
ОКРЪЖЕН СЪД ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 

През 2013 година Окръжен съд Велико Търново е осъществявал 

правораздавателната си дейност на територията на Област Велико 

Търново, която е 4662 кв. метра и население 275 395 жители. Боя на 

общините е 10, градове 14 и села 322. Съотношението градове села е 1:23, 

а съотношението на населението в градовете към това в селата е 187215: 

88180. 

 Съобразно компетентността си Окръжният съд е разглеждал дела 
като първа инстанция и въззивни дела за проверка на съдебни актове, 
постановени като първа инстанция от районните съдилища в гр.Велико 

Търново, гр. Горна Оряховица, гр.Свищов, гр.Павликени и гр. Елена.  

 

І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 

1. Кадрова обезпеченост на магистрати 
Към 01.01.2013 г. щатът на Великотърновски окръжен съд е 

включвал 26 магистратски бройки, както следва:  Председател, 2 заместник 

– председатели, 20 съдии и 3 младши съдии.  

Действително заетите бройки в рамките на щатната численост към 

01 януари са 24, като вакантни са били 1 щ. бр. за „съдия”  и  1 щ. бр. за 
„младши съдия”. 

От 14 март 2013 г на основание решение на ВСС по протокол № 8 

от 28 февруари 2013 г., Диана Николова Костова напусна длъжността 
„съдия” в Окръжен съд – В. Търново и премина на длъжност „заместник на 
административния ръководител – заместник-председател” на 
Административен съд гр. Велико Търново. 

Във връзка с оптимизиране на щатните длъжности в апелативните, 

окръжните и административните съдилища, с решение на ВСС по 

протокол № 20 от 23 май 2013 г. е намалена щатната численост в Окръжен 

съд – В. Търново с 1(една) незаета длъжност за „съдия”, считано от дата на 
вземане на решението. 

След успешното завършване на девет месечния задължителен курс 

на първоначално обучение в Националния институт на правосъдието и  на 
основание решение на ВСС по протокол № 24 от 20 юни 2013 г., Валери 

Владимиров Събев е назначен на длъжността „младши съдия”, считано от 
25.06.2013 г. 

Считано от 02.09.2013 г., поради навършване на общата възраст за 
пенсиониране, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ и решение на ВСС 

по протокол № 31 от 25 юли 2013 г., Поля Боянова Спасова е освободена 
от длъжността „съдия” в Окръжен съд – В. Търново. Същата е поощрена с 
отличие „служебна благодарност и грамота”, за постигнати високи 

професионални резултати при изпълнение на служебните задължения. 



През изминалата година като младши съдии работиха Анна Димова 
и Димо Колев, а от средата на годината и Валери Събев. На основание 
решение на ВСС по протокол № 36 от 19 септември 2013 г., Анна Димова 
и Димо Колев напуснаха длъжността „младши съдия” в Окръжен съд – В. 

Търново, считано от 02.10.2013 г. и съответно от 16.10.2013 г. И двамата 
преминаха на длъжност „съдия” в Районен съд гр. Велико Търново . 

Всички съдии са с продължителен юридически и съдийски стаж. 

Преобладаващия стаж на голяма част от тях е съдийски. Всички съдии са с 

ранг „съдия във ВКС и ВАС”, като само трима - с ранг „съдия в АС”. 

През годината е проведено периодично атестиране на съдиите 
Корнелия Колева и Янка Павлова, с определена комплексна оценка от 
атестирането „МНОГО ДОБРА”. 

 

Юридически 

стаж 

Магистратски 

стаж Име, Фамилия Ранг 

Год. Мес. Дни Год. Мес. Дни 

Мая Маркова ВКС 34 5 19 27 11 18 

Корнелия Колева ВКС 19 5 25 18 11 25 

Янко Янев АС 15 1 16 14 1 16 

Теодор Милев ВКС 33 6 4 32 6 4 

Иванка Димова ВКС 34 7 27 18 11 - 

Поля Спасова ВКС 40 2 17 24 5 3 

Сара Стоева ВКС 32 0 14 22 7 15 

Елза Йовкова ВКС 34 2 25 19 8 26 

Татяна Събева ВКС 35 9 29 20 2 - 

Иванка Вачкова ВКС 36 4 28 20 8 11 

Георги Драгостинов ВКС 21 7 28 21 1 28 

Диана Костова ВКС 23 8 23 13 9 11 

Маруся Кънева ВКС 35 10 29 13 2 15 

Росица Динкова ВКС 34 10 25 13 1 4 

Пламен Борисов ВКС 18 0 25 17 0 25 

Евгений Пачиков ВКС 24 2 12 17 11 - 

Янка Павлова ВКС 38 8 - 13 2 15 

Станислав Стефански ВКС 18 6 27 17 6 25 

Димитринка Гайнова ВКС 19 4 3 18 10 3 

Христо Томов ВКС 20 8 3 19 7 3 

Ивелина Солакова АС 15 9 13 14 9 13 

Теодорина Димитрова АС 18 10 20 17 1 13 

 

И през изминалата година съдиите бяха разпределени в три 

отделения – едно наказателно и две граждански. 



Първо гражданското отделение включваше в себе си 7 съдии – 

Янко Янев, Елза Йовкова, Иванка Вачкова, Георги Драгостинов, Маруся 

Кънева, Димитринка Гайнова и Ивелина Солакова. 

Второ гражданско отделение включваше в себе си 7 съдии – Поля 

Спасова, Иванка Димова, Татяна Събева, Диана Костова, Станислав 

Стефански, Янка Павлова и Росица Динкова. Съдия Костова  е работила 
към отделението до м. март, а съдия Спасова до м. септември. 

Ръководството на двете граждански отделения се осъществява от 
заместника на административния ръководител Янко Янев. 

Наказателно отделение включваше в себе си 8 съдии - Корнелия 

Колева, Теодор Милев, Сара Стоева, Пламен Борисов, Евгений Пачиков, 

Христо Томов и Теодорина Димитрова. Към отделението е работил и 

административния ръководител на ВТОС – Мая Маркова. От м. октомври  

до края на отчетния период, съдиите от наказателно отделение са работили 

в намален състав, във връзка с излизането на съдия Евгений Пачиков в 

продължителен отпуск, поради временна нетрудоспособност. 
Наказателното отделение се ръководи от заместника на 

административния ръководител – съдия Корнелия Колева. 

Възложено е на заместниците на административния ръководител да 
образуват и разпределят постъпили граждански и наказателни дела, както 

първа, така и втора инстанция. 

Младшите съдии Анна Димова и Димо Колев работиха към 

гражданско и наказателно отделение до м. октомври, а младши съдия 

Валери Събев се включи в работата на съда от м. юли. 
Окръжен съд – Велико Търново приключва 2013 г. с 25 щатни 

бройки за магистрати, като от тях действително заети са 21 щатни бройки. 

Вакантни остават 2 щ.бр. за „съдия” и 2 щ.бр. за „младши съдия”. 

 

 

2. Кадрова обезпеченост на съдебната администрация 

През 2013 г. щатната численост на съдебните служители от общата 
и специализираната съдебна администрация на Окръжен съд Велико 

Търново е останала непроменена в сравнение с края на предходната 
година. Към 01.01.2013 г. щата на ВТОС се е състоял от 49 служители, при 

наличието на следните щатове: съдебен администратор, гл. счетоводител, 

административен секретар, гл. специалист касиер-счетоводител, началник 

служба – стопанисване и управление на имуществото, 2 системни 

администратори, 2 завеждащи административна служба, 14 съдебни 

деловодители, съдебен деловодител класифицирана информация, 12 

съдебни секретари, , съдебен архивар, съдебен статистик, шофьор, 4 

чистачки, 4 призовкари, работник по поддръжката – огняр и работник по 

поддръжката - ел. техник. 



В началото на годината трима от служителите са били в отпуск по 

майчинство, а именно съдебните деловодители Ралица Армянова и Деница 
Яначкова, като и съдебния секретар Красимира Георгиева.   

Милка Тодорова е заемала длъжността „съдебен деловодител” на 
мястото на излязлата в отпуск по майчинство - Ралица Армянова. Със 
завръщането й на работа, Милка Тодорова е освободена от заеманата 
длъжност на основание чл. 325, ал. 1, т. 5 от КТ, считано от 05.12.2013 г. 

С оглед безпроблемното обезпечаване дейността на фирмено 

отделение, считано от 13.01.2014 г. Милка Тодорова отново е назначена на 
длъжността „съдебен деловодител” на мястото на Деница Яначкова, до 

завръщането й на работа. 

Считано от 09.10.2013 г. изтече ползването на отпуск по 

майчинство и на съдебния секретар Красимира Георгиева и същата се 
завърна на работа. 

По молба на Елена Димитрова, същата е освободена от длъжност 
„чистач”, на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 от КТ, считано от 21.11.2013 г. 

Назначена от административния ръководител на съда постоянно 

действаща комисия, извърши атестиране на съдебните служители от 
Окръжен съд – Велико Търново, за периода от 01.12.2012 г. до 30.11.2013 

г. Комплексна оценка „отличен” беше определена на 43-ма служители, 

„много добър” – 2-ма и „добър” – 1 служител. През годината няма 
повишени в ранг служители. 

Ръководството на администрацията като цяло е осъществявано от 
председателя на съда, двамата заместник председатели и съдебния 

администратор, на когото е възложено извършването на предварителния 

финансов контрол. Организацията и контрола върху работата на съдебната 
администрация, са в съответствие с изискванията на Закона за съдебната 
власт, Правилника за администрацията в районните, окръжните, 

административните, военните и апелативните съдилища, Правилника за 
вътрешния трудов ред, Системата за финансово управление и контрол и 

правилата за спазване на Етичния кодекс на съдебните служители. 

Окръжен съд – Велико Търново приключва 2013 г. с 49 щатни 

бройки за служители, като от тях действително заети са 48 щатни бройки. 

Вакантна остава 1 щ.бр. за „чистач”. 

В края на отчетния период съотношението: 

�  магистрати / служители (по щат) е 25:49 или 1:1,96 

�  магистрати / служители, спрямо реално заетия щат е 21:48 

или 1:2,28 

�  магистрати / специализирана съдебна администрация (по 

щат) е 25:35 или 1:1.40 

 

 

3. Квалификация на магистрати и съдебни служители 



През 2013 г. съдиите от ОС – В. Търново са взели участие в 

обучения организирани от Националния институт на правосъдието на 
различни теми. Участвали са и в обучения организирани от други 

институти и организации в областта на правораздаването. 

Съдиите от гражданско отделение взеха участие в следните 
семинари, конференции и работни срещи: 

1. „Заповедното производство – правна рамка съгласно ГПК и 

правото на ЕС”  – Иванка Вачкова;  

2. „Актуални практики по приложение на случайния принцип при 

разпределяне на съдебни дела” – Янко Янев; 

3. „Практика на ВКС по Кодекса за застраховането” – Поля 

Спасова, Ивелина Солакова, Иванка Вачкова, Янка Павлова, Иванка 

Димова, Маруся Кънева, Димитринка Гайнова, Татяна Събева, Анна 
Димова; 

4. Българо-германски семинар за съдии от съдебен окръг на 
ВТАС   „Организация и управление на съда”–  Янко Янев и  Ивелина 
Солакова; 

5. „Роля на националния съдия във връзка с прилагането на 
правото на ЕС. Преюдициално запитване” – Маруся Кънева; 

6. „Европейско дружествено право, Европейско обединение по 

икономически интереси. Европейско дружество. Европейско кооперативно 

дружество. Тенденции в развитието на европейското дружествено право” – 

Димитринка Гайнова; 

7. „Обучение на обучители” – Ивелина Солакова; 
8. „Практически въпроси при прилагането на ЗОПДИПП/отм./ и 

ЗОПДНПИ” – Янко Янев; 

9. „Основни счетоводни познания и практики за съдии, 

разглеждащи дела по несъстоятелност” –  Иванка Вачкова; 
10. „Конституционни принципи на пропорционалност в 

германската  и европейската съдебна практика” – Димитринка Гайнова; 
11. Среща на младшите съдии випуск 2013 – Валери Събев. 

 

 

 

 

Съдиите от наказателно отделение взеха участие в следните 
обучения: 

1. Национална конференция „Правосъдие близо до хората” – Мая 

Маркова; 
2. „Защита на финансовите интереси на ЕС. Престъпни състави. 

Функции на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ)” – Мая 

Маркова и Корнелия Колева; 



3. Българо-германски семинар за съдии от съдебен окръг на 
ВТАС   „Организация и управление на съда”– Мая Маркова и Корнелия 

Колева; 
4. Публична лекция ”Практика на Евроджъст по дела за трафик 

на хора” – Теодорина Димитрова; 
5.  „Измами, свързани с ДДС” – Теодорина Димитрова; 
6. „Престъпления, извършени от длъжностни лица. Документни 

престъпления” – Теодорина Димитрова; 
7. „Престъпления, имащи за предмет средства от фондове 

принадлежащи на ЕС или предоставени от ЕС на българската държава” – 

Мая Маркова, Корнелия Колева, Евгений Пачиков, Христо Томов, 

Теодорина Димитрова, Теодор Милев, Пламен Борисов, Анна Димова и 

Димо Колев; 

8. „Международна правна помощ и международно 

сътрудничество по наказателни дела. Евроджъст. Европол” – Христо 

Томов, Анна Димова и Димо Колев. 

През 2013 г., с цел да повишат квалификацията си, служителите са 
участвали в обучителни семинари, организирани основно от Националния 

институт на правосъдието. В началото на годината беше изготвен и 

утвърден годишен план за обучение на съдебните служители, при отчитане 
на индивидуалните потребности от повишаване на квалификацията и 

очакваните резултати и области на приложение на наученото.  

През 2013 г. Анелия Петрова – съдебен статистик, премина през 
начално обучение за съдебни служители- І-ви и ІІ-ри модул. Съдебният 
администратор Калина Георгиева взе участие в следните обучения: 

„Защита на класифицираната информация”, „Организация и управление на 
съда”, дистанционно обучение „Медиацията като способ за извънсъдебно 

решаване на спорове” и семинар „EU Law for Non Lawyers” в Люксембург. 
В семинар „Организация на административното обслужване. 

Междукултурни комуникации. Управление на конфрикти”  взеха участие 
адм. секретар Маноилова, съдебен деловодител Блага Георгиева и зав. 

служба Албена Иванова и Кръстинка Василева. Съдебния секретар 

Валентина Чаушева премина през обучение „Работа по търговски дела”. В 

семинар „Съдебно сътрудничество по граждански дела” се включиха 
съдебните деловодители  Радомира Гълъбова и Ирена Кръстева. В семинар 

„Съдебно сътрудничество по наказателни дела” – съдебен деловодител 

Блага Георгиева и съдебен секретар Милена Пенчева. В семинар „Съдебна 
етика. Превенция на корупционния риск. Конфликт на интереси” взеха  
участие съдебния архивар Светлана Георгиева и зав. служба Красимира 
Борисова. В семинар „Съвременни подходи в управлението на съдебната 
администрация” – Калина Георгиева и нач. Служба Нели Вангелова. В 

обучение „Доизграждане и усъвършенстване на ЕИСПП и интегриране на 



ведомствените информационни системи с ядрото на ЕИСПП” – системния 

администратор Димитър Кабранджиев. 
Следва да се отбележи, че една част от съдебните служители взеха участие в 

организираните в гр. Чепеларе от регионалната секция на Националното сдружение на 

съдебните служители, две обучения на следните теми: „Мотивация за работа и 

оценяване качеството на работа на съдебните служители” и „Комуникация в процеса на 

работа и механизми за обратна връзка”. 

