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ОКРЪЖЕН СЪД ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 

През 2015 година Окръжен съд Велико Търново е осъществявал 

правораздавателната си дейност на територията на Област Велико 

Търново, която е 4 662 кв. метра и население 275 395 жители. Броя 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 187 215: 

88 180. 

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 01.01.2015 г. щатът на Великотърновски окръжен съд е 

включвал 25 магистратски бройки, както следва: Председател, 2 заместник 

– председатели, 19 съдии и 3 младши съдии.  

Действително заетите бройки в рамките на щатната численост към 

01 януари са 22, като вакантни са били 1 щ. бр. за „съдия” и 2 щ. бр. за 

„младши съдия”. 

Съгласно решение на ВСС по Протокол № 12 от 12 март 2015 г., 

изпълняващия функциите председател на Окръжен съд В. Търново – Мая 

Маркова, встъпи в длъжност Административен ръководител, председател 

на ВТОС, считано от 25.03.2015 г. 

Считано от 20.03.2015 г., във връзка с придобиване право на пенсия 

за осигурителен стаж и възраст, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ и 

решение на ВСС по протокол № 9 от 26 февруари 2015 г., Росица 

Драганова Динкова 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. 

Съгласно Заповед № 89/12.03.2015 г. на и.ф. Административен 

ръководител – председател на Апелативен съд В. Търново, съдия 

Теодорина Димитрова е командирована за изпълнение на длъжността 

„съдия” в Апелативен съд, считано от 23 март 2015 г., за срок от 6 месеца. 
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Със заповед № 57/17.09.2015 г. на Административния ръководител – 

председател на Апелативен съд В. Търново, срокът на командировката на 

съдия Димитрова е удължен, считано от 23.09.2016 г. до провеждане и 

приключване на конкурса за свободната длъжност „съдия” във ВТАС и 

встъпване в длъжност на спечелилия кандидат. 

С решение на ВСС по протокол № 18 от 08 април 2015 г. е 

намалена щатната численост в Окръжен съд – В. Търново с 2(две) незаети 

длъжности за „съдия”, считано от дата на вземане на решението. 

От 01.06.2015 г. съдия Янко Янев напусна длъжността заместник на 

административния ръководител на Окръжен съд В. Търново, на основание 

решение на ВСС по протокол № 26 от 20 май 2015 г., с което е избран за 

Административен ръководител, председател на Апелативен съд гр. Велико 

Търново. Считано от 01.07.2015 г. за заместник на административния 

ръководител-заместник председател на Окръжен съд Велико Търново е 

назначена Ивелина Солакова, съгласно решение на ВСС по Протокол № 

37/25.07.2015 г. 

След успешното завършване на девет месечния задължителен курс 

за първоначално обучение в Националния институт на правосъдието, на 

основание решение на ВСС по протокол № 34 от 17 юни 2015 г., Мария 

Станчева Костова и Катя Николова Велисеева са назначени на длъжността 

„младши съдия”, считано от 24.06.2015 г. 

Съгласно решение на ВСС по протокол № 35 от 18 юни 2015 г., 

Валери Събев напусна длъжността „младши съдия” в Окръжен съд – В. 

Търново и премина на длъжност „съдия” в Районен съд гр. Несебър, 

считано от 26.06.2015 г. 

През годината е приключила процедурата за периодично 

атестиране на съдия Георги Драгостинов, с определена комплексна оценка 

от атестирането „МНОГО ДОБРА”. 

Повишена в ранг „съдия ВКС и ВАС” е съдия Теодорина 

Димитрова. 

Всички съдии работили през отчетния период 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 

двама - с ранг „съдия в АС”. 

 

Име, Фамилия Ранг 

Юридически 

стаж 

Магистратски 

стаж 

Год. Мес. Дни Год. Мес. Дни 

Мая Маркова ВКС 36 5 19 29 11 18 

Корнелия Колева ВКС 21 5 25 20 11 25 

Янко Янев ВКС 17 1 16 16 1 16 

Ивелина Солакова ВКС 17 9 13 16 9 13 

Теодор Милев ВКС 35 6 4 34 6 4 



 5 

Иванка Димова ВКС 36 7 27 20 11 - 

Сара Стоева ВКС 34 0 14 24 7 15 

Елза Йовкова ВКС 36 2 25 21 8 26 

Татяна Събева ВКС 37 9 29 22 2 - 

Георги Драгостинов ВКС 23 7 28 23 1 28 

Маруся Кънева ВКС 37 10 29 15 2 15 

Пламен Борисов ВКС 20 0 25 19 0 25 

Евгений Пачиков ВКС 26 2 12 19 11 - 

Янка Павлова ВКС 40 8 - 15 2 15 

Станислав Стефански ВКС 20 6 27 19 6 25 

Димитринка Гайнова ВКС 21 4 3 20 10 3 

Христо Томов ВКС 22 8 3 21 7 3 

Теодорина Димитрова ВКС 20 10 20 19 1 13 

Мая Пеева АС 18 6 3 17 6 3 

Искра Пенчева АС 17 5 18 16 2 4 

 

И през изминалата година съдиите бяха разпределени в три 

отделения – едно наказателно и две граждански. 

В началото на годината Първо гражданското отделение включваше 

в себе си 7 съдии – Янко Янев, Елза Йовкова, Георги Драгостинов, Маруся 

Кънева, Димитринка Гайнова, Ивелина Солакова и младши съдия Валери 

Събев. 

Второ гражданско отделение включваше в себе си 7 съдии – Иванка 

Димова, Татяна Събева, Станислав Стефански, Янка Павлова, Росица 

Динкова, Мая Пеева и Искра Пенчева. 

Съгласно Заповед № 47/15.07.2015 г. на председателя на ВТОС 

съставите на двете граждански отделения са определени както следва: 

Първо гражданско отделение включва 7 съдии: съдия Ивелина 

Солакова, Елза Йовкова, Георги Драгостинов, Маруся Кънева, Димитринка 

Гайнова, Мая Пеева и младши съдия Мария Костова. 

Второ гражданско отделение включва 6 съдии –Иванка Димова, 

Татяна Събева, Станислав Стефански, Янка Павлова, Искра Пенчева и 

младши съдия Катя Велисеева. 

До м. юни ръководството на двете граждански отделения е 

осъществявано от заместника на административния ръководител Янко 

Янев. След избирането на съдия Янев за Административен ръководител на 

Апелативен съд гр. В. Търново, ръководството на двете отделения от м. 

юли се пое от съдия Ивелина Солакова – заместник административен 

ръководител. 

Щатната численост на съдиите в наказателно отделение и през 

изминалата година се запази непроменена в сравнение с предходната и 

включваше в себе си 8 съдии - Корнелия Колева, Теодор Милев, Сара 
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Стоева, Пламен Борисов, Евгений Пачиков, Христо Томов и Теодорина 

Димитрова. Към отделението е работил и административния ръководител 

на ВТОС – Мая Маркова. Поради командироването на съдия Димитрова 

във ВТАС, от м. април съдиите от наказателно отделение практически са 

работили в намален състав. 

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. 

До края на м. юни младши съдия Валери Събев подпомагаше 

работата в гражданско и наказателно отделение, а от м. юли в работата на 

съда се включиха младшите съдии Мария Костова и Катя Велисеева. 
Окръжен съд – Велико Търново приключва 2015 г. с 23 щатни 

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

Незаети остават 1 щ. бр. за „съдия” и 1 щ. бр. за „младши съдия”. 

 

2. Кадрова обезпеченост на съдебната администрация 

 

В началото на 2015 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 01.01.2015 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 съдебното 

имущество, 2-ма системни администратори, 3-ма завеждащи служба, 15 

съдебни деловодители, 11 съдебни секретари, съдебен архивар, съдебен 

статистик, шофьор, той и домакин, 4-ма чистачи, 4-ма призовкари, 

работник по поддръжката – огняр и работник по поддръжката - ел. техник. 

На 14.01.2015 г. Ралица Армянова – съдебен деловодител във 

фирмено отделение, напусна длъжността по нейно искане. На свободната 

щатна бройка беше преназначена от Районен съд Велико Търново Вера 

Матеева, считано от 23.03.2015 г. Същата работи като съдебен деловодител 

в наказателно отделение. 

От 01.06.2015 г. длъжността „Съдебен секретар” напусна Елка 

Минкова. Същата премина на работа в Окръжна прокуратура гр. Велико 

Търново.  

С решение на ВСС по Протокол № 51 от 15 октомври 2015 г. е 

намалена щатната численост на Окръжен съд В. Търново със свободната 

щ. бр. за длъжността „съдебен секретар”, считано от дата на решението. 
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Във връзка с придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и 

възраст Хараламби Минчев напусна длъжността „работник поддръжка 

сгради – ел. техник”, считано от 08 октомври 2015 г. От 16.11.2015 г. на 

неговото място е назначен Йордан Димитров. 

Назначената от административния ръководител на съда постоянно 

действаща комисия, извърши атестиране на съдебните служители от 

Окръжен съд – Велико Търново, за периода от 01.12.2014 г. до 30.11.2015 

г. Комплексна оценка „отличен” е определена на 42-ма служители, „много 

добър” – на 4-ма и „добър” – 1 служител. Считано от 01.12.2015 г. 

повишени в ранг са 4-ма 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 съдилищата, 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 годината с 48 щатни 

бройки за служители, които са действително заети. 

Към настоящия момент съотношението: 

  магистрати / служители (по щат) е 23:48 или 1:2,08 

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

или 1:2,28 

  магистрати / специализирана съдебна администрация (по 

щат) е 23:34 или 1:1,47 

 

3. Квалификация на магистрати и съдебни служители 

 

През 2015 г. съдиите от ОС – В. Търново са взели участие в 

обучения организирани както от Националния институт на правосъдието, 

така и в обучения организирани от други институции и организации в 

областта на правораздаването. 

Съдиите от гражданско отделение взеха участие в следните 

семинари, конференции и работни срещи: 

1. „Представяне на сравнително изследване в областта на 

електронното призоваване в страни-членки на Съвета на Европа и проект 

на предложения за законодателни промени” – Янко Янев; 

2. Международна конференция „Повишаване на капацитета и 

ефективността на правораздаването чрез обучение” – Ивелина Солакова;  

3. „Специализирано обучение по проблеми в производството по 

Закона за отговорността на държавата и общините за вреди за дейност на 
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правозащитните органи и на органите на съдебната власт. Основания за 

искове. Анализ на съдебната практика” – Искра Пенчева и Мая Пеева; 

4. „Патентно право” – Валери Събев; 

5.  Обучение „Провеждане на конкурси за 

назначаване/повишаване в съдебната система”– Ивелина Солакова; 

6. Регионална среща на съдиите и прокурорите наставници – 

Ивелина Солакова; 

7. „Особени залози и други търговски обезпечения” – Янко Янев; 

8. „Задължителна текуща квалификация на съдии при 

повишаването им от районно на окръжно ниво – граждански процес” – 

Мая Пеева и Искра Пенчева; 

9. „Дееспособността като универсален стандарт за пълноценност 

на човека. Международните перспективи и българската правна реформа” – 

Маруся Кънева и Димитринка Гайнова; 

10. Дискусия за проблемите в съдебния контрол над използването 

на специални разузнавателни средства и възможните организационно-

нормативни решения за преодоляването им – Янко Янев; 

11. „Правото на свобода на придвижване – взаимодействие между 

Правото на ЕС и Протокол №4 към ЕКПЧ” – Димитринка Гайнова; 

12. Регионална среща на съдиите и прокурорите наставници – 

Ивелина Солакова; 

13. Годишна среща на преподавателите на НИП – Димитринка 

Гайнова; 

14. Регионално обучение организирано от Окръжен съд гр. 

Габрово, съвместно с НИП „Тежест на доказване по ГПК” – всички съдии 

от І-во и ІІ-ро гражданско отделение; 

15. „Европейско трудово и осигурително право 4-то издание” – 

Ивелина Солакова; 

16. Конференция „Правосъдие – приятел на детето” – Искра 

Пенчева; 

17. Регионално обучение организирано от Апелативен съд гр. В. 

Търново, съвместно с НИП „Изпълнително производство. Проблеми на 

изпълнителния процес. Процесуални средства за защита на участниците в 

него. Отговорност за вреди.”– Ивелина Солакова; Искра Пенчева; Мая 

Пеева; Димитринка Гайнова; Станислав Стефански; Георги Драгостинов и 

Катя Велисеева; 

18. Задължителна текуща квалификация на съдии при 

повишаването им от районно на окръжно ниво с посетени семинари на 

тема „Граждански процес” и „Гражданско право” – Мая Пеева и Искра 

Пенчева; 

19. „Правосъдие по трансгранични гражданскоправни спорове” – 

Мая Пеева и Янка Павлова; 
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20. Обучение по програма за обмен на младши магистрати в гр. 

Бордо, Франция – мл.с. Мария Костова. 

 

Съдиите от наказателно отделение взеха участие в следните 

обучения: 

1. „Процесуални нарушения в наказателното производство” – 

Теодорина Димитрова и Валери Събев; 

2. „Международна правна помощ и международно 

сътрудничество по наказателни дела. Европейска заповед за арест” – 

Евгений Пачиков; 

3. „Форум за правосъдие и права на човека по проект 

„Повишаване капацитета на съдебната система и обучение по 

Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи 

в Национален институт на правосъдието” – Корнелия Колева; 

4. Национална конференция за представяне на 

„Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2015 г.” – 

Корнелия Колева; 

5. „Практически въпроси на непозволеното увреждане” –

Теодорина Димитрова;  

6. Регионално обучение организирано от ВТОС, съвместно с 

НИП „Общоопасни престъпления по глава XІ от НК; /Престъпления по чл. 

343-345 НК, Престъпления по чл. 354а-чл.354в НК”/”Настаняване на 

задължително лечение по Закона за здравето” – всички съдии от 

наказателно отделение; 

7. „Гаранции за защита от диск0риминация (чл. 14 и Протокол 12, 

Европейска конвенция за правата на човека). Защита на правата на 

уязвимите групи” – Теодорина Димитрова; 

8. „Втори шанс за децата престъпили закона” – Корнелия Колева; 

9. „Промените в НПК във връзка с възобновяване на наказателни 

дела” – Теодорина Димитрова. 

 

И през изминалата 2015 г., с цел повишаване на квалификацията, 

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, при отчитане на 

индивидуалните потребности от повишаване на квалификацията и 

очакваните резултати и области на приложение на наученото. 

