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ОКРЪЖЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 

През 2016 година Окръжен съд – Велико Търново е осъществявал 

правораздавателната си дейност в съответствие с Конституцията и 

законите на Република България на територията на Област Велико 

Търново, която е с площ 4 662 кв. метра и население 275 395 жители. Броя 

на общините е 10 /Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Златарица, 

Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов, Стражица и Сухиндол/, 

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. 

 
 

Дейността на Окръжен съд – Велико Търново през отчетния период 

бе насочена към изпълнение на стратегическите цели, залегнали в 

Стратегически план за дейността на съда в периода 2016 – 2020 година, а 

именно: 1/ Осигуряване на справедливо, бързо и ефективно 

правораздаване. 2/ Оптимизиране управлението на съда – гаранция за 

постигане на ефективно и качествено правораздаване. 3/ Повишаване на 

интегритета и мотивацията за работа на магистратите и съдебните 

служители. 4/ Повишаване на общественото доверие в работата на съда. 5/ 

Борба с корупцията и противодействие на конфликта на интереси. 

Съобразно компетентността си Окръжният съд - Велико Търново, 

като част от системата на общите съдилища в Република България, е 

разглеждал дела 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.  

И през 2016 година, както стана традиция през последните години, 

Окръжен съд – Велико Търново е работил при изключително динамично 

променящо се законодателство, което постави на изпитание 

професионализма, компетентността и умението на съдиите да отговорят 

адекватно на поставените спрямо тях високи изисквания. 
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І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 

1. Кадрова обезпеченост на магистрати 

 

Към 01.01.2016 г. щатът на Великотърновски окръжен съд включва 

23 магистратски бройки, както следва:  Председател, 2-ма заместник-

председатели, 17 съдии и 3-ма младши съдии. 

Действително заетите бройки в рамките на щатната численост към 

01 януари са 21, като вакантни са били 1 щ. бр. за „съдия”  и 1 щ. бр. за 

„младши съдия”. 

 

 

Рекапитулация на щатната численост на 

магистратите в Окръжен съд – Велико 

Търново към 01.01.2016 г.: 

   

1. Щатна численост на 

магистратите - общо 

23 бр. 

председател 1 бр. 

зам. председател 2 бр. 

съдии 17 бр. 

младши съдии 3 бр. 

   

2. Заети магистратски 

бройки, в рамките на 

щатната численост - общо 

21 бр. 

председател 1 бр. 

зам. председател 2 бр. 

съдии 16 бр. 

младши съдии 2 бр. 

 

Считано от 23.09.2015 г. съдия Теодорина Димитрова е 

командирована за изпълнение на длъжността „съдия” в Апелативен съд до 

провеждане и приключване на конкурса за свободната длъжност „съдия” 

във ВТАС и встъпване в длъжност на спечелилия кандидат, съгласно 

Заповед № 376/15.09.2015 г. на административния ръководител – 

председател на Апелативен съд В. Търново. От 03 юни 2016 г. същата се 

включва отново в работата на Окръжен съд – Велико Търново  

От 02 март 2016 г. съдия Мая Маркова напусна длъжността 

„административен ръководител – председател” на Окръжен съд – Велико 

Търново на основание решение на ВСС по протокол № 09 от 18 февруари 

2016 г., с което е назначена на длъжност „заместник административен 
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ръководител – заместник-председател” на Апелативен съд гр. Велико 

Търново. 

Съгласно решение на ВСС по Протокол № 10/25.02.2016 г. за И.Ф. 

административен ръководител – председател на Окръжен съд – Велико 

Търново е определена зам. председател Корнелия Колева, считано от 02 

март 2016 г. до встъпване в длъжност на нов административен 

ръководител. 

На основание с решение на ВСС по протокол № 17/07.04.2016 г., 

след спечелен конкурс за повишаване и преместване в длъжност „съдия в 

АС“ – Велико Търново, съдия Корнелия Колева е повишена в длъжност и 

освобождава длъжността и И.Ф. „административен ръководител – 

председател”, считано от 03 юни 2016 г. - датата на встъпването й в 

длъжност като съдия в Апелативен съд - Велико Търново. 

С решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 

9/21.06.2016 г. за И.Ф. административен ръководител – председател на 

Окръжен съд – Велико Търново е определена зам. председател Ивелина 

Солакова, считано от 21 юни 2016 г. до встъпване в длъжност на нов 

административен ръководител. 

С решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 

12/12.07.2016 г. за И.Ф. „заместник на административния ръководител – 

заместник-председател” на Окръжен съд – Велико Търново е определена 

съдия Теодорина Димитрова, която встъпва в длъжността на 13 юли 2016 

година. 

С решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 22 от 01 

ноември 2016 година съдия Теодорина Димитрова е назначена на 

длъжността “административен ръководител - председател на Окръжен съд 

– Велико Търново. Съдия Димитрова встъпва в длъжност на 10 ноември 

2016 година. 

Целогодишно, като младши съдии работиха Мария Костова и Катя 

Велисеева, а от средата на годината в работата на съда се включи и Илина 

Джукова. След успешното завършване на девет месечния задължителен 

курс за първоначално обучение в Националния институт на правосъдието с 

решение на ВСС по протокол № 10/28.06.2016 г., Илина Джукова е 

назначена на длъжност „младши съдия” в ОС – Велико Търново, считано 

от 06 юли 2016 г. 

През отчетния период и към настоящия момент приключиха 

процедурите за периодично атестиране на съдиите Елза Йовкова, 

Станислав Стефански, Димитринка Гайнова, Мая Пеева, Пламен Борисов и 

Евгений Пачиков. На всичките е определена комплексна оценка от 

атестирането им  „МНОГО ДОБРА”. 