 

 

 ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

 

Несвършени дела към 31.12.2012 година   

 

  

Година Общо останали 

дела 

Граждански дела Наказателни дела 

2011 349 281 68 

2012 359 287 72 

2013 332 282 50 

 

В края на 2012 година са останали неприключени общо 359 дела, от които 

287 граждански и 72 наказателни. При сравнителния анализ на годините 2011 - 

2013 година е видно, че броя на тези дела бележи тенденция на леко намаление 

през годините, като по отношение на гражданските е налице устойчивост, а 

намалението се отчита по отношение на наказателните дела. Отчетената 

устойчивост на останалите несвършени в края на периода граждански дела – 282 

броя, при 287 броя за 2012 година се дължеше на намалялото постъпление на 

граждански дела и увеличения брой свършени дела от този вид, а именно 1 587 

новопостъпили дела при 1 635 за 2012 година и 1 592 свършени през 2013 

година, а отчетеното намаление на свършените наказателни дела – 50 броя, при 

72 броя за 2012 година на намалялото постъпление на наказателни дела 607 

новопостъпили дела при 770 за 2012 година.  

Останалите за разглеждане дела от предходния период представляват 13,1 

% спрямо разгледаните през 2012 година дела, докато този процент за 2011 

година е 13,4 при 13,8 за 2010 година. Констатираната тенденция при отчета за 

2012 година към намаляване на делата останали за разглеждани в следващия 

отчетен период се запазва.  

 

Брой  на постъпилите дела към  31.12.201320 година 

   

     Година Всичко дела Граждански дела Наказателни дела 

        2011            2280               1532             748 

        2012            2405               1635             770 

        2013            2194               1587             607 

 



Сравнителния анализ на горната таблица показва тенденция на намаление 

на постъпленията през 2013 година в сравнение с предходните 2011 и 2012 

година, както при гражданските, така и при наказателните дела. 

 

1.БРОЙ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ 

 

През отчетната 2013 година в Окръжен съд – Велико Търново е имало за 

разглеждане общо 2 553 дела, от които 359 висящи в началото на отчетния 

период и 2 194 дела постъпили през годината.  

В сравнение с предходните години е налице тенденция на намаляване на 

постъпланията – 2280 дела за 2011 година, спрямо 2405 дела за 2012 година и 

2194 дела за 2013 година. 

 

 

Година Всичко дела за 

разглеждане 

Граждански дела Наказателни дела 

2011 2 602 1 796 806 

2012 2 754 1 916 838 

2013 2 553 1 874 679 

 

А. Първоинстанционни дела 

Всичко дела първа инстанция за разглеждане през 2013 година са били 1 

038, от които 698 граждански дела и 340 наказателни дела. 

  

       Година Всичко дела І 
инст.    

Гражданки дела Наказателни дела 

       2011          1 124             680            444 

       2012          1 162              740            422  

       2013          1 038             698            340 

 

Сравнителния анализ на последните три години сочи към намаление на 

делата първа инстанция. 

   

Граждански дела  

Гражданските дела първа инстанция за разглеждане през отчетната година 

са били общо 367, от които 294 новообразувани и 73 останали несвършени от 

предходни периоди. В сравнение с 2012 година /409 дела за разглеждане/ и 2011 

година /403 дела за разглеждане/ въпреки устойчивото постъпление е налице 

леко намаление в броя разгледани дела, което се дължи на намаления брой 

останали несвършени дела от предходния период. 

 

Година Общо 

граждански дела 

1 инстанция 

Останали от 

предходен период 

Новопостъпили 

2011 403 111 292 



2012 409 117 292 

2013 367 73 294 

 

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 2013 година е било 1 административно дело, като същото 

е свършено през отчеттния период. През 2012 година тези дела са били 2, а през 
2011 година – 3 административни дела за разглеждане.  

Частните граждански дела /без жалбите за бавност/ са общо 65, от които 

65 новопостъпили, като се наблюдава леко намаление в сравнение с 2011 г. (75 

бр.) и 2012 г. (69 бр.).  

Търговските дела са 266, от които 100 останали несвършени от предходни 

периоди и 166 новопостъпили. След отчетената тенденция на увеличение в 

предходния отчетен в сравнение с 2011 година – тогава съответно 202 дела, сега 

е налице устойчивост в сравнение с 2012 г. - тогава 262 дела.  

Разгледаните фирмени дела през 2013 година са 55, от които 55 

новопостъпили. В сравнение с предходни години – 83 за разглеждане през 2012 

година и 73 за разглеждане през 2011 година и тук е налице намаление след 

силното увеличение на този вид дела през 2012 година. 

 

Наказателни дела 

• Новообразувани дела  са НОХД – 51 бр., АНД – 1бр. и 
ЧНД – общо 262 бр.  

• Останали несвършени от предходен период са: НОХД – 
15 бр.  и ЧНД -11 бр. 

• Общо са разгледани: НОХД- 66 бр., АНД -1 бр. и ЧНД – 
273 бр. 
             Сравнителен анализ на образуваните и разгледани НОХД за 
период от три години  2011г., 2012г. и 2013г.: 
             Образувани НОХД са както следва: за 2011г. -69 бр., за 2012г.- 
68 бр. и за 2013г.- 51 бр. 
  Разгледаните НОХД за същия период са както следва: за 
2011г.- 83 бр., за 2012г.- 81бр. и за 2013г.- 66 бр. При сравнителния 
анализ за периода от три години се констатира за 2011г. и 2012г.  
както запазване броя на постъпилите обвинителни актове и 
споразумения с досъдебни производства,  така и на разгледаните 
НОХД. През 2013г. е налице рязко намаляване в постъплението на 
този вид дела. 
             Постъпилите  обвинителни актове и образувани НОХД по 
видове престъпления са както следва: по чл.115-118 НК – 1 бр., по 
чл.123  НК- 2 бр., по чл. 199 НК- 7 бр., по чл.244 -249 НК - 12 бр., по 
чл.255 -257 НК -3 бр., по чл.278 НК- 3 бр., чл.304 НК  -2 бр., по чл.304 
а НК- 2бр., по чл. 343 НК -9 бр. и по чл.354 А НК -10 бр. Пез 



изминалата година при образуваните и разгледани дела за 
наказателни дела от общ характер е налице най- голям брой 
внесени обвинителни актове и споразумения за извършени 
престъпления по чл.243 -249 НК, по чл.354 а НК и по чл.343 НК. 
През периода от три години се запазва трайна тенденция на най-
голям брой образувани наказателни от общ характер дела за 
извършени престъпления по чл.249 НК. През 2012г. се констатира 
рязко увеличение на постъпилите дела за тези престъпления. 
Същите са най-голям брой от образуваните и разгледани дела и 
през изминалата година. През 2013г. се отчита рязко увеличение на 
образуваните и разгледани дела за извършени престъпления по 
чл.354 а НК. По отношение престъпленията по чл.343 НК се запазват 
почти еднакви стойности през периода от три години. Високият 
брой образувани и разгледани дела за извършени престъпления по 
чл.199 НК е константна величина през годините. За първа година се 
отчита намаляване броя на постъпилите и разгледани дела за 
извършени такива престъпления. 
            През периода от три години се констатира променлива 
тенденция на образуваните дела за извършени престъпления по 
чл.115-118 НК, 255-257 НК и по чл.354 а НК. За същия период се 
запазва броя на делата за извършени престъпления по чл.123 НК и  
по чл.304 НК. За 2011г. е отчетено намаление на образуваните дела 
по чл.115-118 НК и по чл.304 НК. През 2012г. е налице запазване 
броя на образуваните НОХД за тези престъпления. За 2013г. е 
образувано само едно дело за извършено престъпление по чл.115 
НК. За периода от три години се констатира променлива тенденция 
на образуваните дела за извършени престъпленията по чл.255-257 
НК. За 2011г. е налице увеличение в броя им в сравнение с 
предходната година. За 2012г. е образувано само едно дело, а през 
2013г. са образувани три дела за извършени престъпления по чл.255-
257 НК. По отношение престъпленията по чл.354а НК се констатира 
намаляване на образуваните първоинстанционни производства 
през 2012г., като през изминалата година е увеличен техния брой. 
              През 2013г. е образувано и разгледано 1 бр. АНД за 
извършено престъпление по чл.278 НК.  
 
              През 2013г. са образувани частни наказателни производства  
по чл.306 НПК- 12 бр., по чл. 451 НПК- 11 бр., по чл.87 НК- 4 бр., по 
чл. 64-65 НПК - 31 бр., по чл.61 НПК- 3 бр., по чл.68 НПК- 1 бр., по 
чл.70 НПК- 2 бр., чл.72 НПК- 1 бр., по чл.111 НПК- 2  бр., по чл. 146 -



165 НПК- 91 бр., по чл.222 -223 НПК -42 бр., по чл.243  НПК – 8  бр., 
по чл.368 НПК-1 бр., по чл. 44 ЗЕЗЗА- 5 бр., по чл.38 
ЗПИИРКОРНФС -10 бр. и  по ЗСРС -37 бр. 
              При сравнителния анализ за период от три години при ЧНД 
са образувани за 2011г. - 351 бр., за 2012г.- 334 бр и 2013г. – 262 бр. 
Разгледани са както следва през 2011г.- 354 бр., за 2012г.- 341 бр. и за 
2013г. – 273бр. дела. От 2011г. се констатира намаляване броя на 
образуваните и разгледани частни наказателни производства в 
сравнение с предходните години. През 2012г. и през 2013г. 
продължава тенденцията на намаляване броят им в сравнение с 
предходните години. Констатира се трайно  намаляване броя на 
постъпилите и разгледани ЧНД, образувани по чл.222 – чл.223 НПК.  
През 2013г. в сравнение с предходните години се  отчита по-малък 
брой на образуваните производства по чл.64 -65 НПК, по чл. 68 
НПК, чл.72 НПК, чл.111 НПК, по чл.306 НПК и по чл. 451 НПК. 
Запазват се стойностите на образуваните ЧНД по чл. 243 НПК и по 
чл.44 ЗЕЕЗА. Констатира се рязко увеличение на постъпилите и 
разгледани частни наказателни производства по ЗПИИРКОРНФС. 
       

 

 Б.Въззивни дела 

 

Граждански дела  

През отчетни период във ВТОС са разгледани 721 въззивни граждански 

дела (без въззивните частни граждански дела), от които 95 останали от 

предходни периоди и 626 постъпили през годината.  

След като през 2009 и 2010 година отчитахме намаление на този вид дела 

за разглеждане в сравнение с 2008 година, тогава 867 броя, до нива през 2009 

година – 579 броя и 519 броя през 2010 година, сега от 2011 година (580 броя) 

отново е налице тенденция на значително увеличение. Това се дължи на 

увеличения брой на новообразуваните дела (през 2011 година те са били 519, 

през 2012 година – 614, а сега 626).  

Въззивните частни граждански дела за разглеждане през 2013 година са 

били общо 397, от които 18 висящи и 379 новообразувани. През 2012 година 

броят на тези дела е бил 412, а през 2011 година – 460, като при този вид дела е 
налице тенденция на леко намаление, което следва да се обясни с намаление на 

образуваните заповедни производства в районните съдилища. 

Общият брой на разгледаните второинстанционните граждански дела през 
2013 г. е бил 1118 или 60 % от всички граждански дела. 

Увеличеният брой на въззивните граждански дела за разглеждане през 
2013 година се дължи най-вече на делата по глава XXXVІІ от ГПК “Заповедно 

производство” и следващите ги искове по чл. 422, ал. 1 от ГПК. 

 



Наказателни дела 

• Новообразувани  ВНОХД- 100 бр. и  ВЧНД- 193 бр. 

• Несвършени от предходен период ВНОХД- 33 бр. и 
ВЧНД -13 бр. 

• Разгледаните ВНОХД са общо  133 бр., а ВЧНД  са 206 бр. 
 
             През 2012г. са постъпили ВНОХД 149 бр. и са разгледани 182 
бр. Постъпили са ВЧНД 219 бр., като са разгледани 234 бр. 
             През 2011г. са постъпили ВНОХД 158 бр. и са разгледани 182 
бр.  ВЧНД са постъпили 170 бр., като са разгледани 180 бр.  
             През 2011г. е отчетено увеличение на постъпили и 
разгледани въззивни производства в сравнение с предходните 
години. През 2012г. при новообразуваните ВНОХД е отчетено 
намаляване броя им в сравнение с 2011г. При разгледаните такива 
дела се запазва броят им при сравнението за двете години.  През 
2013 следва да се отбележи рязко спадане както на постъпилите, 
така и на разгледаните ВНОХД в сравнение с предходните години. 
При ВЧНД  е налице променлива тенденция при постъплението им 
за сравнителния период от три години. За 2012г. е отчетено рязко 
повишаване на постъпилите и разгледани такива дела в сравнение с 
2011г. През 2013г. отново се констатира спад на постъпилите като 
брой и разглеждане от този вид дела в сравнение с 2012г., като се 
запазват по-високи стойности в сравнение с 2011г.  
  

2. СВЪРШЕНИ ДЕЛА 

 
Всичко свършените дела през 2013 година са 2221 при всичко за 

разглеждане 2553 броя. Т.е. от разглежданите през годината дела са приключени 

87 процента. Този процент е постоянен през последните три години – 87 

процента и за трите години. 

През 2013 година в Окръжен съд Велико Търново са свършени общо 1 592 

граждански дела, от които 1 372 или 86 % в срок до 3 месеца, като в сравнение с 

2012 /86 %/ и 2011 /88 %/ показателят срочност показва устойчивост в тези 

разумни граници след подобряването му в предходните години. 

През 2013 година са приключени всичко 629 наказателни дела, от които  

НОХД- 50 броя и ЧНД - 267 броя. От тях в тримесечен срок са приключени  94 

% при 95 % за 2012 година и 96 % за 2011 година, като и тук отбелязване, 

тенденция на устойчивост на този показател след подобряването му в 

предходните години. 

 
 

Година Всичко дела Всичко Всичко 



граждански наказателни 

        2011 2253 1515 738 

        2012 2395 1629 766 

        2013 2221 1592 629 

            

           А. Първоинстанционни дела 

 

 Граждански дела 

От разгледаните първоинстанционни граждански са свършени в края на 

годината общо 288 дела, от които 248 или 86 % в срок до 3 месеца. В сравнение с 

предходните години свършените през 2012 година граждански дела първа 

инстанция са били 336, като 274 дела или 82 % са били свършени в срок до 3 

месеца, а през 2011 година – 286, от които само 219 или 77 % в срок до 3 месеца.  

От разгледаните частни граждански дела първа инстанция са свършени 

всички 65 дела, от които 65 или 100 % в тримесечния срок.  

При разгледаните административни дела е свършено едно, което е 

свършено извън тримесечния срок. През 2012 година свършените дела от този 

вид е било също едно в тримесечния инструктивен срок, като и през 2011 година 

също е било свършено 1, извън тримесечния инструктивен срок. Този нисък 

процент се дължи на това, че това са дела върнати за ново разглеждане от 

Върховния административен съд.  

Свършените през отчетната година търговски дела са 151, от които 76 или 

50 % в срок до 3 месеца. През 2012 година свършените търговски дела бяха 162, 

от които 96 или 59 % в срок до 3 месеца, а през 2011 година са свършени 127, от 

които 87 или 69 % в срок до три месеца. При този вид дела се наблюдава 

намаление на свършените в тримесечния инструктивен срок дела в сравннение с 

предходната година от 69 % през 2011 година до 50 % през отчетната, което се 

дължи на значително повишеното постъпление и по-малката заета щатна 

численост на съда. 

През годината са свършени всички 55 фирмени дела в срок до 3 месеца 

или на 100%. В същия срок през 2012 година са били свършени всички 83 

разгледани фирмени дела, както и през 2011 година – всичките 73 дела.  