Съдебните служители от Окръжен съд Велико Търново взеха участие 

в следните семинари и дистанционни обучения: 

1. Работна среща по проект „Съдебни заседатели – активни 

граждани за реално участие в правосъдието” – Калина Георгиева; 

2. Дистанционно обучение „Престъпления свързани с 

класифицираната информация” – Калина Георгиева; 
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3. Дистанционно обучение „Защита на личните данни в съдебната 

система” – Калина Георгиева, Ирена Кръстева и Росица Илиева; 

4. Дистанционно обучение „Право за неюристи” – Радомира 

Гълъбова; 

5. Дистанционно обучение „Граматика” – Калина Георгиева и 

Ирена Кръстева; 

6. Международна конференция „Повишаване на капацитета и 

ефективността на правораздаването чрез обучение” – Калина Георгиева и 

Мариета Маноилова; 

7. Семинар „Стратегическо планиране и бюджетно финансиране 

в съдебната система” – Калина Георгиева, Нели Вангелова и Петинка 

Стоянова; 

8. Семинар „Етично поведение на съдебния служител” – Венера 

Минчева и Красимира Илиева; 

9. Семинар „Управление на човешките ресурси. Организационно 

поведение и управление на стреса” – Нели Вангелова; 

10. Обучение със софтуерния продукт за администриране на 

правната помощ – Димитър Кабранджиев; Димка Василева и Милена 

Пенчева; 

11. Обучение „Работа с единния портал на електронното 

правосъдие” – Илко Караатанасов; 

12. 12. Специализирано обучение за съдебни статистици и съдебни 

служители извършващи статистическа дейност – Анелия Петрова. 
 

ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

 

Несвършени дела към 31.12.2014 година 

 

Година 
Общо останали 

дела 

Граждански 

дела 

Наказателни 

дела 

2013 359 287 72 

2014 336 286 50 

2015 336 293 43 

 

При сравнителния анализ на годините 2013 - 2015 година е видно, че 

броя на тези дела бележи устойчивост, като по отношение на гражданските 

е налице леко увеличение, а намалението се отчита по отношение на 

наказателните дела. Останалите за разглеждане дела от предходния период 

представляват 14,6 % спрямо разгледаните през 2014 година дела, докато 

този процент бележи увеличение с около 1% в сравнение с 2013-2014 

година.  
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Брой на постъпилите дела  

  

Година Всичко дела 
Граждански 

дела 

Наказателни 

дела 

2013 2 194 1 587 607 

2014 1 954 1 452 502 

2015 2 313 1 730 591 

 

 

Сравнителния анализ на горната таблица показва тенденция на 

увеличение на постъпленията през 2015 година в сравнение с 2013 - 2014 

година. 

 

1. БРОЙ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ 

 

През отчетната 2015 година в Окръжен съд – Велико Търново е 

имало за разглеждане общо 2657 дела, от които 336 висящи в началото на 

отчетния период и 2321 дела постъпили през годината.  

В сравнение с предходните години е налице тенденция на 

увеличение на постъпленията – 1954 дела за 2014 година. 

 

Година 
Всичко дела за 

разглеждане 

Граждански 

дела 

Наказателни 

дела 

2013 2 553 1 874 679 

2014 2 290 1 738 552 

2015 2 657 2 023 634 

 

А. Първоинстанционни дела 

Всичко дела първа инстанция за разглеждане през 2015 година са 

били 938, от които 560 граждански дела и 378 наказателни дела. 

  

Година 
Всичко дела 

І инст. 
Гражданки дела 

Наказателни 

дела 

2013  1 038  698  340 

2014  918  645  273 

2015  938  560  378 

 

Граждански дела  

Гражданските дела първа инстанция за разглеждане през отчетната 

година са били общо 560, от които 387 новообразувани, 2 изпратени по 
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подсъдност, 1 върнато за ново разглеждане под нов номер, 4 продължили 

под същия номер след връщане от горна инстанция и 166 останали 

несвършени от предходни периоди. В сравнение с 2014 г. /330 дела за 

разглеждане/ и 2013 година /367 дела за разглеждане/ е налице завишаване 

на броя на делата за разглеждане . То се дължи от една страна на двойно по 

- големия брой останали несвършени от предходни периоди и от друга 

страна на завишения брой новообразувани дела спрямо 2014 г. и 

предходната 2013 г.  

 

Година 

Общо 

граждански дела 

І инстанция 

Останали от 

предходен 

период 

Новопостъпили 

2013 367  73  294  

2014  330 79 251 

2015 560 166 394 

 

През отчетния период не са разглеждани административни дела по 

реда на § 4 от ПЗР на АПК. 

Частните граждански дела /без жалбите за бавност/ са общо 31, от 

които 31 новопостъпили, като се наблюдава намаление в сравнение с 2014 

г. - 40 бр. и 2013 г. (65 бр.)  

Търговските дела са 284, от които 103 останали несвършени от 

предходни периоди и 181 новопостъпили. Тенденция за увеличение през 

периода е трайна - 2014 г. 275 дела, през 2013 година –266 дела.  

Разгледаните фирмени дела през 2015 година са 46, от които 46 

новопостъпили. В сравнение с предходни години – 45 за разглеждане през 

2014година и 55 за разглеждане през 2013 година, може да се заключи, че 

броят на постъпилите фирмени дела през последните две години е 

устойчив. През периода са постъпили и 121 преписки по вписване на 

промени в регистрацията на вписани юридически лица в регистъра на 

юридическите лица с нестопанска цел . Тези преписки се разпределят на 

принципа на случайния подбор между съдиите от гражданското отделение 

на ВТОС, като са произнесени 121 съдебни акта. Тази дейност на съдиите 

се отчита в статистическите форми, и е редно да бъде посочена в отчетния 

доклад за работата на съда, тъй като разглеждането на всяка 

новопостъпила преписка изисква съдията да отдели толкова време, колкото 

отделя и за разглеждане на новопостъпило фирмено дело. В този смисъл 

би могло да се отчете, че през отчетния период съдиите във ВТОС са 

работили по общо 167 фирмени дела и са постановили 167 съдебни 

решения по тях.  
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Наказателни дела 
 

І. ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ ПРОИЗВОДСТВА. 

 

1. Брой дела за разглеждане 1.01.2015 г.- 31.12.2015 г. 

 Новообразувани дела са НОХД – 53 бр., АНД – 1бр. и ЧНД – 

общо 302 бр.  

 Останали несвършени от предходен период са: НОХД – 17 бр. и 

ЧНД - 4 бр. 

 Общо са разгледани: НОХД- 70 бр., АНД -2 бр. и ЧНД – 306 бр. 

Сравнителен анализ на образуваните и разгледани НОХД за период 

от три години 2013 г., 2014 г. и 2015 г.: 

Образувани НОХД са както следва за 2013 г.- 51 бр., за 2014 г. -65 

бр. и за 2015 г.- 53 бр. Разгледаните НОХД за същия период са както 

следва: за 2013 г.- 66 бр., за 2014 г. -81 бр. и за 2015 г.- 70 бр. 

При сравнителния анализ за периода от три години се констатира 

променлива тенденция в броя на постъпилите и разгледани НОХД. За 2013 

г. е отчетено рязко намаляване на постъплението на тези дела в сравнение 

с предходни години. За 2014г е налице увеличение в броя на постъпилите 

обвинителни актове и споразумения с досъдебни производства, както и на 

разгледаните НОХД. През 2015 г. отново е налице спад както в 

постъплението, така и в броя на разгледаните такива дела, като се отчитат 

почти еднакви стойности с тези от 2013 г. 

Постъпилите обвинителни актове и образувани НОХД по видове 

престъпления са както следва: по чл.115-118 НК – 6 бр., по чл.123 НК- 2 

бр., по чл.142 НК- 2 бр., по чл. 152 НК- 1бр., по чл. 199 НК- 7 бр., по чл.244 

-249 НК - 11 бр., по чл.253 НК -3 бр., чл.255 -257 НК -3 бр., по чл.277-278 

НК- 3 бр., по чл.304 а НК- 1бр., по чл. 343 НК -10 бр. и по чл.354 А НК -4 

бр. През изминалата година при образуваните и разгледани наказателни 

дела от общ характер е налице най- голям брой внесени обвинителни 

актове и споразумения за извършени престъпления по чл.244 -249 НК, по 

чл.343 НК и по чл.199 НК. През периода от три години се запазва трайна 

тенденция на най-голям брой образувани дела за извършени престъпления 

по чл.249 НК. През 2014 г. е налице увеличение на броя им в сравнение с 

предходната година. За 2015 г. се отчита спад в постъплението в сравнение 

с предходната година, като се запазва най-висок брой постъпили НОХД за 

този вид престъпления. 

По отношение делата за извършени престъпленията по чл.343 НК, се 

запазва трайна тенденция на висок брой на постъпили и разгледани такива 

за периода от три години. За 2014 г. е отчетено намаляване на 

постъплението, като за 2015 г. отново се увеличава броя на постъпили 

наказателни дела с обвинение за престъпления по чл.343 НК.  
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При образуваните и разгледани дела за извършени престъпления по 

чл.199 НК през годините са отчитани високи стойности. За пръв път през 

2013 г. е намален броя на постъпилите и разгледани такива дела. През 2014 

г. и 2015 г. се запазват същите стойности.  

През периода от три години се констатира променлива тенденция на 

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

чл.354 а НК. За първия вид престъпления през 2013 г. са образувани три 

дела, като през 2014 г. се достига до шест броя. През 2015 г. се отчита 

намаляване в постъплението, като отново за образувани три дела за 

извършени престъпления по чл.255 НК. През 2013 г. е отчетено рязко 

увеличение на образуваните и разгледани дела за извършени престъпления 

по чл.354 а НК. През 2014 г. също се отчита увеличение на броя им в 

сравнение с предходната година. През 2015 г. е налице рязко намаляване в 

броя на постъпилите такива. По отношение на образуваните дела по 

чл.115-118 НК се отчита тенденция на увеличение броя им. За 2013 г. е 

образувано само едно дело за извършено такова престъпление. През 2014 г. 

се увеличава броя им, като за 2015 г. се повишава броя им в сравнение с 

предходната година. 

По отношение престъпленията по чл.277-278 НК се запазват еднакви 

стойности за периода от три години. За периода от три години се запазват 

ниски стойности на образуваните дела за извършени престъпления по 

чл.123 НК и по чл. 304 НК. За първото от тях са образувани и разгледани 

по две дела през 2013 г. и 2015 г. По отношение престъплението по чл.304 

НК са образувани четири дела за 2014 г., а за 2015 г. само едно такова.  

През 2015 г. са образувани две дела за извършени престъпления по 

чл.142 НК и три по чл.253 НК, като за предходните години липсват такива. 

През 2015 г. е образувано и разгледано 1 бр. АНД. За предходните 

две години също е образувано и разгледано по едно дело от този вид. 

През 2015 г. са образувани частни наказателни производства по 

чл.306 НПК- 12 бр., по чл. 451 НПК- 17 бр., по чл.87 НК- 4 бр., по чл. 64-65 

НПК - 19 бр., по чл.61 НПК- 1 бр., по чл.68 НПК -1 бр., по чл.73 НПК- 2 

бр., по чл.111 НПК- 1 бр., по чл. 146 -165 НПК- 84 бр., по чл.222 -223 НПК 

-48 бр., по чл.243 НПК – 8 бр., по чл.368 НПК-3 бр., по чл.381 НПК- 1 бр., 

по чл. 44 ЗЕЗЗА- 9 бр., по чл.38 ЗПИИРКОРНФС -26 бр. и по ЗСРС -64 бр. 

При сравнителния анализ за период от три години при ЧНД са 

образувани за 2013 г. – 262 бр., 2014 г.- 185 бр. и за 2015 г. - 302 бр. 

Разгледани са както следва за 2013 г. – 273 бр., 2014 г.- 191 бр. и за 2015 г. 

- 306 бр. дела. През предходните години е констатирана трайна тенденция 

на намаляване броя на образуваните и разгледани частни наказателни 

производства в сравнение с предходните години. През 2013 г. и 2014 г. 

продължава същата тенденция. Отчита се трайно намаляване броя на 

постъпилите и разгледани ЧНД в сравнение с предходни години. През 2015 

г. се констатира увеличение броя на образуваните частни наказателни 
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производства, като се връщат стойностите от преди 2013 г. Увеличава се 

броя на образуваните дела по чл.146-165 НПК, чл.243 НПК, по чл.306 

НПК, по чл. 451 НПК, по чл.222-223 НПК, като е най-голям броя на 

първите от тях за изминалата година. От 2013 г. е налице рязко увеличение 

на постъпилите и разгледани частни наказателни производства по 

ЗПИИРКОРНФС, което продължава през 2014 г. и 2015 г. 
 

Б. Въззивни дела 

 

Граждански дела  

През отчетния период във ВТОС са разгледани 928 въззивни 

граждански дела (без въззивните частни граждански дела), от които 104 

останали от предходни периоди и 824 постъпили през годината.  

На фона на отчетения спад в броя на новообразуваните въззивни 

граждански дела през периода 2012-2014 г. (през 2012 година те са били 

614, през 2013 година – 626, а през 2014 г. 521), през отчетния период е 

налице значително увеличение на постъпленията .  

Въззивните частни граждански дела за разглеждане през 2015 г. е 

535, от които 23 висящи в началото на периода и новообразувани 512 . 

През 2014 година въззивните частни граждански дела за разглеждане са 

били общо 452, от които 19 висящи и 433 новообразувани, а през 2013 г. 

броят на тези дела е бил 397. Очевидна е тенденцията на увеличение на 

броя на новообразуваните дела и при този вид дела през 2015 г. 

Общият брой на разглежданите второинстанционни граждански дела 

през 2015 г. е бил 1463 или 72% от всички граждански дела. За сравнение 

през 2014 г. броят разглеждани второинстанционни дела е бил 1046 или 60 

% от всички граждански дела. 

В заключение следва да се посочи, че през 2015 г. броят на 

новообразуваните граждански дела бележи значително увеличение. 
 

Наказателни дела 

 
1. Брой дела за разглеждане през 2015 г. 

 Новообразувани ВНОХД – 87 бр. и ВЧНД – 148 бр. 

 Несвършени от предходен период ВНОХД – 14 бр. и ВЧНД 

– 7 бр. 

 Разгледаните ВНОХД са общо 101 бр., а ВЧНД са 155 бр. 

  
През 2014 г. са постъпили ВНОХД 113 бр. и са разгледани 125 бр. 

Постъпили са ВЧНД 138 бр., като са разгледани 154 бр. 

През 2013 г. са постъпили ВНОХД 100 бр. и са разгледани 133 бр. 

Постъпили са ВЧНД 193 бр., като са разгледани 206 бр. 
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При въззивните производства се констатира трайна тенденция на 

намаляване броя на постъпилите и разгледани дела. За периода от три 

години тази тенденция продължава. За 2013 г. при новообразуваните 

ВНОХД е отчетено рязко намаляване броя им в сравнение с предходни 

години. През 2014 г. има леко покачване броя постъпили дела. През 2015г 

е налице отново понижаване, като се отчитат най-ниски стойности в 

сравнение с предходните години. При разгледаните ВНОХД се констатира 

същата тенденция. През 2013 е отчетено рязко спадане на постъпилите и 

на разгледаните ВНОХД в сравнение с предходните години. През 2014 г. 