Всички съдии работили през отчетния период са с продължителен 

юридически и съдийски стаж. Преобладаващият стаж на голяма част от тях 

е като съдии. Всички съдии от състава на Окръжен съд – Велико Търново 

са с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, като само двама са с ранг „съдия в АС” - 

съдия Мая Пеева и съдия Искра Пенчева. 
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Име, Фамилия Ранг 

Юридически 

стаж 

Магистратски 

стаж 

Год. Мес. Дни Год. Мес. Дни 

Мая Маркова ВКС 37 5 19 30 11 18 

Корнелия Колева ВКС 22 5 25 21 11 25 

Ивелина Солакова ВКС 18 9 13 17 9 13 

Теодор Милев ВКС 36 6 4 35 6 4 

Иванка Димова ВКС 37 7 27 21 11 - 

Сара Стоева ВКС 35 0 14 25 7 15 

Елза Йовкова ВКС 37 2 25 22 8 26 

Татяна Събева ВКС 38 9 29 23 2 - 

Георги Драгостинов ВКС 24 7 28 24 1 28 

Маруся Кънева ВКС 38 10 29 16 2 15 

Пламен Борисов ВКС 21 0 25 20 0 25 

Евгений Пачиков ВКС 27 2 12 20 11 - 

Янка Павлова ВКС 41 8 - 16 2 15 

Станислав Стефански ВКС 21 6 27 20 6 25 

Димитринка Гайнова ВКС 22 4 3 21 10 3 

Христо Томов ВКС 23 8 3 22 7 3 

Теодорина Димитрова ВКС 21 10 20 20 1 13 

Мая Пеева АС 19 6 3 18 6 3 

Искра Пенчева АС 18 5 18 17 2 4 

 

Със Заповед № 30/01.07.2015 г., изменена и допълнена със Заповед 

№ 47/15.07.2015 г. и Заповед № 44/11.07.2016 г., съдиите са разпределение 

в три отделения: едно наказателно и две граждански, ръководени от 

съответния заместник председател. През отчетния период от 02.03.2016 г. 

до 02.06.2016 г. И.Ф. Председател на Окръжен съд – Велико Търново - 

съдия Корнелия Колева е ръководила наказателно отделение, а съдия 

Ивелина Солакова – заместник председател е ръководила двете 

граждански отделения. От 21.06.2016 г. като И.Ф. Председател съдия 

Ивелина Солакова е ръководила гражданските отделения, а на съдия 

Теодорина Димитрова със Заповед № 30/06.06.2016 г. е възложено да 

администрира и образува делата на наказателно отделение и да изготвя 

графиците на наказателните съдии. От 13.07.2016 г. съдия Теодорина 

Димитрова е встъпила в длъжността И.Ф. заместник председател и 

ръководи наказателно отделение. От 10.11.2016 г. ръководството на 

наказателното отделение се осъществява от председателя на Окръжен съд 

– Велико Търново - съдия Теодорина Димитрова, а заместник председателя 

съдия Ивелина Солакова ръководи двете гражданските отделения. 

На заместниците на административния ръководител е възложено да 

образуват и разпределят постъпили граждански и наказателни дела, както 

първа, така и втора инстанция. В периода след 02 март 2016 г. до 

10.11.2016 година И.Ф. Председател на Окръжен съд – Велико Търново 
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съдия Ивелина Солакова е осъществявала ръководството и организацията 

на работа на двете граждански отделения. От 10.11.2016 година, след като 

съдия Теодорина Димитрова встъпва в длъжност „административен 

ръководител-председател на Окръжен съд – Велико Търново“, 

ръководството и организацията на работа в тези две отделения продължава 

да се осъществява от съдия Солакова, но вече в качеството на заместник-

председател, а съдия Димитрова ръководи и наказателното отделение. 

През отчетния период в наказателно отделение са работили 8 съдии 

и 3–мата младши съдии: съдия Мая Маркова - до 02.03.29016 година, 

съдия Корнелия Колева - до 03.06.2016 година, съдия Теодорина 

Димитрова - от 03.06.2016 година, след прекратяване на комансдироването 

й в Апелативен съд - Велико Търново, съдия Теодор Милев, съдия Сара 

Стоева, съдия Пламен Борисов, съдия Евгений Пачиков, съдия Христо 

Томов и младшите съдии Мария Костова, Катя Велисеева, а от средата на 

годината и Илина Джукова, след встъпването й като младши съдия. 

Поради повишаването в длъжност и преместването на съдия Мая Маркова 

от началото на м. март и на съдия Корнелия Колева от началото на м. юни, 

както и командироването на съдия Теодорина Димитрова в АС – Велико 

Търново до началото на м. юни, съдиите от наказателно отделение реално 

са работили в намален състав. 

Съставите на двете граждански отделения са определени както 

следва: 

Първо гражданско отделение включва 6 съдии и 2-ма младши 

съдии: съдия Ивелина Солакова, съдия Елза Ребулова - Йовкова, съдия 

Георги Драгостинов, съдия Маруся Кънева, съдия Димитринка Гайнова, 

съдия Мая Пеева, младши съдия Мария Костова и младши съдия Илина 

Джукова. 

Второ гражданско отделение включва 5 съдии и 1 младши съдия – 

съдия Иванка Димова, съдия Татяна Събева, съдия Станислав Стефански, 

съдия Янка Павлова, съдия Искра Пенчева и младши съдия Катя 

Велисеева. 

Към 31.12.2016 г. щатната численост на магистратите в Окръжен съд 

– Велико Търново е 23 бр., от които действително заети в рамките на 

щатната численост са 20 бр. Незаети са 1 щ. бр. за „заместник на 

административния ръководител - заместник председател” и 2 щ. бр. за 

„съдия”. 
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Рекапитулация на щатната численост на 

магистратите в Окръжен съд – Велико 

Търново към 31.12.2016 г.: 

   

1. Щатна численост на 

магистратите  

23 бр. 

председател 1 бр. 

зам.председател 2 бр. 

съдии 17 бр. 

младши съдии 3 бр. 

   

2. Заети магистратски 

бройки, в рамките на 

щатната численост - общо 

20 бр. 

председател 1 бр. 

зам.председател 1 бр. 

съдии 15 бр. 

младши съдии 3 бр. 

 

2. Кадрова обезпеченост на съдебната администрация 

В началото на 2016 г. щатната численост на съдебните служители 

от общата и специализираната съдебна администрация на Окръжен съд – 

Велико Търново включва 48 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, 10 

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. 

От 18.04.2016 г. длъжността „Главен счетоводител” напусна 

Петинка Стоянова. Същата премина на работа в Апелативен съд - Велико 

Търново. С г-жа Стоянова е сключен трудов договор по чл. 111 от КТ 

(външно съвместителство) до заемане на длъжността „главен 

счетоводител“. 

На основание чл. 343, ал. 2 от ЗСВ на свободната щатна бройка за 

главен счетоводител е преназначена от Районна прокуратура - Велико 

Търново г-жа Мария Карова, считано от 01.06.2016 г.  

От 20.06.2016 г. длъжността „Съдебен секретар” напусна Милена 

Пенчева. Същата премина на работа в Районна прокуратура - Велико 

Търново. 

