
                                    Д  О  К  Л  А  Д 

  

 

                ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЛОВЕШКИ 

                        РАЙОНЕН СЪД ЗА 2019 г. 
 

 

Териториалният обхват на дейността на Районен съд  гр.Ловеч 

включва общините Ловеч, Летница и Угърчин. През 2019 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 2019 г. в районния съд са били 9 районни съдии, 2-ма 

съдии по вписванията и 3-ма държавни съдебни изпълнители.  

През целия отчетен период съдът е заседавал в пълния си състав от 9 

съдии. 

Дейността по образуване, насрочване, разглеждане и решаване на 

делата, съгласно изградената в съда организация се осъществяваше от 5 

граждански и 4 наказателни състава.  

 Постъпилите дела бяха образувани и разпределяни чрез 

централизираната система за разпределение на делата/ЦСРД/ в деня на 

постъпването им от председателя на съда, в негово отсъствие от заместник 

- председателя, а в случаите на отсъствие или ангажираност на двамата 

ръководители от определените със заповед на председателя съдии - съдия 

Рабаджиева и съдия Велчева.  

Всички съдии в РС – Ловеч са с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

През отчетния период няма образувани дисциплинарни производства  

срещу съдии или съдебни служители. 

 

2. Брой на служителите.  

         

По щатно разписание, през 2019 година в РС Ловеч бяха утвърдени 

27 бройки за служители, като през по-голяма част от отчетния период 

всички бройки са били заети. 
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Завеждащ служба ДСИ Ивелина Найденова е ползвала отпуск по 

чл.163, ал.1 от КТ, считано от 08.11.2018 г., като с трудов договор 

№53/26.02.2019 г. на основание чл.68, ал.1, т.4 от КТ, считано от 01.03.2019 

г. на тази длъжност е назначен Преслав Валериев Петров. След проведен 

конкурс с допълнително споразумение № 81/02.09.2019 г. към трудовия 

договор същият е назначен и продължава към момента да изпълнява тази 

длъжност, до завръщане на титуляра.  

Със заповед № 67/24.06.2019 г. на председателя на съда е прекратено 

трудовото правоотношение на основание чл.328, ал.1,т.10 от КТ със 

съдебен секретар – Румяна Цанкова Баева. 

След проведен конкурс с трудов договор  № 77/07.08.2019 г. на 

основание чл.67,ал.1,т.1 от КТ, на свободната длъжност – съдебен секретар 

е назначена Преслава Стоянова Стоименова. 

 

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.   

 

Както и в предходни доклади е отразено това съотношение между 

съдии и служители се явява недостатъчно. С оглед регистрацията на съда 

по ЗДДС от 01.07.2015 г. и липсата на служител със съответната 

икономическа специалност измежду наличния състав, който да бъде в 

помощ на гл.счетоводител работата на гл.счетоводител беше изключително 

затруднена. По тези причини неколкократно през последните три години 

председателят е изготвил мотивирани предложения до ВСС за увеличаване 

щата на съда с една бройка за длъжност „счетоводител”. Последното 

предложение от 2019 г. е уважено и с решение по протокол №30/24.09.2019 

г. на Съдийската колегия на ВСС е разкрита една щатна бройка за 

длъжност „счетоводител”по щата на РС-Ловеч, считано от датата на 

взимане на решението. 
След проведен конкурс с трудов договор № 100/17.12.2019 г. на 

основание чл.67, ал.1,т.1 от КТ, считано от 02.01.2020 г. на длъжността – 

счетоводител е назначена Петя Радославова Цанкова. 

 

Считам, че е налице необходимост и от бройка „съдебен 

деловодител”, която произтича не само от съотношението между съдебни 

служители и магистрати, което е под средното за страната /2,44 по данни на 

ВСС за първото полугодие на 2019 г./, а и от действителната натовареност 

на съда спрямо брой дела за разглеждане и спрямо брой свършени дела, от 

липсата на длъжност „статистик”, наличието на един служител 

„Регистратура”, както и от липсата на възможност за съвместяване на 

функции или трансформация на длъжности/поради възложените на всеки 

служител допълнителни функции/. Следва да се има предвид и че с цел 
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сравнително равномерна натовареност на деловодители и секретари, на 

съдебните секретари е възложено да обработват делата не само до първо 

съдебно заседание, а до произнасянето на съдебен акт.  

 

 

       II. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА. 

  

 Движението на делата и сравнителен анализ за последните 3 

години  

       

 Общо постъпили през годината дела (граждански + наказателни) – 

3863. 

  

2018 г. – 3 959 

2017 г. – 3 921. 

  

 Общо за разглеждане през годината дела (граждански + наказателни) 

– 4324. 

 

 2018 г. – 4 388 

2017 г. – 4 328  

  

 Общо свършени през годината дела (граждански + наказателни) – 

3842. 

 

2018 г. – 3 945 

2017 г. – 3 907 

   

 

1. Наказателни дела. 

  

1.1. ПОСТЪПИЛИ (новообразувани) НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА  

 

 

 2017 г 2018 г 2019 г 

НОХД 211 256 212 

НЧХД 14 20 18 

НЧД 651 716 640 

Дела по чл.78а 

НК 

 

37 32 45 

НЧД 

(разпити) 

39 10 58 
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НАХД 

(вкл.по УБДХ) 

348 378 377 

ОБЩО : 1300 1412 1350 

 

 

Ръст на постъпили наказателни дела : 

 

2019 г. спрямо 2018 г. – 62 дела по – малко постъпили. 

2018 г. спрямо 2017 г. – 50 дела повече постъпили. 

В долната графика са дадени постъпленията на наказателни дела по видове 

:

НОХД

НЧХД

НЧД

ЧЛ.78А НК
НЧД/разпити/

НАХД

1

10

100

1000

2017

2018

2019
 

В сравнение с предходната 2018 г. постъпилите наказателни общ 

характер дела са с 44 дела по - малко, а в сравнение с 2017 г. с 1 дело 

повече. 

Налице е намаление на постъпленията на нчд – с 76 дела по-малко 

спрямо 2018 г. и с 11 дела по – малко спрямо 2017 г. 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 2019 г. са били 214 на брой, за 2018 г. са били 302 на брой, а за 

2017 г. са били 181 на брой.  При това положение, ако от общия брой ЧНД 

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

постъпили ЧНД възлиза на 426 и е налице увеличение с постъпилите дела 

от този вид през 2018 г. когато са били 414 и намаление с постъпилите през 

2017 г., когато са били 470. Следва да се вземе предвид, че в основната си 

част ЧНД са по искания към съда във връзка с образувани досъдебни 

производства и в този смисъл постъпленията им зависят от броя и 

спецификата на досъдебните производства, поради което е трудно да се 

прогнозира постъплението на този вид дела.  

При ч.н.д. (разпити), за 2019 г. постъпленията са били с 48 дела 

повече спрямо 2018 г. и с 19 дела повече спрямо 2017 г.  
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Разликите в постъпленията за 2019 г. на н.ч.х.д. и делата по чл.78а от 

НК спрямо предходните 2018 и 2017 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 2019 г. са постъпили за разглеждане 

377 н.а.х.дела, с 1 дело по - малко от постъпилите през 2018 г. и с 29 повече 

от постъпилите през 2017 г. При тези дела, като се сравнят постъпленията 

за трите години, може да се приеме, че са около 368 дела годишно и като 

цяло се наблюдава намаление на постъпленията спрямо предходни години.   

Както и през предходните 2018 и 2017 години, така и сега, най-много 

постъпили наказателни общ характер дела за разглеждане от съда са били 

по Глава ХІ – Общоопасни престъпления, които за 2019 г. са били 102, за 

2018 г. са били 133, за 2017 г. са били 107. От тях, както и други години, 

най-много са за престъпления по чл.343б и чл.343в от НК – 82 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 – 3 дела. Има постъпили и 3 дела за престъпление по чл.346 от 

НК, както и 14 дела за престъпления по чл. 354а, ал.3,4 и 5 от НК. 

 На второ място по брой са постъпленията на делата за престъпления 

против  собствеността (Глава V от НК) – 50, при 64 за 2018 г. и при 51 за 

2017 г. От тях кражба на чуждо имущество – 34 дела, грабеж – 2 дела, 

присвоявания – 4 дела, измама – 6 дела и други престъпления против 

собствеността – 4 дела.  

При престъпленията против личността общо са постъпили 22 дела, 

при 15 дела за 2018 г. и при 16 дела за 2017 г. От така постъпилите, 4 дела 

са за причинени телесни повреди по чл.129 и 9 дела по чл.131, ал.1 и ал.2 от 

НК и 9 дела за други престъпления против личността.  

По Глава ІІІ – Престъпления против правата на гражданите има 

постъпили 3 дела, при 1 дело за 2018 г. и при 7 дела за 2017 г. 

 По Глава VІ – Престъпления против стопанството – постъпили са 13 

дела, при 20 дела за 2018 г. и при 13 дела  за 2017 г.   

По глава VІІІ – Престъпления против дейността на държавни органи 

и обществени организации са постъпили 4 дела, при 5 дела за 2018 г. и при 

4 дела за 2017 г. 

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

11 дела за 2018 г. и при 7 дела за 2017 г.   

По Глава Х – Престъпления против реда и общественото спокойствие 

– постъпили са 6 дела, от които 3 дела за престъпление по чл.325, ал.2, 3 и 4 

от НК и 1 дело за престъпление по чл.326, ал.1 от НК. 

В Районен съд – Ловеч за отчетния период не са постъпили дела, 

отговарящи на критериите на ВСС за дела със значим обществен интерес.  
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1.2. ОБЩО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ  

(останали висящи от предходния период + новообразувани + 

продължаващи дела под същия номер) 

 

 2017 г 2018 г 2019 г 

НОХД 237 284 234 

НЧХД 26 30  30  

НЧД 661 722 647 

Дела по чл.78а 

НК 

 

39 35 48 

НЧД 

(разпити) 

39 10 58 

НАХД 

(вкл.по УБДХ) 

469 506 509 

ОБЩО : 1 471 1 587 1 526 

 

Ръст на наказателните дела за разглеждане : 

 

2019 г. спрямо 2018 г. – 61 дела по -малко за разглеждане. 

2018 г. спрямо 2017 г. – 55 дела повече за разглеждане. 

 

В графика са дадени съотношението на наказателните дела за 

разглеждане по видове за трите години : 

 

 

 

НОХД

НЧХД

НЧД

ЧЛ.78А НК

НЧД/разпити/

НАХД

1

10

100

1000

2017

2018

2019
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Намалението в броя на делата за разглеждане спрямо предходната 

2018 г., се дължи на по-малкия брой постъпили  НОХД и ЧНД, а не на 

останалите висящи към началото на отчетния период наказателни дела, тъй 

като в началото на 2019 г. са останали висящи 172 дела, при останали 

висящи 170 наказателни дела към началото на 2018 г. и при 165 

наказателни дела към началото на 2017 г.  

Както и през предходната 2018 година, през отчетната най-много за 

разглеждане са били дела по Глава ХІ – Общоопасни престъпления – 109 

дела. След тях се нареждат тези по Глава V-та от НК – Престъпления 

против собствеността – 58 дела, 17 дела - по Глава VІ-та – Престъпления 

против стопанството.  

 

 

1.3. СВЪРШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

 

 

 

 Общо за 

разглеждане 

Свършени % от разгледани 

         2017 г.           1 471 1 301            88  %                

         2018 г.           1 587 1 415            89  %                

2019 г.           1 526  1 319 86 % 

 

Забелязва се, че през отчетната година е налице леко намаление - с 3 

% на свършените дела спрямо общо разгледаните, в сравнение с 

предходната 2018 г. и леко намаление с 2 % намаление в сравнение с 2017 

г. Считам, че достигнатият процент е много добър показател за бързината 

на правораздаване по наказателни дела и се надявам през предстоящата 

2020 г. тези резултати да се подобрят или поне запазят.  

 

Свършени НОХД 

 

От общо за разглеждане НОХД – 234 (образувани по внесени от 

прокуратурата обвинителни актове и споразумения), са свършени 203 дела, 

т.е.87 % , при 93 % за 2018 г. и при 88% за 2017 г.   

181 нохд са свършени в тримесечен срок от образуването им, което 

представлява 89% от общо свършените дела, при същият процент за 2018 г. 

и 2017 г. Разбира се преобладаващата част от тях са приключили със 

споразумение, но 9 дела от разгледаните по общия ред също са 

приключили в този срок.  
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От разгледаните НОХД, 172 дела са приключили със споразумение 

по реда на чл.382 и чл.384 от НПК,  26 дела са приключили с присъда, а 5 

дела са били прекратени.  

През отчетния период в Районен съд – Ловеч има постановена 1 

оправдателна присъда по НОХД. 

Останали несвършени в края на периода н.о.х.дела – 31. 

 

 

Свършени НЧХД 

 

- От общо разгледаните 30 н.ч.х. дела са свършени 16 дела (53 %), от 

които с акт по същество – 1 дело, прекратени са били 15 дела, от които по 3 

дела е постигната спогодба, а останалите 12 дела са прекратени по други 

причини/ оттегляне на тъжбата, неизпълнени указания на съда за 

отстраняване на нередовности на тъжбата/. Останали несвършени в края на 

отчетния период – 14 н.ч.х.дела. Има постановена 1 оправдателна присъда. 

 

Свършени дела по чл.78а от НК.  

 

- При разгледани 48 н.а.х.дела по чл.78а от НК, са свършени 41 дела 

(85 %), всички с постановено решение по същество. Има постановени 2 

оправдателни решения. 

Несвършени 7 дела в края на периода.  

 

Свършени НАХД 

 

- Разгледани са били 509 н.а.х.дела. От тях са свършени 363 дела (71 

%), от които с акт по същество – 333 дела, а 30 са били прекратени, като 

това са дела по които жалбите са подадени след законовия 7-дневен срок за 

обжалване или такива, които са прекратени и изпратени по подсъдност на 

друг равен по степен съд, в района на който е извършено нарушението. 

Останали несвършени н.а.х.дела в края на периода – 146 дела.  

При този вид дела, по 127 от тях наказателните постановления са 

били потвърдени, 20 са били изменени, а 186 наказателни постановления са 

били отменени. Както и през предходните години и сега най-много 

отменени НП са тези на РДГ и ОД на МВР, като причините за това най-

често са допуснати съществени процесуални нарушения в хода на 

административнонаказателното производство.   

 

Свършени ЧНД 

 

От разгледаните 647 ч.н.дела, са свършени 638 дела (99 %). По 624 от 

тях има постановен съдебен акт, а 14 дела са били прекратени, като 
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причините за това са били оттегляне на постъпила молба за кумулация, 

изпращане на делото по подсъдност на друт районен съд, неизпълнени 

съдебни поръчки, недопустимост на подадената жалба/производства по 

чл.243 и чл.244 от НПК/. Останали са висящи 9 дела, като това са дела 

постъпили в самия край на годината. 

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

поради естеството на производството всички са приключили.  

  

 

1.4. Прекратени и върнати наказателни дела. Причини.  

 

От свършените през 2019 г. НОХД, 5 дела са били прекратени. 1 дело 

е било върнато на прокуратурата поради допуснати съществени 

процесуални нарушения на досъдебното производство, които са довели до 

ограничаване правата на обвиняемия/обв.акт е внесен от РП-Тетевен/, по 1 

дело наказателното производство е прекратено поради смърт на 

подсъдимия, по 1 дело образувано по внесено споразумение от РП-Ловеч 

съдебното производство е прекратено и изпратено за разглеждане от РС-

Троян по компетентност, по 1 дело не е било одобрено внесеното 

споразумение, тъй като е за извършено престъпление по чл.149 ал.1 от НК 

и съгласно разпоредбата на чл.381, ал.2 от НК не се допуска споразумение 

за тежки умишлени престъпления по Глава Втора, Раздел Осми от НК, в 

който попада инкриминираното деяние.  

Забележка. По НОХД № 806/2019 г. е постановено определение в 

разпоредително заседание, с което е прекратено съдебното производство и 

делото върнато на РП-Ловеч за отстраняване на допуснати в хода на 

досъдебното производство съществени процесуални нарушения. Срещу 

определението е подаден протест, който е бил уважен от въззивната 

инстанция, определението за прекратяване е отменено и делото върнато на 

РС-Ловеч за продължаване на съдопроизводствените действия. Поради 

спецификите на деловодната програма при вписване на резултат, 

въпросното дело е отчетено и като прекратено и като висящо.  

     

За разлика от предходни години, в които основна причина за 

прекратяване на съдебното производство и връщане на делата в РП 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 или други допуснати отстраними 

съществени процесуални нарушения в хода на досъдебното производство, 

то през отчетния период причините за прекратяване и връщане на делата са 

разнородни и не могат да бъдат обобщени. 
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1.5. Съдени лица 

 

 Общо за 

разглеждане 

н.о.х.дела 

Свършени 

н.о.х.дела 

Съдени лица 

2017 г.            237 209 221 

2018 г.            284 263 288 

2019 г.             234 203 223 

 

1.6. Осъдени лица. 

 

За 2019 г. са осъдени 216 лица, 2 оправдани лица, От този брой 

осъдени, 14 лица са били непълнолетни.  

Тук следва да се посочи, че това е бройката на осъдените лица, по 

отношение на които има постановена присъда, независимо дали е влязла в 

сила.  

От общият брой на осъдените по н.о.х.дела лица – 216, наложените 

наказания са както следва : 

- лишаване от свобода до 3 години – 158 лица. От тях, с ефективно 

наказание са били осъдени 36 лица, а условно – 122 лица. 

- лишаване от свобода от 3 до 15 години – 1 лице.  

- пробация е наложена на 37 лица. 

- глоба – на 12 лица. 

- други наказания – 8 лица. 

Само едно от свършените н.ч.х.дела е приключило с присъда и то 

оправдателна.   

41 лица 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 172 акта по 

наказателни дела (решения и определения, вкл. и по н.а.х.д.). Броят на 

върнатите обжалвани съдебни актове от горните инстанции до края на 

отчетния период е 192, като като следва да се има предвид, че в този брой 

са включени и актовете по дела, изпратени по жалби през 2018 г. и върнати 

от инстанционен контрол през 2019. От тях потвърдени са били 160 акта, от 

които 137 присъди и решения и 23 определения.  

За отчетния период има 2 дела с отменена присъда, които са върнати 

за ново разглеждане на първоинстанционния съд и 1 дело, по което 

присъдата е изменена в наказателната част по отношение на наказанието. 
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 13 решения са отменени и е постановено ново решение, 8 решения са 

отменени изцяло и делата са върнати за ново разглеждане. 

 При определенията 4 са отменени, като са върнати за разглеждане на 

първоинстанционния съд, 2 са отменени и са постановени нови.  

През отчетния период са постъпили 4 молби с искане за 

възобновяване на наказателното производство по НОХД, като 2 от тях  са 

оставени без уважение и  2 от тях са оставени без разглеждане. 

От така върнатите до края на отчетния период 192 обжалвани акта, 83 

% 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 2018 г. потвърдените актове са били 81 %, а през 2017 г. 

потвърдените актове са били 77 %. Тук е мястото да отбележа, че 

многократно наказателните състави, са се събирали и обсъждали 

отменените съдебни актове, като по някои отменени актове, най-вече тези с 

които делото се връща за ново разглеждане от друг състав на съда от 

Административен съд като касационна инстанция по н.а.х.делата не сме 

били съгласни с мотивите на горната инстанция. Но за съжаление тези 

актове на касационната инстанция 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) 

 

 

2019 г. Свършени дела В срок до 3 м. % от 

свършените 

НОХД  203  181 89 % 

НЧХД 16 9 56 % 

НЧД 638  636 100 % 

ДЕЛА ПО 

ЧЛ.78А НК 

  41 32 78 %  

НЧД(разпити) 58 58 100 % 

НАХД 363 135 37 % 

ОБЩО 1319 1051   80 % 

 

Сравнявайки тези показатели с предходната 2018 година, прави 

впечатление намалението с 2 % на свършените до 3 месеца наказателни 

дела от общо свършените и с 3 % спрямо 2017 г., когато процента на 

свършените до 3 месеца дела е бил 83 %. 

Увеличение в сравнение с предходната 2018 г. има в свършените в 3-

месечен срок НЧХД – 56 %, при 50 % за 2018 г. и при 38 % за 2017 г 
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Съществено по-нисък е процента на свършените до 3 месеца 

н.а.х.дела по чл.78а от НК – 78 %, при 97 % за 2018 г. и при 100% за 2017 г.  

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

през отчетната година са 37 %, при 43 % за 2018 г. и при 47% за 2017 г. 

