
 

 О К Р Ъ Ж Е Н  С Ъ Д – В Е Л И К О  Т Ъ Р Н О В О  
 

 

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

 

Несвършени дела към 31.12.2008 година   

 

  

Година Общо останали 

дела 
Граждански дела Наказателни дела 

2007 973 821 152 

2008 672 614 58 

2009 436 364 72 

 

В края на 2008 година са останали неприключени общо 436 дела, от които 364 

граждански и 72 наказателни. При сравнителния анализ на годините 2007 -2009 

година е видно, че броя на тези дела постоянно намалява в годините, както по 

отношение на гражданските, така и по отношение на наказателните дела. Лекото 

завишение на останалите несвършени в края на периода наказателни дела – 72 броя, 
при 58 броя за 2008 година се дължи на увеличеното постъпление на наказателните 
дела през 2009 година, в сравнение с предходния период, а именно – 675 

новопостъпили наказателни дела за 2009 година при 624 за 2008 година.  
Останалите за разглеждане дела от предходния период представляват 16,5 % 

спрямо разгледаните през 2008 година дела, докато този процент за 2009 година е 
13,7. Констатираната  при отчета за 2008 година към намаляване на делата останали 

за разглеждани в следващия отчетен период се запазва.  
 

Брой на постъпилите дела към 31.12.2009 година 
   

Година Всичко дела Граждански дела Наказателни дела 
2007 4572  3826 746 

2008 1993 1369 624 

2009 2061 1386 675 

 

Сравнителния анализ на горната таблица показва устойчивост на 
постъпленията през 2008 и 2009 година, като в сравнение с 2007 година броя на 
постъпилите дела е значително по-малък по обективни причини – промяна в 
законодателството във връзка с регистрацията по Търговския закон, както и промяна 
в подсъдността на административните дела. 

 

1.БРОЙ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ 

През отчетната 2009 година в Окръжен съд – Велико Търново е имало за 
разглеждане общо 2497 дела, от които 436 висящи в началото на отчетния период и 

2061 дела постъпили през годината.  
В сравнение с предходните години е налице тенденция на запазване на 

постъпленията след почти двойно намаление на постъпленията през предходната 
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година – общо 1 993 постъпили дела за разглеждане през 2008 година и 4 572 дела за 
2007 година. Причината за това е влизането в сила на Закона за търговския регистър 

и отпадането на регистърните производства в съда по отношение на търговци и 

търговски дружества, както и незначителното постъпление на дела, подсъдни на 
Административния съд, които са били висящи пред Окръжния съд, образувани преди 

влизане в сила на АПК. 

  

 

Година Всичко дела за 
разглеждане 

Граждански дела Наказателни дела 

2007 5 545 4 647 898 

2008 2 665 1 983 672 

2009 2 497 1 750 747 

 

А. Първоинстанционни дела 
Всичко дела първа инстанция за разглеждане през 2009 година са били 447, от 

които 369 граждански дела и 78 наказателни дела. 
  

Година Всичко дела І инст.   Гражданки дела Наказателни дела 
2007 836 539 297 

2008 662 318 344 

2009 798 369 429  

 

Сравнителния анализ на последните три години сочи към увеличение на 
делата първа инстанция спрямо 2008 година. 

   

Граждански дела  
Гражданските дела първа инстанция за разглеждане през отчетната година са 

били общо 369, от които 286 новообразувани и 83 останали несвършени от 
предходни периоди. В сравнение с 2008 година /318 дела за разглеждане/ е налице 
леко увеличение в постъплението, но е по-малко в сравнение с 2007 година – 539 

дела, като следва да се посочи, че през 2007 година в тази бройка статистически се 
отчитаха и търговските дела за разглеждане.  

 

Година Общо граждански 

дела 1 инстанция 

Останали от 
предходен период 

Новопостъпили 

2007 539 193 346 

2008 318 114 207 

2009 369 83 286 

 

Независимо от създадените през 2007 година административни съдилища, на 
основание § 4 от ПЗР на АПК предмет на разглеждане от Окръжен съд – Велико 

Търново и през 2009 година са били общо 33 административни дела, от които 5 

постъпили през годината и 28 останали несвършени от предходен период. През 2008 

година тези дела са били 155, а през 2007 година – 698 административни дела за 
разглеждане.  
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Частните граждански дела /без жалбите за бавност/ са общо 56, от които 56 

новопостъпили.  

Търговските дела са 240, от които 90 останали несвършени от предходни 

периоди и 150 новопостъпили. В сравнение с 2008 година е налице лек спад – тогава 
271 дела. Тъй като в статистическите отчети за 2007 година този вид дела не са 
посочвани отделно, а като част от разглежданите граждански дела, не може да се 
направи сравнение за последните три години. 

Разгледаните фирмени дела през 2009 година са 67, от които 67 

новопостъпили. В сравнение с предходни години – 73 за разглеждане през 2008 

година и 2 204 през 2007 година е налице силно намаление на този вид дела, което е 
резултат от влизането в сила на Закона за търговския регистър. 

 

Наказателни дела 
           Общо разгледаните наказателни дела първа инстанция през годината са 429, от 
които НОХД- 78 броя и ЧНД – 351 броя. 

Новообразувани дела  са НОХД – 62 броя и ЧНД – общо 336 броя. От тях  са 
образувани по чл.222-223 НПК – 224 броя,  по чл.64-65 НПК – 38 броя, по чл.25 НК -

19 броя, по чл.43 НК - 26 броя, по чл.87 НК - 5 броя,  по чл.111 НПК - 1 брой., по чл. 

243 НПК – 18 броя, по чл.38-40 ЗЕЗЗА - 3 броя и по чл.61 НПК – 2 броя. 
          Останали несвършени от предходен период са НОХД – 16 броя и ЧНД -15 

броя. 
          От отчетните предходни периоди е видно, че за период от три години са 
образувани НОХД както следва: за 2007г - 58 броя., за 2008г.- 49броя и за 2009 

година - 62 броя.  
Разгледаните НОХД за същия период са както следва: за 2007  година - 74 

броя,  за 2008 година – 68 броя и за 2009 година – 78 броя.  
При сравнителния анализ за периода от три години се констатира тенденция 

към увеличение при постъплението на обвинителни актове, а от тук на 
новообразуваните и на разгледани НОХД. 

 

 

Година Общо 
наказателни дела 

1 инстанция 

Останали от 
предходен период 

Новообразувани 

2007 74 16 58 

2008 68 19 49 

2009 78 16 62 

 

         

     При сравнителния анализ за период от три години на новообразуваните и 

разгледани ЧНД  също се констатира трайна тенденция към увеличение на този вид 

дела. За 2007 година - 215 броя, за 2008 година – 271 броя и за 2009 година – 336 

броя.  Съответно е увеличен и броя на разгледаните дела от този вид в сравнение с 
предходните периоди, а именно: през 2007година – 223 броя,  през 2008 година – 276 

броя и за 2009 година – 351 броя.  
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        Година      Общо ЧНД       Останали от 
предходен период                

Новообразувани 

         2007            223             8            215 

         2008            276             5            271 

         2009            351           15            336 

 

             Постъпилите  обвинителни актове и образувани НОХД по видове 
престъпления са както следва: по чл.115-118 НК – 4 броя, по чл.123 -124 НК- 4 броя, 
по чл.196 А НК - 3 броя, по чл. 199 НК – 8 броя, по  чл.203 НК-1 брой, по чл.212 НК -

1брой, по чл.214 НК - 1 брой, по чл.244 НК - 6 броя, по чл.255-257 НК - 8 броя, по 

чл.302 НК - 1 броя, по чл.304 НК - 2 броя, по чл.321 НК - 1 брой, по чл. 343 НК -18 

броя  и по чл.354 А НК -1 брой.   

При образуваните и разгледани дела за извършени престъпления по чл.115-116 

НК, по чл.123 НК, по чл.199 НК и по чл.257 НК е налице запазването им като брой в 
сравнение с предходните години. Установена е трайна тенденция на най-голям брой 

внесени обвинителни актове и споразумения за извършени престъпления по чл.343 

НК. През 2007 година и 2008 година се констатира  тенденция на увеличение  при 

образуваните и разгледани НОХД за извършени престъпления по чл.255-257 НК и по 

чл.343 НК. Същата тенденция се запазва и през 2009г. 
 

 Б.Въззивни дела 
 

Граждански дела  
През отчетни период във ВТОС са разгледани 579 въззивни граждански дела, 

от които 145 останали от предходни периоди и 434 постъпили през годината.  
В сравнение с предходните периоди се констатира намаление на общия брой 

на въззивните дела за разглеждане – през 2007 година той е бил 887 броя, през 2008 

година – 867 броя. Това се дължи както на намаления брой дела останали от 
предходни периоди  (за 2007 година те са били 231 броя и за 2008 година 278 броя) 
така и на намаления брой на новообразуваните дела (през 2007 година те са били 

656, а през 2008 година – 589).  

Въззивните частни граждански дела за разглеждане през 2009 година са били 

общо 406, от които18 висящи и 388 новообразувани. През 2008 година броят на тези 

дела е бил 292, а през 2006 година – 311. Увеличеният брой на въззивните 
граждански дела за разглеждане през 2009 година се дължи най-вече на делата по 

глава XXXVІІ от ГПК “Заповедно производство”. 

 

Наказателни дела 
През 2009 година във ВТОС са разгледани 162 въззивни наказателни дела, 

като 36  броя са останали от предходен период и 127 броя са новообразувани. 

В сравнение с предходните периоди – 204 броя за 2007 година и 184 за 2008 

година се наблюдава намаление на този вид дела. Това се дължи основно на 
намаления брой новообразувани дела поради големия брой приключени дела в 

първоинстанционните съдилища със споразумание или по реда на глава 27 НПК. 



 - 5 - 

Въззивните частни наказателни дела за били 156 броя, като 6 броя са останали 

за разглеждане от предходния период и 150 броя са новообразувани. В сравнение с 
предходните години (183 за 2007 и 154 за 2008 година) следва да бъде направен 

извод за  приблизително еднакъв брой на тези дела. 
  

2. СВЪРШЕНИ ДЕЛА 

 
Всичко свършените дела през 2009 година са 2155 при всичко за разглеждане 

2497 броя. Т.е. от разглежданите през годината дела са преключени 86 процента. 
Този процент е сравнително постоянен през последните три години с много малки 

различия - през 2007 година е бил - 87, а пред 2008 година – 83 процента. 
През 2009 година в Окръжен съд Велико Търново са свършени общо 1 456 

граждански дела, от които 1 099 или 75 % в срок до 3 месеца, като в сравнение с 2008 

/51 %/ показателят срочност е чувствително по-добър  

През 2009 година са приключени всичко 699 наказателни дела, от които  

НОХД- 61 броя и ЧНД - 341 броя. От тях в тримесечен срок са приключени  91 % 

при 84 % за 2007 година и 90% за 2008 година. 
 
 

Година Всичко дела Всичко 
граждански 

Всичко 
наказателни 

        2007 4973 4003 840 

        2008 2227 1618 609 

        2009 2155 1456 699 

            

           А. Първоинстанционни дела 
 

 Граждански дела 
От разгледаните първоинстанционни граждански са свършени в края на 

годината общо 259 дела, от които 166 или 64 % в срок до 3 месеца. В сравнение с 
предходните години свършените през 2008 година граждански дела първа инстанция 
са били 235, като само 122 дела или 52 % са били свършени в срок до 3 месеца, а 
през 2007 година, като в тях са били включени и търговските дела – 337, от които 

191 или 57 % в срок до 3 месеца. От разгледаните частни граждански дела първа 
инстанция са свършени всички 56 дела, от които 56 или 100 % в тримесечния срок.  

При разгледаните административни дела са свършени общо 27, от които само 

3 или 11 % в срок до 3 месеца. През 2008 година свършените дела от този вид са 
били 126, от които 27 или 21 % в срок до 3 месеца, а през 2007 година – 580, от които 

161 или 28 % в срок до 3 месеца.  
Свършените през отчетната година търговски дела са 157, от които 69 или 44 

% в срок до 3 месеца. Сравнение с предходните години не може да се направи, тъй 

като както бе посочено и по-горе, търговските дела статистически се отчитаха заедно 

с първоинстанционните граждански дела.  
През годината са свършени всички 67 фирмени дела в срок до 3 месеца или на 

100%. В същия срок през 2008 година са били свършени всички 73 разгледани 

фирмени дела, както и през 2007 година – всичките 2 204 дела.  
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Наказателни дела 
           През 2009 година са приключени всичко 699 първоинстанционни наказателни 

дела, от които  НОХД- 61 броя и ЧНД - 341 броя. От тях в тримесечен срок са 
приключени  91 % при 84 % за 2007 година и 90% за 2008 година. 
         От приключените  НОХД 45 броя са приключили в тримесечен срок което 

представлява  74%. Този процент запазва тенденцията си на нарастване в годините – 

51% за 2007 и 71% за 2008 година.   
От ЧНД 103 броя са приключени в тримесечен срок или 88%. При този вид 

дела се забелязва лек спад на процента на свършените в тримесечен срок в сравнение 
с предходните години – 91% за 2007 и 95% за 2008 година. Считам, че това се дължи 

на увеличения брой ЧНД по чл.43 НК и чл.23-25 НК, при които неприключването им 

в тримесечния срок се дължи на проблеми с установяването на местоживеенето и 

редовното призоваване на осъдените. От ЧНД по чл.222-223 НПК са приключени 224 

броя  или 100% в месечен срок.  

          За 2007 година са свършени НОХД 55 броя, като в тримесечен срок са 
приключени 28 броя или 51 %. Общо свършените ЧНД са 218 броя. От тях в 

тримесечен срок, без тези по чл.222-223 НПК, са приключени 91 броя или 91%. От 
приключените ЧНД по чл.222-223 НПК са 118 броя. или 100%. 

          За 2008г. са приключени 52 НОХД и  261 ЧНД. В тримесечен срок са 
приключени от първия вид 37 броя или 71%. От ЧНД, без тези по чл.222-223 НПК,  в 
тримесечен срок са приключени 107 броя или 95%, а  приключените в тримесечен 

срок по чл.222-223 НПК са 148 броя или 100%.  

 

          Продължителност на разглеждане на първоинстанционните производства: 
          За 2009 година са разгледани общо 78 НОХД, като  45 броя са приключени в 
тримесечен срок, като 16 са приключени в срок от 6 месеца до една година. Това 
показва, че продължителност на разглеждане на НОХД в голямата си част е в размер 

до три месеца. 
          От разгледаните ЧНД  /без тези по чл.222-223 НПК/ 103 броя са приключени в 

тримесечен срок и 14 броя в шестмесечен срок. В значителната си част 
продължителност на разглеждане на ЧНД е в рамките на три месеца. 
          Образуваните и разгледаните 224 броя ЧНД по чл.222-223 НПК за годината са 
приключени в едномесечен срок. 

          След влизане в сила на новия НПК е налице трайна тенденция за приключване 
на НОХД в по-кратки срокове. Разглеждането на делата по реда на глава 27 НПК, 

както и разширеното приложение на глава 29 НПК води до бързото приключване на 
по-голям брой от тях.  През 2007 е налице намаляване броя на приключените НОХД 

в тримесечен срок, а именно само 28 броя. или 51 %. През 2008 г. се констатира 
ускоряване разглеждането и приключването на НОХД в тримесечен срок, а именно 

37 броя или 71 %. През 2009г. е налице тенденция към по- бързо приключване на 
НОХД  в тримесечен срок, а именно 52 броя или 74 %. В сравнение с предишните 
две години  през последната такава са разгледани и приключени повече НОХД, като 

е увеличен броя на свършените от тях в тримесечен срок. Тази тенденция се дължи 

най-вече на разглеждане на делата по глава 27 НПК. По голям брой подсъдими лица 
се възползват от предоставените им процесуални права при разглеждане на делата по 

този ред. По реда на глава 27 НПК са приключени 23 дела, а по реда на глава 29 

НПК-16 броя. Налице е превес при разглеждане на делата по реда на съкратеното 
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съдебно следствие. Едновремнно с това не бива да се подценява стремежа на съдиите 
при ВТОС да насрочват и разглеждат делата в най-кратки срокове. 
 

 

Б. Въззивни дела 
 

        Година Всичко свършени              

дела 
Свършени 

граждански дела 
Свършени 

наказателни дела 
          2007           1257             904            353 

          2008           1292             996            296 

          2009           1187             890             297 

  

 

Видно от горната таблица общият брой на свършените дела през трите 
последни години е сравнително еднакъв. Такъв е и процента на свършените дела 
спрямо разгледаните – от 71 % през 2007 година, 77 % през 2008 година и 74% през 
2009 година. 

 

 

Граждански дела 
От разгледаните през 2009 година въззивни граждански дела са свършени 504, 

от които 354 или 70 % в срок до 3 месеца. През 2008 година свършените от този вид 

дела са били 722, от които 236 или 33 % в срок до 3 месеца, а през 2007 година – 609, 

от които 377 или 62 % в срок до 3 месеца. Налице е почти двойно увеличение на 
делата свършени в 3 – месечния срок. При въззивните частни граждански дела 
статистиката сочи свършени 386, от които 384 или 99 % в срок до 3 месеца. През 
2007 година са били свършени 274 такива дела, от които 258 или 94 % в срок до 3 

месеца, а през 2007 година – 295 дела, от които 279 или 95 % в срок до 3 месеца.  
 

 

Наказателни дела 
 От общо образуваните в съда въззивни производство са приключени ВНОХД -

146 бр. и ВЧНД -151 бр. От тях в тримесечен срок от ВНОХД са свършени 81% и от 
ВЧНД 95%. 

          През 2007г. са приключени 182 ВНОХД. От тях 62% са свършени в тримесечен 

срок. От ВЧНД са приключени 171 бр., като в тримесечен срок са свършени 94%.  

          През 2008г. са приключени ВНОХД - 148 бр. и ВЧНД -148 бр. От тях в 

тримесечен срок са свършени 81% от ВНОХД и 94% от ВЧНД. През 2008г. е 
констатирано намаляване на образуваните и разгледани въззивните производства от 
Окръжен съд. С оглед намаляване броя им се увеличава бързината при 

разглеждането им. Значителна част от образуваните и разгледани въззивни 

производства приключват в тримесечен срок. През 2009г. се запазва почти еднакъв 

брой на свършените както ВНОХД, така и ВЧНД. Достигнатите нива от 2008г като 

бързина на приключването им се запазват и през 2009 г., като при ВНОХД е от 81 %, 

а при ВЧНД е от 95 %.                
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2.1.Брой на решените дела с акт по същество – анализ по видове 
 

Първоинстанционни дела 
 

Граждански дела  
По 192 от решените първоинстанционни граждански дела съдът се е 

произнесъл с акт по същество, спрямо 203 през 2008 година и 206 през 2007 година 
/като през 2007 година са отчитани и търговските дела/. От решените частни 

граждански дела с акт по същество са приключили 56 дела.  
При решените административни дела съдът се е произнесъл с акт по същество 

по 24, спрямо 123 дела през 2008 година и 531 през 2007 година.  
Решените търговски дела с акт по същество са 93, при 108 за 2008 година, като 

не може да се направи сравнение с предходни години поради посочената по-горе 
причина.  

Всички 67 фирмени дела са приключени с акт по същество. През 2008 година 
те са били 73, а през 2007 година – 2 204 дела. 

  

Наказателни дела 
  През 2009 година са решени общо 402 броя първоинстанционни наказателни 

дела. От тях НОХД са  приключени общо 61 броя, като са решени със съдебен акт по 

същество /присъди и решения/ 37 броя, със споразумение 16 броя и  прекратени 

производства 8 броя.  ЧНД  са приключени общо 351 броя. От тях са решени с акт по 

същество 105 броя,  прекратени са 12 броя и по чл.222-223 НПК са приключени 224 

броя.. 
              През 2009г. са приключени с присъди, решения и споразумения НОХД  

общо 61 броя.  Подсъдими са 92 лица, като са осъдени  62 лица. 
             - По Глава ІІ „Престъпления против личността” от НК са постановени 8 бр. 