 

Наказателни дела 
 

 През 2013г. са свършени общо НОХД- 50 бр., АНД -1 бр. и 

ЧНД - 267 бр. В тримесечен срок са приключени  42 бр. НОХД или  
84 %.  От АНД в три месечен срок са приключени 1 бр. или 100 %. 
От ЧНД /без тези по чл.222-223 НПК/ са приключени 225 бр., като 
223 бр. от тях са в тримесечен срок или 99%. От ЧНД по чл.222- 223 
НПК са приключени  42 бр. , като 100% са в тримесечен срок.  
             През 2012г. са свършени общо НОХД- 66 бр. и ЧНД -330 бр. В 
тримесечен срок са приключени  56 бр. НОХД или  85%.  От ЧНД 
/без тези по чл.222-223 НПК/ са приключени 281 бр., като 278 бр. от 



тях са в тримесечен срок или 99%. От ЧНД по чл.222- 223 НПК са 
приключени  49 бр. , като 100% са в тримесечен срок.  
              През 2011г. са свършени общо НОХД- 70 бр., АНД -7 бр. и 
ЧНД -347 бр. В тримесечен срок са приключени  60 бр. НОХД или  
86%.   От АНД в три месечен срок са приключени 3 бр. или 43 %. От 
ЧНД са приключени 127 бр., като 124 бр. са приключени в 
тримесечен срок или 98%. От ЧНД по чл.161 -223 НПК са 
приключени 220 бр.  или 100% в тримесечен срок.  
             Констатира се трайна тенденция на увеличение срочността 
при разглеждане и приключване на първоинстанционните 
производства. За 2011г. при НОХД се отчете увеличение в броя на 
постъпилите и разгледани дела в сравнение с предходни години. 
Подобри се срочността при приключването им, като се констатира 
и рязко увеличение на процента на свършените от тях в тримесечен 
срок. За 2011г. е налице най-голям брой постъпили, разгледани и 
приключени НОХД. От тях до до три месеца са свършени 86%. За 
2012г. се запазва броя на образуваните дела, като в сравнение с 
предходната година са приключени 4 бр. по-малко дела и се запазва 
срочността при разглеждането им от 85 %. За 2013г. се отчита 
намаляване както на общия брой постъпили, разгледани и 
приключени дела, така и на процентното съотношение на 
свършените от тях в тримесечен срок. 
             При ЧНД е налице трайна тенденция на намаляване броя на 
разгледаните и приключени такива за сравнителния период. Това 
обстоятелство води до увеличение бързината при приключването 
им. За 2011г. в тримесечен срок са приключени 98 % от тях, като 
през 2012г. са свършени 99%. Същият процент се запазва и през 
изминалата 2013г. Производствата по чл.222 -223 НПК приключват 
до няколко дни или 100% в тримесечен срок. По отношение на 
същите се констатира трайна тенденция на намаляване на броя на 
образуваните и приключени такива производства. 
 
  
 
           Продължителност на разглеждане на НОХД и ЧНД: 
           За 2013г. са разгледани общо 66 НОХД. От тях са свършени 50 
бр.,  като  42 бр. са приключени в тримесечен срок. Само 8 дела са 
извън този срок. До 6 месеца са свършени 6 дела и до една година- 2 
бр. За 2013г. няма свършени НОХД над една година. Това показва, 



че продължителност на разглеждане на НОХД в голямата си част е в 
рамките до три месеца. 
           От ЧНД  /без тези по чл.222 -223 НПК/ са разгледани общо 
273 бр. От тях са приключени 267 бр., като в тримесечен срок са 
свършени 265 бр. Само по 2 бр. производството е продължило до 
шест месеца. Това налага извод, че продължителността на 
разглеждане на ЧНД е в рамките на три месеца. 
          ЧНД по чл.222 -223 НПК са образувани и разгледани 42 бр., 
като всички са приключени в кратък срок. 
           През последните години се отчита трайна тенденция към по-
бързо приключване на НОХД. Същата се запазва и през изминалата 
година. За 2011г. е налице рязко увеличение на приключените дела 
в тримесечен срок, като броят им достигна до 86 %. Тази 
тенденцията се запазва и през 2012г., като  приключените в този 
срок НОХД са 85 %. През изминалата година се запазва срочността 
при разглеждането им, която е обвързана и с по-малкия брой 
постъпили и разгледани дела. По-бързото приключване на 
първоинстанционните наказателни дела се дължи на широкото 
приложение на диференцираните процедури, предвидени в глава 
27 и 29 НПК. По- голям брой подсъдими се възползват от 
предоставените им процесуални права за разглеждане на делата по 
този ред. През 2013г. по реда на глава 27 НПК са приключени 20  
дела, а по реда на глава 29 НПК- 17 бр. В предходните години НОХД 
са приключвани предимно по реда на Глава 27 НПК. За 2011г. и 
2012г. се констатира рязко увеличение на свършените дела по реда 
на чл. 381-384 НПК. През изминалата 2013г. отново се отчита превес 
на приключените дела по глава 27 НПК. 
             През 2011г. и 2012г. е отчетено намаляване на броя на 
образуваните и разгледани ЧНД. Същата тенденция продължава и 
през 2013г. От друга страна намаляването на броя дела води до 
увеличена бързина при приключването на ЧНД. За 2011г. от тях в 
тримесечен срок са приключен 98 %, а през 2012г. и 2013г. са 
свършени 99% от тях.  Образуваните ЧНД по чл.222 -223 НПК 
приключват 100% в същия срок. 
 
             Причини за отлагане на делата: Като основна причина за 
отлагане на делата, които се разглеждат по общия ред вече се явява 
необходимостта от събирането на гласни и писмени доказателства, 
както и назначаването на експертизи в хода на съдебното следствие. 
Същите са необходими с оглед всестранното и пълно изясняване на 



фактическата обстановка по делото, което се осъществява както по 
искане на страните с оглед реализиране правата им, така и по 
служебен почин на съда. На следващо място като причина за 
отлагане на делата се отчита неявяването на всички свидетели и 
вещи лица, посочени в списъка към обвинителния акт. 
              Необходимостта от събиране на допълнителни 
доказателства, свързана с изясняване на фактическата обстановка по 
делото същото се явява причина за отлагане на делата. Същата 
възниква на по-късен етап в хода на съдебното следствие. По тази 
причина отлагането е както по искане на страните, така и по 
служебен почин на съда.  
              Друга причина за отлагане на делата е неявяването на 
подсъдимия  или на упълномощения му защитник, представянето 
на молби, придружени с болнични листи, както и искания за 
отлагане, поради служебна ангажираност на защитника по друго 
дело. Посочените обстоятелства през предходните години се 
явяваха основна причина за отлагане на НОХД. Въведените 
промени в НПК, в ЗЗ и др. и възприетите мерки оказаха 
дисциплиниращ ефект върху страните в наказателния процес. 
Посочените обстоятелства, доведоха до промяна в линията на 
поведение на подсъдимите и защитниците  им, която се отчете през 
2011г. Същата се обуславя и от широкото приложение на 
деференцираните процедури. В голямата си част НОХД се 
разглеждат по реда на Глава 27 НПК или 29 НПК. Това налага  
явяване както на подсъдимия и на защитника му в първото по 
делото съдебно заседание, като най-често разглеждането приключва 
в него. През изминалата година неявяването на подсъдимия или 
защитника му са изолирани случаи, като причина за отлагане на 
делата.   
              
 

Б. Въззивни дела 

 

        Година Всичко 

свършени              

дела 

Свършени 

граждански дела 

Свършени 

наказателни дела 

       2011         1 274             953            321 

       2012         1 347             977            370 

       2013         1 341           1030            311 

  

 



Видно от горната таблица общият брой на свършените въззивни дела през 
периода 2011 – 2013 година постепенно и трайно се увеличава.  

 

Граждански дела 
От разгледаните през 2013 година въззивни граждански дела са свършени 

651, от които 548 или 84 % в срок до 3 месеца. През 2012 година свършените 

въззивни граждански дела са били 583, от които 490 или 84 % в срок до 3 месеца. 

През 2011 година свършените от този вид дела са били 516, от които 447 или 87 

% в срок до 3 месеца. И тук трябва да се отбележи устойчивост на показателя 

срочност след изключителното нарастване на решените в тримесечния 

инструктивен срок дела от този вид през предните три години с 55 пункта. 

 При въззивните частни граждански дела статистиката сочи свършени 379, 

от които 378 или 100 % в срок до 3 месеца. През 2012 година са били свършени 

394 такива дела, от които 393 или 100 % в срок до 3 месеца, а през 2011 година – 

437 дела, от които 438 или 100 % в срок до 3 месеца.  

 

 

Наказателни дела 

  

 През 2013г. са свършени ВНОХД-  121 бр. и ВЧНД- 190 бр. От 
тях в тримесечен срок от ВНОХД са приключени 85% и от ВЧНД 
96%. 
              През 2012 г. са приключени ВНОХД -149 бр. и ВЧНД -221 бр. 
От тях в тримесечен срок са свършени 87 % от ВНОХД и 96% от 
ВЧНД.  
               През 2011 г. са приключени ВНОХД- 156 бр. и ВЧНД -165 бр. 
От тях в тримесечен срок са свършени 90 % от ВНОХД и 97% от 
ВЧНД.  
               През 2011г. е отчетено както увеличаване броя на 
образуваните и разгледани ВНОХД в Окръжен съд в сравнение с 
предходните години, така и на бързината на приключването им. От 
общо приключените 156 бр. дела в три месецен срок са свършени 90 
%. При ВЧНД са приключените общо 165 дела, от тях 97% са в 
същия срок. През 2012г. се констатира спад в общия брой свършени 
ВНОХД, както и в броя на приключените такива в тримесечен срок. 
Същият е 87%. При ВЧНД се констатира рязко увеличение на 
постъпилите и приключени такива, като се запазва процента на 
свършените от тях в тримесечен срок.  
 През 2013г. се отчита рязко намаление на постъпилите и 
разгледани ВНОХД. Намалението при постъплението на този вид 
дела през последните години се дължи на значителния брой 
разглеждани НОХД по реда на Глава 27 и 29 НПК от районните 



съдилища. На подсъдимите се налагат наказания при условията на 
чл.55 НК и чл.58 А НК. Производствата приключили със 
споразумение не подлежат на въззивна проверка. При разглеждане 
на делата по глава 27 НПК се постановява осъдителна присъда с 
намаляване размера на наложеното наказание или замяната му с 
по-леко по вид такова. По тази причина при по голяма част от 
наказателните дела от общ характер, разглеждани от РС отпада 
необходимостта от атакуване на съдебния акт пред въззивната 
инстанция. 
             При ВЧНД за 2012г. е отчетено рязко увеличение на броя на 
постъпилите, разгледани и приключени такива в сравнение с 
предходните години. За 2013г. е налице намаление в постъплението, 
но се запазват по-високи стойност в сравнение с предходни години. 
             В края на отчетния период са останали несвършени 12 бр. 
ВНОХД и 16 бр.ВЧНД. Част от тях са обявени за решаване, като до 
края на годината не са изготвени съдебните актове по тях. По тази 
причина се отчитат като останали несвършени дела за изминалата 
година. 
 
 

 

2.1.Брой на решените дела с акт по същество – анализ по видове 

 

Първоинстанционни дела 

 

Граждански дела  
По 220 от решените първоинстанционни граждански дела съдът се е 

произнесъл с акт по същество, спрямо 268 през 2012 година и 196 през 2011 

година. От решените частни граждански дела с акт по същество са приключили 

62 дела.  

При решените административни дела съдът не се е произнесъл с акт по 

същество, а единственото разгледано такова дела е прекратено, спрямо едно 

дело през 2012 година и 1 през 2011 година.  

Решените търговски дела с акт по същество са 106, при 102 за 2012 година 

и 78 за 2011 година.  

От всички 55 фирмени дела, 52 са приключени с акт по същество. През 
2012 година те са били 83, а през 2011 година – 54 дела. 

  

Наказателни дела 

   

 През 2013г. са приключени общо 317 бр. първоинстанционни 
наказателни дела.  



             При  НОХД са  приключени общо 50 бр. От тях 30 бр. са 
решени със съдебен акт по същество, със споразумение са 
приключени 17 бр. и  по 3 бр. са прекратени производствата.   
              При ЧНД  са приключени общо 267 бр. От тях са решени с 
акт по същество 216 бр.,  като са прекратени  51 бр.  
              През 2013г. са разгледани 66 бр. НОХД. От тях са 
приключени с присъди и споразумения  общо 50 бр.  Подсъдими са  
91 лица, като са осъдени 49 лица. 

• По Глава ІІ „Престъпления против личността” от НК са 
разгледани 6 бр. дела. От тях са приключени 4 бр. дела. От тях по 
чл.115-118 НК са приключени  2 бр. и по чл.123 НК-  2 бр. Осъдени 
са 3 лица. 

• По Глава V „Престъпления против собствеността” НК са 
разгледани 12 дела. От тях са приключени 8 бр. дела за извършени 
престъпления по чл.199 НК и по чл.203 НК. Осъдени са 10 лица. 

• По  глава VІ „Престъпления против стопанството” НК са 
разгледани 16 дела и са приключени 13 бр. дела за извършени 
престъпления по чл.243 -249 НК. Осъдени  са 13  лица. 

• По Глава VІІ „Престъпления против данъчната, 
финансовата  и осигурителната система” НК са разгледани 3 дела. 
От тях са приключени 2 бр. дела за извършени престъпления по 
чл.252-257 НК. Осъдени са 2 лица. 

• По Глава VІІІ „Престъпления против дейността на 
държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи 
публични функции” са разгледани 9 бр. дела, приключени са  6 от 
тях. Осъдени са 3 лица. 

• По Глава ХІ „Общо опасни престъпления” НК са 
разгледани 19 бр. дела. От тях са приключени 17 бр. дела, като по 
чл. 343 ал.1 - ал. 4 НК  са 8 бр. и по чл.354 а НК  са 9 бр. Осъдени са  
18 лица. 
              При сравнителният анализ е видно, че са решени най-много 
дела по Глава ХІ „Общо опасни престъпления” НК. Разгледани са 
общо 19 наказателни производства за извършени престъпления по 
чл. 343 НК и по чл.354 а НК. Приключени са 17 дела. От тях най-
голям дял имат престъпленията по чл.354 А НК, които са 9 бр. По 
чл.343 ал.1-4 НК са приключени 8 бр. дела. Осъдени са общо 18 
лица. 
               На следващо място са решените дела по Глава VІ 
„Престъпления против стопанството” НК. Разгледани са общо 16 



дела и са приключени 13 бр. дела за извършени престъпления по 
чл.243 НК, чл.244 НК и по чл.249 НК. Осъдени  са 13  лица. 
              На следващо място са приключените производства по Глава 
V „Престъпления против собствеността” НК. Разгледани са 12 бр. 
дела и са приключени 8 от тях.  Постановените съдебни актове по 
дела за извършени престъпления по чл.199 НК и по чл.203 НК, като 
са осъдени 10 лица. 
             На следващо място са приключени наказателни 
производства по глава VІІІ „Престъпления против дейността на 
държавни органи и обществени организации” НК. Разгледани са 9 
бр. дела. От тях са приключени 6 бр. Осъдени са общо 3 лица. 
             На следващо място са приключените дела по Глава ІІ 
„Престъпления против личността” НК. Разгледани са общо  6 дела, 
от които за извършени престъпления по чл.115-118 НК са 3  бр. и по 
чл.123 НК  -  3 бр.  Приключени са 2 бр. дела по чл.115 -118 НК и  2 
бр. по чл.123 НК, като са осъдени 3 лица. 
             На следващо място са приключените наказателни 
производства по Глава VІІ „Престъпления против данъчната, 
финансовата и осигурителната система” НК.  Разгледани са общо 3  
наказателни дела за извършени престъпления по чл.252-257 НК, 
като 2 от тях са приключени. Осъдени са 2 лица 
              
              Постановени съдебни актове по ЧНД: От тях по чл.306 НК-15 
бр., по чл.451 НК- 12 бр., по чл. 87 НК- 5 бр., по чл.61 НПК- 3 бр., по 
чл.64-65 НПК- 31 бр., по чл.68 НПК- 1 бр., по чл.70 НПК- 2 бр., по 
чл.72 НПК -1 бр., по чл.111 НПК- 2 бр., по чл.243 НПК-8 бр., по 
чл.368 НПК-1, по чл. 44 ЗЕЗЗА- 4 бр., по ЗПИИРКОРНФС- 10 бр. и 
по ЗСРС- 37бр. 
 