има увеличение на постъпилите такива дела и същевременно намаляване 

броя на разгледаните. През 2015 г. се отчита най-нисък брой както на 

постъпилите, така и на разгледаните ВНОХД в сравнение с предходни 

години. При ВЧНД за сравнителния период от три години се констатира 

трайна тенденция на намаляване в постъплението им. За 2013 г. е 

констатиран спад на постъпилите като брой и разгледани от този вид дела 

в сравнение с предходни години. За 2014 г. е налице още по-голямо 

намаляване на постъпилите и разгледани ВЧНД за сравнителния период. 

През 2015 г. има леко покачване броя на постъпилите дела, като се запазва 

броя на разгледаните ВЧНД. 
 

2. СВЪРШЕНИ ДЕЛА 

 

Всичко свършените дела през 2015 година са 2304 при всичко за 

разглеждане 2657 броя. Т.е. от разглежданите през годината дела са 

приключени 86,87 %. Този показател бележи макар и минимално 

увеличение спрямо миналите години - за 2013-2014 година процента на 

приключените дела спрямо разгледаните е 86 %. 

През 2015 година в Окръжен съд Велико Търново са свършени общо 

1730 граждански дела, от които 1528 или 88 % в срок до 3 месеца, като в 

сравнение с 2014 година увеличението е с 6%. 

През 2015 година са приключени всичко 574 наказателни дела, от 

които в тримесечен срок са приключени 540 или 94% при 91 % за 2014 

година.  

 

Година Всичко дела 
Всичко 

граждански 

Всичко 

наказателни 

2013 2 221 1 592 629 

2014 1 954 1 445 509 

2015 2 304 1 730 574 
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Граждански дела 

През 2015 година в Окръжен съд Велико Търново са свършени общо 

1730 граждански дела, от които 1528 или 88 % в срок до 3 месеца. За 

сравнение през 2014 г. този процент е бил 82, а през 2013 и 2012 г. е 86 %. 

Показателят срочност предвид изложените данни показва устойчивост и 

дори е налице подобрение на същия, което е значително спрямо 

предходната 2014 г., като се има предвид, че броят на постъпилите и 

разгледани дела през 2015г е значително по-голям в сравнение с 

предходните години. 

А. Първоинстанционни дела 

 

Граждански дела 

 

От разгледаните първоинстанционни граждански са свършени в края 

на годината общо 132 дела, от които 113 или 86 % в срок до 3 месеца. В 

сравнение с предходните години свършените през 2014 г. граждански дела 

първа инстанция са 267 дела, от които 215 или 81 % в срок до 3 месеца 

през 2013 година граждански дела първа инстанция са били 288, като 248 

дела или 86 % са били свършени в срок до 3 месеца. Показателят срочност 

при разглеждане на първоинстанционните дела във ВТОС е устойчив през 

последните години . 

От разгледаните частни граждански дела първа инстанция са 

свършени всички 31 дела, от които31 или 100 % в тримесечния срок.  

Свършените през отчетната година търговски дела са 182, от които 

108 или 59% в срок до 3 месеца. През 2014 г. свършените търговски дела 

са били 172, от които 73 или 42 % в срок до 3 месеца, а през 2013 година 

свършените търговски дела са били 151, от които 76 или 50 % в срок до 3 

месеца. При този вид дела се наблюдава значително увеличение на 

процента свършени в тримесечния срок, като са достигнати стойностите на 

коефициента, постигнати през 2012 г. / тогава процентът на свършените в 

срок до 3 месеца търговски дела е бил също 59/. Предвид отчетената 

тенденция на леко увеличение на постъпленията при този вид дела и с 

оглед намалената численост на съдиите, работили през отчетния период, 

следва да се заключи, че работата по търговски дела бележи значително 

подобрени.  

През годината са свършени всички 46 фирмени дела в срок до 3 

месеца или 100%. В същия срок през 2014 година са били свършени всички 

46 разгледани фирмени дела, както и през 2013 година – всичките 55 дела.  

През тази година от общо постъпилите 121 преписки за вписване на 

нови обстоятелства по партидите на вписани в регистъра на юридическите 

лица с нестопанска цел юридически лица в срок до 3 месеца са свършени 

100 %.  
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Наказателни дела 

 

През 2015 г. са свършени общо НОХД- 55 бр. и ЧНД - 300 бр. В 

тримесечен срок са приключени 47 бр. НОХД или 85 %. От ЧНД /без тези 

по чл.222-223 НПК/ са приключени 252, като 247 бр. са в тримесечен срок 

или 98%. От ЧНД по чл.222-223 НПК са свършени 48 бр., като 100% са в 

тримесечен срок. От АНД са приключени 2 бр. и то в тримесечен срок или 

100%. 

През 2014 г. са свършени общо НОХД- 64 бр. и ЧНД - 187 бр. В 

тримесечен срок са приключени 49 бр. НОХД или 77 %. От ЧНД /без тези 

по чл.222-223 НПК/ са приключени 146 бр., като 142 бр. от тях са в 

тримесечен срок или 97%. От ЧНД по чл.222- 223 НПК са приключени 41 

бр., като 100% са в тримесечен срок.  

През 2013 г. 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.  

При сравнителния анализ за три години се констатира, че за 2013 г. е 

отчетено намаляване на общия брой постъпили, разгледани и приключени 

НОХД, както и намаление на процентното съотношение на свършените от 

тях в тримесечен срок. За 2014 г. е увеличено постъплението на НОХД, 

като е понижена срочността при разглеждането им. Броят на 

приключените в тримесечен срок е 77%. За 2015 г. броят на свършените 

НОХД се понижава в сравнение с предходната година, което се дължи на 

намаленото постъпление, като се доближава до стойностите от 2013 г. 

Същевременно се увеличава срочността при разглеждането, като се 

увеличава процента на приключените дела в тримесечен срок до 85 %. 

При сравнителния анализ за предходните години е отчетена трайна 

тенденция на намаляване броя на разгледаните и приключени ЧНД. Това 

обстоятелство води до увеличение бързината при приключването им. За 

2013 г. в тримесечен срок са приключени 99 % от ЧНД. За 2014 г. са 

отчетени най-нисък брой разгледани и свършени ЧНД, както и понижаване 

процентното съотношение на приключените от тях в тримесечен срок. 

През 2015 г. е налице значително увеличаване в броя на разгледаните и 

приключени ЧНД, като се запазва срочността от 98%. Производствата по 

чл.222 -223 НПК приключват до няколко дни или 100% в тримесечен срок.  
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Продължителност на разглеждане на НОХД и ЧНД 

 

За 2015 г. са разгледани общо 70 НОХД. От тях са свършени 55 бр., 

като 47 бр. са приключени в тримесечен срок. Извън този срок са 

свършени 8 дела. До 6 месеца са приключени 4 бр. дела, до една година 1 

бр. и над една година 3 бр. 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 258 бр. От 

тях са приключени 252 бр., като в тримесечен срок са свършени 247 бр. 

Само по 5 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 разгледани 48 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. През 

2013 г. е налице по-малък брой постъпили и разгледани НОХД, което води 

до повишаване срочността при разглеждането им. През 2014 г. е намален 

броя на приключените НОХД в тримесечен срок. За 2015 г. се отчита 

намаление в постъплението на тези дела в сравнение с предходната година. 

Това води до по -малък брой свършени дела, както и до по-голяма бързина 

при разглеждането им, като е увеличен процента на разглеждане в 

тримесечен срок. 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 2015 г. по реда на глава 27 НПК са приключени 33 

дела, а по реда на глава 29 НПК- 11 бр. През сравнителния период от три 

години се отчита променлива тенденция по приключването на НОХД по 

реда на глава 27 и глава 29 НПК. През 2013 г. е налице превес на 

приключените дела по глава 27 НПК в сравнение с предходни години. 

През 2014 г. рязко е увеличен броят на приключените дела със 

споразумение. През изминалата 2015 г. се констатира намаляване броя на 

приключените дела по Глава 29 НПК, както и рязко увеличение 

приложението на Глава 27 НПК. 

През 2013 г. е отчетено намаляване на броя на образуваните и 

разгледани ЧНД в сравнение с предходни години. Същата тенденция 

продължава и през 2014 г. През 2015 г. с отчита рязко увеличение при 

постъплението на ЧНД в сравнение с предходните години. Намаляването 

на броя на делата доведе до увеличаване бързината при приключването им. 

Броят на свършените от тях в тримесечен срок достигна до 99 %. 

Увеличението на постъплението през изминалата година не доведе до 

промяна в срочността, като се запази бързината на приключване от 98 %. 
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Образуваните ЧНД по чл.222 -223 НПК приключват 100% в тримесечен 

срок. 

Б. Въззивни дела 

 

Година 
Всичко 

свършени дела 

Свършени 

граждански 

дела 

Свършени 

наказателни 

дела 

2013 1 341 1 030 311 

2014 1 177  919 258 

2015 1 553 1 336 217 

 

Граждански дела 

 

От разгледаните през 2015 година въззивни граждански дела са 

свършени 840, от които 734 или 87% в срок до 3 месеца. През 2014г броят 

на свършените въззивни граждански дела е бил 490, от които 391 или 80 % 

в срок до 3 месеца. През 2013 година свършените въззивни граждански 

дела са били 651, от които 548 или 84 % в срок до 3 месеца. Тук трябва да 

се отбележи , че броят на разглежданите и броят на свършените въззивни 

граждански дела през 2015 г. е значително увеличен, като въпреки това и 

въпреки по- малката численост на състава от съдии, разглеждащи този вид 

дела, показателят срочност се е подобрил и то със седем пункта. Това дава 

основание да се заключи, че работата на съдиите от гражданската колегия 

на ВТОС се е подобрила .  

При въззивните частни граждански дела статистиката сочи свършени 

496 от които 493 или 99 % в срок до 3 месеца. През 2014 г. са свършени 

429, частни граждански дела, от които 426 или 99 % в срок до 3 месеца. 

През 2013 година при свършени 379 такива дела, 100 % са били свършени 

в срок до 3 месеца.  
 

Наказателни дела 

 

През 2015 г. са свършени ВНОХД- 78 бр. и ВЧНД- 139 бр. От тях в 

тримесечен срок от ВНОХД са приключени 82% и от ВЧНД 95%. 

През 2014 г. са свършени 111 бр. ВНОХД и 147 бр. ВЧНД- 147 бр. От 

тях в тримесечен срок са приключени 86% от ВНОХД и 93 % от ВЧНД. 

През 2013 г. са свършени 121 бр. ВНОХД и 190 бр. ВЧНД. От тях в 

тримесечен срок са приключени 85% от ВНОХД и 96% от ВЧНД. 

През последните години се констатира трайна тенденция на 

намаляване броя на постъпилите и разгледани въззивни производства, а от 

тук и на приключените такива. За сравнителния период от три години за 

2013 г. се отчита най-голям брой свършени ВНОХД и ВЧНД, както и на 
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приключването им в тримесечен срок. През 2014 г. са свършени по-малък 

брой ВНОХД и ВЧНД в сравнение с предходните години. В тримесечен 

срок от първия вид дела са приключени 86%, а от втория вид 93%. 

Спадането на процента при срочността на приключването им се дължи на 

намаленото постъпление. През 2015г се отчита още по-малък броя 

свършени въззивни дела. По отношение приключването им в тримесечен 

срок се констатира намаляване процентното съотношение при ВНОХД, а 

при ВЧНД увеличение на срочността.  
 

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

 

Първоинстанционни дела 

 

Граждански дела 

 

По 83 от решените първоинстанционни граждански дела съдът се е 

произнесъл с акт по същество, спрямо 202 дела за 2014г и 220 през 2013 

година и 268 през 2012 година. От решените частни граждански дела с акт 

по същество са приключили 28 дела.  

Решените търговски дела с акт по същество са 116 при 124 за 2014 г. 

и 106 за 2013.  

От всички 46 фирмени дела, 42 са приключени с акт по същество. 

През 2014г година те са били 44, а през 2013г - 52 дела. 

 
Наказателни дела 

 
През 2015 г. са постановени съдебни актове по същество по 39 бр. 

НОХД, 2 бр. по АНД и по 241 бр. ЧНД.  

През 2014 г. са постановени съдебни актове по същество по 35 бр. 

НОХД и по 140 бр. ЧНД.  

През 2013 г. са постановени съдебни актове по същество по 30 бр. 

НОХД, АНД -1 бр. и по 216 бр. ЧНД.  

 

При сравнителния анализ за периода от три години се констатира 

трайна тенденция на увеличение на постановените съдебни актове по 

същество по НОХД. За 2013 г. е отчетено запазване стойностите в 

сравнение с предходната година. През 2014 г. и 2015 г. е налице 

увеличение на броя на постановените актове по същество по НОХД в 

сравнение с всяка предходна години. Тази тенденция е свързана с 

намаляване приключените НОХД по реда на чл.382 -384 НПК и 

увеличаване разглеждането им по реда на Глава ХVІІ НПК. 
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За сравнителния период от три години се отчита намаление броя на 

постъпилите, разгледани и приключени ЧНД през 2013 г. и 2014 г. Това 

води и до намаляване броя на постановените актове по същество. През 

2015г е налице рязко увеличение на постъпилите, разгледани и 

приключени ЧНД. 

 

Въззивни производства 

 

Граждански дела 

 

Решените въззивни граждански дела общо с акт по същество са 1203 

при 856 за 2014 г. и 959 през 2013 година. 

Решените въззивни граждански дела с акт по същество са 754 при 

465 за 2014 г. и 624 през 2013 година.  

От свършените въззивни частни граждански дела с акт по същество 

са решени 449 спрямо 391 за 2014ги и 335 през 2013 година. 

 

Наказателни дела 

За 2015 г. са приключени общо 217 бр. въззивни производства. По 

тях са постановени общо 206 бр. съдебни актове. При ВНОХД с акт по 

същества са приключени 74 бр., а при ВЧНД са 132 бр. Производствата по 

11 дела са прекратени. 

Видове постановени съдебни актове по ВНОХД: Решения, с които е 

потвърден първоинстанционния акт са 46 бр., изменени са 9 бр. и са 

отменени 19 бр. Производствата по 4 бр. дела са прекратени.  

Постановените въззивни решения по чл.335 ал.1 и ал.2 НПК са 11 бр. 

и по чл.336 НПК- 8 бр. Общо са отменени 19 присъди и решения на РС. 

Постановените въззивни решения по чл.337 ал.1 НПК 7 бр., по 

чл.337 ал.2 НПК са 1 бр. и по чл.337 ал.3 НПК са 1 бр.  

Постановени съдебни актове по ВЧНД: Решения и определения, с 

които е потвърден първоинстанционния акт са 100 бр., изменени са 6 бр., 

отменени са 26 бр. Производствата по 7 дела са прекратени. 

За 2015 г. са приключени общо 217 въззивни дела. От тях с акт по 

същество са решени 206 бр., като 11 дела са прекратени. Общо са 

потвърдени 146 бр. или 71 %, изменени са 15 бр. или 7 % и са отменени 45 

бр. или 22 %. 