С решение на ВСС по Протокол № 18/04.10.2015 г. е намалена 

щатната численост на Окръжен съд – Велико Търново с 1 /една/ щ. бр. за 
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длъжността „съдебен деловодител”, считано от датата на освобождаване на 

длъжността. В тази връзка е преназначена Силвия Тодорова от длъжност 

„съдебен деловодител” на свободната щатна бройка за длъжност „съдебен 

секретар”, считано от 10.10.2016 г. 

В края на годината, поради настъпила смърт на съдебния служител 

Мариянка Петрова се освободи щатна бройка за „чистач”, считано от 

30.12.2016 г. 

Определената от административния ръководител на съда постоянно 

действаща комисия, извърши атестиране на съдебните служители от 

Окръжен съд – Велико Търново, за периода от 01.12.2015 г. до 30.11.2016 

г. Комплексна оценка „отличен” е определена на 40-ма служители, „много 

добър” – на 5-ма и „добър” – 1 служител. Считано от 01.12.2016 г. 

повишени в ранг са 2-ма служители. 

Ръководството на администрацията като цяло е осъществявано от 

председателя на съда, заместник председателите 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 47 щатни 

бройки за съдебни служители, от които действително заети в рамките на 

щатната численост са 46 бр. Свободна е 1 /една/ щ. бр. за длъжността 

„чистач”, която предстои да бъде заета. 

Към настоящия момент съотношението: 

  магистрати / служители (по щат) е 23:47 или 1:2,04 

  магистрати / служители, спрямо реално заетия щат е 20:46 

или 1:2,30 

  магистрати / специализирана съдебна администрация (по 

щат) е 23:32 или 1:1.39 

 

3. Квалификация на магистрати и съдебни служители 

 

През 2016 г. съдиите от Окръжен съд – Велико Търново взеха 

участие в обучения организирани както от Националния институт на 

правосъдието, така и в такива организирани от други институции и 

организации в областта на правораздаването. 

Съдиите от гражданско отделение участваха в следните семинари, 

обучения, конференции и работни срещи: 

1. „Харта по правата на човека” – Димитринка Гайнова; 

2. Обучение по проект „Обединени за справедливост”  – Ивелина 

Солакова и Искра Пенчева; 
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3. „Режимът на имуществени отношения между съпрузи съгласно 

Семейния кодекс. Актуални въпроси на наследственото право. Регламент 

650/2012. Европейско удостоверение за наследници.” – Димитринка 

Гайнова; 

4. „Годишна среща на членовете на националната съдебна мрежа 

по граждански и търговски дела” – Ивелина Солакова; 

Съдия Димитринка Гайнова е включена в списъка на временните 

преподаватели, одобрен от НИП и участва като лектор в семинар 

„Гражданско право” в рамките на програмата за задължителна текуща 

квалификация на съдии, повишени от районно на окръжно ниво.  

Съдиите от наказателно отделение участваха в следните обучения: 

1. „Национална конференция на Евроджъст – маркетинг семинар 

на Евроджъст” – Теодорина Димитрова; 

2. „Judicial cooperation in criminal matters: EAW & MLA 

simulations” – Теодорина Димитрова. 

3. „Годишна среща на членовете на националната съдебна мрежа 

за международно сътрудничество наказателни дела” – Теодорина 

Димитрова; 

През годината и младшите съдии се стремяха към повишаване на 

своята квалификация и взеха участие в следните обучения: 

1. „Годишна среща-обсъждане на младшите съдии от випуск 2016 

г. на НИП” – Мария Костова и Катя Велисеева; 

2. „Работна среща с представители на наставниците и лекторите, 

работещи по образователна програма „Съдебна власт” – информиран избор 

и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури.” – Мария 

Костова; 

3. „Защита на потребителите. Колективните искове по ГПК. 

Неравноправни клаузи в договорите.” – Мария Костова; 

4. „Задружна престъпна дейност. Материалноправни и 

процесуални въпроси.” - Катя Велисеева; 

5. „Изпълнително производство. Проблеми на изпълнителния 

процес.” – Мария Костова и Катя Велисеева. 
 

С цел повишаване на квалификацията, служителите участваха 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. 

Служители от общата администрация в Окръжен съд – Велико 

Търново преминаха следните семинари и дистанционни обучения: 

1. Работна среща „Проблеми в организацията и дейността на 

съдебните заседатели и тяхното решение в българските съдилища – 

споделяне на добри практики и търсене на модел за качествено обучение”  

– Калина Георгиева; 
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2. Обучение „Практически акценти при прилагане на СФУК. 

Годишно докладване по СФУК. Годишна инвентаризация. Външен одит.” 

– Калина Георгиева и Мария Карова; 

3. Обучение „Планиране и изпълнение на решения за 

подобряване на енергийната ефективност и въвеждане на възобновяеми 

енергийни източници” – Нели Вангелова; 

4. Дистанционно обучение „Етични предизвикателства в работата 

на съдебните служители“ - Нели Вангелова; 

5. Работна среща на системни администратори ползващи АСУД – 

Илко Караатанасов и Димитър Кабранджиев; 

Служители от специализираната администрация в Окръжен съд 

Велико участваха в следните семинари и дистанционни обучения: 

1. Дистанционно обучение „Защита на личните данни в съдебната 

система” – Веселина Митова; 

2. Текущо обучение по защита на класифицираната информация 

– Росица Илиева; 

3. Семинар „Защита на класифицираната информация в 

съдебната система” – Красимира Борисова. 

Следва да се отбележи и активното участие на служителите в 

организираното от регионалната секция на Националното сдружение на 

съдебните служители обучение на тема: „Протокол и етика”. 
 

ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

 

Несвършени дела към 31.12.2015г.  

 

Година 
Общо останали 

дела 

Граждански 

дела 

Наказателни 

дела 

2014 336 286 50 

2015 336 293 43 

2016 353 293 60 

 

При сравнителния анализ на годините 2014 - 2016 година е видно, че 

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

не е налице увеличение за 2016 год. спрямо 2015 год., а увеличението е по 

отношение на 2014 год. По отношение на наказателните дела има 

незначително увеличение на останалите несвършени дела към 31.12.2016 

година спрямо предходните две години.  
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Брой на постъпилите дела  

  

Година Всичко дела 
Граждански 

дела 

Наказателни 

дела 

2014 1 953 1 451 502 

2015 2 313 1 723 590 

2016 1817 1241 621 

 

Сравнителния анализ на горната таблица показва тенденция на 

намаление на постъпленията през 2016 година в сравнение с 2014 - 2015 

година. Намаление на постъпленията се наблюдава при гражданските дела 

за 2016 година в сравнение с предходната 2015 година, а се наблюдава 

тенденция на леко увеличение на постъпленията на новообразувани 

наказателни дела.  