 
              Приключени първоинстанционни наказателни дела с 

актове по същество:  През 2013г. са постановени съдебни актове по 
същество по 30 бр. НОХД, АНД -1 бр. и по 216 бр. ЧНД.  
              През 2012г. са постановени съдебни актове по същество по 30 
бр. НОХД и по 268 бр. ЧНД.  
              През 2011г. са постановени съдебни актове по същество по 
НОХД – 32 бр., АНД – 6 бр. и по ЧНД са 264 бр. При сравнителния 
анализ за периода от три години се констатира тенденция на 
запазване броя на постановените съдебни актове по същество по 
НОХД.  През 2011г. в сравнение с предходните такива е отчетено 



рязко увеличение на приключените дела по реда на чл.382 -384 
НПК. Това обстоятелство е довело до намаление броя на 
приключените НОХД с акт по същество. През 2012г. е отчетено 
незначително намаление броя на тези дела в сравнение с 
предходната година. През 2013г. се запазват същите стойности от 
2012г. 
               За сравнителния период от три години се отчита  
намаление  броя на постъпилите, разгледани и приключени ЧНД, 
както и намаляване броя на постановените актове по същество. 
 

 Въззивни производства 

            

 Граждански дела 

Решените въззивни граждански дела с акт по същество са 624 спрямо 550 

през 2012 година и 494 през 2011 година. От свършените въззивни частни 

граждански дела с акт по същество са решени 335 спрямо 369 през 2012 година и 

397 през 2011 година. 

  

 Наказателни дела 

 

 За 2013г. са приключени общо 311 бр. въззивни производства. 
По тях са постановени  общо 292 бр. съдебни актове. При ВНОХД с 
акт по същество са приключени 116 бр., а при ВЧНД са 176 бр. 
Производствата по 19 дела са прекратени. 
              Видове постановени съдебни актове по ВНОХД: Решения, с 
които е потвърден първоинстанционния акт са 71 бр., изменени са 
20 бр. и са отменени 25 бр. Производствата по 5 бр. дела са 
прекратени.  
             Постановените въззивни решения по чл.335 ал.1 и ал.2 НПК 
са 13 бр. и по чл.336 НПК- 12 бр. Общо са отменени 25 присъди и 
решения на РС. 
              Постановените въззивни решения по чл.337 ал.1 НПК са 17 
бр., по чл.337 ал.2 НПК са 2 бр. и по чл.337 ал.3 НПК са 1 бр.  
              Постановени съдебни актове по ВЧНД: Определения, с 
които е потвърден първоинстанционния акт са 144 бр., изменени са 
9 бр., отменени 23 бр. Производствата по 14 дела са прекратени. 
              За 2013г. са  приключени общо 311 въззивни дела. От тях с 
акт по същество са решени 292 бр., като 19 дела са прекратени. 
Общо са потвърдени 215  бр. или 74 %, изменени са 29  бр. или 10 % 
и са отменени  48  бр. или 16 %. 
 



               За 2012г. са приключени общо 370 бр. въззивни 
производства. По тях са постановени  общо 356 бр. съдебни актове. 
При ВНОХД с акт по същества са приключени 143 бр., а при ВЧНД 
са 213 бр. Производствата по 14 дела са прекратени. Общо са 
потвърдени 252  бр., изменени са 48  бр. и са отменени  56  бр. От тях 
въззивни решения, постановени по чл.335 ал.1 и ал.2 НПК са 17 бр., 
а по чл.336 НПК-11 бр. Общо са отменени 28 присъди и решения, 
както и 28 определения на РС. 
              През 2011г. са разгледани 189 ВНОХД и 165 ВЧНД. 
Постановените  съдебни актове  по въззивните производства са 
общо 314 бр. От тях 153 бр. са по ВНОХД и 161 бр. по ВЧНД. 
Решения, с които е потвърден първоинстанционния акт са 233 бр., 
изменени са 36 бр. и отменени са 45 бр. От тях въззивни решения, 
постановени по чл.335 ал.1 и ал.2 НПК са 13 бр., а по чл.336 НПК-12  
бр. Общо са отменени 25 присъди, както и 20 определения на РС. 
         

 

2.2.Брой на прекратените дела – причини  

 

Граждански дела 

При свършените първоинстанционни граждански дела производството е 

прекратено по общо 68 дела спрямо същия брой - 68 дела за 2012 година и 90 

дела за 2011 година. Основната причина за този 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.  
Разгледаното едно административно дело е прекратено. Няма прекратени 

административни производства през предходните 2011 и 2010 година. 

Прекратените търговски дела са 45, като основанията за прекратяване на 

тези видове дела са идентични с тези по гражданските дела.  

Прекратените частни граждански дела през 2013 година са 3, спрямо 2 за 

2012 година и 9 за 2011 година.  

Прекратените въззивни граждански дела са 27 спрямо 33 за 2012 година и 

22 за 2011 година. Основанията са недопустимост на жалбата, оттегляне на 

жалбата, постигната спогодба, върнати на районния съд за поправяне на явна 

фактическа грешка или за администриране на въззивната жалба.  

Прекратените въззивни частни граждански дела са 44 спрямо 25 за 2012 

година и 40 за 2011 година. Основанията са недопустимост на жалбата, 

оттегляне на жалбата, върнати на районния съд за изпълнение на процедури по 

чл.215 и чл.201 ГПК /отм./, респ. чл. 260 и 276 от ГПК. 

 



Наказателни дела 

 

               През 2013г. са прекратени 20 бр. НОХД. От тях 17 бр. са 
приключени със споразумение. По 3 бр. дела е прекратено 
производството. По едно от тях производството е прекратено на 
основание чл.288 НПК, като делото е върнато на прокурора за 
доразследване. По две дела не е одобрено внесеното споразумение, 
като делото е върнато на прокурора. От разгледаните ЧНД  са 
прекратени 9 бр.  
                През 2012г са прекратени 36 бр. НОХД. От тях 32 бр. са 
приключени със споразумение. По 4 бр. дела е прекратено 
производството. По едно от тях производството е прекратено на 
основание чл.288 НПК, като делото е върнато на прокурора за 
доразследване. По две дела не е одобрено внесеното споразумение, 
като делото е върнато на прокурора. По едно дело е прекратено 
производството, като е изпратено по подсъдност на друг съд. От 
разгледаните ЧНД  са прекратени 13 бр.  
               През 2011г. са прекратени  38 бр. НОХД. От тях 30 бр. са 
приключени с одобрено споразумение. Производствата по 4 дела са 
прекратени и върнати на прокурора за доразследване. 
Производствата по 4 бр. НОХД са прекратени като е променена 
подсъдността. От разгледаните АНД е прекратено производството 
по едно дело. От разгледаните ЧНД са прекратени 10 бр. 

 

 

 

3. Висящи дела в края на отчетния период  

 

Година Общо останали 

дела 

Граждански дела Наказателни дела 

2011 349 281 68 

2012 359 287 72 

2013 332 282 50 

  

Както бе казано и по-горе намаляването на останалите неприключени в 

края на отчетния период дела е очевидно, което безспорно води до извод за 

ускоряване на съдебния процес. 

 

 

Граждански дела 
В края на 2013 година са останали несвършени: 79 първоинстанционни 

граждански дела, спрямо 73 за 2012 и 117 за 2011 година, което е значително 

намаление; 115 търговски дела, спрямо 100 за 2012 година и 75 за 2011 година; 



70 въззивни граждански дела спрямо 95 за 2012 година и 64 за 2011 година и 18 

въззивни частни граждански дела. Няма останали несвършени административни 

дела. Общият брой на висящите към 31.12.2012 година граждански дела е 282 

спрямо 287 за 2012 година и 281 за 2011 година, което потвърждава 

значителното подобряване срочността на разглеждане и решаване на тези дела, 

дори и при значително повишеното постъпление. 

 

 

Наказателни дела  

 

 От образуваните през 2013г. са останали несвършени в края на 
годината 16 бр. НОХД  и 6 бр. ЧНД. От останалите несвършени 
НОХД за отчетния период има 5 дела, образувани през предходни 
години. Останалите  несвършени 11 бр. дела са образувани през 
2013г. Констатират се различни причини, поради неприключването 
им до края на отчетния период. Четири дела са образувани през 
месеците ноември и декември 2013г. Липсва технологична 
възможност за разглеждането и приключването им до края на 
същата година. Останалите несвършени дела са 5 бр. Същите се 
разглеждат по общия ред, като се отлагат по различни причини. 
Основна причина за отлагане се явява необходимостта от събиране 
на доказателства в хода на съдебното следствие, както по искания на 
страните, така и по служебен почин. По две дела са постановени 
присъди, като не са изготвени мотивите към тях до края на 
годината. ЧНД, които са останали несвършени до края на годината 
са образувани през месеците ноември и декември 2013г. 
                 В края на 2012г. са останали несвършени НОХД 15 бр. и 
ЧНД – 11бр. В края на 2011г. са останали несвършени НОХД – 13 бр. 
и ЧНД-  7 бр.  

 

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

касационна проверки, изводи  

 

 

Граждански дела 

Обжалвани са общо 110 решения по граждански и търговски дела, решени 

през отчетната година.  

144 от свършените през годината въззивни граждански дела решенията са 

обжалвани пред ВКС.  

Обжалвани са и постановените през годината съдебни актове по 54 

въззивни частни граждански дела.  

През годината са върнати 146 граждански дела решени с акт по същество 

от по-горните инстанции, като потвърдени /оставени в сила/ са решенията по 95 



дела и са отменени решенията по 26 дела, като 25 са изменени. Основна причина 

за отменените решения са представените от страните пред въззивната инстанция 

нови доказателства по делата. 

От по-горните инстанции са върнати и обжалвани 167 граждански дела, 

които не са приключили с акт по същество, от които 132 или 80 % са 
потвърдени, 30 акта са отменени и 5 изменени.  

 

 

Наказателни дела 

  

 За 2013г. от приключените първоинстанционни наказателни 
дела са атакувани съдебните актове по 16 бр. НОХД и 28 бр. ЧНД. 
Общо са обжалвани съдебните актове по 44 наказателни дела. При 
въззивната и касационна проверка на постановените актове по 
делата са потвърдени 28 бр., изменени са 5 бр. и са отменени 7 бр. 
По 4 бр. няма резултат от инстанционната проверка. Процентно 
съотношение на атакуваните съдебни актове на потвърдени са 64 %, 
изменените са 11 %, а отменените са 16 % . 
               За 2012г. от приключените първоинстанционни 
наказателни дела са атакувани съдебните актове по 14 бр. НОХД и 
44 бр. ЧНД. Общо са обжалвани съдебните актове по 58 наказателни 
дела. При въззивната и касационна проверка на постановените 
актове по делата са потвърдени 40 бр., изменени са 9 бр. и са 
отменени 4 бр. По 5 бр. няма резултат от инстанционната проверка. 
Процентно съотношение на атакуваните съдебни актове на 
потвърдени са 69 %, изменените са 15 %, а отменените са 7 % . 
                От приключените през 2011г. първоинстанционни 
наказателни дела са атакувани присъдите по 19 бр. НОХД, както и 
съдебните актове по 2 бр. АНД и по 35 бр. ЧНД. Общо са атакувани 
съдебните актове по 56 наказателни дела. При въззивната и 
касационна проверка на постановените актове по делата са 
потвърдени 39 бр., изменени са 8 бр. и са отменени 5 бр. Процентно 
съотношение на атакуваните съдебни актове на потвърдени са 70 %, 
изменените са 14 %, а отменените са 9 % . 
              За сравнителния период от три години се констатира, че за 
2011г. и 2012г. броят на съдебни актове, обект на инстанционна 
проверка се запазва почти еднакъв брой.  През 2013г. е намален 
общия брой на обжалваните и протестирани актове в сравнение с 
предходните години. Това се дължи на намаляване броя на 
атакуваните съдебни актове, постановени по ЧНД. За периода от 
три години се запазва броя на обжалваните или протестирани 



присъди, постановени по НОХД. За 2011г. като процентно 
съотношение е налице увеличение на потвърдените актове. През 
2012г е запазен е броя на същите в сравнение с предходната година. 
При изменените актове се отчита увеличение, а на отменените 
актове намаление в сравнение с предходната година. През 2013г. се 
констатира намаляване броя на потвърдените актове в сравнение с 
предходните години, което се дължи на намаляване на броя на 
атакуваните актове. Отчита се намаляване процента на изменените, 
както и повишаване броя на отменените  актове.  
 

 

Въззивни производства  

Граждански дела 
По 144 от свършените през годината въззивни граждански дела решенията 

са обжалвани пред ВКС.  

Обжалвани са и постановените през годината съдебни актове по 54 

въззивни частни граждански дела.  

 

Наказателни дела 

 

  

           Постановените съдебни актове от Окръжен съд като въззивна 
инстанция не подлежат на касационна проверка с изключение на 
постановена 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 12 дела, 
постановени от Окръжен съд, като въззивна инстанция. При 
извършената касационна проверка са потвърдени  8 от тях и са 
отменени  3  съдебни акта.  
 

 

  5. Структура на наказаната престъпност. 
             

 Внесените прокурорски актове за 2013г. са 51 бр. От тях 
обвинителните актове са 42 бр. и 9 споразумения. Постановени са 50 
присъди и одобрени споразумения. Съдени са общо 91 лица, като са 
осъдени 49 лица. За изминалата 2013г. са влезли в сила общо 49 
присъди и споразумения, като по тях са осъдени общо 55 лица. 
Същите са както следва: 

• По Глава ІІ „Престъпления против личността” НК са 
осъдени 3 лица; 



• По Глава V „Престъпления против собствеността” НК са 
осъдени 16 лица; 

• По Глава VІ „Престъпления против стопанството” НК са 
осъдени 10 лица; 

• По Глава VІІ „Престъпления против данъчната, 
финансовата  и осигурителната система” НК са осъдени 3 лица; 

• По Глава VІІІ „Престъпления против дейността на 
държавни органи и обществени организации” НК са осъдени 2 
лица; 

• По Глава ХІ „Общо опасни престъпления” НК са осъдени 
21 лица; 
                През 2012г. са влезли в сила общо 61 присъди и 
споразумения, като по тях са осъдени общо 71 лица. 
               През 2011г. са влезли в сила 72 присъди, решения и 
споразумения, като по тях са осъдени общо 98 лица. При 
сравнителния анализ за три години се констатира тенденция на 
намаляване броя на осъдените лица с влезли в сила актове. Това 
обстоятелство се дължи на намаляване броя на постъпилите и 
разгледани наказателни дела от общ характер. През 2011г. броят на 
тези дела е най-голям, а от тук и броят на влезлите в сила съдебни 
актове и осъдени лица. През 2012г. намалява броя на постъпилите и 
разгледани НОХД, което води и до намаляване на влезлите в сила 
съдебни актове и осъдени лица. За 2013г. се отчита по-малко 
постъпление на НОХД в сравнение с предходната година, което 
води и до намаляване броя на осъдените лица с влезли в сила 
актове. През периода от три години се запазва най-висок брой 
осъдени лица за извършени престъпления по Глава ХІ НК, по Глава 
V НК и по Глава VІ НК. Констатира се намаляване броя на 
осъдените лица с влезли в сила съдебни актове за извършени 
престъпления по Глава ІІ НК и по Глава VІІ НК. За 2011г. броят им е 
най-висок, като намалява през 2012г. и 2013г. За периода от три 
години се запазват  почти еднакви стойности на осъдените лица по 
Глава VІІІ НК. 
 
 
               6. ОПРАВДАТЕЛНИ ПРИСЪДИ: 

              През 2013г. от разгледаните и приключени НОХД има 
постановени оправдателни присъди по 3 тях. Това са НОХД 
№ 682/2012г., НОХД № 17/2013г. и по НОХД № 313/2013г. 
Постановените присъди са атакувани пред въззивната инстанция. 