За 2014 г. са приключени общо 258 въззивни дела. От тях с акт по 

същество са решени 251 бр., като 7 дела са прекратени. Общо са 

потвърдени 184 бр. или 73 %, изменени са 28 бр. или 11 % и са отменени 

39 бр. или 16 %. Постановените въззивни решения по чл.335 ал.1 и ал.2 
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НПК са 9 бр. и по чл.336 НПК-8 бр. Общо са отменени 17 присъди и 

решения на РС, както и 22 бр. определения. 

За 2013 г. са приключени общо 311 бр. въззивни производства. По 

тях са постановени общо 292 бр. съдебни актове. При ВНОХД с акт по 

същества са приключени 116 бр., а при ВЧНД са 176 бр. Производствата 

по 19 дела са прекратени. Общо са потвърдени 215 бр. или 74 %, изменени 

са 29 бр. или 10 % и са отменени 48 бр. или 16 %. 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, както и 23 бр. определения. 

 

Отменени съдебни актове. През 2015 г. при разглеждане на 

въззивните производства са отменени постановените съдебни актове по 11 

бр. наказателни дела на Районните съдилища, като са върнати за ново 

разглеждане на прокурора или на друг състав на първоинстанционния съд. 

По чл.336 НПК са отменени 8 присъди с постановяване на нова такава. За 

сравнителния период от три години се констатира тенденция на 

намаляване броя на постановените актове по чл.335 ал.1 и ал.2 НПК и 

чл.336 НПК. За 2013 г. е най-висок броя им. За 2014 г. се отчита намалява 

броя на отменените присъди с връщане делото за ново разглеждане или 

постановяване на нова присъда. За 2015 г. се констатира увеличение на 

отменените присъди по чл.335 ал.1 и ал.2 НПК, като се запазват 

стойностите при отмяна на съдебния акт по чл.336 НПК.  

Причините за отмяна на постановените съдебни актове и връщане 

делото за ново разглеждане са свързани с допуснати съществени 

нарушения на процесуалните правила. Такива се констатират както в 

досъдебното производство и при изготвяне на обвинителния акт, така и 

при разглеждане на делото от първоинстанционния съд и при 

постановяване на съдебния акт. При разглеждане на НОХД от РС 

продължават да се допускат нарушения на процесуалните правила, 

свързани предимно с реализиране правата на подсъдимите в съдебното 

производство. Като съществено нарушение на процесуалните правила се 

явяват и пропуски при изготвянето на мотивите към съдебните актове, като 

не отговарят на изискванията на чл.305 ал.3 НПК. Посочените случаи се 

явяват изолирани такива. 

При изготвяне на обвинителните актове също продължават да се 

допускат пропуски. В обстоятелствената им част липсват факти, въз основа 

на които се извеждат съставомерните елементи от фактическия състава на 

престъплението, за което се ангажира наказателната отговорност на 

подсъдимия. Допускат се и несъответствия между фактическото обвинение 

и правната му квалификация, както и между обстоятелствената и 

заключителната му части на обвинителния акт. През предходните години 

постановените решения по чл.335 ал.1 т.1 НПК по ВНОХД бяха 

преобладаващи. През изминалата 2015 г. са постановени само 3 
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отменителни решения на това основание. На основание чл.335 ал.2 НПК са 

постановени 8 решения. 

От разгледаните въззивни дела по 8 от тях на основание чл.336 НПК 

са отменени произнесените съдебни актове на първоинстанционните 

съдилища, като е постановен нов такъв във въззивния съд. По 3 от делата 

са отменени оправдателни присъди или решения и са постановени 

осъдителни такива. По 5 дела са отменени осъдителни актове и са 

постановени оправдателни такава. При преценката на събрания 

доказателствен материал въззивният съд е достигнал до различен извод по 

приложението на материалния закон. Постановените нови присъди са 

атакувани пред ВКС. В резултат на инстанционната проверка по две дела 

са потвърдени съдебните актове, по четири са отменени и по едно няма 

резултат. 

При разглеждане на ВЧНД са отменени изцяло 20 от постановените 

съдебни актове от районните съдилища. По част от тези дела са атакувани 

определения, постановени по реда на чл.243 ал.3-5 НПК. Въззивният съд се 

е произнесъл в противната насока, като е постановено връщане делото на 

прокурора за доразследване или потвърждаване на постановлението на РП 

за прекратяване. В друга част са разгледани производства по чл. 64 -65 

НПК и по чл.341 ал.1 -2 НПК. Съдебните актове на първоинстанционните 

съдилища са отменени, като са постановени такива по същество или са 

върнати за продължаване на съдопроизводствените действия.  

 

Изменени съдебни актове: От разгледаните въззивните дела общо 

по 9 бр. са изменени присъди и решения на районните съдилища. 

Изменението е свързано с намаляване размера на наложеното наказание, 

със замяна с по-леко по вид наказание, с приложение на чл.66 НК, както и 

други промени в наказателната част. По 8 бр. от делата са постановени 

решения, с които са изменени атакуваните присъди в тази насока. 

Увеличаване размера на наложеното наказанието е постановено с решение 

по 1 дела. По 1 дело е променен размера на уважения граждански иск.  
 

2.2. Брой на прекратените дела – причини  

Граждански дела 

 

При свършените първоинстанционни граждански дела 

производството е прекратено по общо 49 при 65 дела за 2014 г. и 68 дела за 

2013 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, 
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липса на правен интерес, изпращане по подсъдност на други съдилища, 

отвод.  

Прекратените търговски дела са 66, като основанията за 

прекратяване на тези видове дела са идентични с тези по гражданските 

дела.  

Прекратените частни граждански дела през 2015 година са 3, спрямо 

същия брой - 3 за 2013 година и 2 за 2012 година.  

Прекратените въззивни граждански дела са 86, при 25 за 2014 г. , 

респ. 27 за 2013 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, което е най- честата причина за прекратяването.  

Прекратените въззивни частни граждански дела са 47 при 38 за 2014 

г. и 44 за 2013 година. Основанията са недопустимост на жалбата, 

оттегляне на жалбата, върнати на районния съд за изпълнение на 

процедури по чл. 260 и 276 от ГПК. 

 

Наказателни дела 

През 2015 г. са прекратени 16 бр. НОХД. От тях 11 бр. са 

приключени със споразумение. По 5 бр. дела производствата са 

прекратени. По 3 от тях са прекратени на основание чл.249 НПК и делата 

са върнати на прокурора. По едно дело производството е прекратено и 

върнато на прокурора на основание чл.288 НПК. Има едно производство, 

което е прекратено на основание чл. 43 НПК. От разгледаните ЧНД са 

прекратени 11 бр.  

През 2014 г. са прекратени 29 бр. НОХД. От тях 28 бр. са 

приключени със споразумение. По 1 бр. производството е прекратено на 

основание чл.249 НПК, като делото е върнато на прокурора. От 

разгледаните ЧНД са прекратени 6 бр.  

През 2013 г. 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, като делото е върнато на 

прокурора. По две дела не е одобрено внесеното споразумение, като 

делото е върнато на прокурора. От разгледаните ЧНД са прекратени 9 бр.  

3. ВИСЯЩИ ДЕЛА В КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД  

 

Година 
Общо останали 

дела 

Граждански 

дела 

Наказателни 

дела 

2013 332 282 50 

2014 336 293 43 

2015 340 280 60 
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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 2015 година са останали несвършени: 64 

първоинстанционни граждански дела, при 63 първоинстанционни 

граждански дела за 2014 г. и 79 за 2013, 102 търговски дела, спрямо 103 за 

2015 г. и 115 за 2013 година 88 въззивни граждански дела спрямо 104 за 

2014 г. и 70 за 2013 година, което е значително намаление предвид 

завишеното постъпление, и 30 въззивни частни граждански дела. Общият 

брой на висящите към 31.12.2014 година граждански дела е 293 при 293 за 

2014г и 282 за 2013 г. Тези данни допълнително потвърждават извода за 

значително подобряване срочността на разглеждане и решаване на тези 

дела. 
 

Наказателни дела 

Останалите несвършени дела в края на 2015 г. са 15 бр. НОХД и 6 бр. 

ЧНД. При НОХД за отчетния период има 5 дела, образувани през 

предходни години. От останалите несвършени дела 10 бр. са образувани 

през 2015 г. Констатират се различни причини, поради неприключването 

им до края на отчетния период. По пет дела са постановени присъди, като 

не са изготвени мотивите към тях до края на годината. През месеците 

ноември и декември 2015 г. са образувани две дела. Липсва технологична 

възможност за разглеждането и приключването им до края на същата 

година. Останалите осем несвършени дела се разглеждат по общия ред, 

като се отлагат по различни причини, сред които е неявяването на 

подсъдимите или защитниците им. Друга причина се явява 

необходимостта от събиране на доказателства в хода на съдебното 

следствие. ЧНД, които са останали несвършени до края на годината са 

образувани през месеците ноември и декември 2015 г. 

 В края на 2014 г. са останали несвършени 17 бр. НОХД и 4 бр. ЧНД. 

В края на 2013 г. са останали несвършени 16 бр. НОХД и 5 бр. ЧНД. 

 

4. ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ, 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ВЪЗЗИВНА И КАСАЦИОННА ПРОВЕРКИ, 

ИЗВОДИ  
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Граждански дела 

Обжалвани са общо 112 решения по граждански и търговски дела, 

решени през отчетната година.  
 

Наказателни дела 

За 2015 г. от приключените първоинстанционни наказателни дела са 

атакувани 21 присъди и 17 определения. Общо са обжалвани съдебните 

актове по 38 наказателни дела. При въззивната и касационна проверка на 

постановените актове по делата са потвърдени 19 бр., изменени са 5 бр. и 

са отменени 2 бр. По 12 бр. няма резултат от инстанционната проверка. 

Процентното съотношение на атакуваните съдебни актове е на потвърдени 

73 %, на изменените 19 %, а на отменените 7.7 % . 

За 2014 г. от приключените първоинстанционни наказателни дела са 

атакувани 14 присъди и 28 определения. Общо са обжалвани съдебните 

актове по 42 наказателни дела. При въззивната и касационна проверка на 

постановените актове по делата са потвърдени 22 бр., изменени са 4 бр. и 

са отменени 4 бр. По 12 бр. не е имало резултат от инстанционната 

проверка към изготвяне на годишния доклад. Процентното съотношение 

на атакуваните съдебни актове на потвърдените е 74 %, на изменените -13 

%, а на отменените -13 % . 

За 2013 г. 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. не е имало резултат от 

инстанционната проверка. Процентно съотношение на атакуваните 

съдебни актове на потвърдени са 70 %, изменените са 12.5 %, а отменените 

са 17.5 % . 

За сравнителния период от три години се констатира тенденция на 

намаляване броя на съдебни актове, обект на инстанционна проверка. През 

2013 г. същите са 44, като през 2014 г. са 42 бр. Налице е намаление в 

сравнение с предходни години. През 2015 г. атакуваните актове са 38 бр. 

Разликата в стойностите се дължи на намаляване постъплението на ЧНД. 

За първите две години от сравнителния период са отчетени почти еднакви 

стойности на обжалваните или протестирани присъди по НОХД и 

определенията по ЧНД. За пръв път през 2015 г. е налице увеличаване броя 

на атакуваните присъди и намаляване броя на определенията в сравнение с 

предходните години.  

През 2013 г. е отчетено намаляване броя на потвърдените актове в 

сравнение с предходните години и съответно повишаване броя на 

отменените актове. През 2014 г. е налице намаляване броя на обжалваните 

съдебни актове, като е увеличен процента на потвърдените такива. При 
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изменените и отменените актове процентното съотношение е със сходни 

стойности от предишните години. През 2015 г. се отчита като цяло 

намаляване броя на атакуваните съдебни актове. От една страна се 

повишава броя на обжалваните или протестирани присъди и намалява броя 

на атакуваните определения. Запазват се стойностите при потвърдените 

съдебни актове, като се увеличава броя на изменените и намалява броя на 

отменените такива. 
 

Въззивни производства  

 

Граждански дела 

 

128 от свършените през годината въззивни граждански дела 

решенията са обжалвани пред ВКС.  

Обжалвани са и постановените през годината съдебни актове по 30 

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. Влезлите в сила съдебни 

актове подлежат на проверка по реда за възобновяване на наказателното 

производство. По реда на редовния и извънреден способ са атакувани 

постановени актовете от Окръжен съд, като въззивна инстанция. При 

извършената проверка са потвърдени 7 от тях, изменен е 1 бр. отменени са 

5 бр.  

Резултати от инстанционна проверка 

 

Граждански дела 

 

През годината са върнати 65 граждански дела решени с акт по 

същество от по-горните инстанции, като потвърдени са решенията по 17 

дела или 26% от всички обжалвани дела. Отменени са решенията по 7 дела 

или 10%, 34 дела или 52% не са допуснати до касационно обжалване, а 4  

или 6 % са частично отменени. Останалите 6% от върнатите решения са 

обезсилени изцяло или частично. Основна причина за отменените решения 

са неправилно прилагане на материалния закон, като само по 1 от 

решенията отмяната се дължи на представени пред горната инстанция нови 

доказателства. Следва да се отбележи, че процентът на отменените дела в 
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сравнение с предходната 2014 година, когато е бил 18% , е намалял почти 

наполовина.  

 

Наказателни дела 

 

За 2015 г. от приключените първоинстанционни наказателни дела са 

атакувани 21 присъди и 17 определения. Общо са обжалвани съдебните 

актове по 38 наказателни дела. При въззивната и касационна проверка на 

постановените актове по делата са потвърдени 19 бр., изменени са 5 бр. и 

са отменени 2 бр. По 12 бр. няма резултат от инстанционната проверка. 

Процентното съотношение на атакуваните съдебни актове е на потвърдени 

73 %, на изменените 19 %, а на отменените 7.7 % . 

За 2014 г. от приключените първоинстанционни наказателни дела са 

атакувани 14 присъди и 28 определения. Общо са обжалвани съдебните 

актове по 42 наказателни дела. При въззивната и касационна проверка на 

постановените актове по делата са потвърдени 22 бр., изменени са 4 бр. и 

са отменени 4 бр. По 12 бр. не е имало резултат от инстанционната 

проверка към изготвяне на годишния доклад. Процентното съотношение 

на атакуваните съдебни актове на потвърдените е 74 %, на изменените -13 

%, а на отменените -13 % . 

За 2013 г. 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. не е имало резултат от 

инстанционната проверка. Процентно съотношение на атакуваните 

съдебни актове на потвърдени са 70 %, изменените са 12.5 %, а отменените 

са 17.5 % . 

За сравнителния период от три години се констатира тенденция на 

намаляване броя на съдебни актове, обект на инстанционна проверка. През 

2013 г. същите са 44, като през 2014 г. са 42 бр. Налице е намаление в 

сравнение с предходни години. През 2015 г. атакуваните актове са 38 бр. 

Разликата в стойностите се дължи на намаляване постъплението на ЧНД. 