актове. По чл.115-118 НК са постановени  4бр., по чл.123 НК-  124 НК- 4бр. Осъдени 

са 7 лица. 
             - По Глава V „Престъпления против собствеността” НК са постановени- 13 

бр. съдебни актове за извършени престъпления по чл.196 А НК и по чл.199 НК. 

Осъдени са 19 лица. 
              - По  глава VІ „Престъпления против стопанството” НК са постановени 3 

съдебни акта за извършени престъпления по чл.244 НК, като са осъдени 4 лица. 
              - По Глава VІІ „Престъпления против данъчната, финансовата  и 

осигурителната система” НК са постановени общо 7 съдебни акта за извършени 

престъпления по чл.255-257 НК.  Осъдени са 7 лица.  
             - По Глава VІІІ „Престъпления против дейността на държавни органи, 

обществени организации и лица, изпълняващи публични функции” са постановени 

общо 1 брой съдебни актове. Осъдено е 1 лице. 
             - По глава ІХ А”Компютърни престъпления” е постановен 1 бр.съдебен акт., 
като е осъдено 1 лице. 
              - По глава Х „Престъпления против общественото спокойствие” са 
приключени две дела. Осъдени са 4 лица. 
              - По Глава ХІ „Общо опасни престъпления” НК са постановени общо 25 бр. 

съдебни актове. От тях по чл. 343 ал.1б.В НК са постановени 20 съдебни акта, по чл. 
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343 ал. 3 и ал.4 НК -3 бр.съдебен акт и по чл.354 а НК - 2 бр.съдебни актове. Осъдени 

са 19 лица. 
             Постановени съдебни актове по ЧНД: От тях по чл.25 НК- 19бр, по чл.43 НК- 

26 бр., по чл. 87 НК-5 бр., по чл.64-65 НПК- 38 бр., по чл.111 НПК- 1 бр., по чл.243 

НПК- 18 бр., по чл.43 ЗЕЗЗА-3бр. и по чл.61 НПК-2бр. 

               При сравнителният анализ е видно, че са решени най-много дела по Глава 
ХІ „Общо опасни престъпления” НК. Разгледани са наказателни производства за 
извършени престъпления по чл.343 НК и по чл.354 а НК, които са общо 25 дела. 
Постановени са общо 25 съдебни акта. От тях най-голям дял имат престъпленията по 

чл.343 ал.1-3 НК, които са приключени с 23 съдебни акта. По чл.354 А НК са 
приключени 2 дела със съдебен акт.  
              На следващо място са приключените производства по Глава V 

„Престъпления против собствеността”. Разгледани са 16 бр. дела и са приключени 13 

от тях. Най-голям брой са постановените съдебни актове по дела за извършени 

престъпления по чл.199 НК. 

             На следващо място са приключените наказателни производства по Глава ІІ 
„Престъпления против личността”. Разгледани са общо  11 дела. От тях за 
извършени престъпления по чл.115-118 НК са 5 бр., по чл.123 НК  са 5 бр. и по 

чл.152 ал.4 НК е 1 бр. От тях са приключени 8 дела. Постановени са съдебни актове, 
както следва по чл.115 -116 НК- 4бр. и по чл.123 -124 НК-4 бр. 

              На следващо място са приключените наказателни производства по Глава VІІ 
„Престъпления против данъчната, финансовата и осигурителната система” НК. 

Разгледани са общо 12 наказателни дела за извършени престъпления по чл.255-257 

НК. От тях са приключени 7 такива. 
                По  глава VІ „Престъпления против стопанството” НК са разгледани 6 бр. 

дела. От тях са приключени 3 бр., като са постановени съдебни актове за извършени 

престъпления по чл.244 НК. 

                По  глава VІІІ „Престъпления против дейността на държавни органи и 

обществени организации” НК са разгледани 4 бр. дела. От тях са приключени 2 бр., 

като са постановени съдебни актове за извършени престъпления по чл.282 НК и по 

чл.304 НК. 

                По  глава Х „Престъпления против общественото спокойствие” НК са 
разгледани 3 бр. дела. От тях са приключени 2 бр.                 

               За  2007 г. са постановени актове по същество по НОХД  40 бр. и по ЧНД -

94 бр.  За 2008 г. са постановени по същество 33 съдебни акта и по ЧНД -100 бр.    

През 2009 г са постановени съдебни актове по същество по 37 НОХД и по 105 ЧНД. 

За периода от три години се констатира тенденция на запазване броя на постановени 

съдебни актове по същество по НОХД.  През 2007 г. броят е по-висок, тъй като са 
разгледани по-вече дела. През 2008 г. е налице намаление на приключените 
първоинстанционни производства. Това обстоятелство е свързано с намаляване 
постъплението на обвинителни актове с материалите от досъдебни производства, 
внесени в съда, а от тук и на образуваните и разглеждани НОХД.  През 2009 г. 
отново се отчита увеличение както на постъпилите, разгледаните и приключените 
дела. За сравнителния период при ЧНД се констатира увеличение на образуваните, а 
от тук и на постановените съдебни актове по тях. 
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 Въззивни производства 
            

 Граждански дела 
Решените въззивни граждански дела с акт по същество са 475 спрямо 658 през 

2008 година и 582 през 2007 година. От свършените въззивни частни граждански 

дела с акт по същество са решени 359 спрямо 257 през 2008 година и 295 през 2007 

година. 
  

 Наказателни дела 
Постановените  съдебни актове  по въззивните производства са общо 275 бр. 

От тях 139 бр. са по ВНОХД и 136 бр. по ВЧНД.  

           Видове постановени съдебни актове: Решения, с които е потвърден 

първоинстанционния акт са 201 бр., изменени са 33 бр. и отменени са 41 бр. 

Производствата по 22 бр. дела са прекратени.  

           Въззивни решения, постановени по чл.335 ал.1 и ал.2 НПК са 11 бр. и по 

чл.336 НПК- 15 бр. Общо са отменени 26 присъди, както и 15 определения на РС. 

              Постановени решения по чл.337 ал.1 т.1 НПК- 23 бр., по чл.337 ал.2 НПК-1 

бр., по чл.337 ал.3 НПК- 2бр., като по 1 дело е налице частична отмяна на 
атакуваната присъда. Изменени са 6 определения на РС. 

              През 2007 г. са разгледани 204 ВНОХД и 183 ВЧНД. Приключени  са със 
съдебен акт  общо 182 ВНОХД и  171 ВЧНД. При проверката им са потвърдени - 238 

бр., отменени са 56 бр., частично отменени 5 бр. и  изменени са 54бр.  

              През 2008г. са разгледани 184 ВНОХД и 154 ВЧНД. Постановените  съдебни 

актове  по въззивните производства са общо 283бр. От тях 142 бр. са по ВНОХД и 

141 бр. по ВЧНД. Решения, с които е потвърден първоинстанционния акт са 213 бр., 

изменени са 22 бр. и отменени са 48бр. От тях въззивни решения, постановени по 

чл.335 ал.1 и ал.2 НПК са 14 бр., а по чл.336 НПК-10бр. Общо са отменени 24 

присъди, както и 24 определения на РС. 

               

 

2.2.Брой на прекратените дела – причини  

 

Граждански дела 
При свършените първоинстанционни граждански дела производството е 

прекратено по общо 67 дела спрямо 32 дела за 2008 година и 131 дела за 2007 

година. Основната причина за този значителен /почти двойно по-голям/ брой 

прекратени дела е променения размер на цената на иска при определяне на родовата 
подсъдност по чл. 104, т. 4 ГПК. Другите причини за прекратяване са поради 

неизправяне на констатирани нередовности на исковата молба, оттегляне или отказ 
от иска, постигната спогодба, недопустимост на иска, липса на правен интерес, 
изпращане по подсъдност на други съдилища, отвод или повдигане на препирня за 
подсъдност.  

Прекратените административни производства са общо 3 спрямо 3 за 2008 

година и 49 за 2007 година. Прекратените търговски дела са 64, като основанията за 
прекратяване тези два вида дела са идентични с тези по гражданските дела.  

Прекратените частни граждански дела през 2009 година няма.  
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Прекратените въззивни граждански дела са 29 спрямо 64 за 2008 година и 27 

за 2007 година. Основанията са недопустимост на жалбата, оттегляне на жалбата, 
постигната спогодба, върнати на районния съд за поправяне на явна фактическа 
грешка.  

Прекратените въззивни частни граждански дела са 27 спрямо 17 за 2008 

година и 0 за 2007 година. Основанията са недопустимост на жалбата, оттегляне на 
жалбата, върнати на районния съд за изпълнение на процедури по чл.215 и чл.250 

ГПК /отм./, респ. чл. 260 и 276 от ГПК. 

 

Наказателни дела 
През 2009г. са прекратени 24 броя НОХД. От тях 16 броя са приключени с 

одобрени споразумения, 3 броя с неодобрени споразумения. По 4 дела е прекратено 

производството на основание чл.249 НПК и по чл.288 НПК, като  са върнати на 
прокурора за доразследване. Производството по 1 брой НОХД е прекратено, като е 
променена подсъдността. От разгледаните ЧНД са прекратени  12 броя.  
            За 2008 г. са прекратени 19 броя НОХД. От тях със споразумение са 
приключени 9 броя. Производството по 4 дела е прекратено, поради неодобрено 

споразумение, а по 6 дела на друго основание. От разгледаните ЧНД са прекратени 

18 броя. 
            За 2007г. са прекратени 15 броя НОХД. От тях 14 са приключени със 
споразумения  и 1 брой на друго основание. За същата година са прекратени  9 броя 
ЧНД. 

 

 

3. Висящи дела в края на отчетния период  
 

Година Общо останали 

дела 
Граждански дела Наказателни дела 

2007 973 821 152 

2008 672 614 58 

2009 436 364 72 

  

Както бе казано и по-горе намаляването на останалите неприключени в края 
на отчетния перод дела е очевидно, което безспорно води до извод за ускоряване на 
съдебния процес. 

 

 

Граждански дела 
В края на 2009 година са останали несвършени: 110 първоинстанционни 

граждански дела, спрямо 83 за 2008 и 202 за 2007 година; 83 търговски дела; 6 

административни дела; 75 въззивни граждански дела спрямо 145 за 2008 година и 

278 за 2007 година и 20 въззивни частни граждански дела. Общият брой на висящите 
към 31.12.2009 година граждански дела е 294 спрямо 365 за 2008 година и 614 за 
2007 година, което потвърждава значителното подобряване срочността на 
разглеждане и решаване на тези дела. 
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Наказателни дела  
След 31.12.2009г. са останали несвършени НОХД – 17 броя.  
От останалите несвършени такива за отчетния период има само две дела, 

образувани през 2007 г. Същите са НОХД №80/2007г. и НОХД № 709/2007г. Към 

настоящия момент и по двете дела е постановена присъда. Останалите  14 броя. 
несвършени дела са образувани през 2009 г.  

Констатират се различни причини, поради неприключването им до края на 
отчетния период. Единадесет  дела са останали несвършени, тъй като са образувани в 
края на месец ноември и през месец декември 2009 г. Липсва технологична 
възможност за разглеждането и приключването им до края на същата година. 
Останалите несвършени 3 бр. дела се разглеждат по общия ред, като се отлагат по 

различни причини. Неявяване на подсъдимите и защитниците им, както и поради 

искания за събиране на доказателства. 
           От образуваните ЧНД през 2009 г. са останали несвършени 10 бр. 

 

 

4.Обжалвани и протестирани съдебни актове, резултати от въззивна и 

касационна проверки, изводи  

 

 

Граждански дела 
Обжалвани са общо 144 решения по граждански и търговски дела, решени 

през отчетната година.  
По 293 от свършените през годината въззивни граждански дела решенията са 

обжалвани пред ВКС.  

Обжалвани са и постановените през годината съдебни актове по 61 въззивни 

частни граждански дела  
През годината са върнати 405 граждански дела решени с акт по същество от 

по-горните инстанции, като потвърдени /оставени в сила/ са решенията по 299 дела и 

са отменени решенията по 60 дела, като 46 са изменени. Т.е. потвърдените съдебни 

актове съставляват 74 % от обжалваните. Основна причина за отменените решения 
са представените от страните пред въззивната инстанция нови доказателства по 

делата. 
От по-горните инстанции са върнати и обжалвани 121 граждански дела, които 

не са приключили с акт по същество, от които 96 или 80 % са потвърдени, 22 акта са 
отменени и 3 изменени.  

 

 

Наказателни дела 
 От приключените НОХД са атакувани присъдите по 20 от тях, а от ЧНД 

съдебните актове по 35 бр.  Общо са атакувани постановените съдебни актове по 55 

дела. При въззивната и касационна проверка на постановените актове по делата са 
потвърдени 31 бр., изменени са 8 бр. и са отменени 7 бр.  По 9 дела няма резултат от 
инстанционната проверка. Процентно съотношение на атакуваните съдебни актове 
на потвърдени са 56%, изменените са 14 %, а отменените са 13% . 
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Въззивни производства  
Граждански дела 
По 293 от свършените през годината въззивни граждански дела решенията са 

обжалвани пред ВКС.  

Обжалвани са и постановените през годината съдебни актове по 61 въззивни 

частни граждански дела  
През годината са върнати 405 граждански дела решени с акт по същество от 

по-горните инстанции, като потвърдени /оставени в сила/ са решенията по 299 дела и 

са отменени решенията по 60 дела, като 46 са изменени. Т.е. потвърдените съдебни 

актове съставляват 74 % от обжалваните. Основна причина за отменените решения 
са представените от страните пред въззивната инстанция нови доказателства по 

делата. 
От по-горните инстанции са върнати и обжалвани 121 граждански дела, които 

не са приключили с акт по същество, от които 96 или 80 % са потвърдени, 22 акта са 
отменени и 3 изменени.  

 

Наказателни дела 
Постановени съдебни актове от Окръжен съд като въззивна инстанция не 

подлежат на касационна проверка, с изключение при постановяване на нова присъда 
по реда на чл.336 НПК, както и по реда на възобновяване на наказателното 

производство. По реда на редовния и извънредния способ са атакувани 13 съдебни 

акта, постановени от ВТОС като въззивна инстанция. От тях 9 са потвърдени, 

изменени са 2 и са отменени 2 броя. 
 

            5. Структура на наказаната престъпност. 
            Внесени прокурорски актове за 2009г. са 62 бр. Постановени са  61 

осъдителни присъди и споразумения. Съдени са общо 92 лица, като са осъдени общо 

62 лица. За изминалата 2009 г. са влезли в сила общо 46 присъди и споразумения, 
като по тях са осъдени общо 47 лица. С влезли в сила съдебни актове са осъдени 

лица както следва: 
             -По Глава ІІ „Престъпления против личността” НК са осъдени 9 лица; 
             -По Глава V „Престъпления против собствеността” НК са осъдени 7 лица; 
             -По Глава VІ „престъпления против стопанството” НК са осъдени 3 лица; 
             -По Глава VІІ „Престъпления против данъчната, финансовата  и 

осигурителната система” НК са осъдени 7 лица; 
             -По Глава VІІІ „Престъпления против дейността на държавни органи и 

обществени организации” НК е осъдено 1 лице; 
             -По Глава ХІ „Общо опасни престъпления” НК са осъдени 19 лица; 
             -По Глава ІХ А „Компютърни престъпления” е осъдено 1 лице; 
              През 2009г. е приключено 1 бр.  НОХД с оправдателна присъда. Това е 
НОХД № 19/2009г. с подсъдим Петър Христов Петров за извършено престъпление 
по чл.214 ал.2 във вр.с чл.213 А НК. При инстанционната проверка присъдата е 
отменена от ВТАС, като делото е върнато за ново разглеждане от ВТОС. 

               През 2009г. влезли в сила присъди по дела със значим обществен интерес. 
Това са общо 6 дела. Сред тях е НОХД № 151/2007г. с подсъдим Иван Маринов 

Дупалов. Същият е признат за виновен за извършено престъпление по чл.116 ал.1 т.6 

и т.12 във вр.с чл.115 НК, като му е наложено наказание „доживотен затвор”. 
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Цитираното дело предизвика голям обществен интерес с оглед особената жестокост 
на извършването му. По другите дела на подсъдимите се търси наказателна 
отговорност за извършени престъпления по чл.255-257 НК. По НОХД № 106/2009г. е 
подсъдим Паскал Атанасов Костов. Същият е признат за виновен за извършени 

престъпления по чл.257 ал.1 във вр.с чл.26 НК, като избегнал плащането на данъчни 

задължения в особено големи размери.  По НОХД № 590/2008г. с подсъдим Димитър 

Гиргинов Димитров, осъден за извършено престъпление по чл.257 ал.1във вр.с 
чл.255 и чл.256 НК за избягване плащане на данъчни задължения в особено големи 

размери.  По НОХД № 400/2008г. е подсъдим Сабри Азисов Козулбашев. Същият е 
осъден за извършено престъпление по чл.212 ал.3 НК и по чл.257 ал.1 във вр.с чл.256 

НК за укриване на данъчни задължения в особено големи размери.  По НОХД № 

137/2009г. и НОХД № 149/2008г. е подсъдим Димитър Георгиев Борисов. По тези 

дела същият е признат за виновен за извършени престъпления по чл.257 НК за 
укриване на данъчни задължения в особено големи размери.  НОХД № 456/2009г. с 
подсъдим Пламен Александров Карамфилов, признат за виновен за извършено 

престъпление по чл.257 НК за укриване на данъчни задължения в особено големи 

размери.                    

 

           Отменени съдебни актове. 
През 2009г. при разглеждане на въззивните производства са отменени 

постановените присъди по 11 НОХД, като са върнати за ново разглеждане на 
прокурора или на друг състав на районния съд. Причини за отмяна на постановените 
съдебни актове са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила в 

хода на досъдебното производство, при изготвяне на обвинителния акт и при 

разглеждане на делото от първоинстанционния съд. Същите са свързани най-вече с 
реализиране правото на защита на подсъдимия/подсъдимите/ в наказателния процес. 
Все още се констатират нарушения на процесуалните правила при изготвяне на 
обвинителните актове. Същите не отговарят на изискванията на чл.246 ал.2-3 НПК. 

В обстоятелствената и/или заключителната част на обвинителния акт липсват 
съставомерни елементи от фактическия състава на престъплението, за което се 
ангажира наказателната отговорност на подсъдимия. Допуска се и несъответствие 
между фактическото обвинение и правната му квалификация. Посочените пропуски 

и несъответствия водят до липсата на точно, ясно и прецизно  формулиране на 
обвинението. Посочените случаи са изолирани такива. 
              Констатират се пропуски при разглеждане на първоинстанционното 

производство от районните съдии. Все още продължават да се допускат нарушения 
на процесуалните правила с оглед реализиране правото на защита на подсъдимия в 
първоинстанционното производство. Посочените случаи са изолирани такива. 
              От разгледаните ВНОХД по 15 от тях са отменени постановените присъди на 
първоинстанционните съдилища, като е постановена нова такава от въззивния съд. 

По 11 от делата са отменени оправдателни присъди и са постановени осъдителни 

такива. По 4 НОХД е отменена осъдителна присъда и е постановена оправдателна 
такава. При преценката на събрания доказателствен материал въззивният съд е 
достигнал до различен извод по отношение приложението на материалния закон. 

             При разглеждане на ЧНД са отменени изцяло 15 от постановените съдебни 

актове от районните съдилища. В значителна част от тези дела са атакувани 

определения в производства по чл.243 ал.3-5 НПК. Въззивният съд се е произнесъл в 
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противната насока, като е постановено съответно връщане делото на прокурора за 
доразследване или потвърждаване на постановлението за прекратяване. В останалите 
дела са разгледани производства по чл.341 ал.1-2 НПК. Съдебните актове на 
първоинстанционните съдилища са отменени и са постановени такива по същество.  

                

Изменени съдебни актове: По ВНОХД изменените присъди на районните 
съдилища са общо 27 бр. При разглеждане на делата във въззивната инстанция и 

постановяване на съдебните актове се констатира трайна тенденция към намаляване 
размера на наложените наказания, замяната им с по-леко по вид наказание, както и 

разширяване приложението на чл.66 НК. По 23 от делата са постановени решения, с 
които са изменени атакуваните присъди в тази насока. Увеличаване размера на 
наложеното наказанието е постановено с решение по едно дело. Само по 2 дела е 
променен размера на уважения граждански иск. По едно дело е налице частична 
отмяна на атакуваната присъда. 