Причината този процент да е толкова нисък спрямо процента на 

свършилите по останалите видове дела е големият брой н.а.х.дела, 

останали висящи в края на периода/146/, поради неприключване на 

производството или поради неизготвен съдебен акт по делата, които са 

обявени за решаване.  Надявам се този процент да се увеличи, като отчитам 

факта, че при този вид дела зачестиха тези, които са със значителна 

фактическа и правна сложност, напр. НП, издадени от ТД на НАП, КФН, 

КЗП, ДИТ, Агенция Митници и РДГ и изискват значително повече усилия 

и време при разглеждането им.  

При наказателните общ характер дела е налице равен процент с този 

от 2018 г. и 2017 г. 

Видно от таблицата, по-нисък е процента на свършените до 3 месеца 

дела при н.ч.х.делата, в сравнение с този по НОХД, НАХД по чл.78а от НК 

и ЧНД. Причините както и друг път сме отбелязвали са единствено в 

страните по тях – несвоевременно представяне на доказателства, оставяне 

без движение на тъжби, които не отговарят на изискванията на чл.81 от 

НПК, за да бъдат приведени в съответствие с тях и времето от 

уведомяването на тъжителя за недостатъците на тъжбата му и съответно 

изправянето им от негова страна.  

При н.о.х.делата, въпреки високия процент на свършилите дела в 3 

месечен срок в сравнение с общо свършените дела, причините за 

неприключването им произтичат от фактическата и правна сложност на 

определени дела, големия брой свидетели по някои от тях, многократно 

отлагане поради отсъствие на страните или свидетелите, процесуални 

пречки за даване ход на разпоредително заседание, необходимостта от 

събиране на доказателства, несъбрани в хода на досъдебното производство, 

както и необходимостта от назначаване на повторни или допълнителни 

експертизи. Като цяло процента на свършените в 3 – месечен срок 

наказателни дела, спрямо общо свършените е достатъчно висок, но се 

надявам, че през настоящата 2020 г. ще положим повече усилия и ще 

постигнем по-добър резултат по този показател или поне ще го запазим.  

 

 

12 от постъпилите н.о.х.дела са били разгледани по реда на Глава 

ХХVІІ от НПК - Съкратено съдебно следствие, а 4 дела са разгледани по 

реда на Глава ХХІV/ бързо производство/.  

 

Останали несвършени дела в края на отчетния период са 207 

наказателни дела, при 172 наказателни дела за 2018 г. и при 170 
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наказателни дела за 2017 г. , т.е. с 35 дела повече от предходната 2018 г. и с 

37 дела повече от предходната 2017 година. 

 

През 2019 г. от Бюро Съдимост при РС Ловеч са издадени 7996 

свидетелства за съдимост, от тях 3567 електронни свидетелства за 

съдимост, както и 3718 справки за съдимост, от които 1544 електронни 

справки за съдимост. Значително се е увеличил броя на издадените 

свидетелства и справки за съдимост спрямо предходната година, когато са 

били 6414 свидетелства за съдимост, от които 1415 броя електронни 

свидетелства за съдимост и 3337 справки за съдимост.  

 

През отчетната 2018 година председателя и зам.председателя на съда 

са издали и 214 разпореждания за осигуряване достъп до данните на 

мобилните и интернет оператори по реда на чл.251г от ЗЕС. В тази бройка 

има и 5 отказа за осигуряване на достъп по ЗЕС. Налице е намаление в 

сравнение с 2018 г., когато са били 302 и увеличение в сравнение с 2017 г., 

когато са били 181.  

 

 През 2019 г. са постъпили 8 заявления по Закона за достъп до 

обществена информация, които са били уважени и е предоставен достъп до 

обществена информация. 

 

2. Граждански дела.  

 

2.1. ПОСТЪПИЛИ (новообразувани) граждански дела 

  

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

По общия исков 

ред 

 

387 

 

474 

 

502 

Производства по 

чл.310 ГПК  

 

 

47 

 

44 

 

51 

Административни 

по ЗСПЗЗ и 

ЗВГЗГФ 

 

16 

 

8 

 

2 

Частни гр.дела 288 246 353 

По чл.410 и 417 

от ГПК  

 

 

1 808 

 

1 678 

 

 

1 532 

 

Други 

граждански дела 

 

75 

 

97 

 

73 

ОБЩО : 2621 2547 2513 
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Ръст на постъпили граждански дела : 

 

2019 г. спрямо 2018 г. -  34 дела по - малко 

 

2019 г. спрямо 2017 г. –  108 дела по - малко 

 

В долната графика са дадени постъпленията на граждански дела по 

видове 

:

общ ред 

чл.310

др.гр.дела

ЗСПЗЗ и 

ЗВГЗГФ

Частни гр.д.

чл.410 и 417

дела с-у 

търговци 

1

10

100

1000

10000

2017

2018

2019

 
 

 

От графиката и таблицата е видно, че има намаление на 

постъпленията на граждански дела в сравнение с 2018 г. и 2017 г.  

 

По видове граждански дела, най-осезаемо е намалението на 

постъпленията в групата ч.гр.дела по чл.410 и чл.417 от ГПК, като са 

постъпили 146 дела по – малко в сравнение с 2018 г. и 276 дела по – малко 

в сравнение с 2017 г. Леко намаление се наблюдава в графа „други 

граждавски дела, които са с 24 по-малко от постъпилите през 2018 г. и с 2 

по-малко от постъпилите през 2017 г. Намаление има и в графата 

„административни производства” с 6 дела по-малко от 2018 г. и 14 дела по 

– малко от 2017 г.   

В сравнение с 2018 г. са постъпили 7 дела повече по чл.310 от ГПК, а 

в сравнение с 2017 г. 4 дела повече. 

По общия исков ред са постъпили  28 дела повече от тези през 2018 г. 

и 115 дела повече от 2017 г.  

Съществено е увеличението в постъпилите ч.гр.дела, които са с 107 

повече от постъпилите през 2018 г. и с 65 повече от постъпилите през 2017 

г. 

Най-многобройни са постъпилите искове в група „Искове по СК, 

ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет, ЗБЖИРБ – 228 дела, от които - развод по общия 
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ред – 43, развод по взаимно съгласие – 50, издръжка и изменение на 

издръжка - 31 дела. Наблюдава се намаление с 17 дела на исковете за 

развод в сравнение с предходната година и увеличение с 12 на исковете за 

издръжка и изменение на издръжка. 

Облигационните искове постъпили през отчетния период са 123, с 19 

повече спрямо 2018 г., когато са били 104 и с 28 повече спрямо 2017 г., 

когато са били 95. 

 Значително увеличение има при постъпилите искове по КТ – 107, 

които са с 70 повече от постъпилите през 2018 г., когато са били 37 и с  78 

повече от постъпилите през 2017 г., когато са били 29 От тях искове за 

защита срещу незаконно уволнение – 14 дела. 

 Не е налице съществена разлика в постъпленията на вещни искове – 

14 дела, при 13 дела за 2018 г. и при 17 дела за 2017 г. Отделно от тях са 

постъпили за разглеждане и 19 делби, които са с 1 повече от 2018 г., когато 

са били 18 и са със 6 дела по - малко спрямо 2017 г.,когато са били 25. 

Увеличение има в постъпилите искове по ЗН, които в отчетния период са 8, 

а през 2018 г. е имало само едно дело. 

Намаление има при установителните искове постъпили през 2019 г. – 

137, които са с 33 по-малко спрямо 2018 г., когато са били 170, но с 28 

повече спрямо 2017 г., когато са били 109. 

Има намаление в сравнение с предходните години в броя на делата 

по чл.26 и чл.30 от Закона за закрила на детето – общо постъпили 36 дела, 

при 54 дела за 2018 г. и при 39 дела за 2017 г.  

Има образувани 10 дела по Закона срещу домашното насилие, които 

са с 8 по-малко спрямо 2018 г. и  с 4 дела по – малко спрямо 2017 г.  

 По Закона за защита срещу дискриминация има постъпили за 

разглеждане 5 дела през отчетната 2019 година. 

 

 

 

 

 

2.2. Общо граждански дела за разглеждане  

(останали висящи от предходния период + новообразувани + 

продължаващи дела под същия номер) 

 

 

 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

По общия исков 

ред 

 

 563 

 

 685 

 

745 

Производства  по 

чл.310 ГПК  

 

65  

 

53  

 

65 
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Административни 

по ЗСПЗЗ и 

ЗВГЗГФ 

 

36  

 

 

17  

 

 

8 

 

Частни гр.дела 290  251  361 

По чл.410 и 417 

от ГПК  

 

 

 1811 

 

 1684 

 

1 534 

Други 

граждански дела  

 

92 

  

 

111 

  

 

85 

ОБЩО : 2 857  2 801  2 798 

 

 

 

В графика по-долу са дадени съотношението на гражданските дела за 

разглеждане по видове за трите години : 

общ ред 

чл.310др.гр.дела
ЗСПЗЗ и 

ЗВГЗГФ

Частни гр.д.

чл.410 и 417

др.гр.дела

1

10

100

1000

10000

2017

2018

2019

 
Като общ брой дела за разглеждане през отчетната 2019 г. са с 3 дела 

по-малко от тези за 2018 г. и с 59 дела по – малко от тези за 2017 г., което 

се дължи както на по-малкия брой постъпили граждански дела, така и на  

броя на останалите висящи в началото на периода дела. Не могат да се 

правят категорични изводи дали е налице като цяло тенденция за 

намаляване или увеличаване на гражданските дела, по - скоро може да се 

приеме една усреднена стойност между трите години от 2 819 гр.дела общо 

за разглеждане.  
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  2.3. Свършени граждански дела.  

 

 

 Общо за 

разглеждане 

Свършени % от разгледани 

         2017 г.  2 857 2 606 91% 

         2018 г.  2 801 2 530 90% 

2019 г. 2 798 2 523 90 % 

 

- От общо за разглеждане 745 гр.дела по общия исков ред, са 

свършени 508 дела, т.е.68 %, при  66% за 2018 г. и при 63% за 2017 г.  

        - Производствата по чл.310 от ГПК – разгледани са 65 дела, свършени 

– 54 дела, т.е. 83 %, при 74 % за 2018 г. и при 86% за 2017 г.  

- Производствата по ч.гр.дела – разгледани 361 дела, свършени – 354 

дела, т.е. 98 %, при 97 % за 2018 г. и при 98% за 2017 г.  

- Производствата по чл.410 и 417 от ГПК – разгледани 1 534 дела; 

свършени – 1 526 дела, т.е. 99 %, при 100% за 2018 г. и за 2017 г.  

- Други граждански дела – разгледани 85 дела, свършени – 75 дела, 

т.е. 88 %, при 89% за 2018 г. и при 85% за 2017 г.  

-  Административни дела – разгледани 8 дела, свършени – 6 дела, т.е. 

75 %, при 76% за 2018 г. и при 75% за 2017 г.  

Положителният извод от така изложените данни е, че последните три 

години се забелязва доста висок процент на свършените граждански дела 

спрямо общо разгледаните. Считам, че достигнатият процент е много добър 

показател за бързината на правораздаване по граждански дела и се надявам 

през настоящата 2020 г. този резултат да се запази.  

 

 

      2.4. Прекратени граждански дела 

    

      От свършените през 2019 г. граждански дела прекратени са били общо 

291 дела, от които 106 дела по общия ред, 18 дела по чл.310 от ГПК, 1 

административно дело, 58 ч.гр.дела, 93 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК и 15 

други граждански дела. От прекратените дела по общия исков ред и по 

чл.310 от ГПК 27 дела са били прекратени поради постигане на спогодба, 

12 дела са прекратени поради отказ от иска, 25 дела са прекратени поради 

оттегляне на иска, 22 дела поради неизпълнени указания, дадени от съда, 8 

дела са прекратени и изпратени по подсъдност останалите дела са 

прекратени по други причини. От свършените 354 ч.гр.дела прекратени са 

били 58, от които 4 дела на основание чл.232 от ГПК, 8 дела на основание 

чл.129, ал.3 от ГПК, 3 дела са прекратени и изпратени по подсъдност, 

останалите дела са прекратени по други причини. От свършените 1526 

ч.гр.дела по чл.410 и чл.417 от ГПК прекратени са били 93, като 77 от тях 
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са прекратени и изпратени по подсъдност,  а останалите дела са прекратени 

по други причини. 

 

2.5. СВЪРШЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА В СРОК ДО 3 МЕСЕЦА 

(от общо свършените) 

 

 

 2019 г. 

Свършени дела 

В срок до 3 м. % от 

свършените 

По общия исков 

ред 

508 281 55 % 

Производства по 

чл.310 от ГПК 

54 47 87 % 

Административни 

по ЗСПЗЗ и 

ЗВСГЗГФ 

 

6 

 

0 

 

0 %  

Частни гр.дела 354 349 99 % 

По чл.410 и 417от 

ГПК 

1526 

 

1 526 100 % 

Други 

граждански дела 

75 65 87 % 

ОБЩО 2  523 

 

2  268 90 % 

 

Наблюдава се леко намаление на процента на свършените до 3 

месеца граждански дела спрямо общо свършените,  в сравнение с 

предходната година, когато е бил 92 % , за 2017 г. е бил също 90%. Считам, 

че достигнатия показател е достатъчно висок и е 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 137 дела 

срока за размяна на книжа е бил 1 месец, 2 месеца е бил по 111 дела, 3 

месеца по 97 дела и по 167 дела срока за размяна е бил над 3 месеца. При 

производствата по чл.310 от ГПК, по 12 дела размяната на книжата е траяла 

до 1 месец, по 16 дела е била до 2 месеца, по 7 дела е била до 3 месеца и по 

1 дело размяната е траяла над 3 месеца.   

Останали несвършени дела в края на отчетния период са 275 

граждански дела, при 271 граждански дела за 2018 г. и при 251 граждански 

дела за 2017 г. 
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2.6. Обжалвани актове по граждански дела. 

 

През годината са били обжалвани общо 242 акта по граждански дела 

(решения, определения и разпореждания).  253 са били върнати от горните 

инстанции до края на отчетния период, като в тази бройка са включени 

делата, изпратени по жалби през 2018 г. и върнати от инстанционен 

контрол през 2019 г. Изцяло потвърдени са били 184 акта, т.е. 72 % от 

всички обжалвани и върнати до края на годината дела. Изцяло отменени 

или обезсилени са били 38 акта, като от тях 18 решения и 20 определения и 

разпореждания. 30 акта са били отменени или обезсилени само в едната им 

част и потвърдени в другата, от които 21 решения и 9 определения. От тези 

30 акта 10 акта са били отменени или обезсилени в едната част по 

обективни причини – представяне на нови доказателства пред въззивната 

инстанция. 1 решение е отменено поради ненадлежно връчване на ИМ или 

призовките за с.з. 

 

 

ІІІ. Натовареност на районният съд и 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 през 

целия отчетен период съдът 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 – 40,04 дела.  

- Действителна натовареност – 40,04 дела.    

 

В сравнение с действителната натовареност за 2018 г., която е била 

40,63 и действителната натовареност за 2017 г., която е била 40,07 е налице 

леко намаление. 

Натовареността на гражданските състави по щат е била 46,63 дела, 

при 46,68 дела за 2018 г. и при 47,62 дела за 2017 г. , а тази на 

наказателните – 31,79 дела, при 33,06 дела за 2018 г. и при 30,65 дела за 

2017 г.  

Спрямо броя на свършените през периода дела, натовареността е 

била : 

Действителна натовареност – 35,57 свършени месечно дела.  

За наказателните състави натовареността по този показател е била 

27,48 свършени месечно дела, а за гражданските – 42,05 свършени дела.  

Съпоставянето на тези данни води до извода за една натовареност 

около средната за страната за наказателните и гражданските състави по 
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сега действащите критерии на ВСС. Изводите обаче са до голяма степен 

условни, тъй като с приетите Правила за оценка на натовареността на 

съдиите са предвидени граници на натовареността на съдията в зависимост 

от разгледаните и приключени в рамките на една година дела, които 

формират индекс на натовареност в различни интервали и обуславят 

„нормална натовареност”, „висока натовареност”, „свръхнатовареност”, 

”ниска натовареност” и „слаба натовареност”. С оглед разпоредбата на §8 

от Правилата, индивидуалната натовареност на всеки съдия следва да бъде 

отразена в настоящия доклад. 

 

Натовареност на съдиите според данните от Системата за 

изчисляване натовареността на съдиите за периода 01.01.2019 г. - 

31.12.2019 г. 

 

1. Мария Шолекова – 132,71 

2. Георги Христов – 109,55 

3. Галя Маринова – 99,24 

4. Иванета Митова – 130,95 

5. Ирена Рабаджиева – 122,75 

6. Наталия Атанасова – 118,74 

7. Ивелина Йорданова – 126,65 

8. Йорданка Вутова – 99,77 

9. Цветомира Велчева – 122,45 

 

От изнесените данни е видно, че съдиите при РС-Ловеч са нормално 

натоварени според въведените с чл.16 от Правилата граници на 

натовареността. Справка за индивидуалната натовареност на всеки 

съдия/разпечатка от СИНС  за 2019 г./ е  приложена към отчетния доклад. 

 

През изминалата година в съответствие с график за дежурства в 

почивните дни, в който са включени всички наказателни съдии и един 

граждански съдия, някои от постъпилите наказателните дела са разгледани 

от съдия Рабаджиева, която е определена за дежурен съдия всяка пета 

събота и неделя от месеца и е разгледала 3 ЧНД по чл.161 от НПК. Едно 

наказателно дело от общ характер е разпределено за разглеждане на съдия 

Митова, поради отвод на всички наказателни съдии. Едно наказателно дело 

от общ характер и едно н.а.х.дело е разпределено за разглеждане на съдия 

Велчева, поради отвод на всички наказателни съдии. Частните наказателни 

дела - производства по Закона за здравето и по чл.432 от НПК, съгласно 

заповед на председателя, както и през предходните години се разглеждаха 

само от наказателните съдии, като бяха разпределяни на случаен принцип 

между четирите наказателни състава.  
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И през изминалата година се провеждаха съдебни заседания в 

определените извънредни дни, 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, 

участващи в тях. Не са констатирани случаи, в които отлагането на делата 

да е по вина на съдията-докладчик. 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. 

 

Кратки делови справки за работата на съдиите. 

 

За изминалата 2019 г. всеки от съдиите при РС-Ловеч е разгледал и 

решил следния брой дела, както следва : 

 

Съдия  Мария Шолекова  

Разгледани - 62 нохд, 99 анд, 12 по чл.78а от НК, 311 нчд и 10 нчхд. 

Решени – 52 нохд, 79 анд, 11 по чл.78а от НК, 309 нчд и 6 нчхд. 

Останали несвършени – 10  нохд, 20 анд, 1 по чл.78а от НК, 2 нчд и 4 

нчхд. 

 

Съдия  Георги Христов  

Разгледани  52 нохд, 130 анд, 13 по чл.78а от НК, 141 нчд, 6 нчхд. 

Решени – 46 нохд, 87 анд, 11 по чл.78а от НК, 140 нчд и 5 нчхд. 

Останали несвършени – 6 нохд, 43 анд, 2 по чл.78а от НК, 1 нчд и 1 

нчхд. 

 

Съдия  Галя Маринова  

Разгледани - 61 нохд, 159 анд, 12 по чл.78а от НК, 122 нчд и 9 нчхд. 

Решени – 52 нохд, 102 анд, 8 по чл.78а от НК, 117 нчд и 3 нчхд. 

Останали несвършени – 9 нохд, 57 анд, 4 по чл.78а от НК, 5 нчд и 6 

нчхд. 

 

Съдия  Йорданка Вутова  

Разгледани - 57 нохд, 120 анд, 11 по чл.78а от НК, 128 нчд, 5 нчх. 

Решени – 51 нохд, 95 анд, 11 по чл.78а от НК, 127 нчд и 2 нчхд. 

Останали несвършени – 6 нохд, 25 анд, 1 нчд и 3 нчхд.  
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Съдия  Иванета Митова  

Разгледани – 141 гр.д., 23 по чл.310 от ГПК, 3 адм.д., 73 ч.гр.д., 312 

ч.гр.д. по чл.410 и 417 от ГПК, други гр.дела – 17 и 1 нохд. 

Решени – 93 гр.д., 17 по чл.310 от ГПК, 3 адм.д., 71 ч.гр.д, 312 ч.гр.д. 

по чл.410 и 417 от ГПК, други гр.дела – 15, 1 нохд. 