За първите две години от сравнителния период са отчетени почти еднакви 

стойности на обжалваните или протестирани присъди по НОХД и 

определенията по ЧНД. За пръв път през 2015 г. е налице увеличаване броя 

на атакуваните присъди и намаляване броя на определенията в сравнение с 

предходните години.  

През 2013 г. е отчетено намаляване броя на потвърдените актове в 

сравнение с предходните години и съответно повишаване броя на 

отменените актове. През 2014 г. е налице намаляване броя на обжалваните 

съдебни актове, като е увеличен процента на потвърдените такива. При 

изменените и отменените актове процентното съотношение е със сходни 
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стойности от предишните години. През 2015 г. се отчита като цяло 

намаляване броя на атакуваните съдебни актове. От една страна се 

повишава броя на обжалваните или протестирани присъди и намалява броя 

на атакуваните определения. Запазват се стойностите при потвърдените 

съдебни актове, като се увеличава броя на изменените и намалява броя на 

отменените такива. 

 

5. СТРУКТУРА НА НАКАЗАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ. 

Внесените прокурорски актове за 2015 г. са 53 бр. От тях 

обвинителните актове са 44 бр. и 9 споразумения. Постановени са общо 50 

присъди и одобрени споразумения. Съдени са общо 91 лица, като са 

постановени осъдителни присъди по отношение на 53 лица. За изминалата 

2015 г. са влезли в сила общо 44 присъди и споразумения, като по тях са 

осъдени общо 50 лица. Същите са както следва: 

 По Глава ІІ „Престъпления против личността” НК са осъдени 

9 лица; 

 По Глава V „Престъпления против собствеността” НК са 

осъдени 12 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 2 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 15 

лица; 

Внесените прокурорски актове за 2014 г. са 65 бр. От тях 

обвинителните актове са 45 бр. и 19 споразумения. Постановени са 63 

присъди и одобрени споразумения. Съдени са общо 107 лица, като са 

осъдени 81 лица. За 2014 г. са влезли в сила общо 52 присъди и 

споразумения, като по тях са осъдени общо 61 лица. 

Внесените прокурорски актове за 2013 г. 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 2013 г. са влезли в сила общо 49 присъди и 

споразумения, като по тях са осъдени общо 55 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 2013 г. намалява броя на 

постъпилите и разгледани такива дела в сравнение с предходни години. 

Това води до намаляване на влезлите в сила съдебни актове и броя на 
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осъдени лица. През 2014 г. е налице увеличение на постъпилите, 

разгледани и приключени НОХД, като се достигат стойностите от 2012 г. 

От тук е увеличен и броя на влезлите в сила актове и осъдените лица. През 

2015 г. отново се отчита спад на внесените, разгледаните и приключени 

НОХД, което води до намаляване броя на влезлите в сила съдебни актове и 

осъдени лица. За периода от три години се запазва най-висок брой осъдени 

лица за извършени престъпления по Глава ХІ НК, като за 2013 г. и 2014 г. 

има еднакви стойностите. За 2015 г. е налице по-малък броя осъдени лица 

за тези престъпления. По Глава VІ НК се отчитат високи стойности за 

сравнителния период от три години. През 2013 г. е отчетена по-ниска 

стойност в сравнение с предходните години, като през 2014 г. броят на 

осъдените лица с влезли в сила актове се увеличава. През 2015 г. отново 

има намаляване броя на осъдените лица, като се отчита същия брой като 

през 2013 г. Констатира се увеличение на броя на осъдените лица с влезли 

в сила съдебни актове за извършени престъпления по Глава ІІ НК и по 

Глава V НК. За 2012 г. и 2013 г. броят на осъдените лица за първия вид 

престъпления е значително намален. През 2015 г. е налице увеличение на 

осъдените лица с влезли в сила съдебни актове за престъпленията по Глава 

ІІ НК. За престъпленията по Глава V, VІІ и VІІІ НК се констатират 

променливи стойности за периода от три години. За първите от тях е 

отчетена най-висока стойност за 2013 г., която намалява през следваща 

години. През 2015 г. отново се констатира увеличение на броя на 

осъдените лица за престъпления по Глава V НК. По отношение 

престъпленията по Глава VІІ и VІІІ НК за 2013 г. е отчетено намаление на 

броя на осъдените лица, който нараства през следваща година. През 2015 г. 

отново има спад на осъдените лица с влезли в сила актове за извършени 

престъпления по Глава VІІ и VІІІ НК.  

 

 6. ОПРАВДАТЕЛНИ ПРИСЪДИ: 

 

През 2015 г. е постановена само една оправдателна присъда по 

НОХД № 55/2014 г. на ВТОС. Същата е протестирана пред въззивната 

инстанция. Към настоящия момент няма резултат от инстанционната 

проверка. За 2015 г. има влязла в сила една оправдателна присъда по 

НОХД, постановена в предходна година. 

През 2014 г. от разгледаните и приключени НОХД има постановена 

една оправдателна присъда по НОХД. Същата е атакувана пред въззивната 

инстанция. Присъдата е потвърдена от ВТАС. През 2014 г. има влязла в 

сила изцяло оправдателна присъда с подсъдими три лица, постановена по 

НОХД, образувано от предходна година. 

През 2013 г. от разгледаните и приключени НОХД има постановени 

три оправдателни присъди. Същите са атакувани пред въззивната 
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инстанция. По трите дела са постановени осъдителни присъди в резултат 

от инстанционната проверка. 

При сравнителния анализ за периода от три години се констатират 

ниски стойности на постановените оправдателни присъди, спрямо общия 

брой приключени наказателни дела. За 2014 г. е налице постановена една 

изцяло оправдателна присъда, която е потвърдена от въззивната 

инстанция, което 1.5 % от приключените дела. За 2015 г. е постановена 

също една оправдателна присъда, което е 1.8 % от приключените дела, 

като към настоящия момент няма резултат от инстанционния контрол. 

 

7. ДЕЛА С ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС: 

           По описа на ВТОС няма НОХД, които да са включени в списъка на 

ВСС за делата с обществен интерес. 
 

 

          ІІ.СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН. 

АНАЛИЗ ПО ОБЩ БРОЙ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПО 

СВЪРШЕНИ ДЕЛА. 

 

При описаното в раздела относно кадровата обезпеченост на ВТОС 

за 2015 година движение в щатовете, както и движение на съдиите 

натовареността е следното: 

При общо 2023 граждански дела за разглеждане през 2015 година 

средната натовареност по щат при посоченото по-горе разпределение е 

11,24 дела на месец на съдия. При стоящите за разглеждане общо 634 

наказателни дела средната натовареност по щат е била 6.60 дела на месец 

на съдия. Средната натовареност по щат спрямо общия брой от 2667 

дела за разглеждане за 2015 година е била 9.63 дела на месец на съдия.  
При свършените общо 1730 граждански дела средната натовареност 

по щат е била 9.61 дела на месец на съдия, а при свършените общо 574 

наказателни дела средната натовареност по щат е била 5.98 дела на месец 

на съдия. Средната натовареност по щат спрямо общия брой от 2304 

свършени дела през 2015 година е била 8.35 дела на месец на съдия.  
При гражданските дела за разглеждане действителната натовареност 

е била 14,34 дела на месец на съдия, а при наказателните дела за 

разглеждане – 7.37 дела на съдия на месец. Средната действителна 

натовареност спрямо общия брой 2657 дела за разглеждане през 2015 

година е била 12.71 дела на месец на съдия.  
При свършените граждански дела действителната натовареност е 

била 12.26 дела на месец на съдия, а при свършените наказателни дела – 

6,67 дела на месец на съдия. Средната действителна натовареност 
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спрямо общия брой от 2304 свършени дела през 2015 година е била 

11.02 дела на месец на съдия.  
През 2015 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.  
 

 

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 постъпили 32 дела, за разглеждане 38 

дела, като е свършил 38 дела, от които в тримесечния инструктивен срок – 

38, или 100 %. От обжалваните решения на съдия Янев през 2015 г. са 

върнати 3, от които 1 потвърдено и 2, по които не е допуснато касационно 

обжалване  

Съдия Елза Йовкова е имала постъпили 139 дела, за разглеждане 

делата й са били общо 166, от които в тримесечния инструктивен срок са 

решени 123 дела или 84 %. От обжалваните решения на съдия Йовкова 

през 2015 г. са върнати 2, от които 1, по които не е допуснато касационно 

обжалване и едно частично отменено. 

Съдия Георги Драгостинов е имал постъпили 143 дела, за 

разглеждане делата са били общо 173, от които 133 в тримесечния 

инструктивен срок са решени дела или 77% . От обжалваните решения на 

съдия Драгостинов през 2015 г. са върнати 12, от които 3 потвърдени, 4 по 

които не е допуснато касационно обжалване, едно частично отменено и 4 

изцяло отменени. 

Съдия Маруся Кънева е имала139 постъпили дела, за разглеждане 

делата са били общо 172, от които в тримесечния инструктивен срок са 

решени 108 дела или 63 %.  От обжалваните решения на съдия Кънева през 

2015 г. са върнати 5, от които 1 потвърдено, 3 по които не е допуснато 

касационно обжалване и 1 отменено. 
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Съдия Димитринка Гайнова е имала постъпили 137 дела, за 

разглеждане делата са били общо 173, от които в тримесечния 

инструктивен срок са решени 105 или 60%. От обжалваните решения на 

съдия Гайнова през 2015 г. е върнато едно, което не е допуснато до 

касационно обжалване. 

Съдия Ивелина Солакова е имала постъпили 134 дела, за 

разглеждане делата са били общо 153, от които в тримесечния 

инструктивен срок са решени 124 дела или 81 %. От обжалваните решения 

на съдия Солакова през 2015 г. са върнати 9, от които 4 потвърдени и 5, по 

които не е допуснато касационно обжалване. 

Съдия Иванка Димова е имала140 постъпили дела, за разглеждане 

делата са били общо 163, от които в тримесечния инструктивен срок са 

решени 138 дела или 85% . От обжалваните решения на съдия Димова през 

2015 г. са върнати 5, от които 2 по които не е допуснато касационно 

обжалване, 1 изцяло отменено, 1 обезсилено и 1 частично отменено. 

Съдия Татяна Събева е имала постъпили 146 дела, за разглеждане 

делата са били общо 170, от които в тримесечния инструктивен срок са 

решени 124 дела или 73 %. От обжалваните решения на съдия Събева през 

2015 г. са върнати 7, от които 2 потвърдени, 3 по които не е допуснато 

касационно обжалване, едно отменено изцяло и едно частично отменено. 

Съдия Росица Динкова е имала 7 постъпили дела, за разглеждане 

делата са били общо 30, от които в тримесечния инструктивен срок са 

решени 11 дела или 37 %. От обжалваните решения на съдия Динкова през 

2015 г. са върнати 6, от които 6 по които не е допуснато касационно 

обжалване. 

Съдия Станислав Стефански е имал 130 постъпили дела, за 

разглеждане делата са били общо 162, от които в тримесечния 

инструктивен срок са решени 105 дела или 65%. От обжалваните решения 

на съдия Стефански през 2015 г. са върнати 5, от които 2 потвърдени, 2 по 

които не е допуснато касационно обжалване и едно отменено, поради 

представени нови доказателства пред въззивния съд. 

Съдия Янка Павлова е имала постъпили 139 дела, за разглеждане 

делата са били общо 159, от които в тримесечния инструктивен срок са 

решени 123 дела или 77 %. От обжалваните решения на съдия Павлова 

през 2015 г. са върнати 9, от които 4 потвърдени, 4 по които не е допуснато 

касационно обжалване и 1 частично обезсилено . 

Съдия Искра Пенчева е имала постъпили 137 дела, за разглеждане 

делата са били общо 147, от които в тримесечния инструктивен срок са 

решени 129 дела или 88 %. От обжалваните решения на съдия Пенчева 

през 2015 г. е върнато 1, по което не е допуснато касационно обжалване 

Съдия Мая Пеева е имала постъпили134 дела, за разглеждане 

делата са били общо 139, от които в тримесечния инструктивен срок са 
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решени 113 дела или 81%. Няма върнати от горна инстанция обжалвани 

решения на съдия Пеева за 2015 г. 

Съдия Валери Събев е имал 37 постъпили дела, за разглеждане 

делата са били общо 42, от които в тримесечния инструктивен срок са 

решени 42 дела или 100%. Няма върнати от горна инстанция обжалвани 

решения на съдия Събев за 2015 г. 

Съдия Мария Костова е имала постъпили 70 дела, за разглеждане 

делата са били общо 70, от които в тримесечния инструктивен срок са 

решени 53 дела или 75 %. Няма върнати от горна инстанция обжалвани 

решения на съдия Костова за 2015 г. 

Съдия Катя Велисеева е имала постъпили 66 дела, за разглеждане 

делата са били общо 66, от които в тримесечния инструктивен срок са 

решени 59 дела или 89%. Няма върнати от горна инстанция обжалвани 

решения на съдия Велисеева за 2015 г. 
 

 

Наказателни дела 

Приключените наказателни дела през 2015 г. са общо 574 бр. От тях 

съдиите от наказателната колегия са свършили общо 553 бр. 

Приключените дела в тримесечен срок са 94 %. Всеки един от тях е 

приключил наказателни дела както следва: Мая Маркова - 86 бр., Корнелия 

Колева - 82 бр., Теодор Милев - 65 бр., Сара Стоева - 71 бр., Пламен 

Борисов -71 бр., Евгений Пачиков - 69 бр., Христо Томов - 57 бр., 

Теодорина Димитрова - 20 бр., Валери Събев - 10 бр., Мария Костова - 12 

бр. и Катя Велисеева - 10 бр. Средната натовареност на съдиите от 

наказателна колегия при разглеждане на делата е 6.60, а по отношение на 

свършените дела е 5.98.  

 
 Съдия Мая Маркова има възложени 98 бр. наказателни 

дела, разгледани са 105 бр., като са приключени 86 бр. Останали 

несвършени в края на отчетния период са 19 бр. дела. От приключените 

дела 95 % са в тримесечен срок. От атакуваните съдебни актове, които са 

постановени от съдията Маркова има изменени 2 бр. и отменен 1 бр.  

 Съдия Корнелия Колева има възложени 83 наказателни 

дела, разгледани са 88 бр. и са приключени 82 бр. Останали са несвършени 

6 бр. От приключените дела 94 % са в тримесечен срок. От обжалваните 

съдебни актове, постановени от съдията Колева са потвърдени 4 бр. и 

изменени 2 бр. 

 Съдия Теодор Милев има възложени 66 бр. наказателни 

дела, разгледани са 71 бр. и са приключени 65 бр. Останали несвършени на 

края на отчетния период са 6 бр. дела. От приключените дела 82 % са в 



 36 

тримесечен срок. От атакуваните съдебни актове, постановени от съдията 

Милев са потвърдени 3 бр., изменен 1 бр. и отменени 2 бр.  