 

           Обжалвани въззивни производства. Резултати от касационната проверка. 
Постановените съдебни актове от Окръжен съд като въззивна инстанция не подлежат 
на касационна проверка с изключение при постановяване на нова присъда по реда на 
чл.336 НПК, както и по реда за възобновяване на наказателното производство. По 

реда на редовния и извънредния способ са атакувани актовете по 13 дела, 
постановени от Окръжен съд, като въззивна инстанция. При извършената касационна 
проверка са потвърдени 9 от тях, изменени са 2 от тях и са отменени 2 бр.  

 

Брой и причини за оправдателните присъди.  През 2009г. са постановени 

съдебни актове по 139 ВНОХД. От тях са отменени общо 26 присъди, постановени 

по НОХД от районните съдилища. По 15 от тях са отменени, като е постановена нова 
присъда от въззивния съд. По 11 от ВНОХД са отменени оправдателни присъди и са 
постановени осъдителни такива. По 4 НОХД е отменена осъдителна присъда и е 
постановена оправдателна такава. При преценката на събрания доказателствен 

материал въззивният съд е достигнал до различен извод по отношение приложението 

на материалния закон. Същият е приел по отношение на едно от делата, че е налице 
недоказаност на обвинението, за което е ангажирана наказателната отговорност на 
подсъдимия. По отношение на останалите три дела въззивният съд е приел 

несъставомерност на деянието, за което е било осъдено лицето.  

 

 

ІІ.Средна натовареност за съдебния район. Анализ по общ брой дела за 
разглеждане и по свършени дела.  

Общият брой на съдиите по щата на Окръжен съд – Велико Търново е 28 /25 

съдии и 3 мл. съдии/. Към края на 2009 година 2 щатни съдийски бройки са незаети. 

Същите са разпределени в две отделения – наказателно и гражданско, като 8 съдии 

разглеждат наказателни дела, 15 съдии разглеждат граждански дела, 3 – мата мл. 

съдиите участвуват в разглеждането само на въззивни наказателни и граждански 

дела.  
При общо 1 750 граждански дела за разглеждане през 2009 година средната 

натовареност по щат при посоченото по-горе разпределение е 7.68 дела на месец на 
съдия. При стоящите за разглеждане общо 747 наказателни дела средната 
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натовареност по щат е била 6.92 дела на месец на съдия. Средната натовареност по 
щат спрямо общия брой от 2 497 дела за разглеждане за 2009 година е била 7.43 

дела на месец на съдия.  

При свършените общо 1 456 граждански дела средната натовареност по щат е 
била 6.39 дела на месец на съдия, а при свършените общо 699 наказателни дела 
средната натовареност по щат е била 6.47 дела на месец на съдия. Средната 
натовареност по щат спрямо общия брой от 2 155 свършени дела през 2009 

година е била 6.41 дела на месец на съдия.  

При гражданските дела за разглеждане действителната натовареност е била 
11.80 дела на месец на съдия, а при наказателните дела за разглеждане – 5.35 дела на 
съдия на месец. Средната действителна натовареност спрямо общия брой 2 623 

дела за разглеждане през 2009 година е била 9.53 дела на месец на съдия.  

При свършените граждански дела действителната натовареност е била 10.14 

дела на месец на съдия, а при свършените наказателни дела – 4.80 дела на месец на 
съдия. Средната действителна натовареност спрямо общия брой от 2 289 

свършени дела през 2009 година е била 8.29 дела на месец на съдия.  

През 2009 година постъпващите в Окръжен съд дела са се разпределяли между 

съдиите по принципа на случайния избор. Системата, която се използва за 
разпределение на делата обаче не отчита тежестта на отделните дела, поради което 

статистически не би могло да се отговори на този критерий. Освен това поради 

различния брой на отделните видове дела, които са били разгледани и решени от 
съдиите, както и различните по брой съдебни заседания, които се провеждат при 

решаването на делата, не би могло да се отчете реалното натоварване на отделните 
съдии. При тези условности и липсата на достатъчно статистическа основа за 
сравнение предлагам следните изводи относно дейността на всеки съдия и на целия 
съдебен състав: при гражданските дела – съдия Янев е имал за разглеждане 60 дела, 
като е свършил 53 дела; съдия Йовкова – 137 дела за разглеждане, свършени 123 

дела; съдия Драгостинов – 127 дела за разглеждане, свършени 102; съдия Вачкова – 

126 дела за разглеждане, свършени 113; съдия Кънева – 133 дела за разглеждане, 
свършени 112; съдия Гайнова – 133 дела за разглеждане – свършени 102; съдия 
Солакова – 116 дела за разглеждане – свършени 100; съдия Гаджонова – 106 дела за 
разглеждане – свършени 92; съдия Костова – 125 дела за разглеждане – свършени 

108; съдия Динкова – 128 дела за разглеждане – свършени 100; съдия Спасова – 127 

дела за разглеждане – свършени 99; съдия Стефански – 127 дела за разглеждане – 

свършени 103; съдия Димова – 106 дела за разглеждане – свършени 92; съдия Събева 
– 120 дела за разглеждане – свършени 102; съдия Павлова – 124 дела за разглеждане 
– свършени 106; мл. съдия Генжова – 2 дела за разглеждане, свършени 2; мл. съдия 
Йорданов – 48 дела за разглеждане, свършени 46; мл. съдия Балджиев – 39 дела за 
разглеждане, свършени 35. При наказателните дела – съдия Минов е имал за 
разглеждане 39 дела, като е свършил 33 дела; съдия Колева – 54 дела за разглеждане, 
свършени 49; съдия Маркова – 71 дела за разглеждане, свършени 65; съдия Петков – 

69 дела за разглеждане, свършени 59; съдия Борисов 72 дела за разглеждане, 
свършени 64; съдия Пачиков – 72 дела за разглеждане, свършени 67; съдия Стоева – 

58 дела за разглеждане, свършени 52; съдия Милев – 15 дела за разглеждане, 
свършени 15; мл. съдия Йорданов –  34 дела за разглеждане, свършени 34 дела; мл. 

съдия Балджиев – 19 дела за разглеждане, свършени 17 дела. Освен съдиите от 
наказателното отделение през годината са разгледали и решили наказателни дела и 
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съдия Янев е имал за разглеждане 8 дела, като е свършил 8 дела; съдия Йовкова – 10 

дела за разглеждане, свършени 10 дела; съдия Драгостинов – 1 дело за разглеждане, 
свършени 1; съдия Вачкова – 22 дела за разглеждане, свършени 22; съдия Кънева – 

15 дела за разглеждане, свършени 15; съдия Гайнова – 21 дела за разглеждане – 

свършени 21; съдия Солакова – 33 дела за разглеждане – свършени 33; съдия 
Гаджонова – 16 дела за разглеждане – свършени 16; съдия Костова – 33 дела за 
разглеждане – свършени 33; съдия Динкова – 20 дела за разглеждане – свършени 20; 

съдия Спасова – 10 дела за разглеждане – свършени 10; съдия Стефански – 14 дела за 
разглеждане – свършени 14; съдия Димова – 11 дела за разглеждане – свършени 11; 

съдия Събева – 16 дела за разглеждане – свършени 16; съдия Павлова – 14 дела за 
разглеждане – свършени 14.  

В обобщение, като изключа председателя на съда и заместниците на 
председателя, при така възприетото през 2009 година разпределение на делата и 

приложените статистически отчети натовареността на отделните съдии е почти 

равностойна, като по-натоварени по обем разпределени и решени дела са били съдия 
Йовкова, съдия Кънева и съдия Гайнова при гражданските съдии и съдия Пачиков, 
съдия Борисов и съдия Маркова при наказателните съдии.  

                  

 

             Резултати на съдиите при Окръжен съд – Велико Търново 
 

При липсата на достатъчно статистическа основа за сравнение предлагам 

следните изводи относно дейността на всеки съдия и на целия съдебен състав:  
 

Граждански дела  
съдия Янко Янев е имал за разглеждане 60 дела, като е свършил 53 дела, от 

които в тримесечния инструктивен срок – 51, или 97 %. 

Обжалваните дела са 7, от които 7 потвърдени. Няма изменени и отменени 

актове. 
съдия Елза Йовкова е имала 137 дела за разглеждане, от които са свършени 

123 дела – 89 в тримесечния инструктивен срок, или 73 %.  

Обжалваните дела са 32, от които 22 потвърдени, 3 изменени и 7 отменени. 

съдия Георги Драгостинов е разгледал 127 дела и е свършил 102, от които 69 

или 68 % в тримесечен срок. 

Обжалваните дела са 25, от които 21 потвърдени, едно изменено и 3 отменени. 

съдия Иванка Вачкова е имала 126 дела за разглеждане, свършила е 113, от 
които 79 или 70 % в тримесечния инструктивен срок. 

Обжалваните дела са 42, от които 26 потвърдени, 7 изменени и 9 отменени. 

съдия Маруся Кънева е имала 133 дела за разглеждане, свършени 112, от 
които 82 или 73 % в тримесечния срок. 

Обжалваните дела са 31, от които 18 потвърдени, 5 изменени и 8 отменени. 

съдия Димитринка Гайнова е разгледала 133 дела, от които свършени са 102 

– 57 или 56 % в тримесечния инструктивен срок. 

Обжалваните дела са 50, от които 39 потвърдени, 5 изменени  и 6 отменени. 

съдия Ивелина Солакова е имала за разглеждане 116 дела, свършила е 100, от 
които 80 или 80 % в тримесечния инструктивен срок. 

Обжалваните дела са 46, от които 32 потвърдени, 8 изменени  и 6 отменени. 
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съдия Мария Гаджонова е разгледала 106 дела – свършени 92, от които 71, 

или 77 % в тримесечен срок. 

Обжалваните дела са 24, от които 24 потвърдени. Няма изменени и отменени 

актове.. 
съдия Диана Костова е имала 125 дела за разглеждане, като е свършила 108, 

от които 87 или 81 % в тримесечния инструктивен срок. 

Обжалваните дела са 17, от които 12 потвърдени, едно изменено и 4 отменени. 

съдия Росица Динкова – е имала 128 дела за разглеждане – свършени 100, от 
които 59 или 59 % в тримесечния инструктивен срок. 

Обжалваните дела са 23, от които 21 потвърдени, и по един изменен и един 

отменен съдебен акт. 
съдия Поля Спасова е разгледала 127 дела – свършени 99, от които 64 или 65 

% в тримесечен срок. 

Обжалваните дела са 11, от които 9 потвърдени, и по един изменен и един 

отменен акт. 
съдия Станислав Стефански е имал за разглеждане 127, от които е свършил 

103 – 66 или 64 % в тримесечния инструктивен срок. 

Обжалваните дела са 16, от които 14 потвърдени  и 2 отменени. 

съдия Иванка Димова е разгледала 106 дела, от които е свършила 92, от тях 

75 или 82 % в тримесечен срок. 

Обжалваните дела са 26, от които 21 потвърдени, едно изменено и 4 отменени. 

съдия Татяна Събева е разгледала 120 дела, от които е свършила 102 – 78 или 

76 % в тримесечния инструктивен срок. 

Обжалваните дела са 31, от които 25 потвърдени, едно изменено и 5 отменени. 

съдия Янка Павлова е имала 124 дела за разглеждане – свършени 106, от 
които 79 или 74 % в тримесечния инструктивен срок. 

Обжалваните дела са 30, от които 23 потвърдени, 2 изменени и 5 отменени. 

мл. съдия Йоана Генжова – 2 дела за разглеждане, свършени 2, от които едно 

или 50 % в тримесечния срок. 

Върнатите през годината обжалваните дела са 17, от които 16 потвърдени и 

едно отменено. 

мл. съдия Ивайло Йорданов е имал 48 дела за разглеждане, свършил е 46, от 
които 42, или 92 % в тримесечния срок. 

Обжалваните дела са 12, от които 12 потвърдени. 

мл. съдия Владимир Балджиев е разгледал 39 дела, свършил е 35, от които 32 

или 92 % в тримесечния инструктивен срок. 

Обжалваните дела са 14, от които 11 потвърдени и 3 изменени. 

 

Наказателни дела 
Приключени наказателни дела през 2009г. са общо 700 бр. От тях  съдиите от 

наказателната колегия са свършили  общо 456 бр. Всеки един от тях както следва: 
М.Маркова-66 бр., К.Колева- 49 бр., Т.Милев-15 бр., Д.Минов-33 бр., С.Стоева -51 

бр., Сл.Петков-60 бр., Пл.Борисов- 64 бр., Евг.Пачиков- 67 бр., Ив.Йорданов 34 бр. 

Вл.Балджиев- 17 бр. Натовареност на съдиите от наказателна колегия при 

разглеждане на делата е 6.92, а по отношение на свършените дела 6.47 

               Съдия Мая Маркова има възложени 62 бр.наказателни дела, разгледани са 
71 бр., като са приключени 66 бр. Останали несвършени на края на отчетния период 
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са 5 бр.дела. От атакуваните съдебни актове, постановени от нея са потвърдени 3 бр. 

и изменени 4 бр. 

               Съдия Корнелия Колева има възложени 45 наказателни дела, разгледани 

54 бр., приключени 49 наказателни дела и останали несвършени 5бр. От обжалваните 
съдебни актове са потвърдени 7 бр., изменени 1бр. и отменени 1 бр. 

              Съдия Теодор Милев има възложени 9 бр.наказателни дела, разгледани са 
15 бр., като са приключени 15 бр. Няма останали несвършени през отчетния период.  

При атакуване на постановени от него актове по делата са потвърдени 1 бр.от тях, 

като са изменени 2 бр. 

              Съдия Даниел Минов има възложени 32 бр. наказателни дела, разгледани 

39 бр.,  свършени 33 бр. и останали несвършени в края на отчетния период 6бр. От 
обжалваните съдебни актове е потвърден 1 бр., като няма изменени и отменени 

такива.  
              Съдия Сара Стоева има възложени 55 бр.наказателни дела, разгледани са 
58 бр.  и са приключени 51бр. Останали несвършени на края на отчетния период са 7 

бр. От атакувани съдебни актове, постановени от нея са потвърдени 5 бр. и отменени 

1бр. През 2009 г. съдията Стоева е разгледала НОХД № 31/2009г. Подсъдими по 

делото са лицата Дочо Ралчевски, Николай Ралчевски, Нанко Миревски и Димитър 

Методиев. На същите се търси наказателна отговорност за извършени престъпления 
по чл.321 НК., чл.214 ал.2 НК и по чл.354 А НК. По същото е постановена присъда, 
атакувана пред въззивната инстанция. Делото е включено в списъка на тези с значим 

обществен интерес. 
               Съдия Славчо Петков има възложени 53 бр.наказателни дела, разгледани 

са 69 бр.  и са приключени 60 бр. Останали несвършени на края на отчетния период 

са 9 бр. От атакуваните съдебни актове, постановени от него са изменени 2бр. и са 
отменени 2 бр. През 2009г. продължава разглеждането на НОХД № 80/2007г. По 

същото подсъдими са пет лица, на които се търси наказателна отговорност за 
извършено престъпление по чл.214 НК. Същото е включено в списъка на делата със 
значим обществен интерес.  
               Съдия Евгений Пачиков има възложени 62 бр.наказателни дела, 
разгледани са 72 бр.  и са приключени 67бр. Останали несвършени на края на 
отчетния период са 5 бр. От атакуваните съдебни актове са потвърдени 3 от тях, 

изменени 4 бр. и отменени 2 бр. През 2009г. съдията продължи разглеждането на 
НОХД № 452/2006г. с подсъдим Трифон Драгиев. Същият е бивш председател на 
ЛВК „Гъмза” гр.Сухиндол. На подсъдимия се търси наказателна отговорност за 
извършени множество престъпления по чл.219 НК и по чл.282 НК. Делото се 
отличава с  голяма фактическа и правна сложност. По същото е постановена 
присъда, атакувана пред ВТАС. 

                Съдията Пламен Борисов има възложени 68 бр.наказателни дела, 
разгледани са 72 бр.  и са приключени 64 бр. Останали несвършени на края на 
отчетния период са 8 бр. От атакуваните съдебни актове са потвърдени  2 бр., 

изменени са 1 бр. и са отменени 1 бр. През 2009г. съдията Борисов разглежда НОХД 

№ 472/2009г. По същото подсъдим е лицето Илиян Ноев, на което се търси 

наказателна отговорност за извършено престъпление по чл.123 НК. Същото се 
отличава с фактическа и правна сложност. 
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Резултатите от разгледаните жалби и протести срещу постановени през 
отчетната година съдебни актове, посочени в приложените към доклада таблици, 

както и ниският процент на отменени и изменени присъди, решения и определения, 
постановени по различните видове дела показват, че качеството на същите е на 
необходимото добро ниво при всички съдии.  

 

Като краен общ резултат от дейността на Окръжен съд – Велико Търново 
за 2009 година следва да посочим, че съдиите са разгледали общо 2 497 дела, по 
които са провели 2 023 съдебни заседания, решили са общо 2 155 дела, от които 
1 733 или 80 % в тримесечен срок, като са се произнесли с акт по съществото на 
делото по 1 907 дела и са прекратили 248 дела. Останалите несвършени 342 дела 
в края на годината съставляват само 14 % от всички дела за разглеждане.  

 

 

ІІІ. РАЙОННИ СЪДИЛИЩА  

/Обобщена информация/  

 

1. Брой дела за разглеждане към 31.12.2009 година  
А. Районен съд Велико Търново. През отчетната 2009 година в съда е имало 

за разглеждане общо 7 092 дела. От тях 915 са били висящи в началото на годината и 

6 177 новопостъпили. През 2008 година общият брой дела за разглеждане е бил 6 

045, от които 1 002 висящи и 5 043 новопостъпили, а през 2007 година – 5 719, от 
които 996 висящи и 4 723 новопостъпили. Налице е трайна тенденция за увеличение 
на постъпленията.  

 

Б. Районен съд Горна Оряховица. През годината в съда е имало за 
разглеждане общо 3 932 дела. От тях 572 са били висящи и 3 360 дела са 
новопостъпили. През 2008 година общият брой дела за разглеждане е бил 3 601, от 
които 533 висящи и 3 068 новопостъпили, а през 2007 година – 3 789, от които 457 

висящи и 3 332 новопостъпили. След намаляване на постъпленията през 2008 година 
е налице известна устойчивост през отчетната година.  

 

В. Районен съд Свищов. През 2009 година делата за разглеждане са общо 1 

974. От тях 158 дела са били висящи и 1 816 са новопостъпили. През 2008 година 
общо делата за разглеждане са били 1 589, от които 214 висящи и 1 375 

новопостъпили, а през 2007 година – 1 402, от които 112 висящи и 1 290 

новопостъпили. След трайна тенденция на увеличение на постъпленията през 
последните три отчени години.  

 

Г. Районен съд Павликени. През годината в този съд са стояли за 
разглеждане общо 1 368 дела. От тях 138 са били висящи в началото на периода и 1 

230 дела са новопостъпили и 3 върнати за ново разглеждане. През 2008 година 
делата за разглеждане са били общо 1 032, от които 134 висящи и 896 

новообразувани и 2 върнати за ново разглеждане, а през 2007 година – 1 189, от 
които 146 висящи и 1 043 новопостъпили. След намаляване на постъпленията през 
2008 година е налице известно увеличение през отчетната година.  
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Д. Районен съд Елена. През 2009 година делата за разглеждане са общо 673. 

От тях 85 дела са били висящи, 588 са новопостъпили и 3 върнати за ново 

разглеждане. През 2008 година общо делата за разглеждане са били 525, от които 61 

висящи, 464 новопостъпили и 2 върнати за ново разглеждане, а през 2007 година – 

793, от които 108 висящи и 685 новопостъпили. И тук се наблюдава тенденцията, че 
след намаляване на постъпленията през 2008 година е налице известно увеличение 
през отчетната година. 

  

Брой на делата за разглеждане по видове  
 

Районен съд – Велико Търново: Общият брой на гражданските дела за 
разглеждане през 2009 година е бил 4 997 спрямо 3 847 за 2008 година и 3 328 за 
2007 година, което сочи на трайно увеличение на постъпленията на този вид дела.  