Останали несвършени – 48 гр.дела, 6 по чл.310 от ГПК, 2 ч.гр.д. и 2 

други гр.дела. 

 

Съдия  Наталия Райкова - Атанасова 

Разгледани –  152 гр.д., 12 по чл.310 от ГПК, 2 адм.д., 70 ч.гр.д., 308 

ч.гр.д. по чл.410 и 417 от ГПК, други гр.дела – 16. 

 Решени – 108 гр.д., 11 по чл.310 от ГПК, 1 адм.д., 69 ч.гр.д., 306 

ч.гр.д. по чл.410 и 417 от ГПК, други гр.дела – 13. 

Останали несвършени – 44 гр.д., 1 по чл.310 от ГПК, 1 адм.д., 1 

ч.гр.д., 2 по чл.410 и 417 от ГПК и 3 други гр.дела. 

 

Съдия  Ирена Рабаджиева 

Разгледани –  148 гр.д., 11 по чл.310 от ГПК, 2 адм.д., 74 ч.гр.д., 310 

ч.гр.д. по чл.410 и 417 от ГПК, други гр.дела – 15 и 3 чнд. 

Решени – 100 гр.д., 10 по чл.310 от ГПК, 1 адм.д., 72 ч.гр.д., 310 

ч.гр.д. по чл.410 и 417 от ГПК, други гр.дела – 13 и 3 чнд. 

Останали несвършени – 48 гр.д., 1 по чл.310 от ГПК, 1 адм.д, 2 ч.гр.д. 

и 2 други гр.дела. 

 

Съдия  Ивелина Йорданова - Игнатова  

Разгледани –  155 гр.д., 11 по чл.310 от ГПК,  71 ч.гр.д., 304 ч.гр.д. по 

чл.410 и 417 от ГПК, други гр.дела – 19. 

Решени – 106 гр.д., 11 по чл.310 от ГПК, 71 ч.гр.д., 301 ч.гр.д. по 

чл.410 и 417 от ГПК, 18 други гр.дела. 

Останали несвършени –  49 гр.д., 3 ч.гр.дело по чл.410 и 417 от ГПК 

и 1 други гр.дела. 

 

Съдия  Цветомира Велчева  

Разгледани –  148 гр.д., 8 по чл.310 от ГПК, 1 адм.д., 73 ч.гр.д., 300 

ч.гр.д. по чл.410 и 417 от ГПК, други гр.дела – 18,  1 нохд и 1 анд. 

Решени – 100 гр.д., 5 по чл.310 от ГПК, 1 адм.д., 71 ч.гр.д., 297 ч.гр.д. 

по чл.410 и 417 от ГПК, други гр.дела – 16, 1 нохд. 

Останали несвършени – 48 гр.д., 3 по чл.310 от ГПК, 2 ч.гр.д., 3 

ч.гр.д. по чл.410 и 417 от ГПК,  2 други гр.дела и 1 анд. 
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ІV. Ревизионна дейност през 2019 година 

 

1. Проверка от Инспектората към ВСС 

  

През м.май 2019 г. в РС – Ловеч е извършена комплексна планова 

проверка по заповед № ПП-01-22/07.05.2019 г. на Главния инспектор на 

ИВСС, с обхват на проверката анализ и оценка на цялостната дейност на 

РС – Ловеч, вкл.организацията на административната дейност на съда, 

както и организацията по образуване, движение и приключване на 

гражданските дела  в установените срокове през периода 01.01.2017 г. – 

31.12.2018 г., приключила с Акт № ПП-01-22/29.07.2019 г., в който са 

направени следните изводи и препоръки: 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ 

Щатна осигуреност 

През периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2018 г. в Районен съд -Ловеч, 

са разкрити достатъчно щатни бройки за съдии и съдебни служители, като 

всички са попълнени. През проверявания период Районен съд - Ловеч е бил 

кадрово обезпечен за нормална работа и безпроблемно образуване и 

движение на делата. В съда е постигната оптимална численост на щатовете, 

с оглед съдебния район и постъпленията на дела, което е способствало за 

нормалното правораздаване и равномерно натоварване на съдебните 

състави. 

Материална база и техническа обезпеченост 

Към настоящия момент материалната база на Районен съд -Ловеч е в 

много добро състояние. Съдът разполага с работни помещения и зали, 

осигуряващи нормалното функциониране на съда. 

С поетапното обновяването на наличната компютърна техника съдът 

е технически обезпечен за нормална работа, 

В   Районен    съд   -   Ловеч   са   внедрени   необходимите 

информационни продукти. Използваните през проверявания период 

информационни продукти и технологии, позволяват бързо и лесно 

изготвяне на справки по делата, с което се осигурява откритост, 

достоверност и пълнота на информацията, съобразно разпоредбата на чл. 

73, ал. 1 от Правилника за администрацията в съдилищата. Внедрените 

информационни продукти улесняват ръководната дейност и вземането на 

управленски решения от страна на административното ръководство. 

Принцип на случайно разпределение на делата 

Съгласно Решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 

23/07.05.2015 г., в Районен съд - Ловеч от 01.10.2015 г. е въведена 

Централизирана система за разпределение на делата. В съда не са 

изработени и одобрени конкретни правила за работа с тази система. Към 

момента на проверката, независимо, че се ползва ЦСРД на ВСС, в съда 
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действат „Вътрешни правила за случайното разпределение на делата чрез 

програмен продукт „LAW CHOICE", одобрени със Заповед № 

17/04.05.2017г. Същите правила са обявени на електронната страница на 

съда. Необходимо е незабавно правилата да бъдат актуализирани и 

съобразени с прилаганата система за разпределение на делата. Независимо 

от липсата на актуализирани правила, проверката в PC-Ловеч не установи 

пропуски при електронното разпределяне на делата. Разпределянето на 

делата се извършва от съдия, съобразно разпоредбата на чл. 35, ал. 4 от 

Правилника за администрацията на съдилищата. Равномерната 

натовареност на съдиите също показва, че принципът по чл. 9 от ЗСВ се 

прилага последователно. 

Натовареност на съдиите, продължителност на 

производствата и уплътненост на съдебните заседания 

За проверявания период натовареността на съдиите в Районен съд-

Ловеч е равномерна, като броя на делата е съобразен с тяхната фактическа 

и правна сложност. 

Председателят на съда е с 80% натовареност по конкретно 

определени видове дела и 100% натовареност по други видове дела. 

Всички, останали съдии, включително е зам. председателя са със 100% 

натовареност по всички граждански дела. Наказателните съдии 

разглеждащи заповедни производства също са с 100% натовареност. Така 

определената натовареност е потвърдена с решения на ОС на съдиите, 

проведени на 10.01.2017г. и на 09.01.2018г. 

Данните показват, че натовареността на Районен съд - Ловеч е в 

рамките на средната за страната. През проверявания период 90 на сто от 

делата за 2017г. и 92 на сто от делата за 2018г са приключени в 3 месечен 

срок. Висящността на съда е увеличена от 221 дела в началото на 2017 г. на 

271 дела в края на 2018 г., или с 50 дела. Висяшността не е особено висока, 

но предвид средната натовареност на съда следва да се подобри този 

показател в работата. 

Административно-деловодна дейност и организация на работата 

Административно-деловодната дейност на Районен съд - Ловеч е 

добре организирана от административния ръководител на съда, съдия 

Мария Шолекова. Указанията на председателите на състави са изпълнявани 

стриктно и срочно. Съобщения и призовки са изпращани на страните в деня 

на разпореждането на съда, или най-късно на следващия ден. Съдебните 

състави следят за редовното връчване на книжата. Деловодните книги и 

регистри са водени редовно и коректно, с което се осигурява откритост, 

достоверност и пълнота на информацията, съобразно разпоредбата на чл. 

77 ал. 1 от Правилника за администрацията в съдилищата. В електронната 

деловодна система са отразени всички съдопроизводствени действия, което 

осигурява бърз достъп на гражданите до информация по делата. Стриктно е 
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прилаган принципа по чл. 9 от ЗСВ за случаен подбор на докладчик, чрез 

електронно разпределение на делата. 

Със Заповед е регулирана дейността по прилагане разпоредбите на 

Наредба № 14/18.11.2009 г. за реда и начина за предоставяне достъп на 

органите на съдебната власт до Национална база данни „Население", като е 

определен съдебен служител, който да извършва съответните справки. 

Спрените и ненасрочени дела са администрирани ежемесечно 

съобразно разпоредбата на чл.92 от ПАС 

Отлагането на цели съдебни заседания/заседателни дни/ не е честа 

практика в съда, но е необходимо да бъде създадена организация за 

заместване на съдиите. 

Не се установиха изгубени дела или дела унищожени преди изтичане 

на срока им за съхранение. 

 
 ОБРАЗУВАНЕ, ДВИЖЕНИЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛАТА 

 Образуване на делата 

Делата са образувани в деня, на постъпването на книжата в съда и    

своевременно    докладвани   на   председателите   на   състави. 

Председателите на състави се произнасят незабавно след 

разпределението на делата по редовността на исковите молби и съответно 

размяната на книжа по чл. 131 от ГПК. По същия начин се е произнасял 

съда и след отстраняване на констатираните нередовности по исковите 

молби. По делата с правно основание чл.422 от ГПК, частните граждански 

производства се прилагат преди размяната на книжа по чл. 131 от ГПК, с 

оглед своевременната проверка на редовността и допустимостта на 

исковите молби. Определенията по чл. 140 от ГПК са постановявани 

незабавно след изтичане на едномесечния срок за отговор. Но някои 

състави, посочени изрично в обстоятелствената част на акта, се произнасят 

с разпореждане вместо определение, в противоречие с разпоредбата на 

чл.140, ал.1 от ГПК. 

Движение на първоинстанционните граждански дела 

Делата са насрочвани през кратки интервали от време, като са 

съобразени  с графика на заседанията на съдиите докладчици. Делата не се 

отлагат безпричинно. Определенията по чл. 140 от ГПК в част от съставите, 

съдържат проекти за доклади, което показва стремеж за бързо разглеждане 

на делата.Разглеждането на последните се извършва обикновено в две 

открити съдебни заседания, а в нередки случаи и в едно съдебно заседание. 

Броят на постановените определения за отменен ход по същество за 

проверявания период не е голям, което показва, че предварителната 

подготовка на делата преди съдебно заседание е ефективна. Но в по-

голямата си част определенията са постановени поради субективни 

причини, дължащи се на съда, които следва да бъдат избягвани, чрез по 

задълбочено проучване на книжата преди съдебно заседание. 
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Отлагането на дела поради непредставена в срок експертиза и 

несвоевременно призоваване е рядкост. 

Производства по Глава XXV от ГПК 

По делата, подлежащи на разглеждане по реда на глава XXV от ГПК 

„Бързо производство" се констатира, че императивните срокове се спазват. 

Проверка на редовността на исковите молби се прави в деня на 

постъпването им. По същия начин съдът действа и при размяната на книжа. 

Разпореждането по чл.312, ал.1 от ГПК се постановява в деня на 

постъпване на отговора. Но някои от съдебните състави се произнасят с 

определение по чл.312 от ГПК или по чл.140 от ГПК, вместо с 

разпореждане, съобразно разпоредбата на чл.312, ал.2 от ГПК. Делата във 

всички състави се насрочват в срока по чл. 312, ал. 1 от ГПК. По делата се 

съставят писмени доклади. Решенията се постановяват в срока по чл. 316 от 

ГПК. 

Приключване на делата 

През проверявания период в Районен съд - Ловеч постановените 

съдебни решения извън едномесечния срок по чл. 235, ал. 5 от ГПК са 

ограничен брой, предвид разгледаните и решени дела. Забавянията не са 

големи, но следва да се работи за още по голямото им редуциране. 

Качество на съдебните актове 

Проверката относно качеството на работа установи, че делът на 

изцяло потвърдените от въззивната инстанция актове е средно 58.2 на сто, 

на изцяло отменените актове е средно 26.4 на сто, на изменените актове е 

10.8 на сто. Данните показват, че предвид професионалния опит на съдиите 

в Районен съд - Ловеч, съществуват сериозни резерви за подобряването 

работата им по този показател. 

Производство по въззивни жалби 

Постъпилите по делата въззивни жалби са администрирани 

своевременно. Незабавно съдиите-докладчици са разпореждали връчване 

на книжа на противната страна. Следено е за изтичане на срока за отговор, 

след което съдът веднага е разпореждал изпращане на делото по 

компетентност на горната инстанция. 

Частни граждански дела 

Заповедни производства 

По заповедните производства, заповедите за изпълнение по чл.410 от 

ГПК и за незабавно изпълнение по чл.417 от ГПК са издавани в тридневния 

срок по чл.411, ал.2 от ГПК. Заповедите съдържат необходимите 

реквизити. Длъжникът по чл.410 от ГПК е своевременно уведомяван с 

препис от заповедта съгласно чл. 411, ал. 3 от ГПК. При постъпило 

възражение по чл.414 от ГПК, съдът изпълнява незабавно задължението си 

по чл.415 от ГПК. Издадените изпълнителни листи се отбелязват върху 

заповедта за изпълнение, съобразно разпоредбата на чл. чл. 416 от ГПК. 

Издадените изпълнителни листи в производствата по чл.417 от ГПК се 
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отбелязват в съответствие с разпоредбата по чл. 418, ал. 2 от ГПК- върху 

заповедта за изпълнение и върху основанието за издаването и. 

Производства по чл. 390 от ГПК 

По делата с правно основание чл. 390 от ГПК молбите се разглеждат 

в деня на постъпването им, в съответствие с разпоредбата на чл. 395, ал. 2 

от ГПК. Следи се за местната и родова подсъдност. 

В определенията за допускане на обезпечение на бъдещ иск се 

определя срок за предявяване на обезпечения иск, съобразен с разпоредбата 

на чл. 390, ал. 3 от ГПК. Но невинаги началният момент на срока за 

предявяване на обезпечения иск е съобразен с практиката на ВКС въведена 

с Тълкувателно решение № 6 от 14.03.2014 г. на ВКС, по тълк.д. № 6/2013г. 

на ОСГТК. Необходимо е всички състави да уеднаквят практиката си, 

съобразно посоченото тълкувателно решение. 

Определенията на съда по чл. 390 от ГПК, за допускане на исканото 

обезпечение, са подробни и показват обективната преценка на съда за 

наличието на предпоставките по чл. 391 от ГПК. Налаганите обезпечения 

са до размера на цената на бъдещия иск. Определенията съдържат указания 

до бъдещия ищец по чл. 390, ал. 3 от ГПК, за последствията при 

непредставяне на доказателства за предявен иск. Съдът прилага 

разпоредбата, отменя наложените обезпечения и прекратява 

производствата при наличие на съответните законови условия. 

Други частни граждански дела 

Частните граждански дела извън заповедните и обезпечителни 

производства са разглеждани без забавяне. Всички дела са приключени 

своевременно. Но делата с предмет чл.130 от СК, разрешение за 

разпореждане с имущество на малолетни и непълнолетни, се разглеждат в 

открито съдебно заседание, който начин на процедиране значително забавя 

крайния съдебен акт по охранително производство, което няма 

състезателен характер. Следва да се прецени доколко установеният в РС-

Ловеч начин за разглеждане на делата по чл.130 от СК в открито заседание, 

не противоречи на вида на делото, който пък следва да бъде съобразен с 

разпоредбата на чл.80, ал.1, т.2 от ПАС. 

Спрени дела и неприключени дела, образувани преди 01.01.2017г. 

Спрените и ненасрочените дела се администрират ежемесечно 

съобразно разпоредбата на чл.92 от ПАС. 
 

ПРОТИВОРЕЧИВА ПРАКТИКА 

 

При проверката не е установена противоречива практика при 

разглеждането и решаването на делата в Районен съд - Ловеч. 

 
ДЕЛА С ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС 
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При извършване на проверката в Районен съд - Ловеч не са 

установени дела с особен обществен интерес. 

 
ОТВОДИ 

 

През проверявания период от 01.01.2017 г. до 31.12.2018 г. са 

постановени 54 отвода по граждански дела. Отводите са обосновани и не 

следва да се приема, че броят им е прекалено висок за натовареността на 

Районен съд-Ловеч. 

 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИ ОТ ПРЕДИШНИ 

ПРОВЕРКИ НА ИВСС 

 

Констатирано е, че препоръките на Инспектората към ВСС отправени 

с Акт за проверка по Заповед № ПП-01-96/09.10.2013 год. на главния 

инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет не са изпълнени 

цялостно. Не са изпълнени препоръките относно заместване на съдия при 

внезапно отсъствие; последователното спазване на едномесечния срок по 

чл.235, ал.5 от ГПК; намаляване на висящноста на делата; съобразяване на 

началния момент на срока по чл.390, ал.З от ГПК с практиката на ВКС 

въведена с Тълкувателно решение № 6 от 14.03.2014 г. на ВКС, по тълк.д. 

№ 6/2013г. на ОСГТК.Необходимо е да бъдат взети допълнителни мерки за 

изпълнение на посочените препоръки. 
 

ПРЕПОРЪКИ: 

Председателят на Районен съд - Ловеч , съдия Мария Шолекова, да 

упражни правомощието си по чл.80, ал.1, т.2 от ЗСВ за организиране 

работата на съдиите като: 

Разработи и утвърди актуализирани правила за разпределение на 

делата в РС-Ловеч, съобразно прилаганата Централизирана система за 

разпределение на делата; 

Създаде организация за заместване на отсъстващи съдии, с оглед 

недопускане отлагане на насрочени открити съдебни заседания; 

Упражняване на контрол върху дейността на съдебните състави по 

решаването на делата и спазването на срока по чл.235, ал.5 от ГПК; 

Предприемане на конкретни мерки за намаляване на висящността на 

съдебните състави по граждански дела. 

Председателят на Районен съд - Ловеч , съдия Мария Шолекова, да 

упражни правомощието си по чл.80, ал.1, т.З от ЗСВ за свикване на общо 

събрание на съда, на което да бъдат обсъдени следните въпроси: 

Произнасяне на съдебните състави с определение по чл.140 от ГПК 

по делата, разглеждани по общия ред и с разпореждане по чл.312, ал.2 от 

ГПК по делата, подлежащи на разглеждане по реда на Глава XXV от ГПК; 
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Подобряване на качеството на съдебните актове чрез повишаване 

броя на потвърдените от въззивната инстанция съдебни актове и 

намаляване на броя на отменените и изменените съдебни актове; 

Съобразяване на началният момент на срока по чл.390, ал.З от ГПК, 

за предявяване на обезпечения иск, с практиката на ВКС въведена с 

Тълкувателно решение № 6 от 14.03.2014 г. на ВКС, по тълк.д. № 6/2013г. 

на ОСГТК; 

Разглеждането на делата по чл.130 от СК в открито, а не закрито 

съдебно заседание, който начин на процедиране значително забавя крайния 

съдебен акт по охранително производство, което няма състезателен 

характер. Следва да се прецени, доколко така установеният в РС-Ловеч 

начин за разглеждане на посочените дела не противоречи на вида на 

делото, който пък следва да бъде съобразен с разпоредбата на чл.80, ал.1, 

т.2 от ПАС. 

На проведено общо събрание съдиите са запознати с резултата от 

извършената проверка,  констатациите и препоръките в  Акт от 29.07.2019 

г., като председателят на съда в срок/ с писмо изх.№ 5831/12.08.2019 г./ е 

уведомил Главния инспектор на ИВСС за изпълнение на дадените 

препоръки. 

 

2. Проверка от Окръжен съд-Ловеч. 

 

Съгласно заповед 518 от 28.11.2019 година на председателя на 

Окръжен съд – Ловеч в периода 10.12.2019 г. – 13.12.2019 г. е извършена 

проверка на организацията на дейността на съдиите от Ловешки районен 

съд за периода от 01.01.2019 година - 30.11.2019 г. Писмен доклад с 

констатациите от тази проверка е постъпил в РС – Ловеч на 22.01.2020 г., 

като на 24.01.2020 г. е проведено общо събрание на съдиите, на което 

всички колеги са запознати с резултатите от проверката. 

Проверка организацията на административната дейност на съда- 

чл.80, ал.1, т. 1-5 и 8-17 от ЗСВ. Спазване разпоредбата на чл. 343, ал.1 

от ЗСВ. 

При проверката е констатирано, че председателят на Ловешки 

районен съд е създал необходимата организация за работа на съда и при 

изпълнение на функциите си, спазва разпоредбите на чл. 80, ал. 1, т. 1, 2, 3, 

4, 8 -17 от ЗСВ. 