 Съдия Сара Стоева има възложени 73 бр. наказателни дела, 

разгледани са 77 бр. и са приключени 71 бр. Останали несвършени на края 

на отчетния период са 6 бр. От приключените дела 94 % са в тримесечен 

срок. От атакуваните съдебни актове, постановени от съдията Стоева са 

потвърдени 2 бр., изменени 1 бр. и е отменен 1 бр.  

 Съдия Евгений Пачиков има възложени 65 бр. наказателни 

дела, разгледани са 74 бр. и са приключени 69 бр. Останали несвършени на 

края на отчетния период са 5 бр. От приключените дела 97 % са в 

тримесечен срок. От атакуваните съдебни актове, постановени от съдията 

Пачиков са потвърдени 5 бр. 

 Съдията Пламен Борисов има възложени 72 бр. наказателни 

дела, разгледани са 76 бр. и са приключени 71 бр. Останали несвършени на 

края на отчетния период са 5 бр. От приключените дела 94 % са в 

тримесечен срок. От атакуваните съдебни актове, постановени от съдията 

Борисов е потвърдени 3 бр., изменени 2 бр. и отменени 2 бр.  

 Съдия Христо Томов има възложени 59 наказателни дела, 

разгледани са 63 бр. и са приключени 57 бр. В края на отчетния период са 

останали несвършени 6 бр. От приключените дела 97 % са в тримесечен 

срок. От обжалваните съдебни актове, постановени от съдията Томов са 

потвърдени 2 бр., изменени 4 бр. и отменен 1 бр.  

 Съдия Теодорина Димитрова има възложени 16 наказателни 

дела, разгледани 20 бр. и приключени 20 бр. Същата е командирована от 

месец март 2015 г. във ВТАС. В края на отчетния период няма несвършени 

дела. От приключените дела 100 % са в тримесечен срок. От атакуваните 

съдебни актове, постановени от съдията Димитрова са потвърдени 6 бр., 

изменени 2 бр. и отменен 1 бр. 

 Съдия Валери Събев има възложени 9 наказателни дела, 

разгледани 10 бр. и приключени 10 бр. В края на отчетния период няма 

несвършени дела. От приключени дела 100 % са в тримесечен срок. От 

атакуваните съдебни актове на съдията Събев е потвърден 1 бр. и са 

отменени 2 бр. 

 Съдия Мария Костова има възложени 15 наказателни дела, 

разгледани 15 бр. и приключени 12 бр. В края на отчетния период има 3 

несвършени дела. От приключените дела 92 % са в тримесечен срок. 

Съдията Костова няма обжалвани съдебни актове. 

 Съдия Катя Велисеева има възложени 14 наказателни дела, 

разгледани 14 бр. и приключени 10 бр. В края на отчетния период има 4 

несвършени дела. От приключените дела 100 % са в тримесечен срок. 

Съдията Велисеева няма обжалвани съдебни актове 

 През 2015 г. най-голям брой наказателни дела са приключени 

от съдиите Мая Маркова и Корнелия Колева. С най-голям брой свършени 
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дела в тримесечен срок са съдиите Евгений Пачиков и Христо Томов. 

Съдия Теодорина Димитрова и Евгений Пачиков имат най-голям брой 

потвърдени 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 2015 година следва да посочим, че съдиите са разгледали 

общо 2 657 дела, по които са провели 1589 съдебни заседания, 

свършили са общо 2304 дела, от които 2068 или 90 % в тримесечен 

срок, като са се произнесли с акт по съществото на делото по 1963 дела 

и са прекратили 341 дела. Останалите несвършени 330 дела в края на 

годината съставляват само 12,42 % от всички дела за разглеждане.  
 

8. СПЕЦИАЛНИ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА 

През 201 година в изпълнение на процедурите по НПК и ЗСРС в ОС 

Велико Търново са разгледани 64 искания за прилагане на специални 

разузнавателни средства, като по 51 от тях са дадени разрешения, а по 13 е 

направен отказ. Тук следва да се отбележи устойчивост на броя на 

исканията спрямо 2014 година и увеличение на отказите спрямо същата 

година. 
 

ІV. РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА 

 

Със заповед на Председател на Апелативен съд Велико Търново в 

края на 2015 година беше извършена проверка относно: 

административната дейност на съда, по образуването, движението на 

делата и по приключването им в законоустановените срокове. От 

представеният доклад е видно, че във ВТОС не са констатирани нарушения 

по горните показатели. 

Също в края на 2015 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. 
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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. 

Съдебната палата в гр. Велико Търново е в добро състояние и с 

направеното разпределение на помещенията, между съдилищата и 

прокуратурите, задоволява нуждите на всички институции, настанени в 

нея.  

През 2015 година по време на съдебната ваканция, след решение на 

ВСС по протокол от № 44/30.07.2015 г. бяха отпуснати средства за текущ 

ремонт на фоайета и стълбища в сградата на Съдебна палата гр. Велико 

Търново, ул. „Васил Левски” №16. С изпълнението на предвидените 

строителни дейности беше реализиран ремонт на всички общи части – 

стълбища и фоайета на отделните етажи в палатата. С дейностите се 

осигуриха по-добри условия за работа на магистрати и съдебни служители, 

както и по-добри условия за гражданите ползващи услугите на 

институциите в съдебната сграда и се подобри представителния вид на 

съдебната сграда. 

През 2015 г. след направено искане и съгласно решение на ВСС по 

протокол № 48/24.09.2015 г. беше увеличена бюджетната сметка на съда и 

в рамките на отпуснатите средства беше подменен наличния кабелен 

разпределител в сървърното помещение на приземен етаж на Съдебна 

палата, през който минават всички връзки за преки телефонни постове на 

ГДО, ВТРП, ВТОП, ВТАП, ВТРС, ВТОС и ВТАС. След монтирането на 

новия кабелен разпределител всички кабели са събрани в компактен шкаф. 

По този начин се освободи достатъчно пространство в помещението, което 

ще се използва за преаранжиране на наличната в него техника (UPS и 

комуникационни шкафове), както и за монтиране на нова такава при 

необходимост. 

През предходната година поетапно бяха подменени амортизираните 

климатични системи в двете сървърни помещения с нови, с което се 

осигури нормалната работа на монтираните в същите сървъри и 

компютърна техника. 

 В Сграда № 2 с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Цанко Церковски” 

№ 40 са настанени: ОД „Охрана”, РД „Агенция по вписванията”- В. 
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Търново, съдии по вписванията и съдебното изпълнение при Районен съд – 

Велико Търново. През предходните години в рамките на бюджета на 

настанените в сградата институции се извършиха текущи ремонти на 

ползваните от тях части от сградата. Тези дейности осигуряват по-добри 

условия за работа на служители и граждани, но не могат да решат изцяло 

проблема с нуждата от помещения. До момента от МП не е получена 

информация за предприетите действия от тяхна страна по отношение 

движението на проекта за изграждане 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.  

Обявената през м. април 2014 г. втора процедура в изпълнение на 

горепосочената заповед за отдаване под наем на част от имот - публична 

държавна собственост чрез търг с тайно наддаване на обект: „Помещение с 

площ 12 кв.м., находящо се в централното фоайе (партерен етаж) на 

Съдебна палата - гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски” № 16” с 

предназначение „Банков офис”, завърши през 2015 година и след 

решението на ВАС, с което е потвърдена Заповед № 28/9.06.2014 г. на 

председателя на ВТОС за определяне на спечелилия участник - 

„Централна кооперативна банка” АД, от 01.07.2015 година в сградата 

функционира „Банков офис”. С реализирането на тази дейност се осигури 

комплексното обслужване на физически и юридически лица и служители, 

работещи в Съдебната палата в гр. Велико Търново за внасяне на дължими 

такси, депозити, гаранции и др. по сметки на работещите институции на 

съдебната власт в нея, както и по сметки на други съдилища, прокуратури, 

следствени служби и институции. С подписания договор се реализира и 

приход от отдаване под наем на част от имот - публична държавна 

собственост. 
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ДЕЛОВОДНА ПРОГРАМА 

През 2015 година продължи работата по усъвършенстване на 

деловодната програма АСУД, използвана в Окръжен съд Велико Търново: 

 Актуализирани бяха образци на документи, като призовки, 

бланки за писма и др. Добавена е възможност за генериране на бюлетин за 

съдимост от деловодната програма, като така увеличихме данните, 

събирани в електронната папка по делата. 

 Благодарение на екипната работа на системните 

администратори на съдилища, работещи с АСУД бяха изчистени грешки в 

работата на програмата. 

 Служители от съда участваха в изчистване на комуникационни 

грешки и такива, които са свързани с грешки в модула на ЕИСПП в 

деловодната ни програма. Преиздаден бе цифровия сертификат за достъп 

на сървъра до системното ядро и бе инсталиран нов софтуер за връзка с 

глобалната система, осигуряващ надеждна и кодирана/криптирана връзка. 

Подадоха се заявления за периода 2015-2016 г. изготвяне на цифрови 

сертификати на двама служители и осигуряване на надеждна и защитена 

връзка за работа със справки от ядрото на ЕИСПП. 

 

Въведен беше новия уеб базиран модул за разпределение на делата 

ЕСУД. Активно участие взеха системните администратори на съда при 

изготвянето на заданието за корекции, изчистване на грешките и пускане 

модула в действие във ВТОС. Закупени бяха електронни подписи, като 

беше оптимизиран работния процес и сведен до 6 броя такива, достатъчни 

за извършване на разпределението на делата. 

 

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 през 2015 година достъп до него получиха още 

13 ново-регистрирани потребители (адвокати).  

 

СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ 

През 2015 година, съдът запази абонаментите си за правно-

информационинте продукти на СИЕЛА 5.1 – норми, неофициален раздел, 

счетоводство 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 до края на годината по интернет веднага 

след излизането на нов брой на държавен вестник. 
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През 2015 г. отново на ВТОС беше предложен домашен абонамент 

на преференциални цени за правно- информационните системи, от които 

се възползваха магистрати и служители.  

Получихме лицензи от Висш съдебен съвет за удължаване срока на 

ползване и актуализиране на антивирусните програми „Есет-Нод 32”, 

които са инсталирани на всички възлови компютри и по този начин 

осигуряваме по-защитена работна среда. През 2015-та година бе 

инсталирана централна сървърна конзола за антивирусната защита, като по 

този начин системните администратори имат цялостна картина за 

състоянието на антивирусните програми по компютрите. 

През 2015 година продължи въвеждането на новите софтуерни 

продукти на Майкрософт – Windows 7 и Офис пакет 2010 на компютърни 

работни места, които разполагат с необходимите ресурси за инсталирането 

им. Направена бе инсталация на новия офис пакет в останалите три зали (7, 

9 и 11), както и на всички компютри на съдебните секретари. 

През 2015 година във връзка с инсталирането на новите софтуерни 

лицензи на Майкрософт за Windows 7 започна поетапно интегриране на 

нова комуникационна система за вътрешни съобщения между компютрите. 

Това позволи информация за спешни събития или при публикуване на нова 

информация на вътрешния сайт да достига до всяко едно работно място 

максимално бързо. 

 

ИНТЕРНЕТ, ВЪТРЕШЕН И ВЪНШЕН САЙТ 

През 2014 годината бе инсталиран нов компютър за управление на 

интернет връзката в съда. Същият продължи да бъде конфигуриран и през 

2015 г. с последните версии на софтуера за разпределение и управление на 

по-защитени интернет връзки. 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-

инфорационните продукти „АПИС” и „СИЕЛА”, антивирусният софтуер, 

актуализациите за лицензните продукти на „Майкрософт” и новият уеб 

базиран интерфейс за разпределение на делата. Добавен бе и втори 

антивирусен модул, осигуряващ едно допълнително ниво на защита от 

атаки и вируси. С цел защита на компютърната мрежа допълнително бяха 

ограничени уеб сайтове. 

В интернет страницата на съда през 2015 година продължи 

ежеседмично да се публикува информационен бюлетин за наказателните 

дела общ характер в съда. Той е предназначен за журналистите, като по 

този начин се осигурява прозрачност в работата на съда. 

В началото на 2015 година се подновиха цифровите сертификати, 

изисквани от сайта на Агенция по вписванията, която през 2013 г. 

ограничи правата на интернет потребителите за достъпа до определени 
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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 двама 

деловодители в съда. Те извършват необходимите справки и достъпа до 

тези данни е с права, предоставени от системните администратори на 

ВТОС. 

 

ХАРДУЕР 

От ВСС бяха поискани 13 броя компютърни конфигурации, които 

да заменят съществуващите на съдиите в Окръжен съд – гр. Велико 

Търново. Някои съдии работеха с компютри, закупени в далечните 2001-

2003 година. (Т. Милев, Е. Пачиков, Пл. Борисов) 

Подменени бяха мониторите на всички съдебни секретари. До края 

на 2015 година те работеха на 17 инчови монитори с кинескоп, 

предоставени на съда през 2004-та от Американската агенция за 

международно развитие. Наложителна беше нуждата от закупването на 

нови, тъй като старите бяха с износен луминифор и картината на част от 

тях беше размазана. Това води ди влошаване на зрението на служителите, 

работещи с тях. Не маловажно е и облъчването на старите монитори, което 

при новите не съществува. Та се осигуриха по-добри и здравословни 

условия на труд за служителите. 

Осигурени бяха средства за ремонта на четири мрежови принтера, 

два монитора и 3 непрекъсваеми токо-захранващи устройства. Така 

осигурихме 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. 

От ВСС бяха поискани пари за 20 броя персонални лазерни 

принтера с двустранен печат, които да заменят съществуващите на съдиите 

в съда. До края на 2015 година повечето съдии работеха с принтери 

предоставени през 2004 г. от Американската агенция за международно 

развитие. 

В началото на годината след частичен срив на сървъра, на който е 

инсталирана деловодната програма АСУД в съда, се наложи закупуването 

на нов твърд диск, като благодарение на бързата реакция на 

ръководството, системните администратори и счетоводството, бе 

предотвратена загубата на важна информация. Същото се бе случило и в 

края на 2014 година. В края на лятото софтуерен проблем принуди 

системните администратори да направят пълна преинсталация на сървъра с 

по-нова операционна система, за която имаме лиценз - Windows Server 

2008, като заедно с това направиха пълна профилактика и софтуерно 

обновяване на всички твърди дискове и комуникационни модули на 
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сървъра. Деловодната програма също беше преинсталирана и бяха 

прехвърлени всички бази данни с делата на ВТОС от 2004 година до днес. 

Поради възникнал сериозен проблем с хардуера на едно от токо-

захранващите устройства, осигуряващо захранването на сървъра с 

деловодната програма бе направен сериозен ремонт и бе ремонтирано в гр. 

София в много кратък срок и така възобновихме нормалната работа на 

сървъра за броени дни. 

В началото на годината в деловодството бе закупена втора нова 

копирна машина, тъй като проблемите с наличната техника там зачестиха, 

което създаде неудобство за работата на деловодителите. Същата подмени 

излязлата от употреба стара техника и осигури по-бърз и качествен печат 

на документи, както и контрол и отчет за разходите. 