При гражданските дела най-значително е намалението при разглежданите дела 
по общия ред – 1 052 спрямо 1 181 през 2008 година и 1 512 през 2007 година и при 

административните производства по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ, където са отчетени само 13 

дела за разглеждане през 2009 година, при 70 и 253, съответно за 2008 и 2007 година. 
Тенденция на намаление на постъпленията се отчита и при частните граждански дела 
– за 2009 година спрямо 500 за 2008 година и 597 за 2006 година. Значително 

увеличение се отчита при производствата по чл.410 и 417 б.в-з от ГПК- 2 888 за 2009 

година спрямо 1 644 за 2008 година и 859 за 2007 година. Същата тенденция /на 
значително увеличение/ се отчита и при производствата по чл.310 ГПК – 278 спрямо 

128 за 2008 година и 81 за 2007 година. Делата от и срещу търговци /търговските 
дела/ са 161. Този сравнителен анализ обаче има и своите особености, които се 
основават на процесуалните изменения по новия ГПК, влязъл в сила от 01.03.2008 

година. При делата по чл. 310 ГПК /бързото производство/ е разширено приложното 

поле, като при действието на отменения ГПК значителна част от тези дела са 
разглеждани по общия исков ред. По този ред са разглеждани и търговските дела. 
Няма пълно съответствие и на отчетените дела по реда на чл.410 и чл.417 ГПК 

/заповедното производство/, тъй като само при втория вид може да се направи 

съпоставка с делата по чл.237 ГПК /отм./  

Наказателните дела за разглеждане са били общо 2 095 спрямо 2 198 за 2008 

година и 2 391 за 2007 година, като при този вид дела е налице намаление на 
постъпленията. Като причина за отбелязаната тенденция към намаляване на общия 
брой на наказателните дела за разглеждане в районен съд Велико Търново е посочен 

намаления брой на наказателните частен характер дела, тези по чл.78А НК, тези по 

чл.23-25 НК. Друга причина е по-малкия брой останали за разглеждане от предходни 

периоди.  

 

Районен съд – Горна Оряховица: Общият брой граждански дела за 
разглеждане в този съд е бил 2 455 спрямо 2 055 дела за 2008 година и 2 141 дела за 
2007 година, т.е. след намалението през 2008 година се наблюдава тенденция на 
увеличение на постъпленията.  

При гражданските дела се отчита намаление на делата за разглеждане по 

общия исков ред – 288 спрямо 514 за 2008 година и 1 257 за 2007 година. След 

значително намаление на административните производства по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ през 
2008 година се наблюдава връщане към нивата от 2007 година при делата от този вид 
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– 105 спрямо 11 за 2008 година и 111 за 2007 година. В доклада на съда не се излагат 
причини за това. Увеличено е значително постъплението при бързите производства 
по чл.310 ГПК – 202 спрямо 107 за 2008 година и 2 за 2007 година, което, както бе 
обяснено по-горе се дължи на новия процесуален ред, с който се разшири 

приложното поле на тези производства. Значително увеличение има и по делата, 
отчетени по чл.410 и 417 ГПК /заповедното производство/ - 1 113 спрямо 386 дела за 
2008 година и 321 дела за 2007 година. Най-значително е намалението при частните 
граждански дела – 170 спрямо 181 за 2008 година и по-малко спрямо 441 дела за 
2007 година. В доклада на съда не се прави анализ на причините.  

Наказателните дела за разглеждане са били общо 1 477 спрямо 1 546 за 2008 

година и 1 648 дела за 2007 година, като продължава намалението на постъпленията 
по този вид дела. В този съд като причина за намалението на общия брой 

наказателни  дела за разглеждане се отбелязва значително намаление на НАХД – от 
382 за 2007 година, през 348 за 2008 госдина – на 239 за 2009 година.   

 

Районен съд – Свищов: Гражданските дела за разглеждане през 2009 година 
са били общо 1 259 спрямо 1 589 за 2008 година и 1 402 за 2007 година. След 

тенденцията на увеличение на постъпленията по тези дела през 2007 и 2008 година, 
през отчетната година се наблюдава съществено намаление. При гражданските дела 
се отчита значително намаление при постъпилите дела по общия исков ред – 129 

спрямо 333 за 2007 година и 455 за 2007 година. Най-значително е увеличението при 

делата по чл.410 и 417 ГПК /заповедното производство/ - 787 спрямо 312 за 2008 

година и 210 за 2007 година. Продължава да бъде устойчив броя на частните 
граждански дела в този съд – 39 спрямо 49 за 2008 година и 18 за 2007 година. 
Бързите производства по чл.310 ГПК са се увеличили – 31 дела спрямо 18 за 2008 

година и 1 през 2007 година, като причината бе вече посочена. Отчетени са и 109 

търговски дела, които за предходните години, както и бързите производства са 
отчитани при делата, разглеждани по общия исков ред. 

Общият брой на наказателните дела за разглеждане продължава тенденцията 
към увеличение – 715 дела спрямо 696 дела за 2008 година и 611 дела за 2007 година. 
Като причина за увеличението се отбелязват нарастналия брой дела по чл.78А НК и 

делата за разпит на обвиняеми и свидетели пред съдия.  
 

Районен съд – Павликени: Гражданските дела за разглеждане през 2009 

година са били общо 787 спрямо 476 през 2008 година и 550 през 2007 година. След 

намалението през 2008 година се отчита увеличение на постъпленията при тези дела.  
При гражданските дела се отчита чувствително намаление на делата, 

разглеждани по общия исков ред – 160 за 2009 година спрямо 308 за 2008 година и 

384 дела за 2007 година и значително намаление на административните производства 
по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ – няма разгледани дела спрямо 3 за 2008 година и 46 дела за 
2007 година. Значително са увеличени делата по чл.310 ГПК – 21 спрямо 3 за 2008 

година и 2 за 2007 година, отчетени са и 45 търговски дела. С оглед отразеното за 
другите съдилища това увеличение обяснява отчасти намалението при делата, 
разглеждани по общия исков ред след 01.03.2008 година. Увеличение се отчита при 

делата по чл.410 и 417 ГПК – 389 спрямо 85 за 2008 година и 49 за 2007 година. При 

частните граждански дела е налице устойчиво постъпление – 66 спрямо 76 дела за 
разглеждане през 2008 година и 64 дела през 2007 година.  
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Общият брой на наказателните дела за разглеждане през годината е бил 581 

спрямо 556 за 2008 година и 634 за 2007 година, като и при тях може да се отчете 
устойчиво постъпление.  

 

Районен съд – Елена: Гражданските дела за разглеждане през 2009 година са 
били общо 369 спрямо 237 за 2008 година и 431 за 2007 година. След тенденцията на 
намаление на постъпленията по тези дела през 2008 година, през отчетната година се 
наблюдава увеличение.  

При гражданските дела се отчита значително намаление при постъпилите дела 
по общия исков ред – 57 спрямо 80 за 2008 година и 303 за 2007 година. Най-

значително е увеличението при делата по чл.410 и 417 ГПК /заповедното 

производство/ - 155 спрямо 40 за 2008 година и 17 за 2007 година. И в този съд 

продължава да бъде устойчив броя на частните граждански дела в този съд – 33 

спрямо 27 за 2008 година и 20 за 2007 година. Единствено в този съд се наблюдава 
тенденция на намаление на Бързите производства по чл.310 ГПК – 9 дела спрямо 17 

за 2008 година и 0 през 2007 година, като причината посочена в доклада на съда е, че 
намалението през отчетния период се дължи на намаленото постъпление на искове 
по СК, по-точно за издръжка, както и искове по КТ. Отчетени са и 23 търговски дела, 
които за предходните години, както и бързите производства са отчитани при делата, 
разглеждани по общия исков ред.  

Общият брой на наказателните дела за разглеждане продължава тенденцията 
към увеличение – 304 дела спрямо 288 дела за 2008 година. Намалението се отчита 
като резултат от намаления брой частни наказателни дела и наказателно 

административен характер  дела .  
 

2. Брой свършени /решени/ дела – в края на годината  
 

Съдиите от Районен съд – Велико Търново са свършили през годината общо 

6 113 дела. От тях в срок до три месеца са свършени 5 312 дела или  87 %. През 2008 

година свършените дела са били общо 5 130, от които 4 092 или 80 % в тримесечния 
срок, а през 2007 година – 4 717, от които 3 468 или 74 % в тримесечния срок.  

Свършените през 2009 година граждански дела са общо 4 394, от които 3 994 

или 91 % в срок до 3 месеца. Съпоставено с предходните години – през 2008 година 
свършени общо граждански дела 3 250, от които 2 692 или 83 % в срок до 3 месеца и 

през 2007 година – общо 2 744 дела, от които 1 994 дела или 73 % в срок до 3 месеца, 
е налице чувствително увеличение при срочността. То се дължи преди всичко на 
свършените граждански дела, разглеждани по общия ред – 700, от които 389 или 

56% в срок до 3 месеца, спрямо 768, от които 336 в срок до 3 месеца или 44 % за 
2008 година и 1 064, от които 480 или 45 % за 2007 година. 

От общо разгледаните 2095 броя наказателни дела са свършени 1719 броя или 

82 %. В сравнителния анализ към предходните две години е видно, че процента на 
свършените дела спрямо разгледаните е леко занижен. През 2007 година той е бил83, 

а през 2008 – 86. От свършените наказателни дела в срок до три месеца са 1318 дела, 
или 77%. В сравнение с предходните години, където този процент за 2007 година е 
бил74, а за 2008 – 75, следва да се отбележи, че в районен съд Велико Търново е 
налице трайна тенденция към срочно приключване на делата.    
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Съдиите от Районен съд – Горна Оряховица са свършили общо 3 437 дела, 
от които в срок до три месеца са свършени общо 2 937 дела или 85 %. През 2008 

година са били свършени общо 3 029 дела, от които 2 513 или 83 % в срок до 3 

месеца и през 2007 година от свършените 3 256 дела 2 778 или 85 % в срок до 3 

месеца. В този съд е създадена трайна организация на срочно разглеждане и 

решаване на делата.  
Свършените граждански дела за 2009 година са общо 2 112, от които 1 796 

дела, или 85 % в срок до 3 месеца. Съпоставено с предходните години – през 2008 

година свършени общо 1 699 дела, от които 1 380 или 81 % в срок до 3 месеца и през 
2007 година от свършените 1 902 дела 1 578, или 83 %, показва, че е постигната по-

голяма бързина при разглеждането и решаването на този вид дела. 
Свършените наказателни дела в този съд са 1325 броя при разгледани общо 

наказателни дела 1477, което представлява 89,7 %. И тук е очевидна тенденцията към 

подобряване срочността на разглеждането на делата, като се има предвид, че 
процента на свършените дела спрямо разгледаните за 2007 година е бил 82,16 и за 
2008 година 86,03.  

В Районен съд – Свищов през годината са свършени общо 1 781 дела, от 
които в срок до три месеца са свършени общо 1 588 дела или 89 %. През 2008 година 
свършените дела са били общо 1 431, от които 1 269 или 89 % в срок до 3 месеца, а 
през 2007 година от свършените общо 1 188 дела, 1 043 или 88 % са били свършени в 
тримесечния срок. И в този съд е създадена трайна организация на срочно 

разглеждане и решаване на делата и запазването на процента на свършените в 

тримесечния срок дела в този съд показва на изключително постижение 
Свършените граждански дела през 2009 година са общо 1 152, от които 1 021 

или 89 % в срок до 3 месеца. Съпоставено с 2008 година – свършени общо 801 дела, 
от които 710 или 89 % в срок до 3 месеца и с 2007 година – свършени общо 656 дела, 
от които 547 или 83 % в срок до 3 месеца, е налице добра срочност, като се отчита 
само спад при решаването на търговските дела – от свършените през 2009 година 102 

дела, в срок до 3 месеца са свършени само 43 или 42 %, докато през 2008 година от 
общо свършени 137 такива дела, 98 или 72 % са свършени в тримесечния срок.  

Свършените наказателни дела са 631 броя при общо разгледани 715 дела. В 

тримесечен срок за свършени 88,25 %. Този процент е изключително добър и по-

висок в сравнение с миналите години. 

Свършените в Районен съд – Павликени дела през 2009 година са общо 1 225 

дела, от които 1 117 или 91 % в тримесечен срок. През 2008 година са били свършени 

общо 894 дела, от които 759 или 85 % в срок до 3 месеца, а през 2007 година – 1 055 

дела, от които 902 или 85 % в срок до три месеца. Увеличено е процентното 

съотношение на свършените в тримесечния срок дела спрямо общо свършените през 
отчетния период спрямо предходните години, като е достигнат най-добрия резултат 
в съдебния окръг. 

Свършените през 2009 година граждански дела са общо 685, от които 623 или 

91 % в срок до 3 месеца. Съпоставено с 2008 година – свършени общо 394 дела, от 
които 307 или 78 % в срок до 3 месеца и с 2007 година – свършени общо 481 дела, от 
които 81 % в срок до три месеца, показва, че се увеличава срочността на разглеждане 
и решаване на тези дела през последните две години. Това се отнася при всички 

видове решени граждански дела.  
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От разгледаните 581 наказателни дела са свършени 540 дела, което е 92,94 % и 

91 % от тях са свършени в тримесечен срок. Тези цифри едва ли се нуждаят от 
какъвто и да било коментар. 

Свършените в Районен съд – Елена дела през 2009 година са общо 602 дела, 
от които 525 или 87 % в тримесечен срок. През 2008 година са били свършени общо  

440 дела, от които 361 или 82 % в срок до 3 месеца, а през 2006 година – 732 дела, от 
които 637 или 87 % в срок до три месеца. Увеличено е процентното съотношение на 
свършените в тримесечния срок дела спрямо общо свършените през отчетния период 

спрямо предходните години. 

Свършените през 2009 година граждански дела са общо 317, от които 267 или 

85 % в срок до 3 месеца. Съпоставено с 2008 година – свършени общо 182 дела, от 
които 132 или 73 % в срок до 3 месеца и с 2007 година – свършени общо 384 дела, от 
които 82 % в срок до три месеца, показва, че се увеличава срочността на разглеждане 
и решаване на тези дела през последната година. 

Съдиите са свършили 288 броя наказателни дела при всичко за разглеждане 
304 броя дела, което представлява 94,73 % и 90% от тях са приключени в тримесечен 

срок.  

 

Брой на решените дела по същество, анализ по видове.  
 

В Районен съд – Велико Търново са решени с акт по същество общо 5 293 

дела спрямо 4 443 дела за 2008 година и 4 047 дела за 2007 година. От приложената 
таблица е видно, че по видове се разпределят по следния начин: гражданските дела 
по общия ред са 482 спрямо 556 за 2008 година и 851 за 2007 година; частните 
граждански дела са 316 спрямо 469 за 2008 година и 597 за 2007 година; бързите 
производства са 140 спрямо 33 за 2008 година и 98 за 2007 година и делата по чл.410 

и 417 ГПК са 2 765 спрямо 1 654 за 2008 година и 767 за 2007 година.  
Решените с присъда НОХД през 2009 година са 138 спрямо 211 през 2008 

година и 216 през 2007 година; НЧХД са 12 спрямо 15 за 2008 година и 10 за 2007 

година; делата по 78а НК – 87 спрямо 122 за 2008 година и 117 за 2007 година; ЧНД 

– 491 спрямо 441 за 2008 година и 404 за 2007 година; НАХД – 334 спрямо 371 за 
2008 година и 435 за 2007 година. По-чувствително намаление има при решените с 
акт по същество дела по 78а НК, докато при останалите са налице устойчиви 

резултати.  

През 2009 година са постановени 194 осъдителни присъди и са осъдени общо 

365 лица.  
 

В Районен съд – Горна Оряховица са решени са акт по същество общо 2 575, 

от които 1 869 граждански и 706 наказателни дела, спрямо 1 923 дела за 2008 година, 
от които 1 317 граждански и 606 наказателни дела и общо 2 525 дела за 2007 година, 
от които 1 504 граждански и 1 021 наказателни дела. В доклада са посочени 

резултатите по видове дела, както следва: граждански дела по общия ред – 114 

спрямо 217 за 2008 година и 627 за 2007 година; бързи производства – 151 спрямо 56 

дела за 2008 година и 2 дела за 2007 година; административни производства по 

ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ – 42 спрямо 4 през 2008 година и 105 през 2007 година; частни 

граждански дела - 170 спрямо 175 за 2008 година и 441 за 2007 година; по чл.410 и 

417 ГПК – 1110 спрямо 386 за 2008 година и 321 дела по чл.237 ГПК/ отм/ за 2007 
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година, като анализът показва увеличение при бързите производства и при делата по 

чл. 410 и 417 от ГПК. 

 НОХД – 129 спрямо 133 за 2008 година и 115 за 2007 година; наказателни 

частен характер дела – 8 спрямо 13 за 2008 година и 5 за 2007 година; дела по чл.78а 
НК – 54 спрямо 49 за 2008 година и 60 за 2007 година; частни наказателни дела – 96 

спрямо 69 за 2008 година и 64 за 2007 година; административно наказателен 

характер дела – 248 спрямо 332 за 2008 година и 284 за 2007 година, като анализът 
показва тенденция на намаление при НАХД.  

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

В Районен съд – Свищов са решени с акт по същество общо 1 580 дела, от 
които 1 050 граждански и 530 наказателни, спрямо 1 187 дела за 2008 година, от 
които 673 граждански и 514 наказателни дела и спрямо 951 дела за 2007 година, от 
които 543 граждански и 408 наказателни. От гражданските дела по общия ред са 
свършени с акт по същество общо 83 спрямо 89 за 2008 година и 272 за 2007 година; 
от частните граждански дела – 39 спрямо 49 за 2008 година и 18 за 2007 година; при 

делата по чл.410 и 417 ГПК – 770 спрямо 358 за 2008 година и 210 за 2007 година; по 

останалите видове граждански дела решените с акт по същество са незначителни по 

брой; анализът при тези дела показва значително намаление на решените с акт по 

същество дела, както при разглежданите по общия исков ред и значително 

увеличение при заповедните производства.  
От наказателните дела са приключени с акт по същество 67 НОХД, спрямо 68 

за 2008 година и 72 за 2007 година; 30 дела по чл.78а НК, спрямо 22 за 2008 година и 

41 спрямо 2007 година; 95 административно наказателен характер дела спрямо 133 

за 2008 година и 68 за 2007 година и 92 частни наказателни дела спрямо 88 за 2008 

година и 65 за 2007 година; наказателните частен характер дела са приключени с акт 
по същество 6, спрямо 7 за 2008 година и 5 за 2007 година; анализът при 

наказателните дела показва също намаление, като по-основно при НАХД.  

През 2009 година са постановени 146 осъдителни присъди и са осъдени общо 

159 лица.  
 

В Районен съд – Павликени с акт по същество през отчетната година са 
решени общо 1 008, от които 608 граждански и 400 наказателни дела, спрямо 681 

дела за 2008 година, като наказателните дела са били 356 и гражданските дела – 325 

и спрямо 871 дела за 2007 година, от които 456 наказателни и 415 граждански дела. 
Решените с акт по същество граждански дела по общия ред са 85 спрямо 170 за 2008 

година и 265 за 2007 година; бързите производства – 11 спрямо 3 за 2008 година и 2 

за 2007 година; частните граждански дела – 60 спрямо 66 за 2008 година и 64 за 2007 

година; делата по чл.410 и 417 ГПК – 371 спрямо 83 за 2008 година и 48 за 2007 

година - анализът показва тенденция към намаляване на решените с акт по същество 

граждански дела и увеличение на решените с акт по същество заповедни 

производства.  
По видове решените с акт по същество наказателни дела са: 48 НОХД, спрямо 

59 за 2008 година и 80 за 2007 година; 21 дела по чл.78а НК спрямо 26 за 2008 

година и 40 за 2007 година; 134 ЧНД спрямо 69 за 2008 година и 96 за 2007 година и 

59 НАХД спрямо 50 за 2008 година и 38 за 2007 година; решените с акт по същество 

НЧХД са 4 спрямо 6 за 2008 година, като през 2007 година не е имало такива – 
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анализът показва устойчивост при броя на решените наказателни дела – общо и по 

видове, като увеличение са наблюдава при ЧНД. 