Спазва се издадената заповед № 16/ 30.04.2015 г, с която са 

определени съдиите, извършващи разпределение на делата чрез системата 

за случайно електронно разпределение, както и процентната натовареност 

на председателя на съда и на съдиите по всички видове дела, като групите 

дела и процентната натовареност на съставите съгласно проведеното общо 

събрание на съдиите на 27.04.2015 г., като няма промяна понастоящем.  
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Председателят на PC Ловеч е утвърдил през 2018 г. вътрешни 

правила за случайно разпределение на делата през периода на съдебната 

ваканция, които са актуализирани на 30.07.2019 г. и са утвърдени със 

заповед № 75/ 30.07.2019 г.  

Спазват се правилата за оценка на натовареността на съдиите, като 

председателят не се е възползвал от правото си по чл.12, ал.8 от цитираните 

правила и не е намалил допълнително процента си на натовареност. 

Аналогично стои въпроса и с натовареността на зам.председателя. 

Спазват се утвърдените със заповед № 17/ 04.05.2015 г. вътрешни 

правила за случайното разпределение на делата в ЛРС, които са 

актуализирани и са изготвени вътрешни правила за разпределение на 

делата чрез ЦСРД на 07.08.2019 г., утвърдени със заповед № 78/ 07.08.2019 

г. като същите са публикувани на Интернет страниците на съда и локалната 

мрежа. 

Със заповед № 79/ 08.08.2019 г. е уредено преразпределянето на 

случаен принцип на делата по глава 25 „Бързи производства” по ГПК, 

както и на гражданските дела по общия ред при отсъствие на първоначално 

определения докладчик.  

Със заповед № 56/ 12.03.2019 г. са утвърдени вътрешни правила за 

използване на специализирано помещение за разпит/изслушване на деца за 

целите на наказателния и гражданския процес, създадени съвместно с 

други институции.  

Със заповед № 44/ 05.02.2019 г. е определена Боряна Петкова на 

длъжност „човешки ресурси” за длъжностно лице по безопасност  и здраве 

в РС-Ловеч. 

Издадени са заповеди за атестиране на съдебните служители, за 

повишаването им в ранг, за унищожаване на изпълнителните дела с изтекъл 

срок на съхранение. Спазват се заповедите за организиране на дежурства 

през почивни и празнични дни, както и заповедта, с която са определени 

съдебните състави и дните за насрочване и разглеждане на делата им. 

Архивирането на делата и съхранението на веществените доказателства се 

извършва в съответствие с разпоредбите на ПАС и установените вътрешни 

правила в ЛРС. 

Председателят е разпоредил на съдебните деловодители в 

наказателното деловодство след влизане в сила на постановените присъди 

или след получаване на делото от горната инстанция незабавно да 

предприемат действия по изпълнение на задълженията по чл. 98, ал. 1 от 

ПАС, като не се възползват от предоставения им в тази разпоредба 7 

дневен срок. 

Административният ръководител е определил съдия Велчева за лице, 

изпълняващо функциите за връзка с медиите. 

Спазва се заповед № 70/ 31.07.2018 г., с която председателят е 

напомнил на съдиите да спазват стриктно процесуалните способи за 
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своевременно разглеждане и приключване на делата в разумен срок; да 

спазват сроковете за насрочване на делата по чл. 247а от НПК, ГПК и АПК, 

включително специалните срокове за разглеждане на някои видове дела - 

бързи производства, заповедни производства, бързи производства по КТ; да 

използват процесуалните способи за връчване на призовки, съобщения, 

книжа по съответния процесуален закон; назначаване на резервен защитник 

и определяне на резервен член на съдебния състав, определяне на резервни 

дати; своевременно изготвяне на съдебните актове и мотивите към 

присъдите; да прилагат предвидените в съответния процесуален закон 

дисциплинарни средства по отношение на страните по делото, вещите 

лица, свидетели и други участници в производството; да упражняват 

правото си на самоотвод своевременно и непосредствено след образуване 

на делото и да предприемат мерки за приключване на делата, образувани 

преди 2014 година. 

Стриктно се спазва заповед № 29/ 30.06.2015 г, с която е 

упълномощен съдебният администратор да извършва ежемесечни проверки 

по спазване на процесуалните срокове за изготвяне на съдебните актове от 

магистратите в ЛРС, като в края на всеки месец се прилагат справки от 

деловодната програма по видове дела и съдии - докладчици, които се 

докладват на административния ръководител. 

Издадена е заповед № 3/ 08.01.2019 г., с която административният 

ръководител е определил две комисии, които да извършат инвентаризация 

на всички граждански, наказателни дела и изпълнителни дела за 

предходната 2018 г., като инвентаризацията е отразена в протокол от 

25.01.2019 г. и протокол от 06.02.2019 г. 

През 2019 г. в РС-Ловеч са проведени общи събрания на съдиите, 

както следва: 

- на 14.01.2019 г., на което е обсъден въпроса за натовареността на 

председателя и зам. председателя на съда, както и становища и 

предложения за промяна в наличната информация в ЦСРД, като е взето 

решение, че не се налага промяна на вече установените правила. 

- на 18.02.2019 г., на което са изслушани становища и предложения за 

предприемане мерки по отношение на съдия Галя Маринова във връзка с 

неспазване на законоустановените в НПК срокове за изготвяне на 

съдебните актове, като е взето решение съдия Маринова да бъде изключена 

за срок от 1 месец, считано от 15.03.2019 г. до 15.04.2019 г. от 

разпределение на следните видове дела: НОХД, образувани по внесени от 

прокуратурата споразумения, производства по УБДХ, по чл.64, чл.159а, 

чл.222, чл.223, чл.243, чл.244 и по чл.433 от НПК; производства по Закона 

за здравето и по чл.91 от НК; производства по чл.62 от ЗКИ и всички други 

производства, които изискват произнасяне незабавно или в кратък срок. 

- на 10.04.2019 г., на което е обсъден въпроса за избор на нов състав 

на Комисията по професионална етика в РС-Ловеч. 
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- на 21.05.2019 г., на което всички съдии при РС-Ловеч са уведомени 

за организираните регионални семинари през м.юни и м.юли 2019г., както 

и за резултата от предприетите по решение на Общото събрание от 

18.02.2019 г. мерки по отношение на съдия Маринова. 

- на 18.06.2019 г., на което е изготвен график за дежурствата на 

съдиите през периода на съдебната ваканция. 

- на 09.07.2019 г., на което са избрани съдии – 1 редовен и 1 резервен 

представител, който да участва в заседанията на Комисия по 

професионална етика към Окръжен съд-Ловеч. 

- на 31.07.2019 г., на което съдиите са запознати с Акт за резултати от 

извършена комплексна планова проверка по заповед на гл.инспектор на 

ИВСС, като копие от акта от проверката е връчен срещу подпис на всички 

проверени съдии. 

- на 06.08.2019 г., на което са обсъдени: предложения и становища за 

актуализиране на вътрешните правила за разпределение на делата, за 

заместване на отсъстващи съдии с цел недопускане на отлагане на 

насрочени открити съдебни заседания по граждански дела и въпросите, 

посочени в ІІ. от заключителната част на Акт за резултати от извършена 

комплексна планова проверка по заповед на гл.инспектор на ИВСС. 

През м.май 2019 г. в РС – Ловеч е извършена комплексна планова 

проверка по заповед № ПП-01-22/07.05.2019 г. на Главния инспектор на 

ИВСС, с обхват на проверката анализ и оценка на цялостната дейност на 

РС – Ловеч, вкл.организацията на административната дейност на съда, 

както и организацията по образуване, движение и приключване на делата  в 

установените срокове през периода 01.01.2017 г. – 31.12.2018 г., 

приключила с Акт № ПП-01-22/29.07.2019 г., в който са направени изводи 

и препоръки. 

 

Разпределение на делата на случаен принцип - организация, 

правила. 

 

Председателят на съда е утвърдил (със заповед № 17/04.05.2015 г. ) 

Вътрешни правила за случайно разпределение на делата в РС - Ловеч 

Правилата са актуализирани през периода на проверката както следва – със 

заповед № 78/07.08.2019 г.  Разпределението се извършва  от председателя 

на съда, а при негово отсъствие или заетост от зам.председателя или други 

оправомощени със заповед лица и се отразява в протокол, подписан от 

разпределящия, който се прилага към делото.  

 Разпределянето на делата се извършва от съдия, съобразно 

разпоредбата на чл. 35, ал. 4 от Правилника за администрацията на 

съдилищата, а именно книжата, по които се образуват дела, се предават 

същия ден на административния ръководител на съда, който образува 

делото, ако са налице процесуалните изисквания, като определя вида му и 
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съдията докладчик на случаен подбор, използвайки програмата за случайно 

разпределение на делата. Административният ръководител е разпоредил в 

случай на негово отсъствие делата да се разпределят от зам. председателя 

Г. Христов, а в случай и на негово отсъствие са определени съдиите 

Рабаджиева и Велчева - заповед № 16/ 30.04.2015 г. и заповед № 25/ 

12.06.2015 г.  

Със заповед № 51/ 19.09.2017 г. на основание чл. 80, ал. 1, т. 9 във 

връзка с чл. 9 ЗСВ във връзка с чл. 35, ал. 5 ПАС председателят е възложил 

на Галина Тодорова Денчева /съдебен деловодител в РС Ловеч/ дейността 

по определяне на съдия докладчик на принципа на случаен подбор  във 

всички случаи на отсъствие на председателя и оправомощените от него 

разпределящи съдии чрез програмата за случайно разпределение на делата. 

Равномерната натовареност на съдиите също показва, че принципът по чл. 

9 от ЗСВ се прилага последователно. 

 

Движение на делата - образуване, насрочване, отлагане, 

приключване, изготвяне на съдебния акт, изпращане на съобщения, 

движение на жалбите. Спазване на инструктивните срокове за 

разглеждане и решаване на делата. 

 

Делата са образувани в деня, на постъпването на книжата в съда и    

своевременно  докладвани   на   председателите   на   състави. 

Председателите на състави, с малки изключения, се произнасят в 

рамките на няколко дни след разпределението на делата по редовността на 

исковите молби и съответно размяната на книжа по чл. 131 от ГПК. По 

същия начин се е произнасял съдът и след отстраняване на констатираните 

нередовности по исковите молби, с някои изключения. /изброени в 

констативната част на доклада/. По делата с правно основание чл.422 от 

ГПК, частните граждански производства се прилагат преди размяната на 

книжа по чл. 131 от ГПК, с оглед своевременната проверка на редовността 

и допустимостта на исковите молби. Определенията по чл. 140 от ГПК не 

винаги са постановявани в разумен срок след постъпване на отговора или 

изтичане на едномесечния срок за отговор. /посочени са в констативната 

част на доклада/. Някои състави, посочени изрично в обстоятелствената 

част на акта, се произнасят с разпореждане вместо определение, в 

противоречие с разпоредбата на чл.140, ал.1 от ГПК. Делата са насрочвани 

през кратки интервали от време, като са съобразени с графика на 

заседанията на съдиите докладчици.  Определенията по чл. 140 от ГПК в 

част от съставите, съдържат проекти за доклади, което показва стремеж за 

бързо разглеждане на делата. Разглеждането на последните се извършва 

обикновено в рамките на две - три открити съдебни заседания, а някои 

случаи и в едно съдебно заседание. 
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На случаен принцип са проверени Гр.д.№952/19 г. е образувано на 

20.05.19 г. и е постановено съдебно решение на 19.11.19 г., като отговора 

на исковата молба е подадена на 21.06.19 г., а определението по чл.140 от 

ГПК за насрочване на делото е от 5.09.2019 г.; Гр.д.№949/19 г. е образувано 

също на 20.05.19 г., отговор е подадена на 21.06.19 г, а определението по 

чл.140 от ГПК е от 5.09.19 г., като е постановено решение на 19.11.19 г.; 

Гр.д.№2418/18 г. е образувано на 6.12.18 г., отговор на исковата молба е 

подаден на 18.01.19 г., като определението по чл.140 от ГПК е постановено 

на 28.01.19 г. и делото е насрочено за 6.03.19 г., отложено е за 30.04.19 г. за 

събиране на доказателства, след което е отложено за 18.04.19 г. отново за 

доказателства,  насрочено за 4.06.19 г. за доказателства. Обявено е, че ще 

бъде произнесено решението на 4.07.19 г., но е постановено решението на 

1.08.19 г. 

Броят на постановените определения за отменен ход по същество за 

проверявания период не е голям – 6 броя, което показва, че 

предварителната подготовка на делата преди съдебно заседание е 

ефективна. В по-голямата си част определенията са постановени поради 

субективни причини, дължащи се на съда, които следва да бъдат избягвани, 

чрез по задълбочено проучване на книжата преди съдебно заседание. По 

обективни причини е отменен хода по същество по гр.д. № 1467/ 2019 

година – молба по чл. 233 от ГПК. 

Непредставена в срок експертиза и несвоевременно призоваване е 

честа причина за отлагане на делата, както и оставянето им без движение в 

хода на производството. 

По делата, подлежащи на разглеждане по реда на глава XXV от ГПК 

„Бързо производство" е констатирано, че императивните срокове се 

спазват. Проверка на редовността на исковите молби се прави в деня на 

постъпването им. По същия начин съдът действа и при размяната на книжа. 

Разпореждането по чл.312, ал.1 от ГПК се постановява в деня на 

постъпване на отговора. Но някои от съдебните състави се произнасят с 

определение по чл.312 от ГПК или по чл.140 от ГПК, вместо с 

разпореждане, съобразно разпоредбата на чл.312, ал.2 от ГПК. Делата във 

всички състави се насрочват в срока по чл. 312, ал. 1 от ГПК. По делата се 

съставят писмени доклади. Решенията се постановяват в срока по чл. 316 от 

ГПК. 

През проверявания период в Районен съд - Ловеч постановените 

съдебни решения извън едномесечния срок по чл. 235, ал. 5 от ГПК са 

ограничен брой, предвид разгледаните и решени дела. Забавянията не са 

големи, но следва да се работи за още по голямото им редуциране. 

Постъпилите по делата въззивни жалби са администрирани 

своевременно. Незабавно съдиите-докладчици са разпореждали връчване 

на книжа на противната страна. Следено е за изтичане на срока за отговор, 
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след което съдът веднага е разпореждал изпращане на делото по 

компетентност на горната инстанция.  

 

Дела по чл.130 от Семейния кодекс. 

В проверката е включен и брой дела, разгледани по чл.130 от СК по 

съдии, като от тях брой разгледани дела в открито съдебно заседание и 

брой разгледани дела в закрито съдебно заседание. Установено е, че в 

открито съдебно заседание са разгледани 28 дела, а в закрито 16 броя дела. 

Проверка е извършена на тези дела, които са разгледани в открито съдебно 

заседание: 

Съдия Велчева:гр.д.№952/19 г. по подадено искане на 20.05.19 г. от 

настойник на поставена под пълно запрещение за сумата 400 лв. е 

постановен акт на 4.06.19 г. и е дадено разрешение за по 50 лв. месечно;  

гр.д.№1529/19 г. подадено е искане на 5.08.19 г. за сумата 2000 лв.- за 

закупуване на професионален фотоапарат и е дадено разрешение на 7.08.19 

г.   

 гр.д.№611/19 г. подадено е искане на 26.03.19 г. за сумата от 1078,51 

лв. приети по наследство- насрочено е за събиране на доказателства за 

приемане на наследството под опис и е дадено разрешение на 4.06.19 г. 

гр.д.№1008/19 г. подадено е искане на 27.05.19 г. за продажба на 

автомобил и е дадено разрешение на 27.09.19 г. след соц.доклад 

гр.д.№1777/19 г. подадено е искане на 12.09.19 г. за продажба на 

автомобил след наследяване и е дадено разрешение на 28.10.19 г. 

гр.д.№2016/19 г. подадено е искане на 17.10.19 г. от настойник за 

поставен под пълно запрещение и е дадено разрешение на 31.10.19 г. по 70 

лв. ежемесечно. 

Гр.д.№430/19 г. подадено е искане на 27.02.19 г. за сумата 3 275,15 

лв. за обзавеждане на детска стая и е постановен акт от съда на 14.03.19 г.  

Гр.д.№1338/19 г. подадено е искане на 15.07.19 г. за сумата от 489,46 

лв. за битови нужди и е постановен акт на съда на 1.08.19 г. 

Съдия Митова:гр.д.№726/19 подадено искане на 9.04.19 г. за сумата 

14 500 лв. за лечение в чужбина и закупуване на самолетни билети в тази 

връзка и е постановен акт на 24.04.19 г. след соц.доклад. 

Гр.д.№1469/19 г. е насрочено в открито с.з, но е прекратено, тъй като 

молителите са заминали междувременно в чужбина. 

Гр.д.№610/19 г. искането е подадено на 26.03.19 г. за продажба на 

наследство за закупуване на брекети на детето и е дадено разрешение на 

24.04.19 г. 

Гр.д.№493/19 г. е подадено искане от настойник за закупуване на 

автомобил на името на запретения за сумата 600 лв. и е дадено разрешение 

на 27.03.19 г. 

Гр.д.№406/19 г. подадено е искане на 22.02.19 г. за продажба на 

автомобил останал в наследство и е дадено разрешение на 22.03.19 г. 
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Съдия Атанасова:гр.д.№460/19 г. искането е подадено на 5.03.19 г. за 

сумата 2 330 лв. за съхранение на стволови клетки за лечение на детето 

поради заболяването му и е дадено разрешение на 29.03.19 г.  

Гр.д.№1933/19 г. подадено е искане на 7.10.19 г. за сумата 2 584,64 

лв. за закупуване на лекарства от дарителска сметка за лечение на детето и 

е дадено разрешение на 10.10.19 г. 

Гр.д.№640/19 г. подадено е искане на 29.03.19 г. за продажба на 

автомобил останал в наследство и е дадено разрешение на 22.05.19 г. 

Гр.д.№137/19 г. подадено е искане на 19.07.19 г. за продажба на 

автомобил останал в наследство и е дадено разрешение на 14.08.19 г. 

Гр.д.№924/19 г. подадено е искане на 17.05.19 г. за дарение от 

дарителска сметка на името на детето за дарение на трето лице в размер на 

22 000 лв., което не е уточнено и е дадено разрешение. 

Съдия Йорданова: гр.д.№841/19 г. подадено е искане на 30.05.19 г. от 

настойник на поставен под пълно запрещение и е дадено разрешение на 

21.05.19 г. за теглене по 70 лв. месечно. 

гр.д.№1382/19 г. подадено е искане на 22.07.19 г. за сумата 2 760 лв. 

за обучение на детето и е дадено разрешение на 30.07.19 г. 

гр.д.№2032/19 г. подадено е искане на 21.10.19 г. за сумата от 1900 

лв. за уроци и купуване на компютър на детето и след изслушване на 

детето и соц.доклад е дадено разрешение на 1.11.19 г. 

гр.д.№1926/19 г. подадено е искане на 4.10.19 г. за сумата 2 995,90 лв. 

за ремонт и обзавеждане на детска стая и е дадено разрешение на 18.10.19 

г. 

Съдия Рабаджиева: гр.д.№1133/19 г. подадено е искане на 10.06.19 г. 

за продажба на автомобил и след изслушване на детето и соц.доклад е 

дадено разрешение на 27.06.19 г. 

Гр.д.№1785 г. искане за 9000 лв./страните и искането са същите, като 

по прекратеното 1469/19 г./ за основен ремонт на къща и след изслушване 

на детето е дадено разрешение. 

Гр.д.№615/19 г. подадено е искане на 27.03.19 г. за продажба на ¼ от 

личен автомобил, останал в наследство и е дадено разрешение на 12.04.19 

г. 

Гр.д.№1337/19 г. подадено е искане на 15.07.19 г. за сумата от 489,46 

лв. за битови нужди и е дадено разрешение на 31.07.19 г. 

Направен е извод, че в повечето случаи в много кратки срокове 

съдиите-докладчици са дали исканите разрешения - в рамките на седмица 

до 1 месец. С оглед характера на това производство по чл.130 от СК в 

някои от случаите, напр. искане за големи суми, подадени от настойници и 

непредставяне на необходимите писмени доказателства, е оправдано, 

направеното искане да се разгледа в открито съдебно заседание, с 

изслушване на социален доклад и събиране на доказателства. В други 

случаи, напр. за по-малки суми, конкретизирани като битови нужди, 
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продажба на ид.част от стар семеен автомобил, според комисията следва да 

се прецезира нуждата от разглеждане в открито съдебно заседание. В един 

от случаите е дадено разрешение за дарение от името на детето, което не е 

съобразено с разпоредбата на чл. 130, ал.4 от СК. 