Изградено бе ново компютърно работно място с компютърна 

конфигурация и непрекъсваемо токо-захранващо устройство за четвърти 

деловодител в наказателно деловодство. Също така осигурена беше 

техника за двамата нови младши съдии. 

В сървърното бе направена оптимизация на свързването на 4-те 

сървъра в помещението на втори етаж със свързващо, превключващо 

устройство от всички сървъри към един централен монитор, клавиатура и 

мишка. По този начин се освободи допълнителна техника, която заемаше 

място и отделяше допълнителна топлина в сървърното помещение. 

 

КОМПЮТЪРНА МРЕЖА 

През годината беше направена профилактика на цялото активно 

мрежово оборудване, използвано от трите съда. Почистени бяха 

компонентите осигуряващи свързаността на трите съда в сградата, както 

беше и ремонтирано едно от устройствата, което имаше изгорели 

компоненти.  

През годината се извърши подмяна на мрежови суич в наказателно 

деловодство и бяха сменени няколко повредени мрежови кабелни връзки, 

които оказваха смущение в преносната среда и забавяха информационния 

поток на данни. Бяха добавени и няколко нови вътрешни връзки. 

Промениха се мрежовите устройства, предоставени от интернет 

доставчика Евроком, като по този начин се увеличи защитата на локалната 

компютърна мрежа и сървърите 

 

СРЕЩИ, СЪБИТИЯ И ДРУГИ 

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.  

Системните администратори направиха няколко обучения на 

служителите за работа с офис 2010 и модула на ЕИСПП в деловодната 

програма АСУД. 
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Направена бе софтуерна профилактика на компютърните работни 

места на съдии и служители, както и на централните сървъри. 

/Зам.председател, мл. Съдии, Вера Матеева, инсталации на новите 

компютри на съдиите, сървър с деловодна програма АСУД, сървър за анти-

вирус и интернет/ 

В края на годината системните администратори участваха в среща, 

целяща изготвяне на подробно задание за изготвяне на единна деловодна 

система за всички съдилища, като дадоха своите предложения за изготвяне 

на проект за една по-съвършена програма, обхващаща всички действия по 

движение на делата. Заедно с другите колеги от съдебния район направиха 

задание въз основа не съществуващите проблеми в сегашните системи и 

направиха редица предложения, който целят да не се допускат 

съществуващите проблеми да се прехвърлят върху новата програма. 

Смяна на климатичните системи в двете сървърни помещения беше 

наложителна в началото на летния сезон и беше направена, за да осигури 

охлаждането в двете сървърни помещения, тъй като досегашните 

климатични системи бяха остарели поради високото натоварване в 

постоянен целогодишен режим, а това довежда до бързото им 

износване/амортизиране. 

С цел икономия за комуникационни разходи трите служебни 

телефона след изтичане на договорните отношения с Виваком бяха 

присъединени към групата от стационарни телефонни постове, като по 

този начин разговорите между мобилните телефони и стационарните 

вътрешни постове на централата на ВТОС станаха безплатни и 

неограничени. 

През 2016 година имаме задача при съответно финансово 

осигуряване да извършим следното: 

 Да подменим с нови компютри 37 броя 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 осигурим обучение на магистрати и служители за работа с 

новите програмни системи и софтуер, внедрени в съда.(ЕИСПП модул, MS 

Office 2010 и др.) 

 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. Това ще допринесе значително до намаляване времето за 

изчакване при работа с продукти като правно-информационните системи, 

деловодния софтуер и др. 

 Разходите за телекомуникации да бъдат оптимизирани. Ще се 

работи в посока изграждане на вътрешна разпознаваемост на телефонните 
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постове при избиране на мобилни телефонни номера. Към момента от 

всеки вътрешен телефон при избиране на мобилен номерът, който се 

показва на търсените абонати е един и същ и обратно повикване не е 

възможно да бъде направено/получено. 
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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 17 2 2 3 3 

гр.Горна 

Оряховица 
10 10 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 18, от които една административен ръководител и една заместник на 

административния ръководител. В доклада е посочено, че през по-голямата 

част от годината реално са били заети 14 щата. Съдия Анна Димова е била 

в отпуск по майчинство и платен отпуск до 12.09.2015 година, съдия 

Любка Милкова е встъпила в длъжност на 08.04.2015 г., а съдия Георги 

Георгиев е встъпил в длъжност на 26.06.2015 година. През целия отчетен 

период е имало една незаета щатна бройка за съдия. Отработените 

човекомесеци на съдиите при ВТРС през 2015 година са 186,87 при 

възможен максимум 216. 

Щатните бройки за държавен съдебен изпълнител и съдии по 

вписвания през целия отчетен период са били заети. 

Според заключението на Председателя на ВТРС по отношение на 

кадровата обезпеченост е постигната оптимална численост, с оглед на 

района, който обслужва ВТРС. 
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В районен съд Горна Оряховица щатните бройки за магистрати са 

били 10, от които една председател, две заместник председател и седем 

съдии. Районен съд гр. Горна Оряховица също не е работил през цялата 

година със запълнен щат. Целогодишно са работили девет съдии. Съдия 

Милкова е отработила в ГОРС през 2015 година един месец, поради 

отсъствие в отпуск за бременност и раждане и преместване във ВТРС. 

Съдия Трифон Славков е встъпил в длъжност на 26.06.2015 година. 

Отработените човекомесеци на съдиите при ГОРС за 2015 година са 115 

при възможен максимум 120 човекомесеца. 

Щатните бройки за съдии по вписвания и държавни съдебни 

изпълнители са били заети целогодишно.  

Заключението на председателя на ГОРС е, че ако няма размествания, 

командироване или продължителни отсъствия на съдии е постигната 

оптимална численост, с оглед района, който обслужва ГОРС.  

 

В Свищовски районен съд щатните бройки за съдии са четири, от 

които една за административен ръководител. Едната щатна бройка за 

съдия към 01.01.2015 година е била свободна, като съдия Стела Бъчварова 

е встъпила на 01.04.2015 година. Отработените човекомесеци на съдиите за 

2015 година са 45 при възможен максимум 48 човекомесеца. 

Щата за държавен съдебен изпълнител и съдия по вписванията е бил 

запълнен през цялата година.  

Заключението и на този председател е, че щатната численост на 

СВРС е оптимална. 

 

В Районен съд Павликени щатовете за съдии са четири, от които 

един за председател. Наличната в началото на година свободна щатна 

бройка за съдия е заета с встъпването в длъжност на съдия Ана Илиева на 

16.03.2015 година. Отработените човекомесеци на съдиите през 2015 

година в ПРС са 46,5 при възможен максимум 48. 

 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.  

Заключението на председателя на ПРС е, че е постигната оптимална 

численост на съдиите, съдиите по вписванията и частните съдебни 

изпълнители. 

  

В Районен съд Елена и през 2015 година щатовете за магистрите са 

били два, като са били целогодишно заети. Отработените човекомесеци са 

24 при възможен максимум 24. 

В същият съд има един държавен съдебен изпълнител и един съдия 

по вписванията, като тези щатове също са били целогодишно заети.  
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Според председателя тази численост е оптимална и не се налага 

промяна. 

 

Съотношението на съдебните служители към магистратите в 

районните съдилища към Великотърновски окръжен съд в края на 2015 

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 – 3,21 служителя спрямо 

един магистрат и 2, 29 спрямо магистрати, ДСИ и съдии по вписванията.  

 Районен съд – гр. Свищов – 4 служителя спрямо един 

магистрат и 2, 67 спрямо магистрати, ДСИ и съдии по вписванията. 

 Районен съд – гр. Павликени – 3,5 служителя спрямо един 

магистрат и 2,30 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 няма промяна в съотношението 

между съдебни служители и магистрати в районните съдилища при ВТОС. 

В годишните доклади на районните съдилища са посочени различни 

проблеми във връзка с обезпечаването работата на съда със съдебни 

служители, свързано с движение в щатовете - напускане и пенсиониране на 

служители, отпуски по майчинство и други. Независимо от възникналите 

през година проблеми председателите на съдилищата в годишните си 

доклади дават заключение, че са успели оптимално да организират 

работата в съда и са успели да преодолеят проблемите. 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.  

Във всички районния съдилища е въведена Централизирана система 

за разпределение на дела, считано от 01.10.2015 година.  
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ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

 

В петте районни съдилища на Великотърновски съдебен окръг, 

движението на делата за разглеждане през последните 3 години е както 

следва:  

 

СЪД 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

гр. Велико Търново 7 446  8 106 7 356  

гр. Горна Оряховица 3 932 3 578 3 550 

гр. Свищов 1 603  1 521 1 560  

гр. Павликени 1 569  1 387 1 570  

гр. Елена 838  721 694  

ОБЩО: 15 388 15 313 14 730 

 

Горната таблица установява намаление на общия брой разгледани 

дела в районните съдилища през 2015 година спрямо предходните две 

години.  

Увеличение се наблюдава в РС Свищов и РС Павликени. 

Намалението на общия брой дела за разглеждане е по-осезаемо във ВТРС, 

а в ГОРС и РС Елена е минимално. 

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 845  6601  869  7 247  714 6 642 

гр. Горна Оряховица 464 3468 399 3 179 356 3 194 

гр. Свищов 149  1454  154  1 367  123 1 437 

гр. Павликени 174  1395  111  1 588  109 1 461 

гр. Елена 70  768  95  953  90 604 

ОБЩО: 1 702 13 686 2 105 15 838 1 392 13 338 
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Анализът 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 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 2015 година.  

По-нататъшният анализ на движението на делата в районните 

съдилища сочи намаление на новопостъпилите дела, както на 

наказателните, така и на гражданските дела. 

 

Анализа на горната таблица показва слабо увеличение в 

постъплението на гражданските дела през 2015 година в Горнооряховски, 

Свищовски и Павликенски районен съд. Единствено във ВТРС продължава 

тенденцията за намаляване на постъплението на гражданските дела. При 

наказателните дела слабо увеличение се наблюдава в постъплението през 

годината в РС - Свищов, РС - Павликени и РС - Елена. В районните 

съдилища Велико Търново и Горна Оряховица постъплението на 

наказателните дела продължава да пада. Това сравнение е спрямо 

постъплението през 2014 година като следва да се отбележи, че по 

отношение на всички съдилища и на двата вида дела - граждански и 

наказателни постъплението през 2015 спрямо 2013 година е в тенденция 

намаляване.  

 

 

СЪД 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Г
р

а
ж

д
а

н
ск

и
 

д
ел

а
 

Н
а

к
а

за
т
ел

н
и

 

д
ел

а
 

Г
р

а
ж

д
а

н
ск

и
 

д
ел

а
 

Н
а

к
а

за
т
ел

н
и

 

д
ел

а
 

Г
р

а
ж

д
а

н
ск

и
 

д
ел

а
 

Н
а

к
а

за
т
ел

н
и

 

д
ел

а
 

РС - Велико Търново 4 448 2 153 4 101 3 136 3 813 2 825 

РС- Горна Оряховица 2 406 1 062 2 143 1 036 2 181 1 013 

РС - Свищов 912 542 944 423 971 462 

РС - Павликени 808 587 805 451 865 595 

РС - Елена 316 452 300 368 328 274 

ОБЩО: 8 890 4 796 8 293 5 414 8 151 5 169 
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СВЪРШЕНИ ДЕЛА 

 

През 2015 г. в районните съдилища при Великотърновски окръжен 

съд са свършени дела, както следва: 

 

 

Всичко свършените дела в районните съдилища през 2015 година са, 

както следва:  

Велико Търново – 6793 бр.,  

Горна Оряховица – 3198 бр.,  

Свищов – 1363 бр.,  

Павликени – 1469 бр. и  

Елена – 642 броя дела.  

Общо свършените дела в районните съдилища при Великотърновски 

съдебен окръг са 13465 броя. 

В Районен съд – Велико Търново от всичко свършените 6793 дела, 

6114 дела са приключили в 3-месечен срок или – 90 %, което е с 1% повече 

от 2014 година и с 2 % повече от 2013 година. От тях 5963 дела са 

приключили с акт по същество и 830 дела са прекратени. 

В Районен съд – Горна Оряховица от свършените 3198 дела, 2931 

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

в сравнение с 2014 година и равно в сравнение с 2013 година. От 

свършените дела 2662 са с акт по същество с и 536 дела са прекратени. 

В Районен съд – Свищов от свършените 1363 дела, 1245 са свършени 

в 3-месечен срок – или 91 %, което е с 1% повече в сравнение с 2014 

година. От свършените дела 1179 са с акт по същество и 184 – прекратени.  

В Районен съд – Павликени от свършените 1469 дела, в 3-месечен 

срок са приключили 1375, или 94 %, което е с почти 2 % повече в 

сравнение с 2014 година. 1288 дела са приключили с акт по същество и 181 

са прекратени. 
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РС - Велико Търново 4 446 2 131 5 182  2 568  3 925 2 868 

РС - Горна Оряховица 2 423 1 110 2 735  1 431  2 231 967 

РС - Свищов 919 531 1 120  701  935 428 

РС - Павликени 823 615 944  581  875 594 

РС - Елена 319 466 490  488  345 297 

ОБЩО: 8 930 4 853 10 471 5 769 8 311 5 154 
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В Районен съд – Елена от свършените 642 дела, от тях 581 са 

приключени в 3-месечния срок, или 90 %, което е с 2 % повече в сравнение 

с 2014 година. 452 дела са свършени с акт по същество и 190 са били 

прекратени. 

Общо свършените дела в районните съдилища при Великотърновски 

окръжен съд през 2015 година са 13465 броя. От тях в тримесечен срок са 

приключени 12246 броя или 90,94 %. От приключените през година дела 

11544 броя са приключили с акт по същество и 1921 са прекратени.  

Анализирайки цифрите на всичко разгледаните дела във 

Великотърновския районен съд – 7356 и всичко свършените от тях - 6793 е 

видно, че през 2015 година Великотърновския районен съд е приключил 

92,35 % от делата за разглеждане при 91,19 % от делата за 2014 г. и при 

88,33 % на този показател за 2013 година. От всичко свършените дела 

97,53 % с акт по същество при 88.24 % за 2014 година и 86,20 % за 2013 г. 

Прекратените дела за 2015 година са 12,02 % при 11.76 % за 2014 г. и при 

13,79 % за 2013 година. Следва да се има в предвид и, че от прекратените 

дела около 37 % 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 по същество.  

През 2015 година в Районен съд – гр. Горна Оряховица са свършени 

3198 дела, които спрямо 3550 дела за разглеждане представляват 90.08 % 

при почти идентичен показател за 2014 и 2013 г. Решените с акт по 

същество са 83,23 %, също при почти идентични показатели през годините 

2014 и 2013 години Процента на прекратените дела - 15,09 % за 2015 г. е 

по -нисък в сравнение със същия показател за 2014 и 2013 години - 

съответно 16.32 % и 16,72 % . И тук следва да се отбележи, че от 

прекратените 536 дела 208 са прекратени с актове приключващи спора - 

споразумения по НПК или спогодби по ГПК.  