 

1. БРОЙ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ 

 

През отчетната 2016 година в Окръжен съд – Велико Търново е 

имало за разглеждане общо 2228 дела, от които 353 висящи в началото на 

отчетния период и 1875 дела постъпили през годината.  

В сравнение с предходните 2014 и 2015 години е налице тенденция 

на намаление на общия брой дела за разглеждане, което се дължи на 

намалението на постъпленията при гражданските дела. Следващата 

таблица показва, че се наблюдава с 48 броя увеличение при общия брой 

наказателни дела за разглеждане, докато с близо 500 броя е намалението 

при гражданските дела. последното се дължи на налична кампанийност 

при определени див граждански дела, постъпили през предходната 2015 

година. 

 

Година 
Всичко дела за 

разглеждане 

Граждански 

дела 

Наказателни 

дела 

2014 2 289 1 737 552 

2015 2 657 2 023 634 

2016 2289 1546 682 

 

 

А. Първоинстанционни дела 

Всичко дела първа инстанция за разглеждане през 2016 година са 

били 927, от които 544 граждански дела, включително и новообразувани 

фирменни дела и 383 наказателни дела. 
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Година 
Всичко дела 

І инст. 
Гражданки дела 

Наказателни 

дела 

2014  918  645  273 

2015  938  560  378 

2016 927 544 383 

 

Граждански дела  

 

Гражданските дела първа инстанция за разглеждане през отчетната 

година са били общо 499, като тук се включват първоинстанционни 

граждански, първоинстанционни частни граждански, търговски и частни 

търговски дела , както и разгледаните жалби за бавност. От тези дела 330 

са новообразувани, 3 са върнати за ново разглеждане под нов номер, 1 е 

образувано под нов номер при повторно постъпила въззивна жалба и 3 са 

продължили под същия номер. Останалите несвършени от предходни 

периоди граждански дела първа инстанция са 166. В сравнение с 2015г. / 

общо 511 дела за разглеждане/ и  2014 г. /330 дела за разглеждане/ е налице 

трайна тенденция на завишаване броя на първоинстанционните 

граждански дела за разглеждане. В случая се наблюдава константност 

/броят варира до едно - две дела разлика в бройките/ при броя на висящите 

дела от предходни периоди и броя на новопостъпилите дела през 

последните две години.  

 

Таблица 1 

 

Година 

Общо 

граждански 

дела І 

инстанция 

Останали от 

предходен 

период 

Новопостъпили 

2014 330 79 251 

2015 196 63 129 

2016 191 64 127 

Таблица 1 отразява броя на гражданските дела първа инстанция 

за разглеждане през отчетния период, без търговските, частните 

граждански и жалбите за бавност.  

 

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 17, от 

които 17 новопостъпили, като се наблюдава намаление в сравнение с 

2015г., почти наполовина- 31бр. и спрямо 2014г. - 40 бр. и 2013 г. (65 бр.)  

Търговските дела са 288, от които 102 останали несвършени от 

предходни периоди и 184 новопостъпили. Отчетената тенденция на леко 
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увеличение / през 2015г. са постъпили 178 дела, а през 2014г.- 275 дела/ , 

продължава и през 2016г.  

 Разгледаните фирмени дела през 2016 година са 45, от които 45 

новопостъпили. В сравнение с предходни години – 46 за разглеждане през 

20115година и 45 за разглеждане през 2014 година, може да се заключи, че 

броят на постъпилите фирмени дела през последните две години е 

устойчив. През периода са постъпили  и 164 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  по тях са произнесени 164 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 209 фирмени дела и са постановили 209 съдебни 

решения по тях.  За сравнение, през 2015г. този брой е бил 167. 

 През 2016г. е въведена нова форма за отчитане броя на разгледаните 

граждански дела първа инстанция, която отчита броя на разгледаните дела 

по вид на гражданския спор. 

 Общият брой на делата за разглеждане по предявени искове по СК и 

ЗЛС са 89. От тях 18 са останали от предходни периода, 63 са 

новообразувани, 7 са получени по подсъдност, 1 е върнато за ново 

разглеждане и е образувано под нов номер .  

 Общият брой на делата за разглеждане по предявени облигационни 

искове е 83. От тях 42 са останали от предходни периоди, 33 са 

новообразувани, 6 са получени по подсъдност, 1 е върнато за ново 

разглеждане и е образувано под нов номер и 1 е продължило за 

разглеждане под същия номер.  

 Общият брой на делата за разглеждане по предявени вещни искове е 

9. От тях 2 са останали от предходни периоди, 4 са новообразувани, 3 са 

получени по подсъдност .  

 Общият брой на делата за разглеждане по предявени установителни 

искове е 5. От тях 1е останало от предходни периоди, а 4 са 

новообразувани.  

 Общият брой на делата за обезпечение е 14, като всички са 

новообразувани, от тях 2 са постъпили по подсъдност . 

През отчетния период в съда са постъпили и разгледани общо 6 частни 

производства. От този вид дела няма останали висящи от предходни 

периоди. 

 През периода не са постъпвали дела от вида "други граждански 

дела"/ шифър 1300-1/. 

 Общият брой на делата за разглеждане по искове за права или 

правоотношения , породени или отнасящите до търговска сделка е 129. От 
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тях 57 са останали от предходни периоди, 70 са новообразувани и 2 са 

продължили за разглеждане под същия номер.  

 Общият брой на делата за разглеждане по предявени искове за 

прекратяване на търговско дружество по съдебен ред е 34. От тях 25 са 

останали от предходни периоди, а 9 са новообразувани. 

 Общият брой на делата несъстоятелност е 42. От тях 16 са останали 

от предходни периоди,а  26 са новообразувани.  

 Общият брой на делата за разглеждане по обжалвания отказ на 

длъжностно лице по вписванията по ЗТР за вписване/ обявяване, е 31. От 

тях 1 е останало от предходни периоди, 30 са новообразувани. 

 През отчетния период за разглеждане в съда са били 2 бр. дела по иск 

за отмяна решение на общо събрание на сдружение, като и двете дела са 

новообразувани.  