  

 По движение на наказателните дела - спазват ли се разпоредбите 

на чл.247а, ал. 2, т. 1 и чл. 252, ал. 1 и ал. 2 от НПК: 

 

Установено е, че се спазва стриктно разпоредбата на чл.247а, ал.2 от 

НПК, като съдиите насрочват образуваното по обв.акт дело в 

разпоредително заседание в двумесечен срок от постъпването му. За 

проверявания период в РС-Ловеч има две дела от общ характер: НОХД № 

249/2019 г. и НОХД № 688/2019 г., разпоредителното заседание по които е 

насрочено за по-дълъг от двумесечния срок, като съдията-докладчик е 

отправил съответното искане до председателя и същият е разрешил 

насрочване на делото извън указания срок. Има 28 бр.НАХД и 1 бр. НЧХД, 

по които първото по делото заседание е насрочено извън указания срок, 

като по всички е дадено разрешение от председателя за това. 

Спазва се разпоредбата на чл.252, ал.1  от НПК, като когато са налице 

основанията за разглеждане на делото по реда на особените правила – глава 

двадесет и девета, двадесет и седма и двадесет и осма, съдиите разглеждат 

делото незабавно след провеждане на разпоредителното заседание. 

Спазва се разпоредбата на чл.252, ал.2 от НПК при делата от общ 

характер, които се разглеждат по общия ред, съдебното заседание да се 

насрочва в едномесечен срок от разпоредителното заседание. Изключение 

от правилото е констатирано при 7 бр.НОХД, посочени подробно в 

приложената справка, като по 4 НОХД от тях отклонението в срока за 

насрочване на съдебно заседание е минимално в рамките на няколко дни. 

По две дела : НОХД № 230/2019 г. /разпоредителното заседание  е 

проведено на 24.06.2019 г., а заседанието по общия ред е насрочено на 

16.09.2019 г./  и НОХД № 436/2019 г. /разпоредителното заседание е 

проведено на 01.07.2019 г., а заседание по общия ред и насрочено за 

10.09.2019 г./ Следва да се отстранят тези забавяния, тъй като съгласно чл. 

329, ал. 1 ЗСВ съдилищата са в съдебната ваканция е от 15 юли до 1 

септември. 

На случаен принцип са проверени следните дела: НОХД № 1180/2019 

г., НОХД № 196/2019 г., НОХД № 1173/2019 г., НОХД № 1021/2019 г., 

НОХД № 516/2019 г., НОХД № 774/2019 г., НОХД № 470/2019 г., НОХД № 

147/2019 г., НЧХД № 690/2019 г., НЧХД № 347/2019 г., НЧХД № 338/2019 

г., НЧХД № 412/2019 г., НАХД № 653/2019 г., НАХД № 172/2019 г., НАХД 

№ 989/2019 г., НАХД № 57/2019 г., НАХД № 82/2019 г., НАХД № 583/2019 

г., НАХД № 123/2019 г., НАХД № 81/2019 г., НЧД № 338/2019 г., НЧД № 

861/2019 г., НЧД № 1026/2019 г., НЧД № 872/2019 г., НЧД № 734/2019 г., 
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НЧД № 1169/2019 г., НЧД № 472/2019 г., НЧД № 363/2019 г., НЧД № 

696/2019 г., НЧД № 662/2019 г, НЧД № 732/2019 г., НЧД № 798/2019 г., 

НЧД № 754/2019 г., НЧД № 809/2019 г., НЧД № 174/2019 г., НЧД № 

671/2019 г., НЧД № 1121/2019 г., НЧД № 739/2019 г., НЧД № 177/2019 г., 

НЧД № 1023/2019 г., НЧД № 768/2019 г., НЧД № 892/2019 г., НЧД № 

815/2019 г., НЧД № 1003/2019 г., НЧД № 995/2019 г., НЧД № 1025/2019 г., 

НЧД № 1024/2019 г., НЧД № 686/2019 г., НЧД № 740/2019 г., НЧД № 

175/2019 г., НЧД № 713/2019 г., НЧД № 789/2019 г., НЧД № 1036/2019 г., 

НЧД № 1243/2019 г., НЧД № 574/2019 г., НЧД № 940/2019 г. Проверените 

наказателни дела обхващат : НОХ дела, приключили със споразумение, 

НОХ дела, приключили с присъда, НЧХ дела , НАХ дела по чл. 78а НК, 

НАХ д3ела – Наказателни дела, НЧД – чл. 64, ал. 1  НПК, НЧД – чл. 65, 

ал. 2 НПК, НЧД – чл. 243 НПК, НЧД – чл. 244 НПК, НЧД – чл. 154 ЗЗ, НЧД 

– чл. 89 НК, НЧД – чл. 306 НПК, НЧД – чл. 87, ал. 1 НК и НЧД – чл. 62, ал. 

6, т. 1 във връзка с ал. 2 Закона за кредитните институции. При проверката 

на тези дела не са установени нарушения, свързани с образуването, 

насрочването и разглеждането им. 

 

Наказателни дела, приключили по реда  на Глава 27 от НПК. 

         

В РС –Ловеч за проверявания период са приключили 12 бр.НОХД по 

реда на глава 27 от НПК, подробно описани по номера на делата и съдии – 

докладчици в приложената справка.  

 

Наказателни дела, приключили със споразумения. 

 

Съгласно приложените справки в РС – Ловеч в периода 01.01.2019 г. 

– 30.11.2019 г. са внесени със споразумение 132 дела, по 128 от които 

споразуменията са одобрени от съда в същия период, а по три дела 

споразуменията са одобрени в началото на м.декември. Само по едно дело 

– НОХД №48/2019 г. внесеното споразумение не е одобрено, като 

производството по делото е прекратено и изпратено на РС-Троян по 

компетентност. По 24 дела, внесени с обв.акт производството е 

приключило със споразумение, постигнато в съдебно заседание. 

Процентното съотношение на приключените със споразумение дела спрямо 

постъпилите НОХ дела е 79,58%. 

 

 Натовареност на съдии на база постъпили дела по съдии:  

 

Граждански дела 

Съгласно справка на база постъпили граждански дела през 

проверявания период,  натовареността на съда е 42,44,  

по съдии е както следва:  
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съдия Митова – 42,73;  

съдия Райкова – 41,82;  

съдия Рабаджиева – 43,00;  

съдия Йорданова – 42,00;  

съдия Велчева – 42,55. 

Съгласно справка на база граждански дела за разглеждане през 

проверявания период, натовареността на съда е 47,38, а по съдии е както 

следва: съдия Митова – 47,91; съдия Райкова – 46,91, съдия Рабаджиева – 

47,82, съдия Йорданова – 47,36, съдия Велчева – 46,82. 

Съгласно справка на база свършени граждански дела през 

проверявания период, натовареността на съда е 41,55, а по съдии е както 

следва: съдия Митова – 41,09; съдия Райкова – 41,00, съдия Рабаджиева – 

42,09, съдия Йорданова – 42,18, съдия Велчева – 41,27. 

 

Наказателни дела 

Съгласно справка на база постъпили наказателни дела през 

проверявания период,  натовареността на съда е 28,41,  

по съдии е както следва: 

съдия Шолекова – 39,18;  

съдия Христов – 26,00; 

съдия Маринова – 24,09; 

съдия Вутова – 24,09. 

Съгласно справка на база наказателни дела за разглеждане през 

проверявания период, натовареността на съда е 32,32, а по съдии е както 

следва: съдия Шолекова – 41,82; съдия Христов – 29,54, съдия Маринова – 

30,90, съдия Вутова – 26,64. 

Съгласно справка на база свършени наказателни дела през 

проверявания период, натовареността на съда е 27,38, а по съдии е както 

следва: съдия Шолекова – 37,27; съдия Христов – 24,18, съдия Маринова – 

24,82, съдия Вутова – 23,00. 

 

Натовареността на РС – Ловеч за проверявания период на база 

постъпили граждански и наказателни дела е 36,2, на база граждански и 

наказателни дела за разглеждане е 40,69 и на база свършени граждански и 

наказателни дела е 35,25. 

 

Годишна индивидуална натовареност на всеки съдия, разглеждащ 

наказателни дела, съгласно Правилата за оценка на натовареността на 

съдиите за проверявания период 

 

Съдия Шолекова - 147,34 

Съдия Христов – 132,20 

Съдия Маринова – 127,69 
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Съдия Вутова – 111,98 

 

Годишна индивидуална натовареност на всеки съдия, разглеждащ 

граждански дела, съгласно Правилата за оценка на натовареността на 

съдиите за проверявания период: 

 

Съдия Митова – 154,04 

Съдия Райкова – 141,67 

Съдия Рабаджиева – 145,41 

Съдия Йорданова – 150,99 

Съдия Велчева – 150,99 

  

Брой на делата, приключили в тримесечен срок,  над тримесечен 

срок и общо приключили дела (по съдии):  

 

Шолекова – в тримесечен срок – 358 дела, над тримесечен срок – 52 

дела или общо приключила – 410 дела;  

 Христов – в тримесечен срок – 204 дела, над тримесечен срок – 62 

дела или общо приключила – 266 дела; 

 Маринова – в тримесечен срок – 173 дела, над тримесечен срок – 100 

дела или общо приключила – 273 дела; 

 Вутова – в тримесечен срок – 223 дела, над тримесечен срок – 30 

дела или общо приключила – 253 дела; 

Митова – над тримесечен срок – 1 дело; 

Рабаджиева – в тримесечен срок – 1 дело; 

Велчева – над тримесечен срок – 1 дело; 

 

През проверявания период в РС-Ловеч свършени  общо 1205 брой 

наказателни дела, показани по видове и съдии  в отделни справки. От тях 

959 дела са приключили в тримесечен срок, а 246 дела са приключили над 

тримесечния срок.  

 

 Митова – в тримесечен срок – 411 дела, над тримесечен срок – 41 

дела или общо приключила – 462 дела; 

 Рабаджиева – в тримесечен срок – 415 дела, над тримесечен срок – 

48 дела или общо приключила – 463 дела; 

Райкова – в тримесечен срок – 405 дела, над тримесечен срок – 46 

дела или общо приключила – 451 дела; 

Йорданова – в тримесечен срок – 414 дела, над тримесечен срок – 50 

дела или общо приключила – 464 дела; 

Велчева – в тримесечен срок – 411 дела, над тримесечен срок – 43 

дела или общо приключила – 454 дела; 
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През проверявания период в РС-Ловеч са свършени общо 2285 бр. 

граждански и частни граждански дела, показани по съдии и видове в 

отделни справки. От тях 341 граждански дела и 1716 ч.гр.дела са 

приключили в тримесечен срок – общо 2 057 броя, а 222 граждански и 6  

ч.гр.дела са приключили над тримесечния срок – общо 228 броя. 

 

Срок за изготвяне на съдебните актове – брой на делата с 

изготвен съдебен акт в законоустановения срок, брой на делата с 

изготвен съдебен акт над законоустановения срок и всичко изготвени 

съдебни актове (по съдии). 

 

Наказателни дела 

В РС – Ловеч за проверявания период са изготвени общо 1380 

съдебни акта по наказателни дела, от които 1297 в законоустановения срок 

до 2 месеца/ съответно 1 месец за НЧД и 83 акта в срок над 2 

месеца/съответно 1 месец за НЧД/съгласно представената справка/. 

Съдия Шолекова е изготвила общо 448 съдебни акта, всички в 

законоустановените срокове. 

Съдия Христов е изготвил общо 308 акта, от които 305 акта в 

законоустановените срокове, 2 акта по НАХД в срок над 2 месеца, 1 акт по 

НЧД в срок от 1-3 месеца, над 3 месеца няма. 

Съдия Маринова е изготвила общо 312 акта, от които 232 акта в 

законоустановените срокове, 16 акта по НАХД в срок над 2 месеца, 1 акт 

по НЧД в срок от 1-3 месеца, 3 акта по НОХД в срок над 3 месеца и 60 акта 

по НАХД в срок над 3 месеца. 

Съдия Вутова е изготвила общо 307 съдебни акта, всички в 

законоустановените срокове. 

Съдия Митова е изготвила 2 съдебни акта по наказателни дела в 

законоустановените срокове. 

Съдия Рабаджиева е изготвила 1 съдебен акт по наказателно дело в 

законоустановения срок. 

Съдия Велчева е изготвила 2 съдебни акта по наказателни дела в 

законоустановените срокове. 

  

Отправена е препоръка към председателя на съда да бъдат 

предприети мерки от за изготвяне на актовете по делата в предвидените в 

НПК срокове. 

 

Граждански дела:  

Съгласно приложената справка от ЛРС, комисията, извършваща 

проверка на гражданските дела е установила, че до 1 месец са с изготвени 

съдебни актове 2 948 броя дела – 586 броя  гр.д., 336 ч.гр.д., 2022 заповедни 
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производства и 4 гр.а.х.д., а от 1-3 месеца 29 дела – 26 гр.д., и 3 гр.а.х.д. и 

няма дела с неизготвени съдебни актове над 3 месеца. 

Граждански състави:  

Шолекова – в едномесечен срок – 1 брой по гражданско дело. 

Христов – в едномесечен срок – 1 брой по гражданско дело. 

Митова - в едномесечен срок - 549 броя, от които 94 броя по 

граждански дела, 65 броя по частни граждански дела и 390 броя по 

заповедни производства; от 1-3 месеца - 22 броя, от които 19 броя по 

граждански дела и 3 броя по граждански а.х. дела; над 3 месеца – няма, или 

общо изготвени съдебни актове 571 броя. 

Рабаджиева - в едномесечен срок - 607 броя, които 118 броя по 

граждански дела, 67 броя по частни граждански дела, 420 броя по 

заповедни производства и 2 броя по граждански а.х. дела; от 1-3 месеца - 1 

брой по гражданско дело; над 3 месеца – няма, или общо изготвени 

съдебни актове 608 броя. 

Райкова-Атанасова - в едномесечен срок - 603 броя; от 1 до 3 месеца 

и над 3 месеца - няма, общ брой на изготвените съдебни актове - 603 броя. 

Йорданова  - в едномесечен срок - 582 броя, от които 126 броя по 

граждански дела, 68 по частни граждански дела и 388 броя по заповедни 

производства; от 1 до 3 месеца - 4 броя по граждански дела, и над 3 месеца 

- няма, общ брой на изготвените съдебни актове 586 дела. 

Вутова– в едномесечен срок – 1 брой по заповедно производство. 

Велчева - в едномесечен срок - 604 броя, от които 125 броя по 

граждански дела, 70 броя по частни граждански дела, 408 броя по 

заповедни производства и един брой по граждански а.х. дела; от 1 до 3 

месеца – 2 броя по граждански дела, над 3 месеца - няма, общ брой на 

изготвените съдебни актове 608 дела 

При проверката е установено, че почти всички съдебни актове по 

граждански дела са изготвени в едномесечен срок – 2 948 акта, а по 

изключение - в рамките до 3 месеца - 29 акта, като забавянето е минимално, 

няма дела с ненаписани акта над 3 месеца.  

 

Дела, по които е постановена присъда, но не са изготвени мотиви 

към момента на проверката:  

 

По НОХД № 126/2019 г.; НОХД № 436/2019 г. и НОХД № 514/2019 

г., като и по трите дела законоустановения срок за изготвяне на мотивите 

към присъдите не е изтекъл към момента на провреката./справка по номер 

на дело, дата на образуване, съдия - докладчик и дата на постановяване на 

присъдата/. 
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Проверка по движението и мерки за приключването към 

30.11.2019 год. на делата, които се разглеждат повече от 1 година, брой 

дела и съдия -докладчик:   

 

Наказателните дела, които се разглеждат повече от една година след 

образуването им са 10 броя, от които 3 бр.НОХД, 5 бр.НЧХД и 2 

бр.НАХД/Справка по номера на делата, дата на образуване, съдии./ Приет 

е, че са били налице уважителни причини за отлагане на съдебните 

заседания, делата са с фактическа и правна сложност, което е довело до 

тяхното отлагане. Не е налице нарушение на разумния срок за разглеждане 

на делата. Към момента на проверката НОХД № 1195/2018 г. е  

приключило на 12.12.2019 г. с одобрено споразумение и НЧХД № 77/2018 

г., а по НОХД № 1165/2018 г. е приключило с постановена присъда № 27 на 

18.12.2019 г. 

 

Гражданските дела, съгласно изготвената справка, които се 

разглеждат повече от една година са 35 броя, като 8 от тях са спрени. По 

отношение на останалите 27 броя комисията е  установила, че се касае за 

дела с фактическа и правна сложност (делбени производства, чл. 54 от 

ЗКИР), а освен това често причина за забавяне е оставяне без движение на 

исковата молба по няколко пъти, нередовното призоваване на страна, смърт 

на страна, налагаща конституиране на нови лица, назначаване на особен 

представител, допускана на правна помощ, проблеми с вещи лица, липса на 

съдействие от трети лица и др.  

Броя на делата, които се разглеждат повече от една година по 

състави: 

съдия Митова  - 7 броя,  

съдия Рабаджиева – 10 броя, 

съдия Райкова – Атанасова – 8 броя, 

съдия Йорданова – 7 броя, 

съдия Вечева – 4 броя. 

 

Извършена е проверка на следните граждански дела, разглеждани 

повече от една година, по състави:  

Съдия Митова: гр. д. № 2126/ 2017 г. чл.54, ал.2 от ЗКИР (три пъти в 

хода на производството е оставяно без движение, нередовно призоваване 

на страна, назначаване на особен представител, конституиране на нови 

ответници, отложено за експертиза, обявено е за решаване и е възобновено 

за събиране на доказателства, повторно е отложено за доказателства);  

гр.д. № 1959/ 2016 г. производството по делото е спряно на основание 

чл. 229, ал.1, т.4 от ГПК/анализирано при спрените дела/;  

гр.д.№ 1995/ 18 г. делото е образувано на 5.10.2018 г. и е за делба. На 

30.10.2018 г. е връчен препис от ИМ на ответника, в 1 месечния срок, който 
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е изтекъл на 30.11.2018 г. не е подаден отговор и на 4.02.19  г. е 

постановено определение по чл.140 от ГПК и делото е насрочено за 

20.02.2019 г. В с.з. е оставена без движение исковата молба за уточняване 

на петитума. Постановено е и следващо определение от 27.03.2019 г, с 

което отново е оставена без движение исковата молба и е отложено делото 

за 30.04.2019 г за събиране на доказателства. Делото е отложено за 

12.06.2019 г. за изготвяне на експертиза и е проведена процедурата по 

чл.193 от ГПК оспорване истинността на доказателство, което е 

представено в с.з. на 20.02.2019 г. Делото е отложено за 9.07.2019 г. за 

събиране на нови доказателства и поставена допълнителна задача на 

вещото лице. След това поредно делото е отложено за 25.09.2019 г. за 

повторна експертиза, отложено е за 19.11.2019 г. за нова задача на вещото 

лице. Отразено е в протокола, че не е представено доказателство от страна 

на ответниците и се налага отново делото да се отложи за 10.12.2019 г. с 

резервна дата за 18.12.2019 г., но не е наложена санкция на страната. 

Отново делото е отложено за 29.01.2020 г. за нова експертиза, като е 

освободено вещо лице. 

Гр.д.№1568/18 г. е образувано на 1.08.2018 г. като производството е 

делбено.  На 1.08.2018 г. е оставена без движение исковата молба След 

отстраняване на нередовностите са разменени книжата, като на ответника е 

връчен препис от исковата молба на 14.08.18 г. и на 14.09.18 г. е изтекъл 1 

м.срок за отговор. Определението по чл.140 от ГПК е постановено на 

25.10.2018 г, като делото е насочено за 7.11.18 г. и отново е оставена 

исковата молба без движение. Делото е насрочено за 11.12.2018 г., като е 

отложено за 11.12.2018 г. отново за доказателства и в с.з. на 20.12.2018 г. е 

обявено за решаване. Постановено е съдебно решение по първа фаза на 

делбата на 31.12.2018 г. и е допусната делбата, Не е постановено 

определение за насрочване на делото за ІІ фаза на делбата, а такова е 

проведено на 16.04.19 г. и е отложено делото за 11.06.19 г. за експертиза. 

На 11.07.19 г. е проведено съдебното заседание, но тъй като не е внесен 

депозит за експертизата в срок, делото е отложено за 17.09.19 г., без обаче 

да е наложена санкция на страните. Проведено е с.з. на 17.09.19 г., но тъй 

като вещото лице е било ангажирано, делото е отложено за 5.11.19 г.. 

Поредно делото е отложено за 27.11.2019 г. за нова експертиза и след това 

отложено за 10.12.19 г. отново за нова експертиза и след това за 22.01.20 г. 