При разглеждането им от нея по първите две дела са постановени 
осъдителни присъди. Същите са потвърдени от ВКС. По НОХД № 
313/2013г. към настоящия момент няма резултат от инстанционната 
проверка. 
               През 2012г. от разгледаните и приключени дела няма 
постановена изцяло оправдателна присъда. По две дела има по едно 
оправдано лице от подсъдимите. По едното от делата подсъдими са 
две лица, а по другото са трима. С присъдата по един от 
подсъдимите е оправдан по обвинението за извършено 
престъпление.  
               През 2011г. от разгледаните и приключени наказателни 
дела са постановени 2 оправдателни присъди. По други две дела, по 
които са постановени осъдителни присъди, са отменени при 
въззивната проверка. Осъдените лица са признати за невинни по 
обвинението за извършено престъпление.  За 2011г. са налице общо 
три влезли в сила присъди, по които подсъдимите са признати за 
невинни по обвинението за извършено престъпление. 
               
             При сравнителния анализ за периода от три години се 
констатират ниски стойности на постановените оправдателни 
присъди, спрямо общия брой приключени наказателни дела. През 
2012г. за пръв път е отчетена липсата на изцяло оправдателна 
присъда.  
 
 
                7. ДЕЛА С ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС: По описа на ВТОС 
няма НОХД, които да са включени в списъка на ВСС за делата с 
обществен интерес. 
 
 8.Специални разузнавателни средства 

 През 2013 година в изпълнение на процедурите по НПК и  
ЗСРС в ОС Велико Търново са разгледани 139 искания за прилагане 
на специални разузнавателни средства, като по 136 от тях са дадени 
разрешения, а по 3 е направен отказ. В сравнение с минали години 
през 2013 година за първи път е констатирано рязко намаление на 
исканията за прилагане на СРС.  

 

 

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 25 

/22 съдии и 3 мл. съдии/. Към края на 2013 година 4 щатни съдийски бройки са 

незаети. Същите са разпределени в две отделения – наказателно и гражданско, 

като 8 съдии разглеждат наказателни дела, 12 съдии разглеждат граждански 

дела, единия мл. съдия участвува в разглеждането само на въззивни наказателни 

и граждански дела.  

При общо 1 874 граждански дела за разглеждане през 2013 година 

средната натовареност по щат при посоченото по-горе разпределение е 9.76 дела 

на месец на съдия. При стоящите за разглеждане общо 679 наказателни дела 

средната натовареност по щат е била 6.29 дела на месец на съдия. Средната 

натовареност по щат спрямо общия брой от 2 553 дела за разглеждане за 

2013 година е била 8.51 дела на месец на съдия.  
При свършените общо 1 592 граждански дела средната натовареност по 

щат е била 8.29 дела на месец на съдия, а при свършените общо 629 наказателни 

дела средната натовареност по щат е била 5.82 дела на месец на съдия. Средната 

натовареност по щат спрямо общия брой от 2 221 свършени дела през 2013 

година е била 7.40 дела на месец на съдия.  
При гражданските дела за разглеждане действителната натовареност е 

била 12.51 дела на месец на съдия, а при наказателните дела за разглеждане – 

7.51 дела на съдия на месец. Средната действителна натовареност спрямо 

общия брой 2 553 дела за разглеждане през 2013 година е била 10.01 дела на 

месец на съдия.  
При свършените граждански дела действителната натовареност е била 

10.51 дела на месец на съдия, а при свършените наказателни дела – 7.25 дела на 

месец на съдия. Средната действителна натовареност спрямо общия брой от 

2 221 свършени дела през 2013 година е била 8.71 дела на месец на съдия.  
През 2013 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 87 дела, като е свършил 83 дела; съдия Йовкова – 139 дела за 

разглеждане, свършени 109 дела; съдия Драгостинов – 151 дела за разглеждане, 

свършени 119; съдия Вачкова – 131 дела за разглеждане, свършени 112; съдия 

Кънева – 146 дела за разглеждане, свършени 118; съдия Гайнова – 134 дела за 

разглеждане – свършени 108; съдия Солакова – 144 дела за разглеждане – 

свършени 127; съдия Костова – 22 дела за разглеждане – свършени 22; съдия 

Динкова – 133 дела за разглеждане – свършени 98; съдия Спасова – 65 дела за 

разглеждане – свършени 65; съдия Стефански – 128 дела за разглеждане – 

свършени 97; съдия Димова – 133 дела за разглеждане – свършени 114; съдия 



Събева – 139 дела за разглеждане – свършени 120; съдия Павлова – 137 дела за 

разглеждане – свършени 120; мл. съдия Събев – 45 дела за разглеждане, 

свършени 41; мл. съдия Димова – 71 дела за разглеждане, свършени 71 и мл. 

съдия Колев – 68 дела за разглеждане, свършени - 68. 

 При наказателните дела – съдия Маркова е имала за разглеждане 68 

дела, като е свършила 58 дела; съдия Колева – 67 дела за разглеждане, свършени 

62; съдия Томов – 68 дела за разглеждане, свършени 61; съдия Борисов 78 дела 

за разглеждане, свършени 71; съдия Пачиков – 57 дела за разглеждане, свършени 

56; съдия Стоева – 78 дела за разглеждане, свършени 76; съдия Милев – 75 дела 

за разглеждане, свършени 70; съдия Димитрова – 78 дела за разглеждане, 

свършени 68; мл. съдия Събев –  12 дела за разглеждане, свършени 10 дела; мл. 

съдия Димова – 33 дела за разглеждане, свършени 33 дела, мл. съдия Колев – 34 

дела за разглеждане, свършени - 33. Освен съдиите от наказателното отделение 

през годината са разгледали и решили наказателни дела и съдия Янев е имал за 

разглеждане 3 дела, като е свършил 3 дела; съдия Йовкова – 2 дела за 

разглеждане, свършени 2 дела; съдия Вачкова – 3 дела за разглеждане, свършени 

3; съдия Драгостинов – 3 дела за разглеждане, свършени 3 дела; съдия Кънева – 

2 дела за разглеждане, свършени 2; съдия Гайнова – 2 дела за разглеждане – 

свършени 2; съдия Солакова – 1 дело за разглеждане – свършено 1; съдия 

Костова – 1 дело за разглеждане – свършено 1; съдия Динкова – 2 дела за 

разглеждане – свършени 2; съдия Спасова – 1 дело за разглеждане – свършено 1; 

съдия Стефански – 5 дела за разглеждане – свършени 5; съдия Димова – 2 дела за 

разглеждане – свършени 2; съдия Събева – 1 дело за разглеждане – свършено 1; 

съдия Павлова – 3 дела за разглеждане – свършени 3.  

В обобщение, като изключа председателя на съда и заместниците на 

председателя, при така възприетото през 2013 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  Вачкова, съдия Кънева и съдия Солакова при гражданските съдии и съдия 

Стоева, съдия Милев и съдия Борисов 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 87 дела, като е свършил 83 дела, 

от които в тримесечния инструктивен срок – 82, или 100 %. 

Обжалваните дела са 10, от които 8 потвърдени и 2 отменени. 

съдия Елза Йовкова е имала 139 дела за разглеждане, от които са 

свършени 109 дела – 96 в тримесечния инструктивен срок, или 88 %.  

Обжалваните дела са 26, от които 17 потвърдени, 5 отменени и 4 

изменени. 



съдия Георги Драгостинов е разгледал 131 дела и е свършил 112, от 

които 102 или 92 % в тримесечен срок. 

Обжалваните дела са 25, от които 18 потвърдени, 1 изменено и 6 

отменени. 

съдия Иванка Вачкова е имала 151 дела за разглеждане, свършила е 119, 

от които 90 или 76 % в тримесечния инструктивен срок. 

Обжалваните дела са 23, от които 15 потвърдени, 6 изменени и 2 

отменени. 

съдия Маруся Кънева е имала 146 дела за разглеждане, свършени 118, от 

които 95 или 80 % в тримесечния срок. 

Обжалваните дела са 25, от които 18 потвърдени, 2 изменени и 5 

отменени. 

съдия Димитринка Гайнова е разгледала 134 дела, от които свършени са 

108 – 84 или 77 % в тримесечния инструктивен срок. 

Обжалваните дела са 21, от които 12 потвърдени, 6 отменени и 3 

изменени. 

съдия Ивелина Солакова е имала за разглеждане 144 дела, свършила е 

127, от които 108 или 85 % в тримесечния инструктивен срок. 

Обжалваните дела са 23, от които 16 потвърдени, 1 изменено и 6 

отменени. 

съдия Диана Костова е имала 22 дела за разглеждане, като е свършила 22, 

от които 22 или 100 % в тримесечния инструктивен срок. 

Обжалваните дела са 9, от които 8 потвърдени и 1 изменено. 

съдия Росица Динкова – е имала 133 дела за разглеждане – свършени 98, 

от които 78 или 80 % в тримесечния инструктивен срок. 

Обжалваните дела са 18, от които 16 потвърдени и 2 отменени съдебни 

акта. 

съдия Поля Спасова е разгледала 65 дела – свършени 65, от които 56 или 

85 % в тримесечен срок. 

Обжалваните дела са 23, от които 18 потвърдени, 3 изменени и 2 отменени 

актове. 

съдия Станислав Стефански е имал за разглеждане 128, от които е 

свършил 97 – 76 или 79 % в тримесечния инструктивен срок. 

Обжалваните дела са 27, от които 21 потвърдени,1 изменено и 5 отменени. 

съдия Иванка Димова е разгледала 133 дела, от които е свършила 114, от 
тях 103 или 91 % в тримесечен срок. 

Обжалваните дела са 22, от които 15 потвърдени, 2 изменени и 5 

отменени. 

съдия Татяна Събева е разгледала 139 дела, от които е свършила 120 – 97 

или 81 % в тримесечния инструктивен срок. 

Обжалваните дела са 13, от които 10 потвърдени и 3 отменени. 

съдия Янка Павлова е имала 137 дела за разглеждане – свършени 120, от 

които 110 или 92 % в тримесечния инструктивен срок. 

Обжалваните дела са 26, от които 16 потвърдени, 5 изменени и 5 

отменени. 



мл. съдия Валери Събев – 45 дела за разглеждане, свършени 41, от които 

40 или 100 % в тримесечния срок. 

Върнатите през годината обжалваните дела е 1, което е потвърдено. 

мл. съдия Анна Димова е разгледала 71 дела, свършила е 71, от 66 или 93 

% в тримесечния инструктивен срок. 

Обжалваните дела са 12, от които 9 потвърдени, 1 изменено и 2 отменени. 

мл. съдия Димо Колев е разгледал 68 дела, свършил е 68, от които 67 или 

100 % в тримесечния инструктивен срок. 

Обжалваните дела са 9, от които всичките 9 потвърдени. 

 

 

Наказателни дела 

 

              Приключените наказателни дела през 2013г. са общо 629 бр. 
От тях  съдиите от наказателната колегия са свършили  общо 598 бр. 
Всеки един от тях е приключил наказателни дела както следва: Мая 
Маркова -58 бр., Корнелия Колева -62 бр., Теодор Милев -70 бр., 
Сара Стоева - 76 бр., Пламен Борисов -71 бр., Евгений Пачиков -56 
бр., Христо Томов -61 бр., Теодорина Димитрова- 68 бр., Анна 
Димова – 33 бр., Димо Колев- 33 бр. и Валери Събев- 10 бр. Средната 
натовареност на съдиите от наказателна колегия при разглеждане 
на делата е 6.29, а по отношение на свършените дела е 5.82.  
 

• Съдия Мая Маркова има възложени 64 бр. наказателни 
дела, разгледани са 68 бр., като са приключени 58 бр. Останали 
несвършени на края на отчетния период са 10 бр. дела. От 
приключените дела 95 % са в тримесечен срок. От атакуваните 
съдебни актове, които са постановени от съдията Маркова, са 
потвърдени 2 бр. и са отменени 2  бр. 
 

• Съдия Корнелия Колева има възложени 56 наказателни 
дела, разгледани 67 бр. и са приключени 62 бр. Останали са 
несвършени 5 бр. От приключените дела 95 % са в тримесечен срок. 
От обжалваните съдебни актове, постановени от съдията Колева са 
потвърдени 7 бр.  
 

• Съдия Теодор Милев има възложени 69 бр. наказателни 
дела, разгледани са 75 бр. и са приключени 70 бр. Останали 
несвършени на края на отчетния период са 5 бр. дела. От 
приключените дела 97 % са в тримесечен срок. От атакуваните 



съдебни актове, постановени от съдията Милев са  потвърдени 3 бр. 
и е изменен 1 бр.  
 

• Съдия Сара Стоева има възложени 73 бр. наказателни 
дела, разгледани са 78 бр. и са приключени 76 бр. Останали 
несвършени на края на отчетния период са 2 бр. От приключените 
дела 93 % са в тримесечен срок. От атакуваните съдебни актове, 
постановени от съдията Стоева са потвърдени 3 бр., изменен е 1 бр. 
и са отменени 5 бр.   
 

• Съдия Евгений Пачиков има възложени 52 бр. 
наказателни дела, разгледани са 57 бр. и са приключени 56 бр. 
Останали несвършени на края на отчетния период са 1 бр. От 
приключените дела 96 % са в тримесечен срок. От атакуваните 
съдебни актове, постановени от съдията Пачиков са потвърдени 2 
бр. и са отменени 2 бр.  
 

• Съдията Пламен Борисов има възложени 68 бр. 
наказателни дела, разгледани са 78 бр.  и са приключени 71 бр. 
Останали несвършени на края на отчетния период са 7 бр. От 
приключените дела 94 % са в тримесечен срок. От атакуваните 
съдебни актове, постановени от съдията Борисов е потвърден 1 бр., 
изменен е 1 бр. и са отменени 2 бр.  
 

• Съдия Христо Томов има възложени 60 наказателни 
дела, разгледани са 68 бр. и са приключени 61 бр. В края на 
отчетния период са останали несвършени 7 бр. От приключените 
дела 93 % са в тримесечен срок. От обжалваните съдебни актове, 
постановени от съдията Томов са потвърдени 5 бр.   
 

• Съдия Теодорина Димитрова има възложени 66 
наказателни дела, разгледани 78 бр. и приключени 68 бр. В края на 
отчетния период са останали несвършени 10 бр. От приключените 
дела 88 % са в тримесечен срок. От атакуваните съдебни актове, 
постановени от съдията Димитрова са потвърдени 3 бр. и е изменен 
1 бр. 
 

• Съдия Анна Димова има възложени 26 бр. наказателни 
дела, разгледани са 33 бр. и са приключени 33 бр. В края на 
отчетния период няма несвършени дела. От приключените дела 88 



% са в тримесечен срок. От постановените съдебни актове от 
съдията Димова при инстанционната проверка е потвърден 1 бр. 
 

• Съдия Димо Колев има възложени 30 наказателни дела, 
разгледани са 34 бр. и са приключени 33 наказателни дела. В края 
на отчетния период има останало несвършено едно дело. От 
приключените дела 100 % са в тримесечен срок. От постановените 
съдебни актове на съдията Колев при инстанционната проверка е 
потвърден 1 бр. 
 

• Съдия Валери Събев има възложени 12 наказателни 
дела, разгледани 12 бр. и приключени 10 бр. В края на отчетния 
период има останали несвършени 2 дела. От приключени дела 100 
% са в тримесечен срок. Съдията Събев няма обжалвани съдебни 
актове. 
 

 

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 много добро ниво при всички съдии.  

 

Като краен общ резултат от дейността на Окръжен съд – Велико 

Търново за 2012 година следва да посочим, че съдиите са разгледали общо 2 

553 дела, по които са провели 2065 съдебни заседания, решили са общо 2 221 

дела, от които 1 964 или 88 % в тримесечен срок, като са се произнесли с акт 

по съществото на делото по 1 940 дела и са прекратили 281 дела. Останалите 

несвършени 332 дела в края на годината съставляват само 13 % от всички 

дела за разглеждане.  