През годината са постановени 129 осъдителни присъди и са осъдени общо 153 

лица.  
 

В Районен съд – Елена с акт по същество през отчетната година са решени 

общо 389, от които 263 граждански и 126 наказателни дела, спрямо 235 дела за 2008 

година, като наказателните дела са били 100 и гражданските дела – 135 и спрямо 443 

дела за 2007 година, от които 122 наказателни и 321 граждански дела. Решените с акт 
по същество граждански дела по общия ред са 31 спрямо 57 за 2008 година и 285 за 
2007 година; бързите производства – 8 спрямо 3 за 2008 година и 0 за 2007 година; 
частните граждански дела – 27 спрямо 23 за 2008 година и 17 за 2007 година; делата 
по чл.410 и 417 ГПК – 153 спрямо 40 за 2008 година и 17 за 2007 година - анализът и 

при този съд показва тенденция към намаляване на решените с акт по същество 

граждански дела и увеличения на решените с акт по същество заповедни 

производства.  
По видове решените с акт по същество наказателни дела са: 22 НОХД, спрямо 

също 22 за 2008 година и 27 за 2007 година; 7 дела по чл.78а НК спрямо 8 за 2008 

година и 12 за 2007 година; 49 ЧНД спрямо 45 за 2008 година и 59 за 2007 година и 

46 НАХД спрямо 24 за 2008 година и 22 за 2007 година; решените с акт по същество 

НЧХД са 2 спрямо само едно такова дело през 2008 година и 2 за 2007 година – 

анализът показва устойчивост при броя на решените наказателни дела – общо и по 

видове, като се наблюдава единствено увеличение при НАХД. 

През годината са осъдени общо 71 лица.  
 

Брой прекратени дела – анализ на причините  
Общият брой на прекратените дела в Районен съд – Велико Търново през 

2009 година е 820 спрямо 687 през 2008 година и 670 през 2007 година. 
Прекратените граждански дела са 472 спрямо 306 за 2008 година и 239 за 2007 

година. Броят на прекратените наказателни дела за 2009 е 348 спрямо 381 за 2008 

година и 429 за 2007 година. Най-много са прекратените граждански дела по общия 
ред – 218 спрямо 212 за 2008 година и 213 за 2007 година. Прекратените частни 

граждански дела са 21 спрямо 25 за 2008 година, а прекратените бързи производства 
– 58 спрямо 36 за 2008 година. При гражданските най-типичната причина за 
прекратяване е постигането на спогодба между страните, оттегляне или отказ от 
иска. По-редки са случаите на недопустимост на исковата претенция и изпращане по 

подсъдност на друг съд.  

Броят на прекратените наказателни дела е 348 спрямо 381 за 2008 година и 429 

за 2007 година. Прекратените НОХД през 2009 година са 224 броя, като 209 броя са 
приключили с акт по същество – споразумения. От останалите 15 броя – 8 са върнати 

на прокурора, 3 броя поради несъгласие на подсъдимия с предложеното 

споразумение и 4 броя прекратени по други причини. Като основна причина за 
прекратяване и връщане на делата на прокурора се посочва явно несъотвествие 
между заключителната и описателната част на обвинителния акт, неявяване на 
подсъдимия в съдебно заседание при внесено споразумение. Едновременно с това се 
отбелязва, че броят на тези дела е намалял в сравнение с миналите години, а именно 

11 броя за 2008 година и 8 броя за 2009 година. Прекратени са и 20 броя НЧХД, 
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срещу 33 броя за 2008 година и 36 броя за 2007 година. Броят на прекратените ЧНД е 
14 при 17 броя за 2008 и 19 броя за 2007 година. Основна причина за прекратяването 

на този вид дела  е едновременното образуване на дела за определяне на общо 

наказание по предложение на прокурова и по молба на осъденото лице. Прекратени 

са и НАХД – 49 на брой поради подаване на жалбата против постановление след 

законоустановения срок или изпращане на същата по подсъдност на друг съд.   

Прекратените дела в Районен съд – Горна Оряховица през годината са общо 

862 спрямо 1 106 дела през 2008 година и 731 през 2007 година. Прекратените 
граждански дела са 243 спрямо 382 през 2008 година и 398 през 2007 година. 
Прекратените наказателни дела са 619 спрямо 724 през 2008 година и 332 през 2007 

година. Прекратените граждански дела по общия ред са 75 спрямо 46 за 2008 година 
и 398 за 2007 година, прекратените частни граждански дела през 2009 година няма  
спрямо 6 за 2008 година, прекратени са и 66 бързи производства, 44 търговски дела, 
както и 3 дела, образувани по заповедното производство. Причините за прекратяване 
на гражданските дела са постигане на спогодба между страните, оттегляне или отказ 
от иска, неотстраняване на нередности в срок, недопустимост на исковата претенция, 
изпращане на делото по подсъдност.  

 В Районен съд Горна Оряховица са прекратени общо 619 наказателни дела. 
От НОХД са прекратени 264 дела, от които 244 броя са прекратени поради одобрено 

споразумение и 20 броя са върнати за дораследване. Като основание за връщане на 
делата се сочат допуснати на предварителното производство отстраними съществени 

процесуални нарушения довели до ограничаване процесуалните права на 
обвиняемия. Прекратени са НЧХД 13 броя поради оттегляне на тъжбата или 

помирение между страните. Прекратени са е 13 броя дела по чл.78А НК поради 

събрани в хода на съдебното производство нови доказателства. Прекратените ЧНД  

са 30 броя поради оттегляне на молбата за определяне на общо наказание или 

молбата за промяна на мярката за неотклонение. ЧНД прекратени поради 

провеждане на разпита са 268 и НАХД – 31 броя.  
В Районен съд – Свищов прекратените дела са общо 201 спрямо 244 през 

2008 година и 237 през 2007 година.  
Прекратените граждански 102 спрямо 128 през 2008 година и 113 през 2007 

година. Броят на прекратените наказателни дела е 99 спрямо 116 през 2008 година и 

124 през 2007 година. При гражданските дела по общия ред прекратените дела са 25 

спрямо 24 за 2008 година и 109 за 2007 година, както и 16 дела по чл.410 и 417 ГПК. 

Причините за прекратявани са поради постигната спогодба, оттегляне или отказ от 
иска и по-рядко поради недопустимост на исковата претенция.  

Прекратените наказателни дела са 99 броя при 116 дела за 2008 година и 124 

дела за 2007 година. Прекратените НОХД са 79, като 76 броя са прекратени поради 

одобрено споразумение. Прекратените НЧХД са поради постигнато споразумение 
между страните, 8 броя ЧНД са прекратени поради дублиране на дела за определяне 
на общо наказание, 6 НАХД са прекратени поради подаване на жалба извън 

законосустановения срок.  

Прекратените в Районен съд – Павликени са общо 217 дела спрямо 213 през 
2008 година и 184 през 2007 година. Прекратените граждански дела са 77 спрямо 69 

за 2008 година и 66 за 2007 година. Прекратените наказателни дела са 140 спрямо 

144 за 2008 година и 118 за 2007 година. При гражданските дела броят на 
прекратените по общия ред е 27 спрямо 59 за 2008 година и 53 за 2007 година, 12 са 
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прекратените търговски дела и 10 заповедни производства. Причините за 
прекратяване са били поради постигната спогодба, а по останалите – на основанията 
по чл.232 ГПК, чл. 233 ГПК, чл. 129 ал.3 и 4 ГПК- поради неизправяне на нередности 

в исковата молба.  
Прекратените наказателни дела са общо 140 броя. От тях 81 броя са 

прекратени поради постигнато споразумение, днва броя са върнати за доразследване, 
57 броя по други причини.  

Прекратените в Районен съд – Елена са общо 213 дела спрямо 205 през 2008 

година и 138 през 2007 година. Прекратените граждански дела са 51 спрямо 47 за 
2008 година и 63 за 2007 година. Прекратените наказателни дела са 162 спрямо 158 

за 2008 година и 75 за 2007 година. При гражданските дела броят на прекратените по 

общия ред е 32 спрямо 27 за 2008 година и 58 за 2007 година. Причините за 
прекратяване на гражданските дела са оттегляне и отказ от предявения иск, спогодба 
между страните, неотстраняване в срок на констатирани нередовности от съдия-
докладчика и други. Незначителен е броят на делата приключили със спогодба и 

през трите години.  

Прекратените наказателни дела са общо 162 броя като по 42 от тях е одобрено 

споразумение, 3 броя са върнати за дораследване и 117 са прекратени по други 

причини.  

 

3. Висящи дела в края на отчетния период  
 

Районен съд - Велико Търново. В края на отчетната 2009 година са останали 

несвършени общо 979 дела, от които 603 граждански и 376 наказателни дела. При 

гражданските дела най-много са висящите дела, разглеждани по общия исков ред – 

352, 80 производства по чл.310 ГПК, 72 търговски дела и 42 заповедни производства. 
При наказателните дела най-много са НАХД – 171, НОХД – 125, 30 дела по чл.78а 
НК, 22 ЧНД и 28 НЧХД. В доклада на съда не се сочат причините, поради които са 
останали несвършени делата.  

 

Районен съд – Горна Оряховица. Несвършените в края на 2009 година дела 
са общо 495. Останалите висящи в края на отчетния период дела са 12,58% от общия 
брой на разглежданите. От тях несвършените граждански дела са общо 343, от които 

99 дела по общия ред и 67 производства по чл.310 ГПК. Висящите в края на отчетния 
период наказателни дела са общо 152, от които 76 НОХД, 56 НАХД, 7 дела по чл.78а 
НК, 6 ЧНД и 7 НЧХД. В сравнение с предходни отчетни периоди се отчита 
намаление на броя на останалите несвършени дела, като в доклада на съда също не 
се сочат причините за това.  

 

Районен съд – Свищов. Останалите несвършени в края на годината дела са 
общо 193, от които 107 граждански и 86 наказателни дела. При гражданските дела 
висящи са 54 дела по общия ред, 36 търговски дела и 16 други граждански дела. При 

наказателните дела са висящи 19 НОХД, 58 НАХД, 2 ЧНД, по 4 по чл. 78а НК и 3 

НЧХД.  

 

Районен съд – Павликени. Висящите в края на годината дела са общо 143, от 
които 102 граждански и 41 наказателни дела. От гражданските дела са останали 
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несвършени 48 дела по общия ред, 25 търговски дела и 15 други граждански дела. 
При наказателните дела несвършените в края на годината са 17 НОХД, 10 НОХД, 5 

дела по чл.78а НК, 7 ЧНД и 2 НЧХД. Не са посочени причините.  
 

Районен съд – Елена. Висящите в края на годината дела са общо 71, от които 

55 граждански и 16 наказателни дела. От гражданските дела са останали несвършени 

35 дела по общия ред, 17 търговски дела, по едно производство по чл. 310 ГПК и 

едно друго гражданско дело. При наказателните дела несвършените в края на 
годината са 6 НАХД, 5 НОХД, 3 дела по чл.78а НК и по едно ЧНД и НЧХД. Не са 
посочени причините.  

При всички районни съдилища прави впечатление нарастващия брой на 
останалите несвършени НАХД в сравнение с предходните години.  

 

4. Брой обжалвани и протестирани съдебни актове, резултати, изводи.  

 

В доклада на Районен съд – Велико Търново е посочено, че общият брой на 
обжалваните и протестирани съдебни актове през 2009 година е по общо 619 дела, от 
които по 368 граждански дела и 251 наказателни дела. Като резултат от въззивна и 

касационна проверка се отчитат От обжалваните през 2009 година граждански дела – 

потвърдени са 139 дела, отменени са едва 19, изменените са 10, а разликата до общия 
брой обжалвани граждански дела -  368 броя дела – представлява невърнати от 
горните инстанции. Процентното съотношение на потвърдените актове спрямо 

общия брой на обжалваните е  38 %, а на отменените съдебни актове спрямо броя на 
общо обжалваните е  5 % и на изменените процента е 2,8 %. През 2009 година са 
обжалвани или протестирани общо 251 бр. наказателни дела. От тях 174 бр. са 
потвърдени, 13 бр. са отменени и 27 бр. са изменени, като разликата до общия брой 

обжалвани са невърнати от горните инстанции. Съотношението на потвърдените 
през 2009 година спрямо обжалваните или протестираните и върнати дела е 69,32 %, 

на отменените е 5,17 % и на изменените 10,7 %. 

Причините за отмяна или изменение на първоинстанционния съдебен акт не са 
посочени в доклада. 

 

В доклада на Районен съд – Горна Оряховица е посочено, че през 
изминалата година пред по - горна инстанция са били обжалвани само 238 съдебни 

акта, постановени от съдиите в Районен съд – Горна Оряховица, от които 104 

съдебни акта по граждански дела и 134 съдебни акта по наказателни дела. 
Обжалваните съдебни актове са 9,24% от общо свършените 2575 граждански и 

наказателни дела със съдебен акт по същество. Общият брой на върнатите 
обжалвани и протестирани дела на съдиите от Районен съд – Горна Оряховица през 
2009г. е 346, т.е. 13,44% от решените дела със съдебен акт по същество. От общия 
брой върнати обжалвани и протестирани 346 дела, 168 броя са граждански дела и 178 

броя са наказателни дела. От общо обжалваните и върнати през 2009 година 346 дела 
са: - потвърдени – 238 броя, т.е. 68,79% от всички обжалвани и върнати дела и 9,24% 

от решените дела със съдебен акт по същество; - отменени – 92 броя, т.е. 26,59% от 
всички обжалвани и върнати дела и 3,57% от решените дела със съдебен акт по 

същество; - изменени – 16 броя, т.е. 4,62% от всички обжалвани и върнати дела и 

0,62% от решените дела със съдебен акт по същество. През 2009 година са върнати 
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168 обжалвани граждански дела на съдиите от Районен съд – Горна Оряховица, т.е. 
8,99% от решените граждански дела със съдебен акт по същество. От обжалваните и 

върнати 168 граждански дела са:- потвърдени изцяло или в една част – 99 броя, т.е. 
58,93% от всички обжалвани и върнати граждански дела и 5,3% от решените 
граждански дела със съдебен акт по същество;- отменени или обезсилени – 69 броя, 
т.е. 41,07% от всички обжалвани и върнати граждански дела и 3,69% от решените 
граждански дела със съдебен акт по същество. В доклада се излага, че основно 

причините за отменените актове от въззивната и съответно касационната инстанции 

могат да се разделят на три групи - наведените пред по - горната инстанция нови 

доказателства, установяващи факти и обстоятелства, които не са били известни на 
първоинстанционния съд, в т.ч. и новонастъпили факти след произнасяне на 
първоинстанционния съд; въведените промени в процесуалния закон, допускащи 

широко тълкуване на разпоредбите на ГПК и предвид липсата на установена до този 

момент трайна съдебна практика; свободната преценка на доказателствата на съда и 

формиране на  собствено убеждение. През 2009 година са върнати 178 обжалвани 

наказателни дела на съдиите от Районен съд – Горна Оряховица, т.е. 25,21% от 
решените наказателни дела със съдебен акт по същество. От обжалваните и върнати 

178 наказателни дела са: - потвърдени – 139 броя, т.е. 78,09% от всички обжалвани и 

върнати наказателни дела и 19,69% от решените наказателни дела със съдебен акт по 

същество; - отменени – 23 броя, т.е. 12,92% от всички обжалвани и върнати 

наказателни дела и 3,26% от решените наказателни дела със съдебен акт по 

същество;- изменени – 16 броя, т.е. 8,99% от всички обжалвани и върнати 

наказателни дела и 2,27% от решените наказателни дела със съдебен акт по 

същество. Обжалваните актове по НОХД и ЧНД са изменени или отменени поради 

различното тълкуване и прилагане на материалния и процесуалния закон, както и 

поради противоположните изводи относно доказаността на обвинението или на 
отделни факти от предмета на доказване, до които са достигали съставите на 
районния и на окръжния съд. Не се констатират случаи на отмяна на актовете на 
един и същ състав поради допуснати идентични нарушения на материалния и 

процесуалния закон. Административен съд - Велико Търново е отменял обжалваните 
актове на Районен съд - Горна Оряховица поради допуснати нарушения на 
материалния и на процесуалния закон. Причините за допуснатите нарушения на 
закона се коренят преди всичко в голямото разнообразие на материята по делата от 
административнонаказателен характер и в честите законодателни промени, които са 
обективна пречка за по - бързо и трайно уеднаквяване на практиката по този вид 

дела. 

В Районен съд – Свищов през отчетната година са обжалвани съдебните 
актове по общо 151 дела, от които 79 граждански дела и 72 наказателни дела. През 
2009 година са обжалвани актове по 79 граждански дела, от тях - 64 бр. граждански 

дела и 15 бр. частни граждански дела, което е 7 % от решените гр. дела. През 
отчетния период в съда са върнати 74 от обжалваните граждански дела /като в тях са 
включени и такива, жалбите по които са изпратени предходни години, в това число 

по описа на съда за 2005 г., 2006 г., 2007 г./. От върнатите дела  – актовете / решения 
или определения/ по 47 бр. са потвърдени, а по 26 са отменени, а 1 е изменено. 

Процентът на потвърдените актове спрямо върнатите през годината е 65 %. 

Обикновено причина за отменените решения по граждански дела е представяне на 
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нови доказателства от страните пред втора инстанция, което води до промяна във 
фактическото положение и нови правни изводи. Обжалваните, съответно 

протестирани актове по наказателни наказателни дела през годината са общо 72 бр., 

което представлява 12% от приключените дела. Основният дял е на жалбите против 

решения по АНХД - 43 бр. Против присъди по НОХД са подадени 14 бр. жалби или 

протести, по НЧХД - 5 бр., против определения по ЧНД - 5бр. и против решения по 

78а от НК - 5 бр. През отчетния период от ВТОС /съответно от ВКС/ са върнати 13 

обжалвани наказателни общ характер дела, които са по описа за 2007 г. и 2008 г. В 7 

от случаите присъдите са потвърдени изцяло, при 1 има изменения в размер на 
наказанието и са отменени 4 присъди. От отменените - едното дело е върнато за ново 

разглеждане от съдебната фаза, другото е върнато на прокуратурата, поради 

допуснати процесуални нарушения, а при другите две дела СвРС се е произнесъл с 
осъдителна присъда, ВТОС е оправдал лицето, съответно при оправдателна присъда 
- осъдил. Върнати са 5 ЧНД , като определенията по 3 са потвърдени, 1 е изменено и 

1 отмененено. От обжалваните НЧХД са върнати 3, като по всички присъдите са 
потвърдени. 4 са НАХД по чл.78А от НК , от които 3 са потвърдени и 1 отменено. 

Най много са обжалваните НАХД пред Административен съд В.Търново и от тях 

през годината са върнати 51 дела /32 от тях са по описа за 2008 г. и 19 са разгледани 

от първа инстанция през 2009 г./. 29 решения са потвърдени, 2 – са изменени и 20 бр. 

са отменени. В случая голяма част от отменените решения са по жалби против НП на 
Митницата. Наказателните постановления и съответните решения са еднотипни. 

Съдиите от Свищовски районен съд в повечето от случаите са отменили въпросните 
наказателни постановления, съответно състави от Административен съд Велико 

Търново са достигнали до други изводи и са отменили решенията, съответно 

потвърдили наказателните постановления. Общият извод е, че около 65 % от всички 

обжалвани актове по наказателни дела, вкл. АНХД са потвърдени изцяло, което е 
добър показател. 