 За разглеждане в съда през отчетния период са били 44 фирмени дела 

за регистрация на сдружение, фондация или читалище, от които 43 

новообразувани и 1 получено по подсъдност.  

 За разглеждане в съда през отчетния период е било 1 фирмено дело 

за регистрация на адвокатско дружество.  

 Общият брой на частните търговски дела за разглеждане е 40. 

Всички те са новообразувани. 

 Обобщено броят на всички първоинстанционни дела от 

гражданскоправен характер за разглеждане, изброени по- горе, е 544 . 

 При така съставената отчетна форма не е налице възможност да се 

извърши сравнение с предходни години, тъй като отчитането до момента е 

било по други форми.  

 По-горе е дадена сравнителна информация по отношение на всички 

видове дела, отчитана по досега ползваните отчетни форми.   
 

Наказателни дела 

 

Брой дела за разглеждане 1.01.2016 г.- 31.12.2016 г. 

 Новообразувани дела са НОХД – 46 бр., АНД – 1бр. и ЧНД – общо 

314 бр.  

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

- 6 бр., няма останали несвършени АНД. 

 Общо са разгледани: НОХД- 62 бр., АНД -1 бр. и ЧНД – 320 бр. 

Сравнителен анализ на образуваните и разгледани НОХД за период 

от три години 2014 г., 2015 г. и 2016 г.: 

Образувани НОХД са както следва за 2014 г. - 65 бр., за 2015 г.- 53 

бр. и за 2016 г. - 46 бр. Разгледаните НОХД за същия период са както 

следва:, за 2014 г. - 81 бр., за 2015 г.- 70 бр. и за 2016 г. - 62 бр. 

При сравнителния анализ за периода от три години се констатира 

тенденция на намаляване в броя на постъпилите и разгледани НОХД с 

близо по 10 броя за всяка една от последните три години.  
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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- 1 бр., по чл. 199 НК - 3 бр., по чл. 244 НК - 1 бр., по чл. 

249 НК - 10 бр. и по чл. 252 НК - 1 бр., по чл. 255 - чл. 257 НК - 6 бр., по 

чл. 254а-257 НК - 1 бр., по чл. 277-278 НК- 1 бр., по чл. 304 НК - 1 бр. и  по 

чл. 304а НК - 1 бр., по чл. 342-343 НК - 7 бр. и по чл.354а НК - 6 бр., по чл. 

357 от НК - 1 бр. И 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. 255-257 НК, по чл. 343 НК, чл. 354а НК. През периода от 

три години се запазва трайна тенденция на най-голям брой образувани 

дела за извършени престъпления по чл. 249 НК. През 2016 г. се отчита 

устойчивост 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 и приблизително един и същ брой на 

постъпили и разгледани такива за периода от три години. За 2014 година 

броят на образуваните дела по чл. 343 НК е бил 6, за 2015 г. 0- 10 бр., а за 

2016 год. - 7 броя дела. 

При образуваните и разгледани дела за извършени престъпления по 

чл.199 НК през годините са отчитани високи стойности за 2014г. и 2015 

год. , докато през 2016г. са образувани 3 броя НОХД с обвинение по чл. 

199 НК.  

През периода от три години се констатира променлива тенденция на 

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

чл.354а НК. За първия вид престъпления през 2014 г. са образувани 6 

НОХД с обвинения за престъпление по чл. 255 НК и 16 броя НОХД с 

обвинения по чл. 354а НК, като през 2015 г. се достига делата по чл. 255-

257 НК са били едва три броя, а тези по чл. 354а НК - 4 броя. През 2016 г. 

се отчита увеличение на делата по чл. 255-257 НК - за 2016 г. - 6 броя, 

както и увеличение на тези по чл. 354а НК спрямо предходната - за 2016г. - 

6 броя.  

По отношение на образуваните дела по чл. 115-118 НК се отчита за 

2016 година се отчита намаление на броя новообразувани дела спрямо - 4 

бр., спрямо образуваните 6 броя за 2015 година и устойчивост спрямо 2014 

г., когато новообразуваните дела за този вид престъпления също са били 4 

броя. 

По отношение образуването на НОХД за престъпленията по чл. 277-

278 НК спрямо предходните две години - 2014 г. и 2015 год., когато са 

били образувани по 3 броя дела от този вид, за 2016 година е образувано 

сома един брой дело, респективно налице е намаление.  

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 2015 г. 

и 2016 год. По отношение престъплението по чл. 304-304а НК са 
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образувани четири дела за 2014 г., а за 2015 г. - едно, а за 2015 год. - 2 броя 

- едно с обвинение по чл. 304 НК, и едно с обвинение по чл. 304а НК.  

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 2016 год. има образувано само един брой НОХД с обвинение по чл. 

142 НК,като няма образувани дела с обвинение по чл. 253 НК. 

През 2016 година има образувано едно НОХД с обвинение по чл. 357 

НК, каквато е била и бройката на образувани дела от този вид през 2014 

година, докато през 2015 година не са образувани наказателни дела от общ 

характер с обвинение за такова престъпление. 

През 2016 г. е образувано и разгледано 1 бр. АНД. За предходните 

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

През 2016 год. са образувани общо частни наказателни дела - 

съдебно производство 45 броя и с останалите от предходния период 

висящи 15 броя такива дела и продължаващите две под същия номер, общо 

на производство са били 62 ЧНД.   

През 2016 г. са образувани частни наказателни производства по 

чл.306, ал., т. 1 НПК - 6 бр., по чл. 451 НПК- 6 бр., по чл. 87 НК- 2 бр., по 

чл. 64-65 НПК - 20бр., по чл. 146 -165 НПК- 75 бр., по чл. 222 -223 НПК -

82 бр., по чл. 243 НПК – 14 бр., по ЗЕЕЗА - 13 бр., по чл. 38 

ЗПИИРКОРНФС - 30 бр. и по ЗСРС -65 бр. За отчетната 2016 година няма 

образувани ЧНД по чл. 61 НПК, по чл. 68 НПК, по чл.73 НПК, по чл.111 

НПК и по чл. 368 НПК, за разлика от предходната 2015 година когато е 

имало образувани следните брой ЧНД - по чл. 61 НПК- 1 бр., по чл. 68 

НПК -1 бр., по чл.73 НПК- 2 бр., по чл.111 НПК - 1 бр. и по чл. 368 НПК- 1 

бр. 