 

 

 

 

ІV. РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2013 ГОДИНА 

 

През 2013 г. бе извършена Комплексна планова проверка от 
Инспекторатът към Висш съдебен съвет по гражданските и търговските 
дела в Окръжен съд - Велико Търново. Обхватът на проверката включваше 
дейността на Окръжен съд - Велико Търново по образуването, движението 
и приключването на гражданските и търговските дела за периодите 
01.01.2011 г. - 31.12.2011 г., 01.01.2012 г. - 31.12.2012 г. и 01.01.2013 г.- 



22.11.2013 г. В Акта за резултатите от проверката бе констатирано, че 
организацията на административната дейност на Окръжен съд - Велико 
Търново е много добра, че отделните служби работят ефективно, при 
добро взаимодействие, което е предпоставка за бързо и качествено 
административното обслужване на гражданите. Направен е изводът, че 
организацията на дейността по образуването и движението на 
гражданските дела също е добра, с изключение на установените в 
констативната част на акта пропуски, че образуването на 
първоинстанционните, въззивните граждански и търговските дела, 
насрочването и разглеждането им в Окръжен съд - Велико Търново в 
открити заседания е организирано добре, съобразно ГПК и ПАРОАВАС, в 
съответствие с професионалния опит на съдиите. В заключение е направен 
изводът, че съдиите в Окръжен съд - Велико Търново полагат усилия и се 
стремят да изпълняват задълженията си точно и отговорно, работят 
съвестно и професионално по образуването, движението и приключването 
на гражданските и търговските дела, както и положените усилия и на 
съдебните служители при изпълнение на задълженията, вменени им с 
ПАРОАВАС и с длъжностните характеристики, както и посочения по-горе 
извод за много добрата организация на дейността по образуването и 
движението на гражданските и търговските дела. 

Такава Комплексна планова проверка от Инспекторатът към Висш 

съдебен съвет през 2013 г. бе извършена и по наказателните дела за 
периода 01.01.2011 год. до 30.06.2013 год. И в Акта за резултатите от тази 

проверка са направени констатации, че дейността на ОС гр. Велико 

Търново е насочена към подобряване ефективността, прозрачността и 

достъпа до правораздаване на гражданите, с изключение на установените в 

констативната част на акта пропуски. Направен е изводът, че всеки съдия 

следи за действията, необходими за движението на всички висящи дела, 

които са му разпределени. Административният ръководител и съдиите 
работят със съдебните служители екипно за предотвратяване на ненужните 
забавяния и че Окръжен съд- гр. Велико Търново, поддържа и развива 

ефективни работни отношения с всички органи, имащи връзка със 
системата на правораздаване- прокуратурата, следствието, адвокатурата, 

пробационните служби, полицията, общините, някои неправителствени 

организации. Съдът организира и сътрудничи при срещи и съвместни 

дейности с тях, които поставят акцента върху съвместната работа, общите 
проблеми и съдебните реформи. 

Със заповед  на Председателя на Апелативен съд Велико Търново в 

края на 2013 година беше извършена проверка относно организация, 

образуване и движението на делата и приключването им в 

законоустановените срокове. От представените доклади е видно, че във 

ВТОС не са констатирани нарушения по горните показатели. 



Също в края на 2013 година бяха извършени от страна на ВТОС 

проверки в петте районни съдилища по същите въпроси. Видно от 
докладите никъде не са констатирани проблеми относно организацията, 

образуването и движението на делата, както и приключването им в законно 

установените срокове.   

 

V. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 

 Окръжен съд гр. Велико Търново се помещава в сградата на Съдебна 
палата гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски” № 16 заедно с Апелативен 

съд - В. Търново /тавански етаж/, Районен съд - В. Търново /втори етаж/ и 

Прокуратурата, която заема кабинетите на последния /четвърти/ етаж от 
палатата.  

 Със Заповед № ЛС-04-396/22.04.2008 г. на министъра на 
правосъдието на съответните административни ръководители на окръжни 

съдилища е възложено стопанисване на недвижими имоти – публична 
държавна собственост, представляващи съдебни палати, намиращи се в 

областните центрове (вкл. гр. Велико Търново). 

 През 2013 година в Съдебна палата – ул. „Васил Левски” № 16 и 

Сграда № 2 – ул. „Цанко Церковски” № 40 за подобряване сигурността на 
сградите и поддържането им в много добро експлоатационно състояние, 
след направени искания до ВСС, по които ни бяха отпуснати 

необходимите средства бяха извършени следните текущи ремонти: 

 - Текущ ремонт включващ подмяна на стари метални врати в 

архивните помещения на палатата с нови, със степен на огнеустойчивост 
съгласно предписаната от РС ПБЗН гр. Велико Търново. С дейността по 

подмяна на вратите се осигури съответствие на палатата с нормативните 
изисквания за пожарна безопасност в архивите и котелното помещение на 
сградата; 
 - Изпълнение на СМР за отстраняване на щета по застрахователнo 

събитиe от 2012 г. в Сграда № 2, ул. „Цанко Церковски” № 40, гр. Велико 

Търново, където се помещават ОД „Охрана”, Агенция по вписванията, 

Съдебно изпълнителната служба на Районен съд Велико Търново и 

Окръжна и Районна прокуратури. С ремонта на покривната конструкция се 
осигури нормалната експлоатацията на съдебната сграда и се предотврати 

възможността от щети през есенно – зимния сезон; 

 - Изпълнение на строително – монтажни работи за отстраняване на 
щети по застрахователни събития от 2012 г. в сградата на Съдебната 
палата, както следва: ремонт в кабинет № 4 на Апелативен съд в сутерена, 

ремонт на окачени тавани в деловодство на ВТОС и стая № 1 на Районен 

съд в сутерен, ремонт на архивно помещение на ВТОС и ремонт на 
кабинет № 92 на Районна прокуратура. С изпълнението на дейностите по 



ремонтите се осигури нормална експлоатация и по-добри условия на труд 

на магистрати и съдебни служители в помещенията. 

 През м. октомври 2013 г. в Окръжен съд – Велико Търново беше 
извършена планова тематична проверка по изпълнението на договорната 
дисциплина при отдаване под наем на имоти, собственост на МП във 

Великотърновски съдебен окръг. Проверяваният от Инспектората по чл. 46 

от Закона за администрацията при министерство на правосъдието период 

обхваща времето от 01.07.2009 г. до 10.10.2013 г., а тази проверка беше 
втора по рода си за нашия съдебен окръг. 
 В доклада от проверката е отчетено, че Съдебната палата в гр. 

Велико Търново е в добро състояние и задоволява нуждите на 
институциите, настанени в нея.  

 За Сграда № 2 са дадени задължителни указания за предприемане на 
действия от страна на Дирекция „ИУССД” на МП за анализ по отношение 
необходимостта от изграждането на нова съдебна палата – корпус № 2.  

 По отношение на организирането и провеждането на процедури за 
отдаване под наем на обекти със стопанско предназначени, намиращи се в 

съответните имоти на съдебната власт, както и сключването на договори за 
отдаване под наем със спечелилите търговете участници, министърът на 
правосъдието на основание чл. 387 и чл.370, ал. 1, т. 6 е упълномощил със 
Заповед № ЛС-04-145/06.02.2008 г. съответните административни 

ръководители на органите на съдебната власт да извършват дейностите по 

отдаване под наем на част от имоти – държавна собственост, която е 
отменена със заповед № ЛС-04-177/16.02.2010 г.  
 Правомощията на административните ръководители по отношение 
на организирането и провеждането на процедури за отдаване под наем на 
имоти или части от имоти – държавна собственост, при условията и по 

реда на Закона за държавната собственост и правилника за неговото 

прилагане са дадени отново със Заповед № ЛС-04-1465/30.08.2013 г. на 
министъра на правосъдието.  

 През м. декември 2013 г. в изпълнение на горепосочената Заповед № 

ЛС-04-1465/30.08.2013 г. на министъра на правосъдието, Окръжен съд  - 

Велико Търново обяви тръжни процедури за отдаване под наем на 
следните обекти в съдебната палата в гр. Велико Търново: 

• Помещение, разположено в централното фоайе (партерен етаж) 

на Съдебна палата в гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски” 

№16 с предназначение: „Център за правна информация и 

продажба на правна литература” и 

• Помещение, разположено в централното фоайе на входа на 
Съдебната палата в гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски” 

№16, с предназначение „Банков офис”. 

 



През 2013 година продължи работата по усъвършенстване на електронния 

обмен между деловодните системи на районните съдилища с Окръжен съд. Добавена 
беше нова функционалност, с която се ускори преноса на електронни документи между 

Районен съд – град Велико Търново и Великотърновски окръжен съд. До преди това 

делата се получаваха с един ден закъснение по електронен път, тъй като 

синхронизацията се извършваше извън работно време. По този начин, почти в реално 

време електронната папка по делата се прехвърля между двата съда. Добавена е нова 

функционалност в деловодния софтуер „АСУД”, чрез която на разположение на 

магистратите са в електронен вид обжалваните съдебни актове от първата инстанция.  

През годината системните администратори указваха съдействие на районните 

съдилища от Великотърновски съдебен район, които са поискали такава от тях, като 

остават и за напред на тяхно разположение.  

Ремонтирани бяха 40 непрекъсваеми токо-захранващи устройства, от които 10 

са предназначени за компютърните работни места на магистратите, 27 на служители и 3 

на сървърите в компютърната мрежа на Окръжен съд – гр. Велико Търново. Така се 

осигури защита от токови удари, което дава възможност за работа с компютрите при 

отсъствие на захранващо напрежение и се предотвратява загубата на информация при 

отпадане на електрозахранването.  

През годината се извърши подмяна на няколко повредени мрежови кабелни 

връзки. Чрез закупуването на високоскоростно активно мрежово устройство /суич/, се 

осигури   високоскоростна връзка на част от компютрите.  За вбъдеше ще се работи в 

посока подмяна на съществуващото активно мрежово оборудване с високоскоростно 

такова. Това ще допринесе значително до намаляване времето за изчакване при работа 

с продукти като правно-информационните системи, деловодния софтуер и 

звукозаписните системи в съдебните зали.  

През 2013 година, след направена среща на адвокати с председателя на ВТОС и 

разработчика на деловодния софтуер „АСУД” бе представена нова функционалност, 

даваща възможност чрез единен електронен портал адвокати и представляващи 

страните  да получат пълен достъп само до делата, по които са упълномощени. 

Порталът е достъпен на публичен интернет адрес  eCase.bg и вече  достъп до него имат 
повече от 20 регистрирани потребители.  

През годината бе върнат на Районен съд – гр. Велико Търново предоставения 

ни за временно ползване компютър, който управляваше интернет връзката в съда. След 

получаването на два нови компютъра в началото на годината, един от старите замени 

функциите на върнатия на Великотърновски районен съд. Компютърът бе 
конфигуриран с последните версии и възможности за разпределение и управление на 

интернет структурата на съда. Това осигури по-добра скорост и стабилност на връзката 

за дистанционната поддръжка на програмния продукт АСУД, публикуването на 
съдебните дела в интернет, управлението на електронния портал „eCase.bg”, 

актуализацията на правно-информационните продукти „АПИС” и „СИЕЛА”, 

антивирусният софтуер и актуализациите за лицензните продукти на „Майкрософт”.  

На ВТОС беше предложен домашен абонамент на преференциални цени за 
правно- информационните системи, от които се възползваха магистрати и служители.  

Осигурена бе информация, предназначена за гражданите касаеща 

публикуваните обявления и публична продан на ДСИ и ЧСИ в нашия регион. 

 В интернет страницата на съда от 2013 година започна ежеседмично 

публикуване на информационен бюлетин за наказателните дела общ характер в съда. 

Той е предназначен за журналистите, като по този начин се осигури прозрачност в 

работата на съда.     



Закупени бяха 10 броя компютърни конфигурации, които са разпределени на 
възлови работни места в Окръжен съд – гр. Велико Търново. Подменените стари 

компютри се указаха подходящи за работните места, където имахме по-бавни от тях 

компютри и такива, които вече бяха дали дефект. Такива са компютъра за сканиране 
при съдебните секретари, в стаята за четене, където работят призовкарите, на домакина, 

техниците и др.  

През 2013 година, съдът запази абонаментите си за правно-информационните 
продукти на СИЕЛА 5.1 – право и практика и АПИС 7 – право, процедури и практика”. 

Софтуерът и на двете системи е разположен върху сървърите на съда и благодарение на 
мрежовите си версии услугите са достъпни от всички компютърни работни места на 
съдии и служители. Абонаментите и на двете системи са конфигурирани за 

актуализация по интернет веднага след излизането на нов брой на държавен вестник до 

края на 2014 година.  

Получиха се лицензи от Висш съдебен съвет за антивирусните програми „Есет-

Нод 32” и „Майкрософт ФЕП”. Същите са инсталирани и се използват на всички 

възлови компютри и по този начин осигуряваме по-защитена работна среда.  

През 2013 година продължи въвеждането на новите софтуерни продукти на 

Майкрософт – Уиндоус 7 и Офис пакет 2010 на компютърни работни места, които 

разполагат с необходимите ресурси за инсталирането им.  

Осигурени бяха за четирите съдебни зали по-бързи компютри с двуядрени 

процесори, с цел да се улесни работата на съдебните състави по време на съдебните 

заседания и намали времето  за пренос на звукозаписите. В две от залите беше добавена 

възможност направените записи да бъдат прослушвани с различна скорост, с цел 

отразяване на съдопроизводствените действия.  

В началото на 2013 година Агенция по вписванията ограничи правата на 

интернет потребителите за достъпа до определени документи в документацията на 
юридическите лица в Търговския регистър.  Във връзка с необходимостта от справки 

относно пряката работа на магистратите по делата, ни бе предоставен пълен електронен 

достъп до съдържанието в Търговския регистър. Достъпа е предоставен на 
деловодители в съда. Те извършват необходимите справки и достъпа до тези данни е с 

права, предоставени от системните администратори на ВТОС. 

През месец Август, 2013 година, във Фирмено деловодство бе прекратена 
работата с софтуерния продукт на „Информационно обслужване” АД и се въведе нов 

модул към деловодния софтуер на съда /АСУД/. Сканираха се голяма част от висящите 

фирмени дела от служителите на съда и информацията бе въведена в деловодната 

система във възможно най-кратък срок. При въвеждането и изграждането на този 

модул Окръжен съд – град Велико Търново, съвместно с Окръжен съд – град Смолян 

дадоха ценни идеи на разработчика и съдействие по оптимизирането на модула, като по 

този начин се усъвършенства модула и той достигна и се внедри и в останалите 

окръжни съдилища, работещи с АСУД.  

Инсталиран бе нов компютър във Фирмено деловодство, ведно с бърз скенер 

посредством, който става въвеждането на новите дела и работата по  изготвянето на 
съдебните актове. През ноември месец беше добавен и втори скенер за тази цел. За да 

се улесни работата по изготвяне на съдебните актове от съдиите бе закупен и 

инсталиран софтуерен продукт за оптично разпознаване на текст от хартиен носител. 

Така на магистратите се предоставя информация, необходима за изготвяне на 
окончателния съдебен акт.  

На „Регистратура” бе инсталиран нов скенер, чрез който се поддържа пълно 

копие на хартиения носител в електронната папка по делата в деловодния софтуер на 

съда - „АСУД”.  



Закупиха се два нови персонални принтера, предназначени за двама 

магистрати, като по този начин се улесни тяхната работа и се подмениха 
неподлежащите на ремонт стари устройства. /Янко Янев и Сара Стоева/. 

След частичен  срив на два от сървърите в съда, се наложи закупуването на 
нови твърди дискове, като благодарение на бързата реакция на ръководството и 

системните администратори, бе предотвратена загубата на важна информация.  