Обжалваните и протестирани съдебни актове в Районен съд – Павликени са 
общо 90, от които 43 по граждански дела и 47 по наказателни дела. Това е 6.3 % от 
свършените граждански  дела. Потвърдените обжалвани граждански дела са 28 броя, 
а отменените са 5 броя. Обжалваните  наказателни дела са 47 броя. Това е 8.7 % от 
свършените наказателни дела. Потвърдените обжалвани наказателни дела са 20 броя, 
1 брой е отменено и върнато за ново разглеждане, изменените обжалвани 

наказателни дела са 5, а отменените обжалвани наказателни дела са 5 броя. Причини 

за отмяната на постановени съдебни актове от районните съдии по граждански дела 
са: приемане от въззивния съд на друга фактическа обстановка, поради представяне 
на нови доказателства пред въззивната инстанция. Причини за отмяна на   
постановени съдебни актове по наказателни дела: поради съществено процесуално 

нарушение - неподписване на съдебен протокол от районния съдия и съдебния 
секретар, поради неправилно установена фактическа обстановка. Причини за 
изменените съдебни актове по граждански дела са: приемане от въззивния съд на 
други правни изводи, а по наказателни дела са: изменение на размера на наложеното 

наказание. 
 

В Районен съд – Елена през отчетната година са обжалвани съдебните актове 
по общо 49 дела, от които 30 граждански дела и 19 наказателни дела. Потвърдени са 
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17 броя съдебни актове по наказателни дела и 17 броя съдебни актове по граждански 

дела. Отменени 5 броя съдебни актове по наказателни дела, от които 1 брой НОХД, 3 

броя НАХД и 1 брой ЧНД. Причините за отменените съдебни актове са неправилно 

приложение на закона – материален и процесуален, противоречива съдебна практика 
и други. При гражданските дела изцяло отменени са 11 броя съдебни актове, от 
които 1 брой по обективни причини, поради представяне на нови доказателства пред 

въззивната инстанция. 1 брой е частично отменен, а 1 брой е потвърден в една част, а 
е отменен в друга част по обективни причини, поради представяне на нови 

доказателства пред въззивната инстанция. Причините за отменените и частично 

отменените съдебни актове по гражданските дела се дължат на неправилно 

приложение на материалния и процесуалния закон от съдията-докладчик, както и на 
представяне на нови доказателства пред въззивната инстанция, което от своя страна 
неминуемо влече след себе си промяна на фактическата обстановка по делото и на 
първоинстанционния съдебен акт. Освен това с новия ГПК се наблюдава 
противоречива съдебна практика на въззивната инстанция. Съотношението на 
отменените към потвърдените съдебни актове е, както следва: при наказателните 
дела 29.41 %, а при гражданските дела е 64.71 %. 

 

Оправдателни присъди – причини  

 

В Районен съд – Велико Търново през отчетната 2009 година са постановени 

22 оправдателни присъди при 21 за 2008 година и 19 броя за 2007 година. По НОХД 

са произнесени 8 броя оправдателни присъди, като са оправдани 11 лица. Причините 
за приключване на НОХД с оправдателни присъди най-общо са посочени до липса 
на съставомерност на деянието, събраните в досъдебната фаза доказателства не 
кореспондират с фактичмческите и правни изводи на обвинението, правните изводи 

на обвинението почиват на предположения както и липса на годен доказателствен 

материал.  

 

В Районен съд – Горна Оряховица са постановени 6 оправдателни присъди 

като са оправдани 6 лица. Като основана причина за тези присъди е посочено 

събиране на нови доказателства в хода на съдебното следствие, водещи до промяна 
във фактическата обстановка, а от там и до промяна на правните изводи.  

 

В Районен съд – Свищов са постановени  3 оправдателни присъди и са 
оправдани 3 лица. Посочва се в доклада, че оправдателните присъди са единични 

случаи и не могат да се направят изводи за трайна практика на пропуски в работата 
на органите от досъдебното производство.  

 

В Районен съд – Павликени са постановени 7 оправдателни присъди, от 
които 4 по НОХД и 3 броя по НЧХД. Оправданите лица са 10. като причини за 
постановяване на оправдателните присъди се сочат липса на доказателства, водещи 

до категоричния и еднозначен извод за виновност на съденото лице.  
 

В Районен съд – Елена е постановена една оправдателна присъда. Като 

коментар в доклада е посочено, че същата е отменена от въззивната инстанция. 
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Структура на наказаната престъпност с влезли в сила осъдителни 

присъди и брой осъдени лица  
 

Районен съд – Велико Търново 
Влезлите в сила присъди в края на 2009 г. са 357 бр., в края на 2008 година са 

били 411, а 2007 г. са били 463 бр. От тях през 2009 година 341 бр. са осъдителни 

присъди и 16 оправдателни. През 2008 г. са били 402 осъдителни и 9 оправдателните 
присъди, срещу 448 осъдителни и 15 оправдателни влезли в сила присъди за 2007 г.  

По дела от общ характер броя на осъдените лица е 394 за 2009 година, срещу 

487 за 2008 г., като през 2007 г. са били 532 бр. По НОХД броят на осъдените лица е 
намалял в сравнение с 2008 г. и 2007 г. Броят на оправданите лица по НОХД през 
2007 г. е 11,  през 2008 г. - 13 оправдани лица и през 2009 година – 11 оправдани 

лица.  
По чл. 78а от НК са осъдени през 2009 година 86 лица, 129 броя лица през 

2008 г., 117 бр. лица през 2007 год.  

През 2009 год. броя на всички оправдани лица е 32, от които 13 по НЧХД и 8 

по АНД. През 2008 год. броя на всички оправдани лица е 27, от които 10 по НЧХД и 

4 по АНД. Оправданите лица за 2007 г. са били 24, от тях 7 бр. са по НЧХД и 6 бр. по 

АНД. Изложените цифри сочи, че се е запазил броя на оправданите лица, както през 
2007 г., така и през 2008 г. Това е така, защото и като цяло броят на внесените 
обвинителни актове е намалял през годините. 

Запазила се е тенденцията през анализираните три години на почти 100 % 

осъдени лица, спрямо общия брой на съдените лица. 
  

Районен съд – Горна Оряховица 
През 2009г са свършени 390 дела, като са постановени 364 осъдителни 

присъди и споразумения. Същите са 93,33% от свършените дела. Относителният дял 

на постановените 6 оправдателни присъди спрямо свършените 390 дела е 1,54%. 

През 2009г. са влезли в сила 375 осъдителни присъди  и споразумения. Броят 
им спрямо свършените през 2009 година 390 дела е 96,15%. Относителният дял на 
влезлите в сила 6 оправдателни присъди спрямо свършените 390 дела е 1,54%. 

Относителният дял на постановените 364 осъдителни присъди /споразумения/ 
спрямо внесените през 2009 година 374 броя прокурорски актове е 97,33%, а 
относителният дял на постановените 6 оправдателни присъди спрямо внесените 
прокурорски актове е 1,60%. 

Относителният дял на влезлите в сила 375 осъдителни присъди /споразумения/ 
спрямо внесените през 2009 година 374 броя прокурорски актове е 101,27%, а 
относителният дял на влезлите в сила 6 оправдателни присъди спрямо внесените 
прокурорски актове е 1,60%. 

През отчетния период е образувано 1 наказателно производство по внесен от 
прокуратурата акт със значим обществен интерес – НОХД № 569/2009г. за 
престъпление по чл.202, ал.2, т.3, пр.2, във вр. с чл.201, ал.1 от НК. С протоколно 

определение от 30.11.2009г. на основание чл.288, т.2 от НПК е прекратено съдебното 

производство по НОХД № 569/2009г. по описа на Районен съд – Горна Оряховица и 

делото е изпратено на Окръжна прокуратура – Велико Търново с оглед данни за 
престъпление по чл.254б от НК. 
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Районен съд – Свищов 

През 2009г. СвРС е  решил с присъда или по споразумение 146 наказателни 

общ характер дела. 
   По Глава втора „Престъпленията против личността”  са разгледани 4 дела. 
Решени са 3 с присъда , като са осъдени 3 лица. 
   По Глава трета „Престъпления против правата на гражданите” са образувани 

2 дела, като 1 е приключено с присъда и по него са осъдени 3 лица. 
   По Глава четвърта „Престъпления против брака, семейството, младежта” са 
разгледани са 2 дела, които са  приключени с присъди, като е осъдено 1 лице и е 
оправдано 1 лице. 
   По Глава пета „Престъпления против собствеността” са разгледани 66 дела,  
приключени са 58 като са осъдени 66 лица и 2 са оправдани. 

     По Глава шеста”Престъпления против стопанството” са разгледани 6 дела, 
като 2 са приключили и са осъдени 2 лица. 
    По Глава осма „Престъпления против дейността на държавни органи, 

обществени организации” са образувани са 6 дела, като 5 са приключени  и са 
наложени наказания на 6 лица. 
    По Глава девета „Документни престъпления” разгледани са 3 дела, като са 
осъдени 6 лица. 
  По глава десета „Престъпления против реда и общественото спокойствие” са 
разгледани 3 дела, като 2 са приключени и са осъдени 2 лица. 
           По Глава единадесета „Общоопасни престъпления” са разгледани общо 73 

дела. От тях 70 са решени, осъдени са 65 лица.  

Общо през 2009г. по наказателни общ характер дела на първа инстанция са 
съдени  163 лица, от които 4- оправдани и 159 – осъдени. Наложени са следните 
наказания –  на  92 лица е лишаване от свобода до 3 години, като в 39 случая 
наказанието е ефективно и в 53 е условно. На 54 лица е наложено наказание 
пробация, на 11-глоба и на 2- други наказания, предимно обществено порицание по 

отношение на непълнолетните.  
 

Районен съд – Елена  
В доклада на Еленски районен съд липсва структурата на осъдената 

престъпност.  
Натовареност на съдебните райони /по щат и действителна/ по видове дела за 

разглеждане – наказателни и граждански, както и спрямо общия брой за разглеждане 
и спрямо свършените дела. 

 

Анализ на натовареност на съдебните райони /по щат и действителна/ по 
видове дела за разглеждане – наказателни и граждански, както и спрямо общия 

брой за разглеждане и спрямо свършените дела.  
  

Районен съд – Велико Търново  
По щат през 2009 година магистратите във ВТРС са 16, но са работили 15 

магистрати. 

Разпределението между наказателните и граждански състави по щат през 2009 

г. до края на първото полугодие е бил  9 наказателни състава към 7 граждански 
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състава, като от месец октомври 2009 г. разпределението по състави има следното 

съотношение – 8 наказателни състава, към 8 граждански.  

Гражданските съдии са били с незапълнена една бройка през цялата година. 
От месец октомври 2009 г. е сформиран осми граждански състав, който и към 

настоящия момент е незает.  
През 2009 година фактически заетите 15 /петнадесет/ броя магистрати, 8 

/осем/ от които наказателни състави и 7 /седем/ граждански състави са разгледали 

7092 броя дела и свършили 6113 броя. В сравнение с 2008 год., когато са били 

четиринадесет броя магистрати, девет от които наказателни състави и пет 
граждански състави и са разгледали 6045 броя дела, и са свършили 5130 броя. 

Може да се направи извод, че средната натовареност спрямо общия брой дела 
за разглеждане по щат през 2009 година е  36,94. Натовареността на гражданските 
съдии спрямо общия брой разгледани граждански дела по щат е 52,05 броя, а 
натовареността на наказателните съдии спрямо общия брой разгледани наказателни 

дела по щат е 21,82 броя дела. 
Средномесечната натовареност спрямо общия брой свършени дела по щат 

през 2009 г. е 31,84. Натовареността на гражданските съдии спрямо общия брой 

свършени граждански дела по щат е 45,77, съответно натовареността на 
наказателните съдии спрямо общия брой свършени наказателни дела по щат е 17,91. 

Действителната натовареност като цяло не е дадена в доклада на ВТРС. Към 

същия са представени таблици за действителна натовареност на съдиите поотделно.. 

 

Районен съд – Горна Оряховица  
От приложенията към доклада за работата на Районен съд – Горна Оряховица 

за 2009 година е видно, че от делата за разглеждане /останали несвършени от 
предходния период и новообразуваните/ натовареността по щат е 29,79 дела, като 

натовареността по щат на гражданските съдии е 34,10 разглеждани дела, а 
натовареността по щат на наказателните съдии е 24,62 разглеждани дела. 

През 2009 година действителната натовареност на съдиите в Районен съд – 

Горна Оряховица съд спрямо общия брой разглеждани дела, с оглед отработените 
114 човекомесеци е 34,49 дела. Разликата между действителната натовареност и 

натовареността по щат спрямо разглежданите дела е 5 дела средномесечно в полза на 
действителната натовареност. 

От направения анализ, се установява, че през отчетния период спрямо 2008 

година се е увеличила натовареността на съдиите по щат относно разглежданите 
дела с 2 дела средномесечно, а действителната натовареност относно разглежданите 
дела е намаляла със 7 дела средномесечно. Натовареността на съдиите по щат през 
2009 година относно разглежданите дела е намаляла с 1 дело средномесечно спрямо 

2007 година, а действителната натовареност относно разглежданите дела през 2007 

година е намаляла с 14 дела средномесечно. Намаляването през последните три 

години на действителната натовареност на съдиите спрямо разглежданите дела се 
дължи на последователното запълване на свободния съдийски щат. Въпреки това, 
поради незапълване на щата, през 2009 година все още се констатира разлика между 

действителната натовареност и натовареността по щат спрямо разглежданите дела в 

полза на действителната натовареност. 
Спрямо общия брой свършени дела натовареността по щат е 26,04 дела, като 

натовареността по щат на гражданските съдии е 29,33 свършени дела, а 
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натовареността по щат на наказателните съдии е 22,08 свършени дела. 
Действителната натовареност с оглед отработените от съдиите 114 човекомесеци 

през отчетния период е 30,15 свършени дела. Разликата между действителната 
натовареност и натовареността по щат спрямо свършените дела през 2009 година е 4 

дела средномесечно в полза на действителната натовареност. 

 
Районен съд – Свищов 

В Свищовски районен съд няма разделение на гражданска и наказателна 
колегия, т.е. на съдиите се разпределят по равно дела от всички видове. През 2009г.  
по щат, който е 5 съдии  са разпределяни ежемесечно около 30 дела, разглеждал е 
около 33 дела и е решавал 30 дела. Считано от 30.08.2009г. съдия Боян Георгиев е 
освободен от длъжност по негова молба и последните четири месеца съдът е работил 

в намален състав, което е довело до повишаване на действителната натовареност, т.е. 
разпределяни са по 32 дела, разглеждани 35 и решавани по 32 дела ежемесечно 

.Натовареност и според разгледаните и решени дела за 2009г. е най-висока, като 

определящото за това е както увеличения брой дела и така и намаления състав на 
съда през последните месеци.  

Делата се разпределят чрез програмата за случаен избор Law choice, като 

процентите са определени съгласно Заповед на председателя. Съгласно Заповедта на 
всички се разпределят 100% дела от всички видове, с изключение на Председателя  
Т.Стоянова, на която от гражданските дела се разпределят 50% и Зам.председателя 
Б.Георгиев , на когото от наказателните дела се разпределят 75%. Разликите в броя 

постъпили наказателни дела идват от различния брой разпити пред съдия, които  се 
разпределят на дежурния съдия. Графиците за дежурства се изготвят от 
Председателя ежемесечно, като се съобразяват със заседанията на съдиите.На съдия 
Георгиев са разпределяни дела 8 месеца. 

Действителната натовареност спрямо общия брой разглеждани дела за всеки 

съдия е, както следва: 

  №                 съдия граждански наказателни Общо Средномесечно  

  1. Теодора Стоянова 156 бр. 125 бр. 281 бр. 12 мес. - 23,42 

  2. Пенка Йорданова 284 бр. 181 бр. 465 бр. 12 мес. - 38,75 

  3. Мариета Спасова 290 бр.  133 бр. 423 бр. 12 мес. – 35,25 

  4. Диана Радева 287 бр. 161 бр. 448 бр. 12 мес. – 37,33 

  5. Боян Георгиев 195 бр. 104 бр. 299 бр. 8 мес. – 37,38 

Действителната натовареност на съдиите в Районен съд – Свищов спрямо 

общия брой свършени дела, с оглед отработените месеци е, както следва: 

 

  №                 съдия граждански наказателни общо Средномесечно  

  1. Теодора Стоянова 144 бр. 117 бр. 261 бр. 12 мес. - 21,75  

  2. Пенка Йорданова 256 бр. 153 бр. 409 бр. 12 мес. - 34,08 

  3. Мариета Спасова 256 бр. 112 бр. 386 бр. 12 мес. - 32,16 

  4. Диана Радева 266 бр. 140 бр. 406 бр. 12 мес. - 33,83 

  5. Боян Георгиев 195 бр. 104 бр. 299 бр. 8 мес. – 37,37 
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Районен съд – Павликени  

Средната месечна натовареност на съдиите по щат през 2009 година спрямо 

свършените дела е 25,52 дило но съдия при 18,63 за 2008 година и 21.98 дела за 2007 

година. 
Средномесечната натовареност по щат съдиите спрямо общия брой разгледани 

дела е 28.5 дела. 
Действителната натовареност е била по-голяма предвид броя отработени 

човекомесеци и съдиите в районен съд Павликени са решили средно 30.25 дела при 

22,93 дела за 2008 година и 25.12 дела за 2007 година. Действителната натовареност 
на база разгледани дела е била 33,78 дела на съдия.   

 

Районен съд – Елена 
През 2009 година действителната натовареност при двама съдии по щат 

спрямо общия брой дела за разглеждане по граждански дела е 15,38 дела и по 

наказателни 12.67 дела или общо 28,04 дела. Спрямо общия брой свършени дела при 

гражданските действителната натовареност е 13,08 и по наказателните 12 дела или 

общо 25,08.  През предходните години действителната натовареност спрямо общия 
брой дела за разглеждане е била 15.44, а спрямо общия брой свършени дела е била 
12.94. Тази натовареност спрямо общия брой дела за разглеждане през 2007 година е 
била 33.04, а спрямо общия брой свършени дела е била 30.50.  

Във всички районни съдилища делата между съдиите са били разпределяни 

посредством системата за случаен избор, която както бе посочено не отчита тежестта 
на отделните дела, поради което в докладите не е правен анализ по този показател.  

Видно от резултатите от въззивната и касационна проверка на решените през 
годината дела от районните съдилища като първа инстанция постановените от 
съдиите съдебни актове, присъди и решения са били добре мотивирани и 

законосъобразни. Незначителният брой отменени или изменени съдебни актове не 
дава основание за друг извод. Освен това проверките, извършени от съдии от 
окръжния съд, са установили във всички районни съдилища, че делата се разглеждат 
и решават в разумен срок, а съдебните актове се изготвят в установените с 
процесуалните закони инструктивни срокове.  

Доброто качество на правораздавателната дейност на съдилищата от 
Великотърновския съдебен окръг, разглеждането на делата в разумен срок и 

спазването на процесуалните изисквания за срочност и мотивираност на изготвените 
съдебни актове се потвърждава и от извършените проверки в края на 2009 година от 
съдии при ВТОС.  

 

ІV. Взети мерки от административните ръководители  

1. По квалификацията на съдиите и служителите  
Квалификация на магистрати и съдебни служители 

И през изминалата  2009 година съдиите и съдебните служители се стремяха 
да повмишават своята квалификация. За целта същите вземаха активно участие в 
провежданите съминари, конференции и работни срещи, насочени към повишаване 
на квалификацията им. 
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Съдиите от гражданско отделение са взели участие с следните семинари, 

организирани от НИП:  

- Заповедното производство по ГПК и принудителното изпълнение в ЕС 

- Несъстоятелност 
- Професионална етика и антикорупция 
- Изпълнителното производство по реда на новия ГПК 

- Дружествени спорове и съдебни производство по закона за търговския 
регистър 

- Защита на финансовите интереси на Общността 
Съдиите от наказателното отделение също са посетили семинари и 

конференции: 

- Съдебно сътрудничество по наказателни дела в ЕС. Европейска заповед за 
арест 

- Ролята на институциите, компетентни във връзка с подпомагането и 

компенсацията на пострадали от престъпления за реализиране правата на 
пострадалите 

- Причини за връщане на делата за доразследване и постановяване на 
оправдателни присъди 

- Незаконно обогатяване: разкриване и наказателни мерки – сравнителен 

подход 

- Екстрадиция и европейска заповед за арест 
- Изграждане и укрепване на националната система за подпомагане на 

пострадали от престъпление 
- Теоретични и практически аспекти при разследване на престъпления, 

извършени от организирана престъпна група 
- Влияние на общностното право върху националното наказателно право, 

практическо приложение, процедура за преюдициално заключение в Съда 
на ЕО. 