В Свищовския районен съд са приключени през 2015 година са 

приключили общо 1245 броя дела, като спрямо разгледаните 1560 дела те 

представляват 79,80 %, при 91.91 % за 2014 година и 90,45 % за 2013 

година. От свършените дела 1179 са приключили с акт по същество или 

86,50 % при 85.26 % за 2014 г. и 85,72 % за 2013 година. Прекратените 

дела представляват 13,49 % при 14.73 % за 2014 г. и 14,27 % за 2013 

година. От прекратените 184 дела, 97 са приключили със споразумение по 

НПК или спогодба по ГПК, или 52,71 %. 

През 2015 година в Районен съд – Павликени са разгледани общо 

1570 броя дела, като са свършени 1469, което представлява 93,56 %, при 

92.14 % за 2014 г. и 91,65 % за 2013 година. Приключените с акт по 

същество са 1288 дела или 87,67 %, при 85,76 % за 2014 г. и 84,01 % за 

2013 година. Прекратените 181 дела представляват 12,32 % при 14.24 % за 

2014 г. и 15,99 % за 2013 година. От прекратените дела 39,22 % са 
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приключили със споразумение или спогодба, т.е. съдебния спор е 

приключил по същество.  

Броят на свършените дела през 2015 година в Еленски районен съд е 

общо 642, които спрямо делата за разглеждане представляват 92,50 % при 

87.51 % за 2014 г. и 93,67 % за 2013 година. 452 дела са приключили с акт 

по същество или 70,40 %. Прекратените дела са 190 или 27,37 % спрямо 

делата за разглеждане. От прекратените дела - 48 са приключили със 

споразумение или спогодба или 25,26 %.  

Общо свършените дела от районните съдилища в окръга през 2015 

година са 13465 от делата за разглеждане през годината 14 730, което е 

91,41 %. Този процент е бележи постоянно увеличение пред тригодишния 

период. при Приключилите с акт по същество са 11 544 или 90,28 % при 

85,64 % за 2014 година и 83,76 % за 2013 година. Прекратените 1921 дела 

представляват 15,02 % при 14,36 % за 2014 година и 16,24 % за 2013 

година. От прекратените през 2014 година 1921 дела 737 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 

31.12.2015 година са останали следните висящи дела: 

Районен съд – Велико Търново 563 при 714 броя за 2014 година и 

869 броя през 2013 година .  

Районен съд – Горна Оряховица 352 при 355 за 2014 година и 399 

броя за 2013 година. 

Районен съд – Свищов всичко останали 197 при 123 дела за 2014 

година и 153 дела за 2013 година. 

Районен съд – Павликени са останали несвършени 101 при 109 дела 

за 2014 г. и 131 броя дела за 2013 година. 

Районен съд Елена са останали несвършени 52 при 90 броя дела за 

2014 г. и 53 броя за 2013 година. 

Общо в районните съдилища към 31.12.2015 година са останали 

несвършени 1265, което представлява 8,58 % при 9,08 % за 2014 г. и 10,40 

% през 2013 година. Наблюдава се трайна тенденция през последните тир 

години за намаляване на висящите в края на периода дела, както в 

номинално така и в процентно съотношение.  
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Обжалвани и протестирани съдебни актове, резултати от 

въззивна проверка  

 

Великотърновски районен съд 

От свършените 6793 граждански и наказателни дела са обжалвани 

764 дела, което представлява 9,52 % при 11,82 % за 2014 г. и 13,31 % за 

2013 година. От върнатите през годината 625 дела от горните инстанции 

през 2015 година общо дела са потвърдени и изменени 513, което 

представлява 82,08%.  

 

Горнооряховски районен съд 

От свършените през година 3198 граждански и наказателни дела са 

обжалвани 250 съдебни акта, което представлява 7,82 % при 10,11 % за 

2014 година. През 2015 година в ГОРС са върнати 219 дела общо, като от 

тях потвърдените и изменените са 186 броя което е  84,93% при 80,76 % за 

2014 година. 

 

Свищовски районен съд 

От свършените общо 1363 дела са обжалвани и протестирани 97, 

което представлява 7,12 % при 11,52 % за 2014 година и 11,31 % за 2013 

година. От върнатите от горни инстанции през 2015 година общо 102 дела 

са потвърдени и изменени 84 броя, което е 82,35 % при 78,40 % за 2014 

година. 

 

Павликенски районен съд  

От общо свършените през годината 1469 дела са обжалвани 100, 

което представлява 6,08 % при 8,84 % за 2014 година и при 10,29 % за 2013 

година. През годината в съда от горните инстанции са върнати 60 дела, от 

които 51 потвърдени и изменени или 85 % при 75,23 % за 2014 година. 

 

Еленски районен съд 

От общо свършените през година 642 дела са обжалвани 72 броя, 

което представлява 11,21 % при 10,78 % за 2014 година и 9,29 % за 2013 

година. През година в съда от горните инстанции са върнати общо 76 дела, 

от които 67 потвърдени и изменени или 94,37 % при 79,66 % за 2014 

година. 
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съд 
Свършени 

дела 

Обж.и 

пр. с.а. 
% 

Върнати 

дела 

Потв./изм. 

с.а. 
% 

ВТРС 6 793 647 9,52 625 513 82,08 

ГОРС 3 198 250 7,82 219 186 84,93 

СвРС 1 363 97 7,12 102 84 82,35 

ПРС 1 469 100 6,08 60 51 85,00 

ЕРС 642 72 11,21 76 67 94,37 

ВСИЧКО 13 465 1 166 8,65 1082 901 83,27 

 

Констатира се постоянно увеличение на процента на потвърдените 

съдебни актове във всички районни съдилища. Общият процент на 

потвърдените съдебни актове за всички районни съдилища за 2014 година 

видно от доклада за същата година е бил 78,02 %.  

От това следва да бъде направен извод за много добро качество на 

постановените от районните съдилища съдебни актове.  

 

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 2015 година най – 

голям относителен дял са имали делата за престъпления против 

собствеността и общоопасните престъпления.  

Структура на осъдената престъпност 

 

През 2015 година във Великотърновския районен съд са съдени 461 

лица и са осъдени 401 лица при 511 за 2014 година и 605 през 2013 година. 

В доклада на районния съд се отчита, че спада на осъдените лица спрямо 

минали години се дължи на по-малкия брой предадени на съд лица. 

Оправдани са 7 лица при 19 за 2014 и 15 за 2013 година. Осъдените 

непълнолетни лица през годината са били 13 броя, спрямо - 26 за 2014 

година и 21 броя за 2013 година. Намален е броя на осъдените лица със 

споразумения - 271 при 301 за 2014 година и 356 лица за 2013 година. 

Отчита се запазване на броя на делата разгледани при използване на 

института по глава 27 НПК - "Съкратено съдебно следствие". През 2015 

година са приключили при използване на този институт 35 броя дела, а 

2014 година по този ред са приключили 43 броя дела, през 2013 - 47 броя. 

По чл.78а НК са наказани 61 лица.  

В Горнооряховския районен съд през 2015 година са съдени 277 

лица, от които са осъдени 268 лица и 2 са оправдани. При сравнение с 2014 

година са съдени 277 лица, от които са осъдени 273 и 4 са оправдани., а 

през 2013 година са осъдени 316 лица и 4 са оправдани. От осъдените през 
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2015 година 3 лица са непълнолетни, при 7 за 2014 година. По чл.78а НК са 

наказани 56 лица.  

В Районен съд Свищов са съдени 157 лица, от тях са осъдени 149 

лица и 8 лица са оправдани. По чл.78а НК са наказани 25 лица. Със 

споразумения са приключили 97 дела. 

В Павликенския районен съд са съдени 113 лица, осъдени са 96 лица, 

2 оправдани. По реда на чл.78 а НК са наказани 12 лица, непълнолетни - 4 

лица.  

В Еленския районен съд са осъдени 70 лица, при 69 лица за 2014 

година и 76 лица за 2013 година. Няма оправдани лица.  

През 2015 година в целия съдебен район от районните съдилища са 

осъдени 984 лица, при 1028 за 2014 година и 1352 лица за 2013 година. 

Наблюдава се трайна тенденция в намаляване броя на осъдените лица, 

което се дължи на намаления брой предадени на съд лица. Оправданите 

лица са 19, при 20 за 2014 година и 39 за 2013 година. Тенденцията към 

намаляване на оправданите лица се запазва.  

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. Във всички районни 

съдилища се наблюдавала намаление на постъплението на наказателни 

дела, съответно водещо до намаление на съдената и осъдена престъпност. 

Наблюдава се намаление на осъдените непълнолетни.  

Дела с обществен интерес 

В района на Великотърновски окръжен съд, видно от докладите на 

районните съдилища през 2015 година не са образувани и гледани дела с 

висок обществен интерес.  

Натовареност на съдилищата 

Натовареността на районните съдилища на Великотърновски 

съдебен район за изминалата 2015 година във всички съдилища се е 

увеличила.  

 

Съд 
Нат. щат / нат. действ 

2013 2014 2015 

ВТРС 34,47/43.21 37,53/42,34 34,06/39,36 

ГОРС 29.79/36.75 29,82/33,44 29,58/30,87 

СвРС 33.40/34.11 31,69/42,25 32,50/37,67 

ПРС 43.58/43.58 28,90/38,53 32,71/36,09 

ЕлРС 34.92/34.92 30,04/30,04 28,92/28,92 

 



 58 

Анализирайки посочените цифри се налага извод, че натовареността 

е намаляла в районните съдилища във Велико Търново и Елена. 

Натовареността по щат е увеличена в районните съдилища в Свищов и 

Павликени. В Горна Оряховица натовареността по щат се е запазила. 

Разликите между натовареността по щат и действителната натовареност в 

районните съдилища се дължи на различните движения в щатовете през 

годината, като както беше описано в раздела за кадровата обезпеченост във 

всички районни съдилища през годината е имало в различни периоди 

незаети щатове.  

Бюро съдимост 

 

През 2015 година от Бюрата съдимост при районните съдилища от 

Великотърновския съдебен окръг са издадени следните свидетелства за 

съдимост и справки за съдимост: 

 Великотърновски районен съд – 10645 броя свидетелства за 

съдимост и 2444 броя справки за съдимост при 9191 броя свидетелства за 

съдимост и 6805 броя справки за съдимост за 2014 година и 8994 броя 

свидетелства за съдимост и 6906 броя справки за съдимост за 2013 година; 

 Горнооряховски районен съд –6185 броя свидетелства за 

съдимост и 4591 справки при 5952 броя свидетелства за съдимост и 4 190 

справки за съдимост за 2014 година и 5 622 броя свидетелства за съдимост 

и 4 473 броя справки за съдимост за 2013 година; 

 Свищовски районен съд –3146 свидетелства за съдимост и 804 

справки при 2827 свидетелства за съдимост и 847 справки за съдимост за 

2014 година и 3 020 броя свидетелства за съдимост и 870 справки за 

съдимост за 2013 година; 

 Павликенски районен съд – 2280 свидетелства за съдимост и 

576 справки при 2285 свидетелства за съдимост и 503 броя справки за 

съдимост за 2014 година и 1 727 броя свидетелства за съдимост и 2283 

справки за съдимост за 2013 година; 

 Еленски районен съд – 1053 свидетелства за съдимост и 320 

справки при 803 свидетелства за съдимост и 327 справки за съдимост за 

2014 година и 795 броя свидетелства за съдимост и 391 справки за 

съдимост през 2013 година.  

От анализа на председателите на районните съдилища в дейността на 

Бюра съдимост не се констатират проблеми.  

Общия брой на издадените в окръга свидетелства и справки за 

съдимост е 32 044 при 33 730 броя за 2014 година и 35 081 за 2013 година. 

Тези цифри говорят за трайно намаление на общия брой на издаваните от 

районните съдилища справки и свидетелства за съдимост.  
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Съдебни изпълнения 
 

Във Великотърновски районен съд държавните съдебни изпълнители 

са работили по 1046 дела, като новообразувани са 148 броя изпълнителни 

дела. Прекратени чрез реализиране на вземането или по други причини са 

156 броя изпълнителни производства, като са събрани общо 300 363 лева 

при 343 916 лева за 2014 година и 488 311 лева за 2013 година. В края на 

2015 година висящите изпълнителни дела са 890. 

В Горнооряховски районен съд държавните съдебни изпълнители са 

работили по 1297 изпълнителни дела, като през отчетния период са 

новообразувани 163 дела и 219 дела са прекратени. Събрани са общо 461 

907 лева при 452 099 лева за 2014 година и при 364 109 лева за 2013 

година.  

В Свищовски районен съд е работено по 680 изпълнителни дела, от 

които 53 новообразувани. Прекратени са 36 изпълнителни дела, като общо 

събраната сума е 99 222 лева при 171 698 лв. за 214 година и при 141 662 

лева за 2013 година.  

В Павликенски районен съд през 2015 година е работено по 539 

изпълнителни дела, като новообразуваните през година са 42 броя 

изпълнителни дела. Прекратени са 88 броя изпълнителни дела и са събрани 

98 175 лева при 96 095 лв. за 2014 година и при 90 114 лева за 2013 година.  

В Еленски районен съд е работено по 485 изпълнителни дела, като 

новопостъпилите са 48, свършени – 22 и са събрани общо 59 478 лева при 

61 559 лв. за 2014 година и при 75 022 лева за 2013 година. 

Съдии по вписванията 
 

Съдиите по вписванията във Великотърновския съдебен район са 

извършили следните вписвания: 

 Великотърновски районен съд – 10 671 при 10 406 за 2014 

година и при 11 280 за 2013 година. 

 Горнооряховски районен съд – 7 904 при 6 983 за 2014 година 

и при 6 580 за 2013 година. 

 Свищовски районен съд – 3 764 при 4 077 за 2014 година и 5 

001 за 2013 година. 

 Павликенски районен съд –3 576 броя при 4 019 за 2014 г. и 4 

600 за 2013 година. 

 Еленски районен съд – 2 291 броя при 2 247 за 2014 година и 

4 820 за 2013 година. 

 Единствено в районен съд гр. В.Търново и районен съд Г.Оряховица се 

констатира увеличение на вписванията през 2015 година в сравнение с 

предходните периоди. В останалите три районни съда се констатира 

трайна тенденция за намаляване по вписванията.  
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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 2015 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 всички 

магистрати, съдии и съдебни служители са били обезпечени откъм 

материална база и им е била осигурена нормална среда за работа. 

Няма промяна и в сградния фонд на Районен съд гр. Горна 

Оряховица.  

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 

доклада се излага, че съществуващата база не отговаря на изискванията за 

съдебна палата и е в лошо техническо състояние, като за приспособяване 

на сградата за нуждите на съдебната власт е необходимо да се направи 

цялостна реконструкция с оглед функционалното й предназначение. 

Необходимо е да се подмени изцяло електроинсталацията и 

водопроводната инсталация.  

В заключение считам, че съдиите от Великотърновския съдебен 

район през 2015 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: 

(М. МАРКОВА) 