В деловодството 10 /десет/ монитори с кинескоп бяха подменени с нови LCD 

екрани. Благодарение на това работната площ на компютърния работен плот се увеличи 

и това създаде по-голямо удобство на работещите с тях. Не маловажно е и облъчването 

на старите монитори, което при новите не съществува.  

В началото на 2013 година, за нуждите на системните администратори бяха 
закупени два броя скенери от нисък клас, необходими за пряката им работа.  

Съдът вече разполага с нова служебна електронна поща, предоставена ни от 
Висш съдебен съвет и е инсталирана на компютрите на ръководството и системните 
администратори.  

В началото на годината в деловодството бе преместена копирна машина, тъй 

като наличната техника там зачести с проблеми, което създаде неудобство за работата 

на деловодителите. В края на годината беше закупена нова, която подмени излязлата от 

употреба стара техника.  

Служители от съда участваха в проведените семинари и обучения относно 

въвеждането на нов модул в деловодната система – Единна информационна система за 

противодействие на престъпността  /ЕИСПП/.  

Системните администратори направиха няколко обучения на служителите за 
работа с информационното табло, звукозаписните системи в залите и реорганизацията 
на работата със сървърите. 

През 2014 година имаме задача при съответно финансово осигуряване да 

извършим следното: 

• Да подменим с нови компютри част от наличните за съдии и служители, 

тъй като една част от тях не подлежат на увеличение на системните им 

ресурси /не подлежат на ъпгрейд/ 

• Да се подменят съществуващите монитори с кинескоп, които са на 

повече от седем години с нови LCD екрани, с което ще се осигурят по-

добри и здравословни условия на труд за служителите. Такива са 

мониторите предимно при съдебните секретари.  

• Да осигурим обучение на магистрати и служители за работа с новите 

програмни системи и софтуер, внедрени в съда. 

• Да осигурим допълнителни информационни табла пред залите за 
получаване на информация от гражданите за разглежданите дела.  

• Да се закупят нови сървъри, които да подменят вече остарелите и на 

повече от десет години такива. 

• Да се подмени активното мрежово оборудване с по-високоскоростно 

 

 

 

 

 

ООББООББЩЩЕЕНН  ААННААЛЛИИЗЗ  



ННАА  РРААББООТТААТТАА  

ННАА  РРААЙЙООННННИИТТЕЕ  ССЪЪДДИИЛЛИИЩЩАА 



VI. ОБОБЩЕН АНАЛИЗ НА РАБОТАТА 

НА РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА 
 

В района на Окръжен съд – Велико Търново са Районните съдилища 
– Велико Търново, Горна Оряховица, Свищов, Павликени и Елена. 

Всички районни съдилища са работили в съзвучие с нормативната 

уредба относно правораздаването в Република България, в изпълнение 
решенията на Висшия съдебен съвет. 

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

 

Съд 
Съдии 

по щат 

Заети 

бройки 

Съдии-

изпълните-

ли по щат 

Заети 

бройки 

Съдии по 

вписва-

нията 

Заети 

бройки 

гр.Велико 

Търново 
18 18 2 2 3 3 

гр.Горна 

Оряховица 
11 11 2 2 2 2 

гр. Свищов 4 4 1 1 1 1 

гр. Павликени 4 4 1 1 1 1 

гр. Елена 2 2 1 1 1 1 

 

През годината в различните районни съдилища е имало движение на 
магистрати, което се е отразило в работата на съда и създало различни 

проблеми, а именно: 

В Районен съд – Велико Търново щатните бройки за магистрати са 
били 16, от които една административен ръководител и една заместник на 
административния ръководител. С решения на ВСС по Протоколи № 11 и 

36 от 2013 година щатовете за магистрати са увеличени с два. Те са заети 

съответно на 02.10.2013 г. и на 16.10.2013 година. В доклада е посочено, че 
през по-голямата част от годината реално са били заети 14 щата, като 

двама магистрати са били в отпуск по майчинство и са се завърнали на 
работа съответно през м.април и м.юни 2013 година, а един магистрат е 
бил командирован през цялата изминала година в Районен съд София.  

В този съд продължава да е проблем липсата на втори щат за 

заместник на административния ръководител. 

Във Великотърновски районен съд щатовете за съдии – изпълнители 

са два, а за съдии по вписвания три, като всички са били заети през цялата 
година.  

Районен съд гр. Горна Оряховица също не е работил през цялата 
година със запълнен щат. Съдия Росица Велкова през цялата година е била 
командирована със заповед на Председателя на ВКС в Районен съд – град 



София. С решение по протокол № 48 от 05.12.2013 година съдия Велкова е 
преместена на длъжност съдия в СРС. Съдия Личева през цялата 2013 

година е ползвала отпуск поради бременност и раждане. Фактически 

целогодишно в този съд са работили 9 магистрати.  

В началото на 2013 година в РС Горна Оряховица са били заети 

двете щатни бройки за съдии изпълнители. Съдия изпълнител Тодорова е 
работила през цялата година, а съдия изпълнител Алексиева е отработила 
четири месеца, поради ползване на отпуск поради бременност и раждане.  

Двете щатни бройки за съдии по вписвания и двете за държавни 

съдебни изпълнители са били заети през цялата година и тези две служби 

за работили при запълнен щат.  
В Свищовски районен съд при щат от пет съдии до м.юли 2013 

година са били заети и петте щата. Съдия Спасова считано от 31.07.2013 

година е встъпила в длъжност като административен ръководител в 

Районен съд Дряново. Съдия Пенка Йорданова не е работила през цялата 
година, тъй като до м.септември 2013 година е ползвала отпуск за 
отглеждане на дете. С решение на ВСС освободения щат от съдия Спасова 
е съкратен, като същия е разкрит в РС Велико Търново.  

Щата за държавен съдебен изпълнител  и съдия по вписванията е 
запълнен.   

  

В Районен съд гр. Павликени в началото на година  е съкратен един 

незает щат за магистрат, като щатовете остават три. И трите са били 

действително заети през цялата година. Няма промяна в щата за съдия по 

вписванията и държавния съдебен изпълнител, които са по един в 

Павликенския районен съд и щатните бройки са заети.     

В Районен съд гр. Елена и през 2013 година щатовете за магистрите 
са  били два, като са били целогодишно заети. В същият съд има един 

държавен съдебен изпълнител и един съдия по вписванията, като тези 

щатове също са били целогодишно заети.   

Съотношението на съдебните служители към магистратите в 

районните съдилища към Великотърновски окръжен съд в края на 2013 

година е както следва:  

• Районен съд – гр. Велико Търново – 2,17 служителя спрямо един 

магистрат и 1,70 служителя спрямо магистрати, ДСИ и съдии по 

вписванията. по щат.  
• Районен съд – гр. Горна Оряховица – 2,91 служителя спрямо един 

магистрат и 2,13 спрямо магистрати, ДСИ и съдии по вписванията.  

• Районен съд – гр. Свищов – 4 служителя спрямо един магистрат и 

2,66 спрямо магистрати, ДСИ и съдии по вписванията. 

• Районен съд – гр. Павликени – 4,7 служителя спрямо един 

магистрат и 2,8 спрямо магистрати, ДСИ и съдии по вписванията. 



• Районен съд – гр. Елена – 4 служителя спрямо един магистрат и 2 

служителя спрямо магистрати, ДСИ и съдия по вписванията. 

          В сравнение с предишни години има промяна в съотношението 

между съдебни служители и магистрати в Районен съд – гр.Велико 

Търново, Горна Оряховица, Павликени и Свищов с оглед настъпилите 
промени в тези съдилища в магистратските щатове. 

В годишните доклади на районните съдилища са посочени различни 

проблеми във връзка с обезпечаването работата на съда съ съдебни 

служители. В Районен съд Велико Търново щатната обезпеченост със 
служители е под средната за страната, но въпреки направените искания от 
председателя на съда за увеличение на щата, те не са уважени от ВСС. В 

Районен съд Горна Оряховица е налице свободен щат архивар, но ВСС не е 
дал съгласие за запълване на щата през 2013 година. В Районен съд 

Свищов при щат четирима съдебни секретари реално са заети два щата и 

през 2013 година не е дадено съгласие за запълването им. Наличието на 
свободни щатове създава проблеми в работата на съдилищата, както е 
отбелязано в докладите. 

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

оплаквания на граждани за дейността на администрациите на тези 

съдилища. 

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

Районните съдилища имат интернет страници, на които публикуват 

изготвените съдебни актове в съответствие с решението на ВСС.  

 

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

 

В петте районни съдилища на Великотърновски съдебен окръг, 
движението на делата за разглеждане през последните 3 години е както 

следва:  
 

 

 

 

 

 

СЪД 2011 г. 2012 г. 2013 г. 



гр. Велико Търново 10 096 8 595 7446 

гр. Горна Оряховица 5 390 4 630 3932 

гр. Свищов 2 057 1 971 1603 

гр. Павликени 1 738 1 699 1569 

гр. Елена 1 076 1 048 838 

ОБЩО: 20 357 17 943 15408 

 

Горната таблица   установява намаление на общия брой разгледани 

дела в районните съдилища през 2013 година спрямо предходните две 
години.  

В по-нататъшен анализ  следва да бъдат разгледани броя на 
останалите за разглеждане от минали периоди дела и новообразуваните 
дела, а именно: 
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гр. Велико Търново 1 058 9 038 1 099 7 496 845 6601 

гр. Горна Оряховица 601 4 789 650 3 980 464 3468 

гр. Свищов 175 1 882 150 1 821 149 1454 

гр. Павликени 114 1 624 111 1 588 174 1395 

гр. Елена 88 988 95 953 70 768 

ОБЩО: 2 036 18 321 2 105 15 838 1702 13686 

 

Анализа на горната таблица показва, че освен на намаленото 

постъпление, намалението на делата за разглеждане се дължи и  на 
намаления брой останали за разглеждане дела от минали периоди. Във 

всички районни съдилища, с изключение на районен съд Павликени се 
наблюдава намаление на делата останали за разглеждане от минали 

периоди. Едновременно с това следва да се отбележи, че в голямата си част 
останалите за разглеждане дела от минали периоди в началото на година се 
дължи на делата постъпили за разглеждане в последните месеци на 2012 

година.    



По-нататъшният анализ на движението на делата в районните 
съдилища сочи намаление на новопостъпилите дела, както на 
наказателните, така и на гражданските дела. 
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РС - Велико Търново 6 143 2 895 5080 2416 4448 2153 

РС- Горна Оряховица 3 321 1 468 2639 1341 2406 1062 

РС - Свищов 1 252 630 1113 708 912 542 

РС - Павликени 1071 553 971 617 808 587 

РС - Елена 581 407 458 495 316 452 

ОБЩО: 12 368 5 953 10261 5 577 8890 4796 

 

От анализа на описаните в таблицата дела, както и в годишните 
доклади на районните съдилища  се констатира, че намалението на делата  
е основно в новообразуваните граждански дела.  Като основен вид дела, 

чиито брой е намалял и в докладите и на петте районни съдилища са 
посочени делата с правно основание чл. 410 и чл. 417 ГПК.     

 

СВЪРШЕНИ ДЕЛА 

През 2013 г. в районните съдилища при Великотърновски окръжен 

съд са свършени дела, както следва: 
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РС - Велико Търново 6 182 2 815 5 182 2 568 4446 2131 

РС - Горна Оряховица 3 321 1 419 2 735 1 431 2423 1110 

РС - Свищов 1 282 625 1 120 701 919 531 

РС - Павликени 1 072 555 944 581 823 615 

РС - Елена 573 408 490 488 319 466 

ОБЩО: 12 430 5 822 10 471 5 769 8930 4853 

 



Всичко свършените дела в районните съдилища през 2013 година са, 

както следва:  
Велико Търново – 6577 бр.,  

Горна Оряховица – 3533 бр.,  

Свищов – 1450 бр.,  

Павликени – 1438 бр. и  

Елена – 785 броя дела.  

Общо свършените дела в районните съдилища при Великотърновски 

съдебен окръг са 13783 броя, което е с 2457 броя по-малко в сравнение с 

2012 година и с 4469 броя по-малко в сравнение с 2011 година. 

В Районен съд – Велико Търново от всичко свършените 6577 дела, 

5766  дела са приключили в 3-месечен срок или – 88%, което е с 1% повече 
от 2012 година. От тях 5670 дела са приключили с акт по същество и 907 

дела са прекратени. 

Във ВТРС съгласно разпоредбите на чл.250в от Закона за 
електронните съобщения са постъпили общо 699 искания, по които са  
издадени разпореждания за предоставяне на достъп до данни по 675 

искания и по 24 е направен отказ. В доклада на ВТРС се отчита постоянна 
тенденция към увеличение на тези искания. 

В Районен съд – Горна Оряховица от свършените 3533 дела, 3239 

дела са свършени в 3-месечния срок или 92 %, което също е с 1% повече в 

сравнение с 2012 година. От свършените дела 2942 са с акт по същество и 

591 дела са прекратени. 

В Районен съд – Свищов от свършените 1450 дела, 1315 са свършени 

в 3-месечен срок – или 91%, което е с 1% по-малко в сравнение с 2012 

година. От свършените дела 1243 са с акт по същество и 207 – прекратени.  

В Районен съд – Павликени от свършените 1438 дела, в 3-месечен 

срок са приключили 1299, или 90%, което е с 3% по малко в сравнение с 
2012 година. 1208 дела са приключили с акт по същество и 230 са 
прекратени. 

В Районен съд – Елена от свършените 785 дела, 699 са приключени в 

3-месечния срок, или 89%, което е с 5% по-малко в сравнение с 2012 

година. 481 дела са свършени с акт по същество и 304 са били прекратени. 

 Общо свършените дела в районните съдилища при Великотърновски 

окръжен съд през 2013 година са 13783 броя. От тях в тримесечен срок са 
приключени 12318 броя или 89,37 %. От приключените през година дела 
11544 броя са приключили с акт по същество и 2239 са прекратени. 

 Анализирайки цифрите на всичко разгледаните дела във 

Великотърновския районен съд – 7446 и всичко свършените от тях  - 6577 

е видно, че през 2013 година Великотърновския районен съд е приключил 

88,30% от делата за разглеждане при 90,16 % на този показател за 2012 

година. От всичко свършените дела 86,20 % са приключили с акт по 

същество, при  85 % за 2012 г.,  а 13,79% са прекратени при 14,5 % за 2012 



година. Следва да се има в предвид и, че от прекратените дела около 50 % 

са такива, прекратени или със споразумение по реда на НПК, или спогодба 
по реда на ГПК, т.е. и по тези дела съдебния спор е приключил.  

През 2013 година в Районен съд – гр. Горна Оряховица са свършени 

3533 дела, които спрямо 3932 дела за разглеждане представляват 89,85% 

при идентичен показател за 2012 година /89,98 %/. Решените с акт по 

същество са 83,27 % при 82,05 % за 2012 година от общо свършените дела.  

Процента на прекратените дела за 2013 година е 16,72 при 17,95 % за 2012 

година.  И тук следва да се отбележи, че от прекратените 591 дела 291 са 
прекратени с актове приключващи спора - споразумения по НПК или 

спогодби по ГПК.  

В Свищовския районен съд са приключени през 2013 година са 
приключили общо 1450 броя дела, като спрямо разгледаните 1603 дела те 
представляват 90,45 %  при 92,38 % за 2012 година. От свършените дела 
1243 са приключили с акт по същество или  94,52 % при  79,90 % за 2012 

година.  Прекратените дела представляват 14,27% при 13,58 % за 2012 

година. От прекратените 207 дела, 118 са приключили със споразумение по 

НПК или спогодба по ГПК, или 57 %. 

През 2013 година в Районен съд – Павликени са разгледани общо 

1569 броя дела, като са свършени 1438, което представлява 91,65 % при 

89,75 % за 2012 година. Приключените с акт по същество са 1243 дела или 

85,72 % при 86,49 % за 2012 година. Прекратените 230 дела представляват 
15,99 % при 13,34 % за 2012 година. От прекратените дела 52,68 % са 
приключили със споразумение или спогодба.  