Съдеибните служители са били с по-малко възможности да посещават 
семинари за повишаване на професионалната им квалификация. Съдебния 
администратов е взел участие в семинар „Уредба на работата на съдебната 
администрация”, в „Граматика и протоколиране” са взели участие пет съдебни 

секретаря, в семинар „Защита на класифицираната информация в съдебната система” 

– двама съдебни секретари. Двама отновопостъпилите длужители са преминали през 
първоначално обучение за съдебни служители проведено от НИП. 

Служителите от съдебната администрация изказват необходимост от обучение 
на тема „Съдебно сътрудничество по граждански и наказателни дела” във връзка с 
повишаване на практическите умения при изготвянето на съдебни поръчки. 

Тук следва да се похвалим, че съдия Димитринка Гайнова продължава 
дейността си като лектор към НИП по провежданите семинари „Съдебно 

сътрудничество по граждански дела” и „СДъдебна практика на съда и 

преюдициалното заключение”.   

Албена Иванова – деловодител и Мариета Маноилова – административен 

секретарсъщо са включени в дейността на НИП като обучители на съдебни 

служители по „Работа с граждански дела”.      
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2. Ревизионна дейност през годината, резултати  

В изпълнение и на задължението си по чл.86 ал.1 т.6 ЗСВ, в края на отчетния 
период, председателят на Окръжния съд възложи извършването на проверки в 

дейността на районните съдилища от съдебния окръг. Резултатите от същите за 
поредна година са много добри. Делата се образуват, разглеждат и приключват в 
инструктивните срокове. Няма неправилно отложени дела. Съдебните актове се 
изготвят също в срок и са добре мотивирани. Работата по спрените дела е също 

добра. По образуването и движението на изпълнителните дела също не са 
установени съществени пропуски.  

Макар и през януари 2010 г. да бъше извършена проверка от Инспектората 
при ВСС, тъй като тя касае дейността на съда през 2009 г. следва да бъде отчетена в 
този доклад. При извършената контролна проверка се констатира подобряване 
работата на съда. Заключението по Акта за резултати от контролната проверка, е че 
през 2009 г. съдиите при Окръжен съд – Велико Търново са подобрили работата си 

по отношение спазване на разумния срок при разглеждане и решанвване на 
гражданските дела и са преодолели констатираните слабости при проверката на съда 
за дейността му за 20008 година. 

Същите констатации са направени и извършена в края на 2009 година от 
съдии от Апелативен съд – Велико Търново проверка за дейността на Окръжен съд – 

 Велико Търново. 

  

3. Дисциплинарни наказания и поощрения  

През 2009 година В Окръжен съд – Велико Търново не е имало основания за 
образуване на дисциплинарни производства срещу съдии от окръжния съд. 

Не са налагани и дисциплинарни наказания на съдебни служители от 
окръжния съд. 

Районен съд – Горна Оряховица - С Решение на ВСС по протокол № 

21/20.05.2009г. е отхвърлено предложението на Инспектората към ВСС за налагане 
на дисциплинарно наказание по чл.308, ал.1, т.3 от ЗСВ – намаляване на основното 

трудово възнаграждение за определен срок на съдия Пламен Ангелов Станчев – 

заместник на административния ръководител на Районен съд – Горна Оряховица. 
Дисциплинарно дело № 4/2009г. по описа на ВСС е образувано по предложение на 
Главния инспектор на Инспектората към ВСС, във връзка с констатираните забавени 

от съдия Пламен Станчев съдебни актове по 69 наказателни дела в периода от 
01.07.2007г. до 01.07.2008г. В мотивите си дисциплинарния състав по 

дисциплинарно дело № 4/2009г. по описа на ВСС е приел, че Пламен Ангелов 

Станчев – заместник на административния ръководител на Районен съд – Горна 
Оряховица не е допуснал дисциплинарно нарушение – системно неспазване на 
сроковете, предвидени в процесуалните закони, и предлага ВСС да охвърли 

предложението на Инспектората към ВСС за налагане на дисциплинарно наказание 
по чл.308, ал.1, т.3 от ЗСВ. С Решение на ВСС по протокол № 19/13.05.2009г. на 
привлечения към дисциплинарна отговорност Христо Петров Попов – съдия в 
Районен съд – Горна Оряховица е наложено дисциплинарно наказание по чл.308, 

ал.1, т.3 от ЗСВ – намаляване на основното му трудово възнаграждение в размер на 
10% за срок от шест месеца. Дисциплинарно дело № 3/2009г. по описа на ВСС е 
образувано по предложение на Главния инспектор на Инспектората към ВСС, във 
връзка с констатираните забавени от съдия Христо Попов съдебни актове по 73 
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наказателни дела в периода от 01.07.2007г. до 01.07.2008г. В мотивите си 

дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 3/2009г. по описа на ВСС е приел, 

че съдия Христо Попов е допуснал дисциплинарно нарушение – системно 

неспазване на сроковете, предвидени в процесуалните закони, с което от обективна и 

субективна страна е осъществил състава на нарушение по чл.307, ал.3, т.1 от ЗСВ. 

Независимо от наложеното през отчетния период дисциплинарно наказание, 
съдия Христо Попов през 2009 година е постигнал изключително добри резултати. 

Решил е най – голям брой наказателни дела и се нарежда на второ поред място от 
съдиите с най – голям процент потвърдени съдебни актове. Потвърдените съдебни 

актове са 79,59% от общо върнатите през годината обжалвани и протестирани 

съдебни актове. 
Районен съд – Елена – За постигнати много добри резултати по предложение 

на Инспектората при ВСС и с решение на последния беше поощрена с материална 
награза съдия Искра Вараджакова. 

 

4. Информационно осигуряване  
В Окръжен съд – Велико Търново има изградена със структурно окабеляване 

за 100 Mb UTP локална мрежа, която обхваща всички съдийски кабинети, 

административни служби и съдебни зали. Мрежата е с два сървъра, на които е 
инсталиран Windows 2000 Advanced Server, два скенера и компютърни 

конфигурации за всички работни места. Поради изградена локална мрежа в сградата 
двата сървъра се ползват общо от Окръжен и Районен съд – Велико Търново. 

Сървърите са в непрекъсната експлоатация вече осма година, ресурсите им са много 

натоварени и зачестяват повредите, които не се покриват от отдавна изтеклата 
гаранция. 

През 2009 г. нов интернет сървър осигури  дистанционната поддръжка на 
деловодния софтуер АСУД и осигури оптимални връзка и скорост за публикуването 

на съдебните дела в интернет страницата, както и стабилна връзка за евентуални 

бъдещи дистанционни поддръжки на софтуерни приложения. 
Върху два нови сървъра се прехвърлиха част от функциите на съществуващите 

сървъри, с което  се увеличи значително скоростта на работа с нформационната 
система и информационното обслужване на съда. С тях се реши съществуващият 
проблемът с дисковите масиви на сървърите. Новия домейн контролер позволи към 

него да бъдат прехвърлени всички компютри на съдии и служители, както и достъпа 
им до новите услуги на сървърите. 

През 2009 г. се обособиха нови компютърни работни места: едно ново работно 

място за съдия, работно място за сканиране на документи, представени в съдебно 

заседание; трети компютър в стаята за четене на дела от граждани; за втория 
системен администратор и за съдебен секретар. 

До голяма степен бе решен и проблемът с печатащите устройства, като за 
копирната машина Canon IR2022 бе закупен дуплексен модул и мрежов Print сървър, 

които допълниха функционалността и и това даде възможност на машината да 
служи като резервен двустранно печатащ принтер с големина на хартията А4 и А3, 

за всички компютри, намиращи се на етаж 2. 

 Решен бе и проблемът със принтерите, които са на повече от 8-9 години, като 

се закупиха 9 броя нови принтери, с които ще бъдат оборудвани работните места на 
магистратите от съда.   
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 И през настоящата година поетапно решавахме проблемът с недостатъчните 
непрекъсваеми токозахранващи устройства. Пет от съществуващите, които не 
осигуряваха време за безопасно изключване на компютрите след отпадане на ел. 

захранването, отремонтирахме, а получения от ВСС един UPS, използвахме за  
сървъра, който архивира данните от всички сървъри и осигурява антивирусната 
защита на компютрите в мрежата на съда. 
  Полученият от Висш съдебен съвет един мобилен компютър, използваме при 

разглеждане на дела извън съда или когато се налага разглеждането им в различни 

социални заведения. 
С получените от ВСС 5 компютърни конфигурации, обезпечеността на съда с 

компютърна техника е оптимална – всички работни места са оборудвани с 
необходимите им устройства. През 2009-та година бе доизградена компютърната 
мрежа на съда с нови 22 работни точки. 

 Обновихме софтуерно системата за възпроизвеждане и скенера за документи, 

работещ в реално време, които се използват за представяне на доказателствени 

материали по дела, при провеждане на семинари и в други случаи, като с нея могат 
да се възпроизвеждат както всички стари формати така и най-новите формати за 
компресирани аудио и видео файлове. 

Получените през годината допълнителни лицензи от Висш съдебен съвет за 
антивирусната програма PANDA, осигуриха по-добро и по-пълно софтуерно 

оборудване на компютрите в съда, а с лиценза за сървър Microsoft Server 2003 

Standard R2 се създаде възможност за архивиране на данните от другите сървъри.  

През 2009-та продължихме с разработката на форум – страницата за дискусии 

по казуси избрани от съдиите от съдебния район, съвместно с организатора - съдия 
Г. Драгостинов, и разработилите го - системните администратори на Апелативен и 

Окръжен съд - Светослав Данчев и инж. Илко Караатанасов. Форумът е разработен и 

разполага с капацитет да обхване съдиите от всички съдилища в България. 
Възможно е и създаване на анкети, които да се попълват от регистрираните 

потребители и да дават своите коментари. Форумът дава възможност да се абонира 
потребител  и да следи за дадена тема по e-mail, когато има нов отговор по нея. 
Възможно е изпращане на лични съобщения между потребителите, без да бъдат 
четени от другите регистрирани потребители във форума. Могат да се прикачат 
файлове с ограничен размер към всяка основна секция във форума. В момента 
работещите секции са: гражданско право, наказателно право, административно 

право. 

През 2009 година съдът има абонаменти с месечна актуализация за правно-

информационните продукти на СИЕЛА 4.0 и СИЕЛА 5.0 в мрежова среда - право, 

процедури, счетоводство, практика и АПИС 6 – право, процедури и практика, които 

са достъпни на сървъра от всички компютърни работни места на съдии, служители и 

компютри в стаята за четене на дела. 
През 2009-та година бе разработен и внедрен нов модул за автоматизирано 

заличаване на част от личните данни по съдебните актове и публикуването им на 
централизиран интернет сървър. 

 

През 2010 година пред Окръжен съд – Велико Търново стоят следните задачи, 

изпълнението на които ще допринесат за подобряване на техническата обезпеченост 
на съда: 
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- Внедряване на софтуер за управление на складовите наличности, 

направените заявки за канцеларски материали и въвеждане на стоковите разписки и 

фактури за закупени продукти, тъй като настоящия софтуер за складови наличности 

е под ДОС приложение и е с ограничени възможности. 

 - Да се осигури електронен пренос на дела между съдилищата, като бъде 
направена двустранна софтуерна връзка между информационните системи за 
движение на делата на съдилищата от Великотърновския съдебен район. Такава 
система е в процес на разработване по проект на Висш съдебен съвет. 
 - Да осигурим непрекъсваеми токозахранващи устройства за мониторите на  
компютърните работни места, които не са подсигурени с такива или съществуващите 
осигуряват защита само срещу токов удар, което ще осигури възможност за работа с 
компютрите при отсъствие на захранващо напрежение. 

- Да се изгради компютърно работно място с принтер в секретно деловодство, 

който да съхранява информация, свързана със секретните дела. 
- Да подменим с нови компютри част от наличните за съдиите и служителите, 

тъй като една част от тях не подлежат на увеличаване на системните им ресурси 

/ъпгрейд/. 

-  Да подменим съществуващите монитори от преди повече от 6 години с нови 

с LCD – матриц, с което ще се осигурят по-добри и здравословни условия на труд за 
служителите.  

- Повече от половината съдии и служители по програма ФАР на ЕС преминаха 
курс на обучение за работа със софтуерни продукти, използвани ежедневно в 
пряката им работа. Новите служители, постъпили от средата на миналата година и 

тези, които ще се завърнат от майчинство не са преминавали такъв курс. Такива 
обучения, но свързани с конкретна задача те получават в процеса на работа от колеги 

или от системния администратор. 

- Да осигурим информационни табла пред всяка зала и едно централно 

информационно табло на входа на съда, за получаване на информация от гражданите 
за разглежданите дела. 

- Да се внедри програма за случаен подбор на вещите лица и съдебните 
заседатели, за които разполагаме с необходимите системни ресурси на сървъри и 

работни станции.  

- Да внедрим програмен модул за нова интернет страница на съда и такъв, 
който да създава връзка между деловодната система и интернет страницата, за 
получаване от гражданите на следните услуги: моментна справка през интернет за 
хода на делото, включващо насрочване на заседание, изготвен съдебен акт и др. Този 

модул към настоящия момент се разработва от  „Латона България” АД.  

  

 

5. Финансово управление и контрол  

През 2008 година са изработени и утвърдени от административния 
ръководител – председател Вътрешни правила: за изграждане и функциониране на 
системата за финансово управление и контрол; за организацията на 
документооборота; за документиране, архивиране и съхраняване на документацията; 
за определяне на индивидуалните основни месечни заплати на съдии и съдебни 

служители, както и Инструкции относно: командироване на служителите; 
организационните процедури по поемане на задължения и извършване на разход; 
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организационните процедури по завеждането и изписването на краткотрайни и 

дълготрайни активи и извършването на инвентаризации. Одобрена бе и счетоводната 
политика на съда. Със заповед е възложено на съдебния администратор на съда 
предварителния контрол за законосъобразност и целесъобразност преди поемане на 
финансови задължения, свързани с обществени поръчки, придобиване на материални 

активи и получаване на услуги, командироването на служители и извършването на 
други бюджетни разходи. При поемането на такива разходи задължително се прилага 
правилото на двойния подпис. ВТОС е продължил да работи по така посочените 
вътрешни правила.  

Заключението по одитния доклад за извършен отид на финансовото 

управление на бюджетната сметка на ВТОС за периода 01.01.2008 до 30.09.2009 

година дава основание да се направят изводи, че управленските действия и решения 
по отношение на планирането, изпълнението, отчитането и контрола на средствата 
във ВТОС са в съотвествие с изискванията на нормативната уредба и указанията на 
ВСС, осигурени са условия и ред за спазване на действащото законодателство, в съда 
е създадена добра организация за управление и отчитане на имуществото, системата 
за финансово управление и контрол е адекватна и ефективна и гарантира спазване на 
законодателството.  

При извършените проверки от ръководството на окръжния съд и по доклад на 
главния счетоводител при окръжния съд, координиращ финансовата дейност в 
останалите съдилища, е установено, че през отчетната година административните 
ръководители – председатели на тези съдилища също са изпълнили своите 
задължения, произтичащи от горепосочените нормативни актове и указания.  

 

V. Кадрова обезпеченост  
В края на 2008 година щатът на ВТОС е включвал 28 магистратски бройки. 

През изминалата 2009 година общата численост на този щат не е променена, 
като към 01.01.2009 година в него са били включени едно председателско място, 

четирима заместник председатели, двадесет и един съдии и трима младши съдии. 

С решение от 20.10.2009 година едната щатна бройка за заместник 

председател е трасформирана в щатна бройка съдия. 
През цялата 2009 година една щатна бройка магистрат е била незаета, а с 

решение от 15.04.2009 година съдия Теодор милев е отстранен от длъжност. 
Към 01.01.2009 година щатните бройки за младши съдии са били заети. От 

м.февруари до 13.05.2009 година едната щатна бройка за младши съдия е била 
свободна поради назначаването на Йоана Генджова като съдия във ВТРС и до 

встъпването в длъжност на 13.05.2009 година на младши съдия Цветелина Цонева. 
До м.юли 2009 година съдия Мария Гаджонова е била на длъжност заместник 

на административния ръководител, след което с решение 06.08.2009 година на ВСС е 
назначена като съдия. 

Съдия Даниел Минов е бил административен ръководител до 24.06.2009 

година, а от 29.07.2009 година същият е изпълнявал функциите на административен 

ръководител с решение на ВСС до 17.12.2009 година, на която дата е встъпил в 
длъжност новия административен ръководител  - Мая Маркова. 

Съдиите при ВТОС през 2009 година бяха разпределени в две отделения – 

гражданско и наказателно. 
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Гражданското отделение включва в себе си 15 съдии – Янко Янев, Мария 
Гаджонова, Поля Спасова, Георги Драгостинов, Иванка Вачкова, татяна Събева, Елза 
Йовкова, Иванка Димова, Димитринка Ганова, Станислав Стефански, Диана 
Костова, Янка Павлова, Маруся Кънева, Ивелина Солакова и Росица Динкова. До 

м.юли 2009 година ръководството на това отделение се осъществяваще от двамата 
заместници на административния ръководител – Гаджонова и Янев, а след това само 

от Янев. 
Наказателното отделение включва в себе си 9 съдии – Корнелия Колева, 

Теодор Милев, Мая Маркова, Славчо Петков, Сара Стоева, Евгения пачиков, Пламен 

Борисов. Към това отделение във въззивното производство е работил и съдия Даниел 

Минов. Съдия Милев, както бе отбелязано от 15.04.2009 година не е работил в 
отделението. 

С решение на ВСС от 10.12.2009 година Христо Томов е повишен на длъжност 
съдия при ВТОС, но встъпи в длъжност на 04.01.2010 година. 

В края на 2008 година в щата на ВТОС е имало 47 щатни бройки за служители 

– 2 завеждащ административна служба, 14 съдебни деловодителя, 12 съдебни 

секретаря, деловодител класифицирана информация, съдебен архивар, 4 чистачки, 4 

призовкари, работник по поддръжката, ел.техник, управител съдебни сгради, главен 

специалист касиер, главен счетоводител, системен администратор, административен 

секретар и съдебен администратор. По същото време е била незаета една щатна 
бройка за съдебен деловодител. 

В началото на 2009 година всички щатни бройки са заети. 

От 01.01.2009 година щатната численост на ВТОС е увеличена с две щатни 

бройки – една за системен администратор и една за статистик, които към същото 

време са били заети.  през есента на 2009 година втория системен администратор 

беше преназначен в деловодството на съда и беше обявен конкурс за освободената 
длъжност. До края на годината конкурсът не е приключен. 

През аизминалата година е осовобен от длъжност поради придобиване прова 
на пенсия за осигурителен стаж и взраст един служител – деловодителката Стефка 
Станкова. 

Към края на 2009 година във ВТОС няма незаети служителски щатни бройки, 

с изключение на тази за системен администратор.  

 

    

Районен съд – Велико Търново 
 В Районен съд – Велико Търново  към м. Януари 2009 год. магистрати, 

държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и служителите в 

администрацията на съда, съобразно щатното разписание са 57 души. 

Магистратите по щат са 16 броя, като реално заети са били –15 броя. 
За разлика от предходната 2008 година, през 2009 година беше отпусната нова 

щатна бройка за съдия, на която от 28.01.2009 год. бе назначена Йоана Генжова, до 

тогава младши съдия във ВТОС. Разбира се това се отрази положително върху 

работата на колегите от гражданско отделение, респективно на съда, като се има 
предвид значително увеличаващия се брой на постъпления на граждански дела с 
всяка изминала година. Косвено това се отрази и на работата на останалите колеги от 
наказателно отделение.  
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Така по щат през 2009 г. в Районния съд са били 16 районни съдии, 3-ма съдии 

по вписванията и 2-ма държавни съдебни изпълнители. Дейността по образуване, 
насрочване, разглеждане и решаване на делата, съгласно изградената в съда 
организация се осъществяваше до края на първото полугодие на 2009 г. от                       
7 граждански и 9 наказателни състава /по щат/. На практика през цялата година 
съдът нито в един момент не е заседавал в пълния си състав и по-конкретно 

фактически заетите бройки от гражданска колегия от 7 граждански състава по щат, 
осъществяваха дейност                          6 граждански състава, които са разглеждали 

постъпващите граждански преписки. Същото е положението и в наказателната 
колегия от 9 наказателни състава по щат, реално 8 наказателни състава са 
разглеждали постъпващите наказателни преписки.  