за експертиза.  

Гр.д.№1005/15 г. е образувано на 19.06.15 г. и е оставено без 

движение с определение от 28.10.15 г. На 22.04.16 г. е спряно 

производството по делото, като е възобновено на 8.11.18 г. Понастоящем е 

оставена без движение въззивна жалба от 7.05.19 г. 

Гр.д.№2005/18 г. е образувано на 5.10.18 г., отговор е подаден на 

27.12.18 г, а определението по чл.140 от ГПК е постановено на 28.01.19 г. В 

с.з. на 19.02.19 г. е оставена без движение исковата молба и е отложено 
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делото за 19.03.19 г., отложено е за становище по доказателствата за 

10.04.19 г. и отложено за произнасяне по възраженията на страните в 

закрито заседание за 2.07.19 г. Липсва поизнасяне в закрито с.з., а в с.з. на 

2.07.19 г. има произнасяне по възраженията и е отложено делото за 4.09.19 

г. за събиране на доказателства. Протокола от с.з. на 2.07.19 г. е изготвен и 

подписан на 2.08.19 г. Делото е отложено за 16.10.19 г. за изготвяне на 

експертиза, обявено е, че решението ще бъде изготвено на 18.11.19 г., а е 

постановено на 6.12.19 г. 

Гр.д.№350/18 г. е образувано на 26.02.18 г. и е по реда на чл.8-10 от 

ЗЛС. Разпореждане от 14.05.18 г. за изготвяне на справка, като на 22.06.18 

г. е постановено определение по чл.130 от ГПК за прекратяване на 

производството, което е потвърдено от ЛОС, но неговото определение е 

обезсилено от ВКС и е върнато делото на ЛРС за продължаване на 

съдопроизводствените действия. На 22.02.19 г. е оставена без движение 

ИМ, като нередовностите са отстранени с молба от 16.05.19 г. На 13.06.19 

г. е определението по чл.131 от ГПК, а от същата дата е и молбата за 

съдействие от МВР. На 13.09.19 г. е постъпил отговор от МВР, а 

определението по чл.140 от ГПК е постановено на 25.10.19 г., като делото е 

нарочено за 20.11.19 г., не е даден ход на делото и то е отложено за 18.12.19 

г.  

Съдия Рабаджиева: гр.д. № 558/ 2016 г. производството по делото е 

спряно на основание чл. 229, ал.1, т.4 от ГПК;/анализирано при спрените 

дела/  

гр.д. № 2321/ 2015 г. производството по делото е спряно на основание 

чл. 229, ал.1, т.4 от ГПК;/анализирано при спрените дела/  

гр.д.№ 2435/ 2017 г. е спряно; 

гр.д. № 52/ 2018 г. спряно;  

гр.д. № 1408/ 2016 г. – делба, проблеми с връчване на ответниците, 

назначаване на особен представител на един от тях, с определение от 

16.03.2017 година е оставена исковата молба без движение, конституирани 

са нови страни; постановено решение по допускане на делбата; делото е 

във въззивната инстанция по жалби; 

гр.д. № 1327/ 2018 г. – оставено без движение; проблеми с 

призоваването на ответника; спряно за срок от шест месеца на основание 

чл. 229, ал.1, т.2 от ГПК, поради смърт на ответника; конституиране на 

наследниците; проблем с призоваването, назначаване на особен 

представител; 

гр.д. № 2046/ 2018 г. – делба, два пъти е оставена без движение 

исковата молба, постановено решение по първа фаза; отложено за повторна 

експертиза; неизготвена експертиза поради невнесен депозит;   

гр.д.№1809/18 г. е делбено и е образувано на 4.09.2018 г. и е оставено 

без движение с разпореждане от 14.09.2018 г; на 18.08.2018 г. е 

постановено разпореждане по чл.131 от ГПК. Отговор на ИМ е постъпил от 
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ответника на 19.10.2018 г, като с определение от 5.11.2018 г. е насрочено 

делото в открито съдебно заседание на 3.12.2018 г. Постановено е решение 

от 3.01.2019 г. по допускане на делбата, като решението е влязло в законна 

сила на 2.04.2019 г. Насрочено е делото за втора фаза на делбата за 

14.05.2019 г. и поради нередовно призоваване на страна е отложено за 

17.06.2019 г, отложено е за събиране на доказателства и експертиза за 

15.07.2019 г, като делото е отложено за 1.10.2019 г. за изготвяне на 

експертиза. Тъй като отново експертизата не е изготвена делото е отложено 

за 5.11.19 г. и поради несвоевременно представяне на експертизата делото е 

отложено за 26.11.19 г., когато делото е обявено за решаване и е обявена 

датата 27.12.2019 г. за постановяване на решението. 

Гр.д.№1110/18 г. е делбено и е образувано на 7.06.18 г. като с 

разпореждане от същата дата е оставена без движение ИМ за отстраняване 

на нередовности. Постановено е разпореждане на 11.06.18 г. по чл.131 от 

ГПК, като отговор на ИМ е постъпил на 12.07.18 г. Определение по чл.140  

от ГПК е постановено на 27.07.18 г. и е насрочено делото за 2.10.2018 г. 

След приемане на допускане назначаване на СТИ, делото е отложено за 

12.11.2018 г. Тъй като експертизата не е изготвена в срок, делото е 

отложено за 17.12.18 г. Постановено е съдебно решение по допускане на 

делбата на 17.01.19 г. и е подадена въззивна жалба на 29.01.19 г. против 

това съдебно решение, която е оставена без движение за внасяне на ДТ на 

30.01.19 г. Делото е изпратено на въззивната инстанция на 12.03.19 г., като 

е постановено решение, с което е потвърдено решението на ЛРС и е 

върнато делото на 13.06.19 г. за продължаване на втората фаза на делбата, 

като делото е насрочено за 15.07.19 г. Изискано е становище на Гл.архитект 

на Община-Ловеч за поделяемост и е отложено делото за 7.10.19 г, когато е 

допуснато назначаване на СТЕ за актуална пазарна оценка и за поделямост 

на жилището. Делото е насрочено за 4.11.19 г, но тъй като не е внесен 

депозит, страната е предупредена, че може делото да бъде внесено в 

архива, ако не внесе депозит и делото е насрочено за 9.12.19 г, когато 

повторно е изпратен на ответника препис от протокола и е насрочено 

делото за 14.01.20 г., когато делото е предоставено на в.л. Гатева.  

Гр.д.№1878/17 г. е делбено и е образувано на 4.09.17 г. Разпореждане 

по чл.131 от ГПК е изпратено на 20.09.17 г., но се е наложило разлепване 

на уведомление по чл.47 ал.1 от ГПК за ответник, изискана е служебно 

справка по реда на Наредба №14/19 г. на 2.11.17 г. и с определение на 

20.11.17 г. е допусната правна помощ за процесуално представителство на 

ответника. С разпореждане от 1.12.17 г. и след посочване от Адвокатска 

колегия на адвИлина Колева, същата е назначена  за особен представител 

на ответника. Постановено е ново връчване на основание чл.47 ал.1 от ГПК 

на друг ответник по делото чрез залепване на уведомление и с определение 

от 16.04.18 г. е допусната правна помощ-процесуално представителство на 

ответника. С разпореждане от 25.04.18 г. и след посочване от Адвокатска 
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колегия на адв.Петър Цолов, същият е назначен  за особен представител на 

ответника.  Отговор на Им е постъпил на 26.04.18 г. от адв. Цолов, като с 

определение от 4.06.18 г. по чл.140 от ГПК делото е насрочено за 9.07.18 г.  

На делото не е даден ход поради неявяване на адв.Цолов и е отложено за 

18.09.18. г. Постановено е съдебно решение на 11.10.18 г. и е след 

влизането му в сила е насрочено делото с разпореждане от 23.11.18 г. за 

втора фаза на делбата на 14.01.19 г. Не е даден ход на делото поради 

нередовно призоваване на ответник и е отложено за 25.02.19 г.. Допусната е 

СТЕ и е отложено делото за 1.04.19 г. След това не е отразено по каква 

причина делото е отложено и насрочено за 30.04.19 г. На тази дата е прието 

заключението и е поставена  допълнителна задача към вещото лице и 

делото е насрочено за 31.05.19 г,  и тъй като заключението не е било 

предоставено в срок, то делото е насрочено за 25.06.19 г., когато делото е 

отложено за становище на страните, кой вариант избират с нарочна молба и 

делото е отложено за 17.09.19 г, когато на вещото лице е възложено 

изготвяне на скици-проект и делото е отложено за 5.11.19 г.. Поради молба 

за отлагане на делото от в.л. делото е отложено за 16.12.19 г. 

Съдия Райкова: гр.д. № 2524/ 2017 г. (делба, в хода на 

производството спряно на основание чл. 229, ал.1, т.4 от ГПК, възобновено 

с определение от 16.07.2019 година и решено, обжалвано), 

 гр.д. № 2389/ 2018 г. иск по чл. 422 от ГПК (оставено без движение, 

проблеми с призоваване на ответника – справки за адрес и по месторабота, 

назначен особен представител, отложено за събиране на доказателства – 

експертиза, обявено за решаване на 20.11.2019 г.);  

гр.д.№ 2047/ 2018 г. (без движение за д.т., проблеми с призоваване на 

ответника – справки за адрес и по месторабота, назначен особен 

представител, посочен е адрес в Румъния, постъпила молба от ответника, 

дадена възможност за отговор на и.м. и освободен особения представител, 

отлагано за събиране на доказателства – две допълнителни експертизи, 

обявено за решаване на 20.12.2019 г.);  

гр.д.№ 2048/ 2018 г. (отложено за доказателства, за две заседания не е 

изготвена експертизата, трети път изискана справка от трето лице, 

експертизата не е в срок, ново вещо лице - отсъства от страната, искане до 

независимата камара на оценителите, ново вещо лице, не е изготвена 

експертиза, отложено за тройна експертиза);  

гр.д. № 1681/ 2017 г. (делба + чл. 30 от ЗН, без движение за вписване 

на и.м., разделяне на производството по чл. 30 от ЗН, спряно на основание 

чл. 229, ал.1, т.4 от ГПК, възобновено на 02.10.2018 г., без движение и.м., 

решено на 31.01.2019 г., насрочена втора фаза, искане по чл. 12 от ЗН, 

проблем с вещите лица – неизготвяне на заключение, заболяване на в.л. и 

непредставяне на заключението в срок, три пъти е искано становище от 

Община Ловеч; 
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гр.д. 2285/ 2018 г. (делба, без движение, проблем с призоваване в град 

София, в хода за произнасяне е възобновено с оглед направено искане по 

чл. 76 от ЗН преди приключване на делото, конституиране на страни, без 

движение, нова и.м., конституиране на страни, определение по чл. 140 от 

ГПК).  

Съдия Йорданова: гр.д. № 241/ 2018 г. – чл. 26 от ЗЗД (без движение, 

удължаване на срока, забавено определение по чл. 140 от ГПК, 

конституиране на страна, отлагане поради заболяване на адвокат на 

малолетен ответник, отложено поради заболяване на съдията, спиране на 

основание чл. 229, ал.1, т.1 от ГПК, два пъти заболяване на страна и 

адвокат, отлагане за доказателства, два пъти не е изготвена експертиза, 

непредставени доказателства от трето лице – два пъти);  

гр.д. № 2291/ 2018 г. 45 ЗЗД (забавено определение по чл. 140 ГПК, 

заболяване на адвокат и страна, откриване производство по оспорване, 

експертиза, поправка протокол, нови доказателства и нови оспорвания, 

обявено за решаване на 04.10.2019 г. към 11.12.2019 година няма решение);  

гр.д. № 876/ 2018 г. – делба (забавено определение по чл. 140 от ГПК 

- три месеца, насрочена ІІ фаза, спряно по общо съгласие на страните, 

възобновено, експертиза не е спазен срока, дадена възможност за спогодба, 

отложено за инвестиционен проект и приключване на процедурата за 

поделяемост на имота);  

гр.д. № 727/ 2018 г. (забавено разпореждане по чл. 131 от ГПК и 

определение по чл. 140 от ГПК, заболяване на страна, заболяване на 

адвокат, проблеми с вещите лица, замяна на вещи лица, тройна експертиза, 

допълнителни експертизи);  

гр.д. № 603/ 2018 г. (проблем с връчването на ответника, забавяне на 

определението по чл. 140 от ГПК повече от два месеца, без движение, 

заболяване на страна и адвокат, починала страна, конституиране на 

наследници, проблеми с експертизите - не е спазен срок за експертизата и 

не е внесен депозит своевременно, заболяване само на адвокат,).  

Гр.д. № 2173/ 2018 г. (делба, отложено за доказателства, дадена 

възможност за съдебна спогодба, заболяване на страна и пълномощник, 

подадена въззивна жалба срещу решението по първа фаза).    

Съдия Велчева: гр.д.№1976/17 г и гр.д.№1927/18 г. са спрени и са 

анализирани при спрените дела 

Гр.д.№2038/18 г. касае се за производство по делба, като причина за 

отлагане многократно на делото е нередовното призоваване на страни, 

несвоевременно изготвяне на експертиза.Усложнение и забавяне на делото 

е и обстоятелството, че е имало и обективно съединен иск-по чл.30 от ЗН. 

Гр.д.№2582/17 г. също делбено производство, оставено е без 

движение за вписване, като причина за отлагането на делото е нередовно 

призоваване на ответника, починала страна, изисквани са справки от НБД и 

НАП, назначен е особен представител, събиране на доказателства от 
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чужбина, извършена е и съдебна поръчка за връчване на съдебни книжа в 

чужбина.  

При анализа на делата, които се разглеждат повече от една година, е 

установено, че причините за това са най-често обективни: делбени 

производства, които протичат в две фази, проблем с призоваването на 

страните, което налага назначаване на особен представител, смърт на 

страна и конституиране на наследници, назначаване на допълнителни 

експертизи, спиране на производствата поради преюдициални спорове. 

 

 

Спрени наказателни и граждански дела.  

 

За периода на проверката не са установени спрени наказателни дела. 

 

Общо спрените граждански дела са 14 броя, от които на доклад на: 

съдия Митова - 5 броя 

съдия Рабаджиева – 5 броя  

съдия Райкова – 1 брой 

съдия Йорданова  - 1 брой  

съдия Велчева – 2 броя. 

 

  Проверени са следните граждански дела: 

Съдия Митова: гр.д.№ 872/ 2019 г. на основание чл. 229, ал.1 т.4 от 

ГПК; гр.д.№ 735/ 2019 г. на основание чл. 229, ал.1 т.1 от ГПК; гр.д.№ 

2028/ 2019 г. на основание чл. 229, ал.1 т.1 от ГПК; гр.д. № 1634/ 2019 г. на 

основание чл. 229, ал.1 т.1 от ГПК; гр.д. № 1959/ 2016 година на основание 

чл. 229, ал.1 т.4 от ГПК – не е посочено заради кое преюдициално 

производство е спряно. 

Съдия Рабаджиева: гр.д. № 558/ 2016 г. на основание чл. 229, ал.1 т.4 

от ГПК; гр.д.№ 2321/ 2015 г. на основание чл. 229, ал.1 т.4 от 

ГПК;гр.д.№52/18 г. на основание чл.229 ал.1 т.4 от ГПК, гр.д.№2469/18 г. 

на основание чл.229 ал.1 т.4 от ГПК, гр.д.№2435/17 г. спряно на 13.07.18 г. 

след отмяна на даден ход на делото по същество на основание чл.229 ал.1 

т.5 от ГПК.    

Съдия  Райкова:гр.д.№988/19 г. на основание чл.229 ал.1 т.1 от ГПК  

Съдия: Йорданова: на основание чл.229 ал.1 т.4 от ГПК 

Съдия Велчева:гр.д.№1927/18 до приключване на адм.д.№298/19 г. на 

ЛАС без посочено правно основание; гр.д.№1976/17 г. до решаване на 

гр.д.№2185/17 г. без посочено правно основание. 

Общо спрените граждански дела са 14 на брой като 6 от тях са спрени 

на основание чл.229, ал.1, т.4 от ГПК, 2 са спрени на основание чл.229, 

ал.1,т.1 от ГПК, 1 е спряно на основание чл.229, ал.1,т.5 от ГПК, останалите 

по други причини. Делата са проверени от комисията и е установено, че 
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една част са спрени на основание чл.229 ал.1 т.4 от ГПК - поради наличие 

на преюдициалност на спора, като съдията - докладчик е изготвял 

своевременно справки за приключване на преюдициалните спорове. По гр. 

д. № 872/ 2019 година е предявен насрещен иск, като е оставено без 

уважение искането за съвместно разглеждане на делото и производството е 

разделено и спряно до приключване на делото, образувано по насрещния 

иск. По две дела, а именно:гр.д.№1927/18  и №1976/17 г. липсва посочване 

на правното основание, на което делото е спряно. По гр.д.№2435/17 г, 

което е спряно на основание чл.229 т.5 от ГПК от извършената справка на 

27.05.19 г. следващата е изготвена чак на 3.12.2019 г.   

 

Анализ на качеството на дейността на съда, с оглед резултатите 

от инстанционния контрол – наказателни и граждански дела. Брой 

обжалване актове, потвърдени, изменени, отменени, недопуснати до 

касационно обжалване. Причини. 

 

През проверявания период са обжалвани 172 акта по НОХД, НЧХД, 

НАХД и НЧД, от които 122 броя са потвърдени, а невърнати от 

инстанционен контрол са 25 броя. Обжалвани и протестирани са 19 

съдебни акта по НОХД, НЧХД и НЧД, от които 15 са потвърдени и 2 са 

отменени и делата върнати за ново разглеждане. По 2 дела искането за 

възобновяване е оставено без уважение и по 2 дела АС-В.Търново е отказал 

образуването на производство по възобновяване. Обжалвани са 23 

определения по НОХД, НЧХД и НЧД, от които 20 са потвърдени, 2 са 

отменени и делата са върнати за разглеждане на първоинстанционния съд и 

1 е отменен и е постановен нов съдебен акт. От обжалваните общо 129 

НАХД, 111 са потвърдени, 11 са отменени, като е постановено друго 

решение, 7 са отменени, като делата за върнати за ново разглеждане от друг 

състав на съда. 

 

По отношение на гражданските дела: През отчетния период са 

обжалвани 139 граждански съдебни акта, като от тях са потвърдени 51, 

отменени са 19, изменени са 15; потвърдени в една част, отменено и 

решено по същество в едната част и в трета част отменето или обезсилено 

по обективни причини са 3,, потвърдено в една част, отменено или 

обезсилено в друга част по обективни причини 2; върнати са по други 

причини 15, а 34 дела не са върнати от по-горната инстанция. 

По частните граждански дела са обжалвани общо 120 съдебни акта, 

от които са потвърдени 101, отменени са 7, изменени 3, потвърдено в една 

част, отменено, обезсилено или нищожно в другата част, отменено или 

обезсилено в третата част по обективни причини 1; върнати по други 

причини 4 и 4 не са върнати от горната инстанция. 
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Броят на отменените съдебни актове по гражданските дела е малък 

спрямо общия брой на разгледани дела за проверявания период. Съдиите в 

Ловешки районен съд са с дългогодишен стаж, имат много добра 

теоретична  подготовка  и  правилно  прилагат  материалния  и 

процесуалния закон. Те непрекъснато повишават своята квалификация, 

като участват в различни форми на обучения. 

 

 Отводи по делата, брой на делата, по които има отводи, 

мотивирани ли са и по какви причини са направени. 

 

Наказателни дела. 

 За проверявания период в РС – Ловеч има 39 отвода по наказателни 

дела, отразени в справка съдържаща – съдия, № на делото, дата на 

образуване, дата на акта за отвеждане и правно основание за отвеждане, 

мотиви. Налице са основателни причини за отвод от съдиите при РС Ловеч, 

отводите са мотивирани и съответстват на разпоредбите на закона. 

 

Граждански дела. 

По 14 граждански дела са направени 30 отвода, които са подробно 

мотивирани. Основанието за отстраняване на съдията докладчик е 

разпоредбата на чл.22, ал.1, ал.6 от ГПК - съществуване на други 

обстоятелства, които пораждат основателно съмнение в безпристрастието 

му: напр. ответник е колега (гр.д. № 135/ 2019 г., гр.д.№ 1997/ 2019 г.), 

изразено становище при предходно произнасяне по идентичен спор между 

същите страни; лично познанство на съдията със страните. 

 

Дела с отменен ход по същество. 