При сравнителния анализ за период от три години при ЧНД са 

образувани за 2014 г. - 185 бр., за 2015 г. - 302 бр. и за 2016 год. - 314 

Разгледани са както следва за 2014 г.- 191 бр., за 2015 г. - 306 бр. дела и за 

2016 год. - 320 бр. дела. В сравнение с 2014 година за последните две 

години - 2015 год. и 2016 год. се наблюдава драстично - двойно 

увеличение на ЧНД, както като новопостъпили, така и като общо дела за 

разглеждане. За разлика от предходните две години - 2014 год. и 2015 

година наблюдава се увеличение два пъти броя на образуваните ЧНД по 

чл. 222-чл. 223 НК. 

Увеличава се броя на образуваните дела по чл. 243 НПК и 

производствата по чл. 44 от ЗЕЕЗА. Относителна устойчивост като брой 

дела са тези, образувани по чл. 64-65 НПК. Образуваните за 2016 година 

дела по ЗПИИРКОРНФС бележат намаление с 8 броя, в сравнение с 2015 

год., когато са били образувани 38 броя дела от този вид.   
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Б. Въззивни дела 

 

Граждански дела  

През отчетния период във ВТОС са разгледани 637 въззивни 

граждански дела (без въззивните частни граждански дела), от които 88 

останали от предходни периоди и 542 постъпили през годината.  

В сравнение със значително по-големия брой новообразувани 

въззивни граждански дела през 2015 г. - 824, през 2016 г. тази бройка е 

спаднала до установеното през периода 2012-2014г. ниво. За сравнение 

броят на новообразуваните въззивни граждански дела през периода 2012-

2014г. е :през 2012 година - 614, през 2013 година – 626, а през 2014г. - 

521). 

Въззивните частни граждански дела за разглеждане през 2016 г. е 

365, от които 39 висящи в началото на периода и новообразувани 324 броя. 

И при този вид дела след значителното им увеличение като брой 

новообразувани през 2015 г. - 512, през 2016 г. броят е паднал до нивата от 

предходните години. През 2014 година въззивните частни граждански дела 

за разглеждане са били общо 452 броя, от които 19 броя висящи и 433 броя 

новообразувани, а  през 2013 г. броят на тези дела е бил 397.  

Общият брой на разглежданите второинстанционни граждански дела 

през 2016 г. е бил 1002 или 64,81% от всички граждански дела. За 

сравнение през 2015 г. този процент е бил 72%, а през 2014 г. - 60%. 

В заключение следва да се посочи, че през 2016 г. броят на 

новообразуваните граждански дела бележи намаление спрямо броя на 

образуваните дела през предходната 2015г., като е достигнал установеното 

през 2014 год. и 2013 год.  устойчиво постъпление.  

 

Наказателни дела 

 
Брой дела за разглеждане през 2016 г. 

 Новообразувани ВНОХД – 91 бр. и ВЧНД – 169 бр. 

 Несвършени от предходен период ВНОХД – 23 бр. и ВЧНД 

–16 бр. 

 Разгледаните ВНОХД са общо 114 бр., а ВЧНД са 185 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 2015 г. са постъпили ВНОХД – 87 бр. и са разгледани 101 бр. 

Постъпили са ВЧНД - 148 бр., като са разгледани 155 бр. 

При въззивните производства се констатира тенденция на 

увеличаване броя на постъпилите и разгледани дела за последната 2016 

година в сравнение с 2014 година. Спрямо 2014 година е налице намаление 

на постъпилите новообразувани НОХД, но пък е налице увеличение 

спрямо този показател за 2015 година с 4 броя. Наблюдава се трайна 
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тенденция на увеличение при постъпилите и новообразувани ВНЧД за 

последните три години - увеличението на новообразуваните за 2015 г. 

спрямо 2014 г. е с 10 броя, докато тези през 2016 г. спрямо 2015 год. - са 21 

броя и 31 броя спрямо 2014 год. Това увеличение се отразява и върху 

общия роя разгледани дела, като се прибавят към новообразуваните 

въззивни частни наказателни дела и тези останали несвършени за всяка 

една от трите години - за 2014 г. - 154 бр., за 2015 г. - 155 бр. и за 2016 г. - 

185 бр. като увеличението е по-голямо за последната отчетна година., 

което е резултат и на по-голямото постъпление на новообразуваните дела. 

 

 

2. СВЪРШЕНИ ДЕЛА 

 

Всичко свършените дела през 2016 година са 1906 при всичко за 

разглеждане 2228 броя. Т.е. от разглежданите през годината дела са 

приключени 85,56 %. Този показател бележи минимално намаление 

спрямо миналите години, а именно с 1,31% спрямо общо свършените дела 

за 2015 год. и 0,44 % 2014 година процента на приключените дела спрямо 

разгледаните, който е бил 86%. 

През 2016 година в Окръжен съд – Велико Търново са свършени 

общо 1292 граждански дела, от които 1060 или 82 % в срок до 3 месеца, 

като в сравнение с 2015 година е налице намаление с 6%. 

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%. 

Анализът на тези данни води до извод, че е налице намаление на този 

показател при гражданските дела за 2016 година и това се дължи на 

променения срок на отчитане, а именно от датата на образуване на 

гражданското дело, а не от датата на съдебния акт, с който е насрочено 

делото за открито съдебно заседание, какъвто е бил критерият за отчитане 

на този инструктивен тримесечен срок за приключване на делата. 

През 2016 година са приключени всичко 614 наказателни дела, от 

които в тримесечен срок са приключени 559 или 91% при 94 % за 2015 

година.  

През 2015 година са приключени всичко 574 наказателни дела, от 

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

година.  

 Изводът, който се налага при анализ на тези цифри относно 

срочността на приключване на наказателните дела с краен съдебен акт е за 

сравнителна устойчивост на висок процент на свършените наказателни 

дела в тримесечен срок от образуването, с разлика от три пункта за 

тригодишния период на отчитане. Все пак обаче, трябва да се отчете, че е 

налице намаление на процента на срочност при разглеждане на делата и да 

бъдат анализирани причините за това.  
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Година Всичко дела 
Всичко 

граждански 

Всичко 

наказателни 

2014 1 954 1 445 509 

2015 2 304 1 730 574 

2016 2228 1292 614 
 

Анализът на горната таблица сочи, че е налице намаление на общия 

брой свършени дела и общия брой на свършени граждански дела, което е 

резултат от намаленото постъпление - намаления брой новообразувани 

граждански дела за 2016 година. От друга страна се наблюдава увеличения 

на общия брой свършени наказателни дела за 2016 година спрямо 

предходните две години - 2014г. и 2015 г. Тенденция на увеличение на 

броя свършени наказателни дела за тригодишния период, като най 

драстичното увеличение се е наблюдавало за 2015г. спрямо 2014 г. - с 65 

бр., а увеличението през 2016 г. отнесено към броя свършени наказателни 

дела за 2014 г. е с 105 броя. 