Броят на свършените дела през 2013 година в Еленски районен съд е 
общо 785, които спрямо делата за разглеждане представляват 93,67 % при 

93,32 % за 2012 година. 481 дела са приключили с акт по същество или 

61,27 %. Прекратените дела са 304 или 36,26 % спрямо делата за 
разглеждане.  От прекратените 304 дела - 71 са приключили със 
споразумение или спогодба или 23,35 %. Съотношението между 

приключилите с акт по същество и прекратените дела в Еленски районен 

съд се отличава съществено спрямо останалите районни съдилища. 

Анализирайки годишния отчет на съда се установява, че от прекратените 
дела 151 са ЧНД - разпити, които фактически също са приключени дела. 

Общо свършените дела от районните съдилища в окръга през 2013 

година  са 13783, което спрямо делата за разглеждане - 15408  е 89,45 % 

при 90,50% за 2012 година. Приключилите с акт по същество са 11544 броя 

или 83,76 % при 83,65 % за 2012 година. Прекратените 2239 дела 
представляват 16,24 % при 16,34 % за 2012 година. От прекратените през 
2013 година 2239 дела 1008 са прекратени с акт слагащ край на съдебния 

спор - споразумение или спогодба. 

 

Висящи дела в края на отчетния период 



 

В районните съдилища при Великотърновския съдебен окръг към 

31.12.2013 година са останали следните висящи дела: 
Районен съд – Велико Търново 869 броя при  845 броя през 2012 

година и 1 099 за 2011 година.  

Районен съд – Горна Оряховица 399 при 464 броя през 2012 година и 

650 за 2011. 

Районен съд – Свищов  всичко останали 153 дела при 150  дела за 
2012 година и 163 за 2011 година. 

Районен съд – Павликени са останали несвършени 131 дела при 174 

броя дела за 2012 година и 111 за 2011 година. 

Районен съд Елена са останали несвършени 53 броя дела при 70 броя 

за 2012 година и 95 за 2011 година. 

 Общо в районните съдилища към 31.12.2013 година са останали 

несвършени 1605 дела представляващи 10,4 % от делата за разглеждане, 

при  9,49 % през 2012 година и 10,34% през 2011 година. Лекото 

увеличение на останалите несвършени в края на година дела считам, че се 
дължи на кадровите проблеми в районните съдилища, описани в раздела за 
кадровата обезпеченост. Следва да се има предвид и че този процент 
зависи от интензитета на постъпленията на дела в последните месеци на 
годината, за което липсва конкретна статистика за сравнение и анализ.  

 

Обжалвани и протестирани съдебни актове, резултати от 

въззивна проверка  

 

Великотърновски районен съд 

От свършените 6577  граждански и наказателни дела са обжалвани 

876 дела, което представлява 13,31% при 11,14% за 2012 година. От 
върнатите от горните инстанции дела през 2013 година общо 812 дела са 
потвърдени 647 съдебни акта.  Процентното съотношение на потвърдените 
актове спрямо общия брой на обжалваните е 79,67%.  

Горнооряховски районен съд 

От свършените през година 3533 граждански и наказателни дела са 
обжалвани 338 съдебни акта, от които 200 акта по граждански дела и 138 

съдебни акта по наказателни дела., което представлява 9,57% , при 11,25 % 

за 2012 година. През 2013 година в ГОРС са върнати 395 дела общо, като 

от тях потвърдените са 308 броя, представляващи 77,97 %. 

Свищовски районен съд 

От свършените общо 1450 дела са обжалвани и протестирани 164, от 
които 67 граждански и 97 наказателни дела и представлява 11,31 % при  

11,97 % за 2012 година. От върнатите от горни инстанции през 2013 година 
общо 141 дела са потвърдени 105, което представлява 74,46 %. 

Павликенски районен съд  



От общо свършените през годината 1438 дела са обжалвани 148, 

което представлява 10,29 % при 8,73 % за 2012 година. През годината в 

съда от горните инстанции са върнати 94 дела, от които 70  потвърдени, 

което представлява 74,46%. 

Еленски районен съд 

От общо свършените  през година 785 дела са обжалвани 73 броя, от 
които 39 граждански и 34 наказателни дела, представляващи 9,29% при 

4,80% за 2012 година. През година в съда от горните инстанции са върнати 

общо 70 дела, от които 55 потвърдени, или 78,57 %.  

 

 

  

съд Свършени 

дела 

Обж.и 

пр. с.а. 

% Върнати 

дела 

Потвърдени 

с.а. 

% 

ВТРС 6577 876 13,31 812 647 79,67 

ГОРС 3533 338 9,57 395 308 77,97 

СвРС 1450 164 11,31 141 105 74,46 

ПРС 1438 148 10,29 94 70 74,46 

ЕРС 785  73 9,29 70 55 78,57 

ВСИЧКО 12478 1649 13,21 1512 1185 78,37 

 

Горните цифри са достатъчно красноречиви и водят до единствен 

извод, че качеството на  съдебните актове на районните съдии е на много 

добро ниво. 

 

 

Структура на съдената престъпност 

 

Както и през предходните години, видно от представените годишни 

отчети   на районните съдилища от Великотърновския съдебен окръг и 

приложените статистически форми е видно, че и през 2013 година най – 

голям относителен дял са имали делата за престъпления против 

собствеността и общоопасните престъпления.  

 

Структура на осъдената престъпност 

 

През 2013 година във Великотърновския районен съд са осъдени 605 

лица при 698 през 2012 година и 598 лица през 2011 година. Оправдани са 

15 лица при 21 за 2012 и 25 за 2011 година. Осъдените непълнолетни лица 
през годината са били 21 броя, който е значително намален спрямо 

предходната година - 62 броя за 2012 година. Намален е броя на осъдените 
лица със споразумения - 356 лица при 437 за 2012 година, но е леко 



увеличен спрямо 2011 година, когато са били 314 лица. Отчита се 
запазване на броя на делата разгледани при използване на института по 

глава 27 НПК - "Съкратено съдебно следствие". През 2013 година по този 

ред са приключили 47 броя дела, през 2012 - 50 броя, през 2011 - 43 броя.  

По чл.78а НК са наказани 93 лица.    

В Горнооряховския районен съд през 2013 година са съдени 322 

лица, от които са осъдени 316 лица и 4 са оправдани. За сравнение през 
2012 година са осъдени 473 лица и 7 са оправдани, а през 2011 година са 
осъдени 504 и са оправдани 8 лица. От осъдените през 2013 година 10 лица 
са непълнолетни, при 22 за 2012 година и 34 за 2011 година. 34 са били 

непълнолетни. По чл.78а НК са наказани 46 лица и 6 са оправдани.  

В Районен съд Свищов са осъдени 168  лица и едно лице е 
оправдано.  По чл.78а НК са наказани  37 лица,и 1 лице е оправдано. Със 
споразумения са приключили 102 дела, а по три дела процесът е протекъл 

по реда на глава 27 НПК. 

В Павликенския районен съд са осъдени 187 лица при 197 за 2012 

година и 229 за 2011 година. Оправдани са 2 лица при 8 лица за всяка от 
предходните две години.  В доклада на Павликенски районен съд се 
отбелязва тенденция към увеличение на делата внесени от прокуратурата 
със споразумение и намаление на делата внесени с обвинителен акт. 
Наказаните непълнолетни през годината са 2. По реда на чл.78 а НК са 
наказани 26 лица, колкото и предходната година. 

В Еленския районен съд са осъдени 76 лица при 92 лица за 2012 

година и 98 лица за 2011 година. Няма оправдани лица.   

През 2013 година общо в районните съдилища при окръга са осъдени 

1352 лица при 1709 лица за  2012 година и  1562 лица за 2011 година. 

Оправданите лица са 39, а наказаните по 78а НК 214 при 241 за 2012 

година. 

Извода от направения анализ е , че преобладаващата част от 
съдените и осъдени лица в районните съдилища са извършители на 
престъпления против собствеността и общоопасни престъпления. 

Преобладаващата част от осъдените са  със споразумения, сключени с 
прокуратурата и одобрени от съда.  Във всички районни съдилища се 

наблюдавала намаление на постъплението на наказателни дела, съответно 

водещо до намаление на съдената и осъдена престъпност. Наблюдава се е 
намаление на осъдените непълнолетни.  

 

Дела с обществен интерес 

 

Във Великотърновски районен съд през 2012 година е образувано  

едно дело   с обществен интерес – НОХД № 240/2012 година за 
престъпление по чл.220, ал.2, връзка ал.1,вр.с чл.26 НК. На 16.01.2013 

година е постановена присъда, която е обжалвана пред ВТОС. 



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

 

Натовареност на съдилищата 

 

Натовареността на районните съдилища на Великотърновски 

съдебен район, за изминалата 2013 година, във всички съдилища се е 
увеличила.  

 

Нат. щат / нат. действ 
Съд 

2011 2012 2013 

ВТРС 52.58/58.86 44.77/50.25  34,47/43.21 

ГОРС 40.83/44.92 35.08/38.91  29.79/36.75 

СвРС 34.28/34.28 32.85/38.65  33.40/34.11 

ПРС 36.21/48.28 35.40/47.19  43.58/43.58 

ЕлРС 44.83/44.83 43.67/45.57  34.92/34.92 

 

Анализирайки посочените цифри се налага извод, че натовареността 
е намаляла в районните съдилища във Велико Търново, Горна Оряховица и 

Елена. Натовареността по щат е увеличена в районните съдилища в 

гр.Свищов и Павликени. Това следва да бъде отчетено като резултат от 
намаляването на щатовете за магистрати в тези два съда. В районните 
съдилища в гр.Павликени и гр.Елена натовареността по щат и 

действителната натовареност е равностойна поради обстоятелството, че 
щатовете в тези две съдилища са били целогодишно действително заети.   

Бюро съдимост 

 

През 2013 година от Бюрата съдимост при районните съдилища от 
Великотърновския съдебен окръг са издадени следните свидетелства за 
съдимост и справки за съдимост: 

• Великотърновски районен съд – 8994 броя свидетелства за 
съдимост и 6906 броя справки за съдимост при 10 502 броя свидетелства за 
съдимост и 7 838 броя справки за съдимост за 2012 година; 

• Горнооряховски районен съд – 5622 броя свидетелства за 
съдимост и 4473 справки за съдимост при 5 801 броя свидетелства за 
съдимост и 4 936 броя справки за съдимост за 2012 година; 

• Свищовски районен съд – 3020 свидетелства за съдимост и 870 

справки за съдимост при  3 548 броя свидетелства за съдимост и 1 361 

справки за съдимост за 2012 година; 
• Павликенски районен съд – 1727 свидетелства за съдимост и 2283 

броя справки за съдимост при 1 850 броя свидетелства за съдимост и 2 488 

справки за съдимост за 2012 година; 



• Еленски районен съд – 795 свидетелства за съдимост и 391 

справки за съдимост при 1 018 броя свидетелства за съдимост и 546 

справки за съдимост през 2012 година. 

От анализа на председателите на районните съдилища в дейността на 
Бюра съдимост не се констатират проблеми и   би могло да се направи 

извод за намаление на общия брой на направените справки и на издадените 
свидетелства. 

Общия брой на издадените в окръга свидетелства и справки  за 
съдимост е 35081 броя.   

Съдебни изпълнения 

 

Във Великотърновски районен съд държавните съдебни изпълнители 

са работи по 1327 дела, като  новообразувани са 235 броя изпълнителни 

дела. Прекратени чрез реализиране на вземането или по други причини са 
274 броя изпълнителни производства, като са събрани общо 488311 лева 
при  204 581 лева за 2012 година, т.е. два пъти повече. В края на 2013 

година висящите изпълнителни дела са 1033. 

В Горнооряховски районен съд държавните съдебни изпълнители са 

работили по 2014 изпълнителни дела, като през отчетния период са 
новообразувани 238 дела и  753 дела са прекратени. Събрани  са общо 

364109 лева при 337 492 лева за 2012 година.   

В Свищовски районен съд е работено по 729  изпълнителни дела, от 
които 134 новообразувани.  Прекратени са 109 изпълнителни дела, като 

общо събраната сума е 141662лв. при  108 424 лева за 2012 година. Според 

годишния доклад на Свищовски районен съд увеличеното постъпление се 
дължи на затваряне на кантора на ЧСИ.     

В Павликенски районен съд през 2013 година е работено по 573  

изпълнителни дела, като новообразуваните през година са 77 броя 

изпълнителни дела. Прекратени са 74 броя изпълнителни дела и са събрани 

90114 лв. при 96 509  лева за 2012 година.   

В Еленски районен съд е работено по 424 изпълнителни дела, като 

новопостъпилите са 59,  свършени – 43   и са събрани общо 75022 лв. при 

107 213 лева за 2012 година. 

Намалението на събираемостта по изпълнителните дела от ДСИ при 

РС в гр.Павликени и гр.Елена в годишните доклади се отдава на 
икономическата криза, по-висока безработица в малките населени места и 

по-ниски доходи на населението в тези места.  

 

Съдии по вписванията 

 

Съдиите по вписванията във Великотърновския съдебен район са 
извършили следните вписвания: 

� Великотърновски районен съд – 11280 при 10 029 за 2012 година 



� Горнооряховски районен съд – 6580 при  6 611 за 2012 година 

� Свищовски районен съд – 5001 при  6 618 за 2012 година 

� Павликенски районен съд – 4600 при 4 485 за 2012 година 

� Еленски районен съд – 4820 при  2 018 за 2012 година. 

В районните съдилища във Велико Търново и Елена се констатира 
завишение на вписванията, като в ЕРС е повече от два пъти. 

 

Сграден фонд, техническа обезпеченост и възникнали проблеми 

 

В отчетните доклади на районните съдилища при Великотърновски 

съдебен окръг е посочено, че по отношение на техническото обезпеченост, 
осигуреността с програмни продукти, както и финансирането на дейността 

на съдилищата. Видно от годишните доклади  през отчетната 2013 година 
председателите на районните съдилища са правили различни искания за 
отпускане на допълнителни финансови средства, с които са закупени 

многофункционални устройства, скенери и друга техника, която осигурява 
работата на съда, бързина и ефективност при обслужването на гражданите. 

Всички съдилища имат Интернет страници, публикуват на тях своите 
съдебни актове съобразно изисквания и работят със съответните 
програмни продукти, обслужващи управлението на делата, финансовата 
дейност и обслужването на гражданите. 

През изминалата година Великотърновският районен съд е 

продължил да работи в Съдебна палата – Велико Търново, като през есента 
на 2013 година им е предоставен от ВТОС един кабинет, в който са 
настанени двамата новоназначени магистрати.  

Няма промяна и в сградния фонд на Районен съд гр. Горна 
Оряховица. В отчетния доклад Председателя на Горнооряховския районен 

съд отново излага като проблем необходимостта от подмяна на        
дограмата в старата част на сградата на съда, тъй като настоящата е 
поставена от строители през далечната 1934 година и относно нейното 

състояние просто не необходим коментар. 

В Свищовския районен съд, видно от доклада е създадена добра 
материално-техническа база. 

 Павликенския районен съд, както е посочено в доклада работи в 

прекрасна сграда, добре оборудвана с всички необходими мебели и 

техники и нямат никакви оплаквания. 

В сградата на Еленския районен съд   продължава  проблема с 
отоплението й. Там липсва отоплителна система и помещенията ползвани 

от съда и прокуратурата все още се отопляват с печки на твърдо гориво. 

В заключение считам, че съдиите от Великотърновския съдебен 

район през 2013 година са работили при натовареност над средната за 
страната, при по-голяма срочност, свършили са повече дела, спрямо 



разгледаните и са показали професионализъм и устойчивост на стреса и 

натиска на общественото мнение.  

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:_____________ 

/Мая Маркова/ 
 