 

За проверявания период има 1 дело с отменен ход по същество: 

НАХД 78/2019 година за събиране на доказателства.  

 

За проверявания период има 6 граждански дела, с отменен ход по 

същество, според приложена справка на РС, както следва по съдии: 

 съдия Митова: гр. д. № 2126/ 2017 г. чл.54, ал.2 от ЗКИР възобновено 

за събиране на доказателства (субективни причини); гр.д.№1489/18 г. е 

обявено за решаване на 20.12.18 г., като преди това в с.з. е отказано на 

страната искане за събиране на доказателство-договор от 8.02.17 г.  С 

определение от 18.01.19 г. делото е възобновено за събиране на същото 

това доказателство-договор от 8.02.17 г. /субективни причини/  

съдия Рабаджиева:гр.д.№6/19 г. обявено за решаване на 15.07.19 г, но 

е подадена молба на 25.07.19 г. от адв.Близнаков и страната, че преди това 

са уведомили съда, че ще отсъстват от града и молят производството да се 

възобнови. Молбата обаче е подадена само от страната, без представени 
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доказателства към нея. Съдът е възобновил производството по делото и го 

е насрочил за 15.10.19 г, като отново е подадена молба от адвоката и 

страната, че не могат да се явят и е отложено за 11.11.19 г, обявено е за 

решаване, но страните не са се явили в с.з; гр.д.№1489/18 г. е с 

административен характер. 

съдия Райкова: гр.д. № 2285/ 2018 г. делба, възобновено с оглед 

направено искане по чл. 76 от ЗН и конституиране на главна страна 

(субективни причини).  

съдия Велчева: гр.д. № 1467/ 2019 г. възобновено по обективни 

причини – молба по чл. 233 от ГПК за оттегляне на иска, като 

производството е прекратено с определение № 1199/ 11.10.2019 година на 

основание чл. 233 от ГПК. 

 

  Обезпечение на бъдещ иск. 

 

Разгледани са общо 8 граждански дела за обезпечение на бъдещ иск, 

като по всички от тях съдиите - докладчици са се произнасяли незабавно.   

 

Архивиране на делата и съхранение на веществените 

доказателства.  

 

Делата се архивират съобразно изискванията на ПАС и в 

съответствие с издадените заповеди № 43/31.07.2017 г. и № 45/25.08.2017 г. 

и утвърдените със заповед № 49/05.09.2017 г. вътрешни правила от 

председателя. Веществените доказателства се съхраняват в обособено за 

това помещение, като за унищожаването им се съставят протоколи от 

комисия, назначена със заповед № 0026/25.06.2010 г. на председателя. 

Книгите се водят в съответствие с ПАС и имат необходимото съдържание./ 

приложени са цитираните заповеди/. Приемането на постъпилите в съда 

веществени доказателства се извършва по данните в обв.акт или 

заявлението за приобщаване на вещественото доказателство и се 

удостоверява с протокол, подписан от предаващия и приемащия служител, 

който се прилага към делото. С протокол от 04.11.2019 г. е извършена 

инвентаризации на веществените доказателства за проверявания период. 

 

 Предприети мерки за регулиране и контролиране на дейността 

на службите „Съдебно деловодство” и „Връчване на призовки и 

книжа” по срочното и стриктното изпълнение на определените в ПАС 

задължения. 

 

В РС Ловеч е създадена много добра организация в съответните 

деловодства, като стриктно се спазват сроковете за обработване на делата, 

пускане на съобщения, издаване на изпълнителни листи, изпращане на 
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показа за доброволно изпълнение  и изпращане на преписи от влезлите в 

сила съдебни актове, както и издаване на бюлетин за съдимост. 

Изготвянето на призовки се извършва от съдебните секретари и по 

наказателните дела не са констатирани пропуски в това отношение.    

През проверявания период по отношение на гражданските дела се 

установява, че е създадена много добра организация на работа на съдиите и 

служителите. Не са констатирани съществени отклонения от 

процесуалните правила на ГПК при насрочване и движение на делата до 

тяхното приключване.  Следва, в някои от съставите да се подобри 

срочността по изготвяне на определенията по чл. 140 от ГПК; да се 

прилагат разпоредбите на чл. 87 от ГПК; да се прецизира и приложението 

на разпоредбата на чл. 142, ал.2 от ГПК.  

Отразените в доклада резултати от извършената проверка налагат 

извод за създадена много добра организация на работа на съдиите и 

съдебните служители, както и че същите отговорно и своевременно са 

изпълнявали служебните си задължения. Като цяло приемам, че е дадена 

положителна оценка за дейността на съда през проверявания период, с едно 

изключение, касаещо неспазване на сроковете при изготвяне на съдебните 

актове по наказателни дела. Неспазване на срока за изготвяне на съдебните 

актове по наказателни дела се наблюдава само при един от четирите 

наказателни състава. Броят на съдебните актове, изготвени над 

законоустановените срокове по делата на съдия Г. Маринова за периода на 

проверката е 80, т.е. по-голям в сравнение с предходните две години – 2018 

г., когато неизготвените в срок съдебни актове от този съдия са били 74 и 

2017 г., когато са били 67.  

Относно препоръката в доклада от проверката на Окръжен съд - 

Ловеч  към председателя да предприеме мерки за спазване на сроковете за 

изготвяне на съдебни актове по наказателни дела, ще отбележа следното: 

Тази препоръка присъстваше и в доклади с резултати от проверки на 

дейността на РС – Ловеч през 2018 г. и 2017 г. Председателят на РС – 

Ловеч, съобразявайки докладите от предходни проверки, данните за 

дейността на съда, в частност тези за изготвени съдебни актове по 

наказателни дела над законоустановените срокове от съдия Маринова е 

предприел всички възможни мерки за санкция и предотвратяване на по-

нататъшни нарушения - ежемесечни справки от съдебния администратор на 

съда за срочността при изписване на съдебните актове; инициирал е 

дисциплинарно производство по отношение на съдия Маринова  за 

системно неспазване на сроковете по чл.308 от НПК при изписване на 

съдебните актове по свършените /обявени за решаване/ в периода 

01.09.2016 г. - 01.03.2018 г. наказателни и административнонаказателни 

дела, което е приключило с наложено със заповед № 21/08.05.2018 г. 

дисциплинарно наказание „забележка", като наказанието е потвърдено с 

Решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 20/19.06.2018 г., 
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влязло в сила на 10.07.2018 г.; със заповед № 89/06.12.2018 г. е лишил 

съдия Маринова от изплащане на допълнително трудово възнаграждение за 

2018 г. в съответствие с чл.5, ал.2 от Правилата за определяне и изплащане 

на средства за допълнителни трудови възнаграждения в органите на 

съдебната власт/приети с решение на Пленума на ВСС от 22.11.2018 г./ ; на 

18.02.2019 г., след проведено общо събрание на съдиите, на което са 

изслушани становища и предложения за предприемане мерки по 

отношение на съдия Галя Маринова във връзка с неспазване на 

законоустановените в НПК срокове за изготвяне на съдебните актове, е 

взето решение и е издадена заповед №  55/01.03.2019 г., с която съдия 

Маринова е изключена за срок от 1 месец, считано от 15.03.2019 г. до 

15.04.2019 г. от разпределение на следните видове дела: НОХД, образувани 

по внесени от прокуратурата споразумения, производства по УБДХ, по 

чл.64, чл.159а, чл.222, чл.223, чл.243, чл.244 и по чл.433 от НПК; 

производства по Закона за здравето и по чл.91 от НК; производства по 

чл.62 от ЗКИ и всички други производства, които изискват произнасяне 

незабавно или в кратък срок. Тук следва да се отбележи, че взетото 

решение от общото събрание с цел да се помогне на колега и да му се 

осигури възможност да изпише актовете по обявените за решаване дела, 

доведе до по-голяма натовареност на останалите три наказателни състава за 

периода, в който съдия Маринова беше изключена от разпределение на 

посочените по-горе дела.  

От изложеното е видно, че председателят на съда в рамките на 2018 г. 

и 2019 г. е предприел всички възможни мерки, в съответствие с 

правомощията си по ЗСВ, както да санкционира съдията за допуснато 

нарушение на чл.307, ал.3, т.1 от ЗСВ, което продължава трайно във 

времето, така и такива мерки, чрез които да му осигури време и 

възможност да изпише съдебните актове по дела, по които 

законостановеният срок за изготвянето им е изтекъл. От друга страна в 

доклада от проверката на Окръжен съд - Ловеч не са посочени конкретни 

мерки, които председателят следва да предприеме или пък такива, които е 

могъл, но не е предприел, не присъства и обсъждане на предприетите до 

този момент мерки за предотвратяване на допуснатото нарушение.  

 

 

V. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯ. 

  

1. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

1.1. Брой на постъпилите изпълнителни дела.  

  

 През отчетния период в СИС са постъпили за разглеждане 742 

изп.дела. От тях : 
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- частни държавни вземания – 2 

- публични държавни вземания – 428 

- в полза на ЮЛ и търговци – 208, от тях : в полза на банки – 

10 дела, в полза на търговци – 62 дела и на други ЮЛ – 136 

дела 

- в полза на граждани – 99 изп.дела. От тях : за издръжки – 20, 

вземания произтичащи от трудови спорове – 42 дела, 

предаване на дете – 2, други – 35 изп.дела. 

- изпълнения на обезпечителни мерки – 5 дела. 

 

В сравнение с предходните години – постъпилите през 2018 г. са 

били 800, а през 2017 г. са били 448. 

 Видно е, че постъпленията през отчетната 2019 г. са с 58 дела по - 

малко от тези през предходната 2018 г. и с 294 дела повече от постъпилите 

през 2017 г. Намалението в постъпилите изп.дела не е значително, като 

последните две години се забелязва тенденция за увеличение 

постъпленията на изп.дела, спрямо предходни години, когато по-голяма 

част от делата беше насочен към частните съдебни изпълнители, но като 

цяло броя на постъпилите изпълнителни дела не е голям и причината за 

това 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. 

 

 1.2. Общо изп.дела за разглеждане през 2019 година.  

         

Останали несвършени от предходни години са били 2 759 изп.дела, 

като общо за разглеждане в СИС през отчетната година са били 3 501 дела. 

За сравнение през предходната 2018 г. общо делата за разглеждане са били 

3 542, а през 2017 г. са били 3 590. 

 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 – 1 826, следвани от вземанията в полза на държавата - 
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997, в полза на граждани – 573 дела, в т.ч. издръжки – 423 дела, изпълнение 

на обезпечителни мерки – 105 дела. 

  

1.3. Свършените изпълнителни дела.  

 

През 2019 г., от общо за разглеждане 3 501 изпълнителни дела са 

били свършени 746 дела. 

За сравнение през 2018 г., от общо за разглеждане 3 542 

изпълнителни дела са били свършени 783 дела, а през 2017 г. от общо за 

разглеждане 3 590 изпълнителни дела, са били свършени 848 дела. 

Забелязва се намаление на свършените изп.дела през отчетната година 

спрямо тези през 2018 г. и 2017 г., като основната причина за малкия брой 

свършени дела спрямо общо разгледаните, 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, 

225 са свършени чрез реализиране на вземането, т.е. чрез изплащане на 

дълга, 335 са свършени по други причини, а 186 са изпратени на друг 

съдебен изпълнител.  

 

Останали несвършени в края на отчетния период са 2 755 дела, при 2 

759 дела за 2018 г. и при 2 742 дела за 2017 г.  

 

1.4. Натовареност на ДСИ. 

 

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

ДСИ, като през целия отчетен 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 97 изп.дела, при 98 дела 

за 2018 г. и при 100 дела за 2017 г.   

Действително броя на разгледаните от един съдебен изпълнител дела 

не е много голям, но имайки предвид характера на работата на съдебните 

изпълнители, тази натовареност е достатъчно 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 задължения, са били изготвени и изпратени и 10 043  

призовки и книжа по висящите изп.дела. Броят на изготвените изходящи 

документи е по-малък в сравнение с 2018 г. когато е бил 10 134 и в 

сравнение с 2017 г., когато е бил 12 330, но до известна степен това 

намаление се дължи на оптимизиране организацията на работа чрез 

въвеждане на електронен обмен на информация - справки в Регистъра на 
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банкови сметки и сейфове към БНБ, НАП, Кадастралната информационна 

система и Имотен регистър към Агенция по вписванята.  

Средно месечно свършени дела от един съдебен изпълнител са били  

15 дела, при 19 дела за 2018 г. и при 22 дела за 2017 г. 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 по 

други причини дела, без да се включва бройката на изпратените на друг 

съдебен изпълнител.  

 

 

Отчитайки немалката натовареност както на ДСИ, така и на 

служителите в СИС, както и спецификата на работата им, изказвам 

благодарност на ДСИ за създадената добра организация, а на служителите 

за доброто изпълнение на служебните им задължения, като се надявам, че 

ще продължат все така съвестно да изпълняват функциите си. Изказвам 

специална благодарност на Марияна Вълева – деловодител в СИС, която 

освен преките си служебни задължения изпълняваше и допълнителни 

функции в помощ на гл.счетоводител. 

 

 

1.5. Суми за събиране.  

  

 

Само от постъпилите през 2019 г. изп.дела, сумата за събиране е била 

2 567 686 лева. 

За сравнение, от постъпилите през 2018 г. изп.дела, сумата за 

събиране е била 1 869 171 лева, от постъпилите през 2017 г. изп.дела, 

сумата за събиране е била 1 199 308 лева. 

Сумата от постъпилите през 2019 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 25 136 043 лева. 

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

са стоели за събиране 3 123 029 лева, в полза на юридически лица 

21 090 104 лева и в полза на граждани 922 910 лева. 

За сравнение, общата сума за събиране по всички изп.дела през 2018 

г. е била 25 201 098, а през 2017 г. е била 37 898 800 лева. 

Съдебните изпълнители при РС Ловеч, за отчетната година са 

събрали общо 1 255 363 лева, като за сравнение през 2018 г. са събрали 

1 412 588 лева, а през 2017 г. са събрали 1 275 489 лева Налице е 

значително намаление на събраните суми спрямо 2018 г. и не толкова 

значително спрямо събраните суми през 2017 г. 
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 Както сме констатирали многократно в 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 дезинтересирали 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, които са относими и към отчетния период.  

Вече посочих, че влияние за лошата събираемост има както 

продължаващата икономическа криза и тежките икономически условия в 

страната 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.  

 

 

2. 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, благодарение на което слабости в тази 

дейност на съда няма констатирани. 

 Извършени са били общо 6 852 вписвания, като всеки от съдиите е 

извършил по 3 426 вписвания Налице е увеличение  спрямо предходната 

2018 г. когато общо вписванията са били  5 809, както и спрямо 2017 г., 

когато общо вписванията си били 6 775. 

  Освен вписванията съдия Василева е издала 1 257 броя преписи, 639 

броя удостоверения и 2 броя откази за вписване. Съдия Добрева е издала 1 

259 преписи, 637 удостоверения и е направила 4 броя откази за вписване.  
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VІ. Отчет - анализ по изпълнението на Комуникационната стратегия за 2019 г. 
РАЙОНЕН СЪД – ЛОВЕЧ  

СПРАВКА ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ОТ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2019 Г. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА  
КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 2014 – 2020 ГОДИНА 

 

ИНДИКАТОР ОПИСАНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПРЕЗ 2019 

ГОДИНА 

ИЗМЕРИТЕЛ ЦЕЛЕВА 

СТОЙНОСТ 

ИЗТОЧНИК НА 

ИНФОРМАЦИЯ 

ИЗПЪЛ-

НЕНИЕ 

Обслужени 

запитвания 

по Закона за достъп 

до обществена 

информация 

През отчетния период в Районен съд Ловеч са 

постъпили 8 заявления по ЗДОИ. На заявителите 

е предоставен пълен достъп до поисканата от 

тях информация. 

Брой 

обслужени 

заявления – 8 

бр. 

Обслужват се 

всички 

постъпили в РС 

– Ловеч 

заявления по 

ЗДОИ 

Административ

ни данни 

(Регистър на 

заявленията по 

ЗДОИ) 

V 

Координационни 

срещи/разговори на 

представители 

„връзки с 

обществеността” на 

органите на 

съдебната власт 

Не са провеждани в рамките на 2019 г.  - - 

 

- 

 

- 

Брой медийни изяви - изготвени са 12 броя месечни бюлетини с 

информация за насрочени за разглеждане 

през следващ работен период дела; 

- 6 броя други съобщения - за инициативи на 

съда.  

 

Брой 

съобщения - 

18 

В зависимост 

от наличието 

на 

информацион

ните поводи.  

Административ

ни данни  

V 

Проведени обучения 

за 

повишаване на 

квалификацията 

свързана с 

комуникацията с 

вътрешни и външни 

публики 

През 2019 г. са проведени три обучения по 

съвместен проект с НИП:  

         -  на  03.05.2019 г., в сградата на РС Ловеч, 

е проведен семинар на тема: „Субсидиарно 

прилагане на ГПК в НПК” с лектор Татяна 

Грозданова – Чакърова, съдия в Окръжен съд – 

София; 

         - на 28.06.2019 г., в зала на РС Ловеч, е 

проведен семинар на тема „ Павлов иск по чл. 

135 от ЗЗД” с лектор Камелия Маринова – съдия 

Участвали 

съдии от 

района на 

ОС Ловеч 

/РС Ловеч, 

Троян, 

Тетевен, 

Луковит и 

ОС Ловеч/, 

както и 

- Отчет за 

проведени 

обучения 

V 
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ИНДИКАТОР ОПИСАНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПРЕЗ 2019 

ГОДИНА 

ИЗМЕРИТЕЛ ЦЕЛЕВА 

СТОЙНОСТ 

ИЗТОЧНИК НА 

ИНФОРМАЦИЯ 

ИЗПЪЛ-

НЕНИЕ 

във Върховен касационен съд; 

         -   на 05.07.2019 г., в сградата на РС Ловеч, 

е проведено регионално обучение на тема 

„Съдебна делба – фаза по извършване на 

делбата. Искове за наследство” с лектор 

Светлана Калинова – съдия във Върховен 

касационен съд; 

          -   проведени са 3 бр.обучения на 

служителя на сигурността на информацията в 

Районен съд Ловеч, завеждащия и 

зам.завеждащия в регистратурата за 

класифицирана информация в учебен център 

гр.Банкя. Организатор на обученията са ДАНС и 

ДКСИ. 

външни за 

системата 

лица 

/юрисконсу

лти 

адвокати/ 

Вътрешни 

информационни 

бюлетини, 

разпространени към 

изпълнителната и 

законодателната 

власт и в рамките на 

съдебната власт 

До ВСС, МП, Инспектората към ВСС и ОС 

Ловеч са изпратени: 

- 2 бр. статистически справки за дейността 

на съда за  2019 г., изпратени до ВСС и 2 бр. 

отчети за дейността на съдебно-изпълнителната 

служба и агенция по вписванията, изпратени до 

МП;   

 

До ВСС са изпратени: 

- решение на ОС на РС Ловеч от 01.02.2019 г. 

за създаване Централизиран фонд СБКО за 

отпускане помощи на магистрати и съдебни 

служители през 2019 г. и отчисляване на 0,1 % от 

средствата за СБКО за 2019 за централизирания 

фонд СБКО с предназначение за отпускане помощи 

на магистрати и съдебни служители; 

      - становище до Комисия „съдебна 

администрация” към Съдийската колегия на ВСС по 

проекта „Въвеждане на система за наблюдение и 

регулиране на натовареността на магистратите и 

съдебната администрация, създаване на стандарт за 

 В зависимост 

от постъпилите 

искания и 

запитвания 

Административ

ни данни 

V 
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ИНДИКАТОР ОПИСАНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПРЕЗ 2019 

ГОДИНА 

ИЗМЕРИТЕЛ ЦЕЛЕВА 

СТОЙНОСТ 

ИЗТОЧНИК НА 

ИНФОРМАЦИЯ 

ИЗПЪЛ-

НЕНИЕ 

условията на труд в органите на съдебната власт и 

повишаване на ефективността на работата им”; 

      -   2 бр. справки, по искане от Центъра за 

изследване на демокрацията, за делата за 

разглеждане, съдените и осъдени лица и видовете 

престъпления, за периода 2012 г. – 2018 г. 