През 2009 г. натовареността на гражданските и наказателните състави беше 
разпределена по следния начин: всички магистрати от гражданска колегия 
разглеждат 100 % от постъпващите граждански преписки, като от тях само 

заместник председателя разглежда 70 %. Подобно е положението в наказателна 
колегия – всички магистрати са със 100 % натовареност, с изключение на 
председателя, който е на 50 %.  

Подобно на предходната 2008 г. и през тази година имаше кадрови трудности, 

с тази разлика, че бяха значително по-големи. Още през месец Юни съдия Генжова 
бе командирована в Софийски районен съд, считано от 01.06.2009 год. до 31.12.2009 

год. Поради това, със Заповед на председателя на ВТОС, от началото на месец Юни 

– 03.06.2009 год. до 31.08.2009 год., на мястото на съдия Генжова бе командирован 

младши съдия Владимир Балджиев, който разгледа останалите й висящи граждански 

дела. От 01.09.2009 год., след проведен конкурс и решение на ВСС встъпи в 

длъжност съдия Галя Илиева, която пое доклада и делата за разглеждане от съдия 
Балджиев. Така в последното тримесечие на годината ВТРС заседаваше със седем 

граждански състава, които обаче не успяваха да поемат постъпващите през годината 
дела. С решение на ВСС щатната численост на ВТРС бе намалена с една щатна 
бройка – заместник на административния ръководител, считано от 20.10.2009 год. и 

увеличена с една щатна бройка за съдия, считано от 20.10.2009 год. Вследствие на 
тези кадрови решения /движение на кадри/, в края на отчетния период фактически 

работеха 8 наказателни състава и 6 граждански, като през първото тримесечие 
наказателните състава разглеждаха по 10% от всички граждански дела. С оглед 

постигане равномерна натовареност на магистратите по критерий „брой разглеждани 

дела” се наложи преразпределение на процентната натовареност, при която всички 

съдии от гражданска колегия разглеждат 100% от постъпващите граждански дела и 

съответно наказателните съдии – 100% от наказателните дела. Преписките от вида 
„заповедни производства” се възложиха на 100% на 15-те съдии при ВТРС.  

Въпреки създадените трудности, благодарение усилията на магистрати и 

служители, последните бяха преодоляни. Надявам се, че през предстоящата 2010 

година, свободната гражданска съдийска бройка ще се заеме и най-после съдът ще 
заседава в пълен състав.  

По щатно разписание Държавната съдебно-изпълнителна служба е 
разполагала, както и през предходната 2008 год. с двама държавни съдебни 

изпълнители, които са заети. 
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Съдиите по вписванията при ВТРС по щатна численост са 3 /трима/, като през 
изминалата година броят им не е променян. От 03.11.2008 год. съдия по вписванията 
Десислава Кънчева е в болнични, поради бременност и раждане до 10.12.2009 год. 

Броят на съдебните служители по щат към 01.01.2009 год. е 36, като щатът е 
бил зает почти през целия отчетен период. През 2008 год. след увеличаване на щата 
и проведен конкурс за вакантната щатна бройка бе заета от Елица Кържилова, 
считано от 05.01.2009 год. 

Заетостта на общата и специалзирина администрация по щат е бил зает, както 

следва:  
Съдебен администратор – 1 брой; Главен счетоводител – 1 брой; 

Административен секретар – 1 брой, който съвместява и функциите на служител по 

сигурността на информацията до 20.12.2009 г.; Системен администратор – 1 брой; 

Завеждащ административно техническа служба – секретари – 1 бр., като последният 
съвместява дейност, на съдебен секретар и служител по сигурността на 
информацията, считано от 21.12.2009 г.; Съдебни секретари – 11 броя; Завеждащ 

административно техническа служба – деловодство – 1 брой, който съвместява 
функции на деловодител, завеждащ регистратура за класифицирана информация и 

съдебен статистик; Съдебни деловодители – 9 броя, като един деловодител 

съвместява и функциите на деловодител – регистратура; друг деловодител 

съвместява и функциите на „компютърен оператор, изпълняващ деловодни 

функции” в Бюро съдимост и още един деловодител съвместяващ функциите на 
статистик/; Завеждащ административно техническа служба /„Държавно съдебно 

изпълнение”/ – 1 брой; Съдебен деловодител /Регистратура/ – 1 брой; Компютърен 

оператор, изпълняващ деловодни функции /деловодител в „Бюро съдимост”/ - 1 

брой; Съдебен архивар – 1 брой; Касиер – 1 брой; Призовкар – 3 броя; Чистач – 2 

броя. 
През отчетния период в администрацията на РС – Велико Търново е било 

налице следното движение на кадри /текучество/:  

Считано от 31.08.2009 год. поради отправено предизвестие от служителя за 
прекратяване на трудовия договор е прекратено трудовото правоотношение със 
секретаря Даниела Михайлова. Длъжността остава незаета до 01.12.2009 год., когато 

след провеждане на конкурс постъпва на работа Павлина Павлова.   
В заключение следва да се отбележи, че през изминалата година, както и през 

2008 год. дейността на служителите в административно техническите звена във 

ВТРС е била изключително затруднена, тежка и натоварена. 
 

Районен съд – Горна Оряховица  
През 2009 година Районен съд – Горна Оряховица не е  работил през цялата 

година със запълнен щат по отношение на заетост на магистратите. По различни 

причини през отчетния период съдът не е работил с пълния си капацитет от 
магистрати. 

Съгласно поименното разписание на длъжностите и работните заплати, 

щатните бройки за магистрати в Районен съд – Горна Оряховица през 2009 година 
бяха общо 11, като от тях 1 председател, 2 заместник – председатели и 8 районни 

съдии.  

В началото на годината бяха запълнени 10 щатни бройки за магистрати, а 
именно председател, 2–ма заместник – председатели и 7 районни съдии, а едната 
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бройка за длъжността „съдия” беше незаета. Щатните бройки за 2-ма държавни 

съдебни изпълнители и 2-ма съдии по вписванията бяха заети. 

От началото на 2009 година до 08.05.2009г. съдия Красимира Николова 
ползваше отпуск поради бременност и раждане, след което се завърна на работа.  

Отработените човекомесеци на магистратите през 2009 година са 114. Така 
през 2009 година при щат 11 съдии, 2 държавни съдебни изпълнители и 2 съдии по 

вписванията, фактически Районен съд – Горна Оряховица работи с 10 магистрати, 2 

ДСИ и 2 съдии по вписванията с оглед действително отработените месеци.  

През отчетния период 5 съдии разглеждаха преимуществено граждански дела 
и 5 съдии разглеждаха преимуществено наказателни дела. През месец ноември 2009 

година поради продължителен отпуск по болест на съдия Росица Велкова беше 
преразпределен доклада й на гражданските съдия, а съдиите, разглеждащи 

наказателни дела бяха включени на по – нисък процент на разпределение на 
заповедни производства. През съдебната ваканция по определен график за дежурства 
всички 10 магистрати разглеждаха предвидените в чл.329, ал.3 от ЗСВ граждански и 

наказателни дела. 
С Решение по Протокол № 52 от заседание на Висшия съдебен съвет, 

проведено на 11.12.2009г. Ирена Колева Георгиева - съдия в Районен съд – Бяла, с 
ранг „съдия в ОС”, беше преместена на длъжност „съдия” в Районен съд – Горна 
Оряховица, на основание чл.194, ал.1 от ЗСВ, и на 11.01.2010г. встъпи в длъжност 
„съдия” в Районен съд – Горна Оряховица, с ранг „съдия в ОС”. По този начин се зае 
последното вакантно място за съдия в Районен съд – Горна Оряховица. 

Досежно кадрова обезпеченост намирам, че ако няма премествания или 

продължителни отсъствия на съдии, налагащи преразпределение на вече възложени дела, е 
постигната оптимална численост с оглед района, който обслужва Районен съд – Горна 
Оряховица. 
 Съотношението на съдебните служители към магистратите в Районен съд – 

Горна Оряховица е 32:11, т.е. 2,9:1. 

Съставът на административно - техническия персонал на Районен съд – Горна 
Оряховица през 2009 година не претърпя промени. Съгласно поименното разписание 
на длъжностите и работните заплати, щатните бройки за съдебни служители в 

Районен съд – Горна Оряховица през 2009 година бяха 32. Всички щатни бройки за 
служители бяха заети. 

 Секретарят в СИС Павлинка Добрева Иванова от 01.01.2009г. до 17.08.2009г. 
ползваше отпуск поради бременност и раждане. В този период Иванова беше 
заместена от деловодителя в СИС Милена Йорданова Симеонова. 

 Със запълването на щатните бройки за съдебни служители и използването на 
възможността за възлагане на служителите на съда на други трудови функции, 

включително и функции по изпълнение на работа в Информационния център на 
съда, считам, че на този етап кадрово като щатни бройки за съдебни служители 

Районен съд – Горна Оряховица е изцяло обезпечен. 

 

Районен съд – Свищов  

В  СвРС  работят 23 души - магистрати и съдебни служители. 

През по-голямата част от 2009г. по  щатно разписание на Районен съд Свищов 

длъжностите бяха, както и през предходните три години – председател, заместник-

председател, трима районни съдии, един държавен съдебен изпълнител , един съдия 
по вписванията. С решение на Висш съдебен съвет по Протокол 40/20.10.2009г. 
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бройката заместник административен ръководител е трансформирана в съдийска. На 
14.10.2009г. изтече петгодишния мандат на административния ръководител , като с 
Решение на ВСС по протокол №41/22.10.2009г. Теодора Стоянова отново е 
назначена за административен ръководител. През цялата 2009 година работиха: 
Председател-Теодора Стоянова и Районни съдии – Пенка Йорданова , Мариета 
Спасова и Диана Радева и държавен съдебен изпълнител- Магдалена Иванова. С 

решение на ВСС по протокол №31/22.07.2009г. е освободен по негова молба Боян 

Георгиев, считано от 1.09.2009г., който до този момент заемаше длъжността 
заместник административен ръководител. През цялата година отсъстваше  съдията 
по вписванията Сийка Кръстева ,поради бременност и майчинство, като функциите 
на съдията по вписванията са изпълнявани през първите два месеца от годината от 
районните съдии, а от месец март от държавния съдебен изпълнител Магдалена 
Иванова, съгласно Заповед на Министъра на правосъдието. 

 През част от отчетната година съдът е работил в намален състав откъм 

магистрати, за разлика от предходната година , когато всички бройки са били заети. 

За Районен съд Свищов този  щат за магистрати, при положение, че няма вакантни 

места  е оптимален, тъй като средната натовареност по щат през изминалата година е 
в рамките на средната натовареност на Районните съдилища, извън областните 
центрове в РБългария. Натовареността при запълнен щат 5 съдии на база 12 месеца 
според делата за разглеждане е била 33 а според решените дела- 30, което е по-

висока бройка в сравнение с предходни години, но при полагане на необходимите 
усилия, показателите  като срочност и качество не са влошени. В тази връзка не се 
налагат щатни промени относно броя магистрати, единствено процедурите по 

попълване на вакантните съдийски места следва да бъдат по кратки като времетраене 
и обявявани на през по-малки интервали от време. Работещите сега са с добра 
подготовка, разглеждат всички видове дела и са със съответен съдийски стаж : 

Т.Стоянова – 12 години, П.Йорданова и М.Спасова- по 5 години,  Д. Радева- 3 

години и 6 месеца. Обстоятелството, че няма разпределение на граждански и 

наказателни състави донякъде пречи на специализацията на съдии в съответната 
област, но за един неголям съд това спомага за по-пропорционално разпределение на 
натоварването, както и задължава всички съдии да следят промените в 

законодателството в цялост  и да поддържат определено ниво. Делата се разпределят 
посредством програмата за случаен избор, предоставена от ВСС, като са разделени в 
няколко групи:НОХД, НЧХД, ЧНД , ЧНД-разпити, НОХД-споразумения, НАХД,  

граждански дела и частни граждански дела. Със Заповед на Председателя са 
определени процентите на натовареност в различните групи, като за всички са 100%, 

с изключение на Председателя, на който се резпределят  граждански дела по общия 
ред-50% и Зам.Председателя – по НОХД-75%. Разпитите пред съдия се разпределят 
по дежурство, като всички магистрати дежурят по един ден в седмицата, съобразно 

ежемесечен график. По време на съдебната ваканция дежурния съдия разглежда 
всички постъпили молби, изготвя актове по всички частни граждански дела, по 

които по закон произнасянето е в 3 дневен срок, както и придвижва делата на 
отсъстващите колеги. По този начин се избягва евентуалното недоволство на 
граждани от забавени правораздавателни действия и в действителност не е имало 

жалби и оплаквания. Освен това не се отсрочват дела при болнични или 

непредвидени отсъствия на съдията-докладчик, в графика му влиза друг колега. 
Създадената по този начин организация между съдиите е гаранция за своевременно 



 - 50 - 

разглеждане на всички постъпили молби, в резултат на което през 2009г.  89% от 
делата са решени в 3 месечен срок и не е имало жалби за бавност.  
 Броят на съдебните служители е 16. Около 70 % от служителките са  с 
дългогодишен стаж в съдебната система- над 15 години , а новопостъпилите през 
последните 3-4 години също навлязоха в работата и се справят много добре със 
задълженията си.   

 
Районен съд – Павликени  

В Районен съд гр. Павликени от началото на 2009 година до 17.05.2009 г.  
работеха четирима районни съдии, един държавен съдебен изпълнител  и  един съдия 
по вписванията. От 18.05.2009 година районният съдия Екатерина Стоева бе 
командирована по нейно желание и с мое съгласие  като съдия в Софийски районен 

съд със заповед на председателя на ВКС. До края на годината районните съдии 

работеха в намален състав. От моя страна бе дадено съгласие относно срока на 
командироване на съдия Стоева до 31.03.2010 година.  

При отсъствие на съдията по вписванията, когато последният ползваше платен 

годишен отпуск, държавният съдебен изпълнител със заповед на министъра на 
правосъдието го заместваше. 

През по-голяма част от годината в съда работиха 12 от  13-те щатни 

служители. Стана традиция  съдът да работи в намален състав на съдебни служители. 

Съдебният секретар - протоколист Боряна Николова бе в отпуск по майчинство  и се 
завърна на 16.09.2009 година. През времето на отсъствието й на нейно място не бе 
назначен  друг служител. Административният секретар Бонка Трифонова беше и 

служител по сигурността и поддържаше интернет-страницата на съда. Секретар-

протколистът Нелка Янкова  през годината заместваше при отсъствие служителката 
в „Бюро съдимост” Румяна Статева и това допринесе до осъществяване на 
непрекъсваемост при издаване на свидетелствата и справките за съдимост. 
Служителките в наказателното деловодство Кунка Радева и Зорка Георгиева се 
заместваха при отсъствие като на деловодителя Зорка Георгиева в края на годината, 
с оглед по-добрата организация на работа и с оглед разпоредбите на ПАРОАВАС, бе 
възложено да води регистратура. През второто полугодие, поради липса на състав, на 
съдебния секретар Йорданка Георгиева бе възложено да помага в гражданското 

деловодство  и в регистратурата. Служителката Антоанета Димитрова – чистач 

заместваше призовкаря  Златка  Танева и се стараеше да връчва своевременно 

призовките и съобщенията.  
Всеки от служителите е запознат с длъжностната си характеристика, както и с 

функциите на останалите служители. В края на годината бяха съставени актуални 

длъжностни характеристики.  

Административния ръководител на съда намира, че на този етап  не е 
необходима промяна в щата за съдии. Достигната е оптимална численост на 
съдийския състав с оглед района, който обслужва Районен съд Павликени.  

         По отношение на съдебните служители, счита, че има нужда от увеличаване на 
щата с една щатна бройка за системен администратор.  Понастоящем е сключен 

абонаментен договор за обслужване и поддръжка на съществуващата компютърна 
техника с фирма, но счита, че за поддръжката на мрежовата система и  сървъра  е 
необходим щатен специалист.   
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        А с оглед предстоящото влизане в новата съдебна палата се появява и нужда и 

от допълнителна 1 щатна бройка за огняр, който да поддържа управлението на 
отоплителните, вентилационните, охлаждащите и електрическите  системи на новата 
сграда.  
          Понастоящем съотношението служители /общ брой/ -магистрати е 3.25 към 1 

при средно за района 3.49 към 1.  

        
Районен съд – Елена  
През отчетната 2009 год. Районен съд гр. Елена  включваше две щатни бройки 

за съдии. Същите са заети от Искра Вараджакова, която е и административен 

ръководител - председател, и от Пейо Приходков.  

              В Районен съд гр. Елена има един държавен съдебен изпълнител – Костадин 

Костадинов и един съдия по вписванията – Зюлкяр Ходжев. 
              Административният персонал в Районен съд гр. Елена включва девет броя 
служители: един брой главен счетоводител, един брой административен секретар, 

два броя секретар-протоколисти, два броя съдебни деловодители, един брой съдебен 

архивар, един брой секретар съдебно-изпълнителна служба и един брой призовкар.  

              През м. октомври 2009 год. се освободи длъжността “съдебен архивар”, 

поради пенсиониране на служителя Рада Духлева. Същата остана вакантна, тъй като 

не беше дадено съгласие от страна на ВСС за заемането й. Причината е, че 
съотношението между съдиите и служителите е по-голямо от опреденото за 
съдилищата в страната. С оглед на това е направено предложение от 
административния ръководител да бъде намалена щатната численост на Районен съд 

гр. Елена с една щатна бройка, като бъде увеличена същата в друг районен съд от 
съдебния окръг, където е налице необходимост. 
              Наличният брой на съдиите и на служителите е напълно достатъчен и дава 
възможност за добра организация на работата в съда и обслужване на гражданите. 
Всичките са квалифицирани и изпълняват добросъвестно задълженията си.  

              През изминалата 2009 год. съдиите и съдебните служители от Районен съд 

гр. Елена участваха активно в провежданите семинари по обучение, организирани от 
Националния институт на правосъдието. 

 
VІ. Сграден фонд и техническа обезпеченост 
В сградния фонд на  ВТОС няма промяна през отчетния период. В съдебните 

палати 1 и 2 са настанени множество институции – Великотърновски апелативен съд, 

Великотърновски окръжен съд, Великотърновски районен съд (заедно със съдебно 

изпълнителна служба и съдиите по вписванията), Великотърновска апелативна 
прокуратура, Великотърновска окръжна прокуратура, Великотърновска районна 
прокуратура, местните структури на Министрество на правосъдието във връзка с 
изпълнение на наказанията и охрана на съдебната власт, структурата на Търговския 
регистър. Само изброяването на институциите и службите е достатъчно да даде 
картината на пренаселеност на съдебните сгради и да обоснове нуждата от нова 
сграда, за която през 2009 година е започната процедура.  

Великотърновският районен съд се намира в същата съдебна сграда и има 
същият недостиг на помещения, които се отнасят до всички институции по горе. 

Горнооряховския, Свищовския и Еленския районния съдилища са настанени в 

сгради собственост на Министерство на правосъдието. И в трите съдилища сградния 
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фонд е достатъчен. И трите сгради, обаче, се нужданият от различни видове ремонти, 

тъй като сградите са стари.  

Единствено на Павликенски районен съд предстои да се нанесе в 
новопостроена съдебна палата.   

В заключение считам, че всички съдии  от Великотърновски съдебен район са 
работили съвестно и отговорно. Постигнали са значителни успехи в сравнение с 
миналите години, като са съклатили сроковете за разглеждане на делата, увеличили 

са броя на решените дела, както и качеството на постановените съдебни актове. 
Единствения възможен извод е, че българската съдебна система като цяла и 

Великотърновски съдебен район в частност РАБОТЯТ и то ДОБРЕ. 

 

 

 

 

 

ИЗГОТВИЛ  

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ –  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД – 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО:  

/Мая Маркова/ 