 

А. Първоинстанционни дела 

 

Граждански дела 

 

От разгледаните първоинстанционни граждански са свършени в края 

на годината общо 128 дела, от които 67 или 52% в срок до 3 месеца. По 

отношение процента свършени в тримесечния срок дела от този вид не би 

могло да се направи сравнение с предходни години, тъй като начинът на 

броене на сроковете за разглеждане е претърпял промяна. С оглед по-

голямата продължителност, която се налага от законовите разпоредби при 

размяната на книжа по първоинстанционните граждански и търговски 

дела, както и предвид спецификата на производството по тези дела, 

процентът на разгледаните такива в тримесечния срок, броен от датата на 

подаване на исковата молба до постановяване на съдебния акт по делото е 

логично да бъде нисък. Все пак този процент за Окръжен съд – Велико 

Търново е над 50, което дава основание да се приеме, че не са налице 

съществени пропуски при критерия срочност на разглеждане на 

първоинстанционните граждански и търговски дела. От разгледаните 

частни граждански дела първа инстанция са свършени всички 31 дела, от 

които 31 или 100 % в тримесечния срок.  

Свършените през отчетната година търговски дела са 208, от които 

140 или 67% в срок до 3 месеца. През 2015 г. бройките са били, както 

следва - 182 бр. разгледани и 108 бр. приключени в тримесечен срок, като 

процентът на приключените в тримесечния срок е 59%. Прави 

впечатление, че макар начинът на броене на срока за разглеждане на 

делата да е изменен, при търговските дела бързината на разглеждане се е 

увеличила с 18%. От една страна това може да се дължи на факта, че през 
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годината са образувани 40 частни търговски дела и те всички са разгледани 

в срок до един месец, но от друга страна общата бройка на разгледаните и 

приключени търговски дела 2016 г. се е увеличила. Макар и при различен 

начин на отчитане на срока за приключване на делата, при този вид дела се 

наблюдава значително увеличение на процента свършени в тримесечния 

срок, както спрямо предходната година, така и спрямо 2013 г. и 2014 г. 

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 във 

Окръжен съд – Велико Търново продължава да бележи значително 

подобрение. Това се дължи на добрата подготовка на съдиите от двете 

граждански отделения, придобитият професионален опит и възприемането 

на добри процесуални практики при разглеждането и решаването на 

търговските дела. Големият материален интерес по този вид дела е 

наложил като практика страните да използват всички възможни средства 

на процесуална защита, което води до провеждането на голям брой 

съдебни заседания по едно дело. Съдиите от Окръжен съд – Велико 

Търново са наложили практика отлагането на заседанията да е за срок не 

по-дълъг от месец между две съдебни заседания /рядко този срок се 

надвишава и то най-вече заради периода на съдебната ваканция или ако 

събирането на доказателства изисква това/, което допълнително допринася 

за бързината при разглеждане и решаване на делата, а и говори за 

изключително добрата организация на работа на съдиите от гражданските 

отделения. 

През годината са свършени всички 45 фирмени дела в срок до 3 

месеца или 100%. В същия срок през предходните две години са били 

свършени постъпилите фирмени дела.  

През 2016 година от общо постъпилите 164 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 %, макар и броят им да е увеличен спрямо предходните две години.  

 

 

Наказателни дела 

 

През 2016 г. са свършени общо НОХД - 46 бр. и ЧНД - 306 бр. В 

тримесечен срок са приключени 32 бр. НОХД или 70 %. От ЧНД /без тези 

по чл.222-223 НПК/ са приключени 224, като 221 бр. са в тримесечен срок 

или 99%. От ЧНД по чл. 222-223 НПК са свършени 82 бр., като 100% са в 

тримесечен срок. Няма приключили с краен съдебен акт АНД. 

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 
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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.  

При сравнителния анализ за три години се констатира, че за 2014 г. е 

увеличено постъплението на НОХД спрямо 2013г., 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. Същевременно се увеличава срочността при разглеждането, 

като се увеличава процента на приключените дела в тримесечен срок до 85 

%. През отчетната 2016 год. е налице намаление на постъпленията от 

НОХД, което намалява и броя на свършените такива, но е намалена и 

срочността като процент свършени в тримесечните срокове. При анализа 

на постъпили,разгледани и свършени ЧНД първа инстанция /без разпитите 

по чл. 222 и чл. 223 НПК/ се наблюдава намаляване на постъплението за 

2016г. спрямо 2015г., но пък с 1% е увеличен броят на свършените в 

тримесечен срок дела от този вид. 

При сравнителния анализ за 2015 и 2016 години е отчетена 

тенденция на намаляване броя на разгледаните и приключени ЧНД. Това 

обстоятелство води до увеличение бързината при приключването им. За 

2014 г. е отчетени най-нисък брой разгледани и свършени ЧНД, както и 

понижаване процентното съотношение на приключените от тях в 

тримесечен срок - 97%. 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. През 2016 година, въпреки намалението на общо 

постъпили и разгледани ЧНД е налице пък увеличение на срочното 

приключване 99%. Изводът е, че съдиите от окръжен съд-Велико Търново, 

разглеждащи наказателни дела полагат максимални усилия да приключат 

ЧНД в максимално кратки и разумни срокове. 

 
Продължителност на разглеждане на НОХД и ЧНД 

 

За 2016 г. са разгледани общо 62 НОХД. От тях са свършени 46 бр., 

като 32 бр. са приключени в тримесечен срок. Извън този срок са 

свършени 14 дела. До 6 месеца са приключени 6 бр. дела, до една година 3 

бр. и над една година 2 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 238 бр. От 

тях са приключени 224 бр., като в тримесечен срок са свършени 221 бр. 
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или 94% от общо ЧНД за разглеждане са свършени с краен съдебен акт, от 

които с акт по същество 210 броя. 