       -      1 бр. справка за първото полугодие на 2019 

г., за броя на постановените решения по чл. 235, 

ал.5 от ГПК, постановени присъди и решения по 

НАХ дела; 

 

     До Инспектората към ВСС са изпратени: 

     -  1 бр.писмо, ведно с 9 бр.справки по 

образуването, движението и приключването на 

гражданските дела в РС Ловеч през  2017 г. и 2018 

г., поискани във връзка с комплексна планова 

проверка на ИВСС по граждански дела на РС 

Ловеч; 

      -     1 бр. писмо, ведно с  2 бр.справки, относно 

образуваните и приключени през 2017 г. и 2018 г. в 

РС Ловеч граждански производства, разгледани по 

реда на чл. 62, ал.6, т.12 от Закона за кредитните 

институции.  

 

До Окръжен съд Ловеч са изпратени: 

      -      2 бр. писма, ведно със справки за 

образувани дела по описа на съда и за 

постановени съдебни решения, по които е 

прилагано правото на Европейския съюз;    

    -  12 бр. писма, ведно със справки за 

образувани дела за корупционни престъпления, 

както и за дела, съврзани с организирана 

престъпност, съгласно Единен каталог на 

корупционните престъпления; 

     -   1 бр. писмо, ведно с 18 бр. справки, за 
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ИНДИКАТОР ОПИСАНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПРЕЗ 2019 

ГОДИНА 

ИЗМЕРИТЕЛ ЦЕЛЕВА 

СТОЙНОСТ 

ИЗТОЧНИК НА 

ИНФОРМАЦИЯ 

ИЗПЪЛ-

НЕНИЕ 

дела, във връзка с проверка на организацията 

на дейността на съдиите от РС Ловеч, за 

периода 01.01.2019 г. – 30.11.2019 г.; 

     -      1 бр. писмо, ведно с 4 бр. справки за 

спрени гр.дела, гр.дела с отменен ход по 

същество, за образуваните ч.гр.дела по чл. 130 

от СК, разгледани в открито съдебно заседание, 

за образуваните гр.дела и неприключили повече 

от 1 година;  

-  12 бр писма с информация за наказателни 

производства, водени срещу съдия, прокурор или 

следовател. 

 

 

     До Главна дирекция Национална полиция: 

     -       1 бр. писмо, ведно с 1 бр. справка, ведно със 

заверени копия от решения за настаняване на деца 

извън семейството, за периода 01.01.2018 г. – 

30.09.2019 г. 

 

До ВСС, ВКС, Апелативен съд - Велико 

Търново, ОС - Ловеч, МП, НИП и други органи на 

съдебната и изпълнителна власт са изпратени и 

множество други информации и справки, 

изготвени по конкретни запитвания и процедури. 

 

Успеваемост на 

прессъбщенията и 

продължаващи 

тематични 

публикации 

РС Ловеч не разполага с ресурс за коректно 

измеравне успеваемостта на 

разпространените от съда прессъбщения.  

 

Съотношени

е брой 

съобщения 

/брой 

медийни 

публикации 

- - - 

Публикации и 

излъчвания в 

    През 2019 г. в РС Ловеч публикувани 3 обяви 

във в-к „Ловеч прес” за конкурси за заемане на 

  интернет V 
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ИНДИКАТОР ОПИСАНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПРЕЗ 2019 

ГОДИНА 

ИЗМЕРИТЕЛ ЦЕЛЕВА 

СТОЙНОСТ 

ИЗТОЧНИК НА 

ИНФОРМАЦИЯ 

ИЗПЪЛ-

НЕНИЕ 

печатните и 

електронните медии 

длъжности в администрацията на съда: 

   - обява за работа за заемане на длъжността 

„завеждащ служба” в СИС; 

    - обява за конкурс за длъжността „съдебен 

секретар”; 

    - обява за работа за заемане на длъжността 

„счетоводител”. 

 

Достигната 

аудитория по 

целеви групи 

РС Ловеч не разполага с необходимия 

ресурс за подобно измерване.  

- - - - 

Отношение на 

медиите по теми, 

свързани със 

съдебната система 

РС Ловеч не разполага с необходимия 

ресурс за коректно идентифициране на 

отношението на медиите (експертен анализ на 

съдържанието на публикациите) по теми, 

свързани със съдебната система и в частност – 

с дейността на съда 

- - - - 

Репутация на 

органите на 

съдебната власт в 

социалните медии 

РС Ловеч не разполага с необходимия 

ресурс за подобно измерване. 

- - - - 

Време за реакция 

при 

комуникационни/ме

дийни кризи 

През 2019 г. не са идентифицирани 

комуникационни/медийни кризи. 

 

- - - - 

Нови/обновени 

уебсайтове на 

органи на 

съдебната власт 

През 2019 г. РС Ловеч напълно обнови сайта 

на съда. Изготвената през 2018 г. нова визия на 

страницата е усъвършенствана. Обновена е 

част от информацията по рубрики.  

През м.ноември 2019 г. РС Ловеч предприе 

поетапни действия по въвеждане на данни във 

връзка с пускането на новите унифицирани 

интернет сайтове на съдилищата, по проект по 

Оперативна програма „Добро управление” с 

наименование „Доразвитие и централизиране 

- - Административ

ни данни 

V 
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ИНДИКАТОР ОПИСАНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПРЕЗ 2019 

ГОДИНА 

ИЗМЕРИТЕЛ ЦЕЛЕВА 

СТОЙНОСТ 

ИЗТОЧНИК НА 

ИНФОРМАЦИЯ 

ИЗПЪЛ-

НЕНИЕ 

на порталите в СП за достъп на граждани до 

информация, е-услуги и е-правосъдие” на ВСС. 

Новият сайт на съда е в реална експлоатация от 

м. декември 2019 г. и осигурява публичен 

достъп на потребителите до информационните 

бюлетини на съда. 

Честота на 

обновяване на 

информацията на 

уебсайтовете на 

органите на 

съдебната власт 

В секцията за публикуване на постановените 

съдебни актове информацията се обновява 

ежедневно. В секцията /новини/информация/ 

информацията се обновява съобразно 

наличието на информационни поводи. В 

останалите секции на интернет страницата 

информацията се обновява своевременно, 

при настъпили промени. 

 съгласно 

изискванията 

на чл.64 от ЗСВ.  

 

Данни от 

системен 

администрато

р 

V 

Информационни 

системи, 

осигуряващи онлайн 

достъп до 

информация за 

граждани и фирми 

Освен чрез интернет страницата на РС Ловеч 

https://lovech-rs.justice.bg/bg, данни за 

разглеждани дела, въведени в ползваната от 

съда деловодна програма, са достъпни онлайн 

и чрез: 

- http://legalacts.justice.bg/ - Централен 

интерфейс за публикуваните съдебни актове на 

съдилищата в страната по отношение на 

постановените актове; 

 

Брой инф. 

системи - 2  

 Административ

ни данни 

V 

Подобрение на 

нагласите и 

отношението на 

широката 

общественост към 

органите на 

съдебната власт 

РС Ловеч не разполага с необходимия 

ресурс за подобно измерване. 

- - - Х 

Събития и 

инициативи, 

насочени към 

гражданите 

- Проведен е Ден на отворени врати: 

     -   На 16.04.2019 г., в сградата на Районен съд 

Ловеч, се проведе Ден на отворените врати. В 

Деня на отворените врати в съдебната палата 

Брой 

посетители в 

Деня на 

отворени 

2 събития и 

инициативи 

Административ

ни данни 

 

 

V 

https://lovech-rs.justice.bg/bg
http://legalacts.justice.bg/
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ИНДИКАТОР ОПИСАНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПРЕЗ 2019 

ГОДИНА 

ИЗМЕРИТЕЛ ЦЕЛЕВА 

СТОЙНОСТ 

ИЗТОЧНИК НА 

ИНФОРМАЦИЯ 

ИЗПЪЛ-

НЕНИЕ 

бе открита изложба с рисунки на деца от 

Детски АРТ – клуб „Гея” при Център за подкрепа 

за личностно развитие – Общински детски 

комплекс, гр. Ловеч, изготвени на тема „Децата, 

съдът и съдебната власт“. Събитието уважиха 

гостите Корнелия Маринова – Кмет на Община 

Ловеч; Петър Цолов - Председател на Общински 

съвет Ловеч; Бойко Пъдарски – Зам. областен 

управител на Област Ловеч; старши комисар 

Милен Маринов – Директор на ОД на МВР 

Ловеч; главен инспектор Златин Михайлов - 

Началник на РУ на МВР Ловеч; Радослав Вачев – 

юрисконсулт на Дирекция, Социално 

подпомагане“ Ловеч; Венцислав Христов – Зам. 

кмет на Община Ловеч, Председател на 

МКБППМН; Даниела Данова – Стоянова – 

Секретар на МКБППМН; Стоянка Цанова – 

старши експерт в Регионално управление на 

образованието Ловеч; Георги Георгиев – 

адвокат към Адвокатска колегия Ловеч; Мария 

Недялкова – Директор на Дневен център за деца 

и младежи в увреждания Ловеч; Калина Нешева 

– психолог в Дневен център за деца и младежи в 

увреждания Ловеч; Цветомир Папурков – 

Районен прокурор на Районна прокуратура 

Ловеч; Валентин Вълков – Окръжен прокурор на 

Окръжна Прокуратура. В събитието взеха 

участие децата художници и техните близки, 

посетители на Съдебната палата. 

          Набраните средства от инициативата са 

предадени на Детски АРТ – клуб „Гея” при 

Център за подкрепа за личностно развитие – 

Общински детски комплекс гр. Ловеч.  

           На 25.06.2019 г. талантливите деца, 

участвали в инициативата, посетиха Съдебната 

врати – над 

80  
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ИНДИКАТОР ОПИСАНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПРЕЗ 2019 

ГОДИНА 

ИЗМЕРИТЕЛ ЦЕЛЕВА 

СТОЙНОСТ 

ИЗТОЧНИК НА 

ИНФОРМАЦИЯ 

ИЗПЪЛ-

НЕНИЕ 

палата в София, където разгледаха работните 

места на съдиите и съдебните зали. 

Посещението на малките художници бе 

организирано от Районен съд Ловеч, като част 

от инициативата „Децата, съдът и съдебната 

власт” и осъществено със съдействие на  

Община Ловеч и Съюза на съдиите в България. 

Наред с обиколката в Съдебната палата, беше 

предоставена и виртуална изложба на 

картините на децата. Те се срещнаха със 

заместник-председателя на Върховния 

касационен съд и ръководител на 

Гражданската колегия Светла Димитрова, чийто 

професионален път е тръгнал именно от 

района на гр.Ловеч.  

 

- изградена е „Синя стая“ в гр. Ловеч, по 

съвместен проект с участието на РС Ловеч, ОС 

Ловеч, Община Ловеч и Министерство на 

правосъдието. 

 

Информационни 

кампании, насочени 

към повишаване на 

осведомеността и 

правната култура 

В РС Ловеч не са провеждани 

информационни кампании с посочената 

насоченост; 

- - - - 

Взаимодействие 

между органите на 

съдебната власт и 

организациите от 

неправителствения 

сектор 

В РС Ловеч през 2019 г. не са провеждани 

инициативи по взаимодействие с 

неправителствения сектор 

- - - 

 

- 
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Ресурсно обезпечаване – за реализацията на посочените по-горе дейности са използвани изцяло 

финансовите и човешки ресурси на РС Ловеч. 
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Тук е мястото да отбележа, че през отчетния период, както и през 

предходните години, повечето от съдебните служители в администрацията 

на съда бяха натоварени с допълнителни задължения, такива извън 

присъщите за длъжността, която заемат и въпреки огромното натоварване и 

напрежение, произтичащо от естеството и обема на работата, поставените 

изисквания към тях и комуникацията с гражданите, получаващи услуги от 

съдебната администрация, успяха да изпълнят своевременно, съвестно и 

отговорно всички свои преки и допълнително поставени задачи и да 

спомогнат за добрите резултати, които отчитаме в настоящия доклад.  

 

 

VІІ. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ. 

  

 

 

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

съдебна палата, предоставена за стопанисване от ВСС на Окръжен съд 

гр.Ловеч. Осъществено е добро разпределение на съдийските кабинети, 

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

самостоятелна стая обезпечена с компютър, принтер и обзавеждане. Всички 

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

зали, оборудвани с компютри и лазерни принтери.  

 Успяхме да извършим цялостен ремонт на един съдийски кабинет. Не 

успяхме, разбира се поради липса на средства да извършим ремонт на всички 

архивни помещения, на гражданското деловодство, на кабинета на съдиите 

по вписванията, които се нуждаят от такъв, но се надявам това да се случи 

през 2020 година. 

  

 

2. Техническо оборудване - компютри, мрежи, програмни 

продукти, проблеми. 

  

 

 

През 2019 г. не сме закупували и не ни е предоставяна от ВСС нова 

компютърна техника. Като цяло вече не малка част от компютърната ни 

техника е остаряла и се нуждае от подмяна, като се надявам през настоящата 

2020 година да успеем да я обновим.  

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 

Централизираната система за случайно разпределение на делата,  
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предоставена ни от ВСС. Създадена е организация за ежедневно отразяване в 

СИНС на всички решени дела от системния администратор, а след 

отбелязване от съдията - докладчик на основанията за корекция, 

предоставяне на ежемесечни справки от съответните съдебни секретари по 

състави и проверка в САС и за нанасяне на коригиращите коефиценти по 

делата от председателя на съда. 

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

изискването на ЗСВ се публикуват незабавно постановените от съда актове, 

с изключение на тези по наказателни дела, по които е наложено съответно 

наказание. Тези актове се публикуват след получаване на уведомление от 

прокуратурата, че наложеното наказание е приведено в изпълнение. 

Своевременно се публикуват на сайта на съда и графика за насрочените 

съдебни заседания, както и друга полезна за гражданите информация, 

касаеща дейността ни. В края на 2019 г. се реализира възникналата преди 

доста години идея за изработването на унифицирани интернет сайтове за 

органите на съдебната власт. Считам, че въвеждането им ще бъде 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.        

  

 

 VІІІ. ВЗЕТИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА В 

РАЙОНЕН СЪД – ЛОВЕЧ 

  

 През отчетния период са издадени редица заповеди от 

административния ръководител и създадени вътрешни правила със 

съдействието на съдебния администратор, които са насочени към 

подобряване дейността на съда като цяло и по - добър контрол върху 

работата на отделните звена в администрацията на съда. 

- Издадена е заповед № 3/08.01.2019 г., с която адм.ръководител е 

определил две комисии, които да извършат инвентаризация на всички 

граждански, наказателни дела и изпълнителни дела за предходната 2018 г. 

- Със заповед №13/31.01.2019 г. са утвърдени вътрешни правила за 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 

- Издадена е заповед № 55/01.03.2019 г., с която съдия Галя Маринова 

е изключена от разпределението на конкретно посочени видове дела за 

периода 15.03.2019 г. – 15.04.2019 г. 
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- Със заповед №56/12.03.2019 г. са утвърдени вътрешни правила за 

използване на специализирано помещение за разпит/изслушване на деца за 

целите на наказателния и гражданския процес. 

- Със заповед № 66/12.06.2019 г. е обявен конкурс за назначаване на 

съдебен служител на длъжността „съдебен секретар”. 

- Със заповед № 71/04.07.2019 г. е обявен конкурс за назначаване на 

съдебен служител на длъжността „завеждащ служба” в СИС. 

- Със заповед № 75/30.07.2019 г. са утвърдени актуализирани 

вътрешни правила за случайно разпределение на делата през периода на 

съдебната ваканция. 

- Със заповед № 78/07.08.2019 г. са утвърдени актуализирани 

вътрешни правила за разпределение на делата чрез ЦСРД. 

- Издадена е заповед № 79/08.08.2019 г., с която е уредено 

преразпределянето на случаен принцип на делата по глава 25 „Бързи 

производства” по ГПК, както и на гражданските дела по общия ред при 

отсъствие на първоначално определения докладчик. 

- Със заповед № 90/10.10.2019 г. е обявен конкурс за назначаване на 

съдебен служител на длъжността „счетоводител”. 

-  Издадена е заповед № 102/18.12.2019 г., с която адм.ръководител е 

определил комисия, която да извърши инвентаризация на активите и 

пасивите на РС-Ловеч. 

- Със заповед №105/18.12.2019 г. са утвърдени вътрешни правила за 

създаване на личен потребителски профил и достъп до електронни съдебни 

дела в Единния портал за електронно правосъдие/ЕПЕП/.  

- Стриктно се спазва заповед № 32/17.05.2017 г., с която председателят 

е утвърдил вътрешни правила за определяне, отчитане и заплащане на 

допълнително възнаграждение за времето, през което магистратите и 

съдебните служители са на разположение на работодателя. 

- Стриктно се спазва заповед № 43/31.07.2017 г., с която председателят 

е забранил приемането и съхраняването в РС – Ловеч на веществени 

доказателства – наркотични вещества и акцизни стоки/ цигари и алкохол/. 

- Стриктно се спазва заповед № 45/25.08.2017 г., с която председателят 

е забранил приемането и съхраняването в РС – Ловеч на веществени 

доказателства – взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси, 

отровни и упойващи вещества, превозни средства, животни, птици, влечуги, 

насекоми, горива, бързоразвалящи се стоки, пари и други ценности. 

- Стриктно се спазва заповед № 49/05.09.2017 г., с която председателят 

е утвърдил вътрешни правила за приемане, съхраняване, предаване и 

унищожаване на веществените доказателства в РС – Ловеч. 

- Стриктно се спазва заповед №  100/20.10.2017 г., с която 

председателят е определил съдебните секретари да извършват подбора на 

основни и резервни съдебни заседатели чрез съществуващата електронна 

деловодна система. 
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- Стриктно се спазва заповед № 103/06.11.2017 г., с която 

председателят е разпоредил актовете на съда с изключение на тези по 

наказателни дела, с които подсъдимият е осъден да изтърпи съответно 

наказание да се публикуват незабавно след постановяването им на интернет 

страницата на съда, при спазване изискванията на ЗЗКИ и ЗЗЛД. Решенията, 

с които присъдите са влезли в сила да се публикуват на страницата на съда в 

интернет след получаване на уведомление от прокурора, че са предприети 

действия по привеждането им в изпълнение. 

-  Стриктно се спазва заповед № 68/23.07.2018 г. на председателя, с 

която са утвърдени видовете дела, попадащи в обхвата на чл.329, ал.3 от 

ЗСВ. 

-  Спазва се заповед № 70/31.07.2018 г. на председателя, с която е 

напомнено на съдиите да спазват стриктно процесуалните способи за 

своевременното разглеждане и приключване на делата в разумен срок; 

сроковете по НПК, ГПК и АПК за насрочване на делата; да използват 

процесуалните способи за връчване на призовки, съобщения и книжа; 

своевременно да изготвят съдебните актове и мотивите към присъдите; да 

прилагат предвидените в съответния процесуален закон дисциплиниращи 

средства по отношение на страните, вещите лица, свидетелите и други 

участници в процеса; да упражняват правото си на самоотвод 

непосредствено след образуване на делото или възникване на основанието; 

да предприемат мерки за приключване на делата преди 2014 година, както и 

за несвършените дела със срок на разглеждане над 1 година.  

- Стриктно се спазва заповед №29/30.06.2015 г., с която е 

упълномощен съдебния администратор да извършва ежемесечни проверки 

по спазване на процесуалните срокове за изготвяне на съдебните актове от 

магистратите в ЛРС, като в края на всеки месец се прилагат справки от 

деловодната програма по видове дела и съдии докладчици, които се 

докладват на адм.ръководител. 

 

 

ІХ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

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 и съдебните служители, когато служебните им 

ангажименти позволяваха, успяха да участват в различни семинари по 

обучение и квалификация, организирани от Националния институт на 

правосъдието.  През 2019 г. Районен съд – Ловеч като партньор на НИП по 

програма за регионални обучения на съдилищата и прокуратурите в страната 
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по проект „Качествено професионално обучение за повишаване 

ефективността на правосъдието” организира три семинара: „Субсидиарно 

прилагане на ГПК в НПК” с лектор Татяна Грозданова – Чакърова, съдия в 

Окръжен съд – София; „ Павлов иск по чл. 135 от ЗЗД” с лектор Камелия 

Маринова – съдия във Върховен касационен съд и „Съдебна делба – фаза по 

извършване на делбата. Искове за наследство” с лектор Светлана Калинова – 

съдия във Върховен касационен съд, при които както и предходните години 

бяха поканени всички съдии от съдебния район. 

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 2019 година, за положените от тях усилия, за 

проявената всеотдайност, за доброто им взаимодействие и колегиалност при 

разрешаването на възникналите проблеми и осъществяване на 

правораздавателната дейност. 

 

       

 

     АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ РАЙОНЕН СЪД-ЛОВЕЧ 

 

                                  МАРИЯ ШОЛЕКОВА 