ЧНД по чл.222 -223 НПК са разгледани 82 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 

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 - 85%. По-бързото приключване на 

първоинстанционните наказателни дела се дължи на широкото 

приложение на диференцираните процедури, предвидени в глава 27 и 29 

НПК. През 2016 год., обаче този показател бележи занижения с 15 пункта 

по отношение на приключилите НОХД в тримесечен срок. последното се 

дължи от една страна на естеството на самите дела - с по-голяма 

фактическа и правна сложност, а от друга страна наказателното отделение 

е работила с намален състав. Реално с двама съдии по-малко за цялата 2016 

година. Запазва се тенденцията по-голям брой подсъдими да се възползват 

от предоставените им процесуални права за разглеждане на делата по този 

реда на диференцираните процедури по гл. 27 и гл. 29 от НПК. През 2016 

год. по реда на гл. 27 от НПК са разгледани и приключили 16 броя, през 

2015 г. по този ред са приключени 33 дела. През 2016 година по реда на гл. 

29 НПК са приключили 17 дела, а през 2015 година - 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 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 2016 година е налице увеличение на броя НОХД приключили 

по гл. 29 НПК в сравнение с 2015г. През 2016 г. приключилите дела по 

реда на гл. 27 НПК - съкратено съдебно следствие е 16, което показва, че е 

налице драстично намаляване броя на приключилите НОХД по този ред 

спрямо 2015 година, когато той е бил 33 броя. 

През 2014 г. е отчетено намаляване на броя на образуваните и 

разгледани ЧНД в сравнение с предходни години, докато през 2015 год. и 

2016 год. се наблюдава увеличение на този вид дела спрямо 2014 година. 

През 2015 г. се отчита рязко увеличение при постъплението на ЧНД в 

сравнение с предходните години и от тук и общия брой за разглеждане. 

Намаляване на броя на ЧНД е налице за 2016 година, но при общия брой 

ЧНД за разглеждане това са само 20 броя. 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 98-99%. Образуваните ЧНД по чл.222 -223 

НПК приключват 100% в тримесечен срок. 
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Б. Въззивни дела 

 

Година 
Всичко 

свършени дела 

Свършени 

граждански 

дела 

Свършени 

наказателни 

дела 

2014 1 177  919 258 

2015 1 553 1 336 217 

2016 1153 891 262 

 

Таблицата включва обобщени данни за всички свършени въззивни 

производства-граждански въззивни производства и частни граждански 

дела втора инстанция, и наказателни въззивни производства - ВНОХД и 

ВЧНД. По-надолу в доклада ще бъде извършен анализ по групи дела. 

 

Граждански дела 

 

От разгледаните през 2016 година въззивни граждански дела са 

свършени 544 от които 447 или 82% в срок до 3 месеца. През 2015 г. 

Свършените въззивни граждански дела са 840, от които 734 или 87% в 

срок до 3 месеца.  През 2014 г. цифрите са, както следва: 490 свършени, от 

които 391 или 80 % в срок до 3 месеца. През 2013 г. процентът на 

свършените в 3-месечен срок въззивни граждански дела е 84%. Анализът 

на горните факти сочи, че е налице известен спад по отношение процента 

на срочност при приключване на въззивните граждански дела, но той е над 

80% през последните години и тази тенденция бележи устойчивост. 

Разликата в процентите през 2015 г. и 2016 г. е 5% , като тя се дължи по-

скоро на обстоятелството, че през 2016 г. съдиите от гражданското 

отделение не са работили в пълен състав, поради незапълнен щат. Отделно 

от това през 2016 г. са налице и по-голям брой отсъствия на съдии от 

гражданското отделение поради заболяване. Това наложи отлагането, респ. 

пренасрочването на редица заседания и оттам срокът за разглеждането им 

се удължи. В края на годината един от съдиите от гражданското отделение 

отсъства по-продължително, което наложи преразпределяне на 

разпределените му вече дела, като това също бе обективна причина част от 

делата да не могат да се разгледат в тримесечен срок. Като причина, 

водеща до забавено разглеждане както на въззивните граждански дела, 

така и на първоинстанционните граждански и на търговските дела следва 

да се отчете обстоятелството, че призоваването на страни със седалище 

или адрес най-често в София не се извършва в предвидените от закона 

процесуални срокове и много често длъжностните лица, освен че забавят 

връчването на призовки и книжа по делата, не оформят отрязъците за съда 

в съответствие с изискванията на закона, което налага отлагане на делата, 

понякога и повече от един път. В тази връзка съдиите от гражданските 

отделения предприемат съответните дисциплиниращи мерки спрямо 
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длъжностните лица, отговорни за връчване на призовки и съобщения, но 

този проблем продължава да стои. 

 Въпреки сложилите се обективни причини, които доведоха през 2016 

г. до намаляване процента на приключилите в 3 месечен срок въззивни 

граждански дела, следва да се отбележи, че работата на въззивните състави 

по този вид дела е много добра. Голяма част от тези дела приключват в 

едно съдебно заседание, което се дължи не само на ограниченията при 

събиране на доказателства във въззивното производство по ГПК, но и на 

прецизното провеждане на подготвителните  заседания  по този вид дела и 

бързото им насрочване.   

При въззивните частни граждански дела статистиката сочи свършени 

347 от които 341 или 98 % в срок до 3 месеца. През предходните две 

години този процент е бил 99 %, а през 2013 год. - 100 %. По-ниският 

процент на разгледани в срок до 3 месеца въззивни частни граждански 

дела през 2016 г. се дължи на факта, че през тази година 2% от тези дела 

или общо 5 на брой, са разгледани в открито съдебно заседание и по тях са 

събирани доказателства пред въззивната инстанция. Само по едно от 

делата е налице забавяне при произнасяне на съдебния акт, довело до 

удължаване срока за разглеждане.  
 

Наказателни дела 

 

През 2016 г. са свършени ВНОХД- 93 бр. и ВЧНД- 169 бр. От тях в 

тримесечен срок от ВНОХД са приключени 77% и от ВЧНД 90%. 

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 последните години се констатира трайна тенденция на 

намаляване броя на постъпилите и разгледани въззивни производства по 

дела от общ характер, което се отразява и на броя свършени дела от този 

вид. Броят на свършени дела през 2014 г. е бил най-голям през последните 

три години -111 бр., като техния като рязко намалява през 2015 год. - на 78 

бр. За отчетната 2016 година този брой е увеличен на 91 броя. Намалява е 

процентът на свършени ВНОХД в тримесечен срок от образуването от 86% 

за 2014г., на 82% за 2015г. и 77 % за 2016 год.  

Тенденция за трайно увеличение през последните три години 2014 г. 

- 2016 г. се наблюдава както в постъпленията на ВЧНД, така и в общия им 

брой за разглеждане. През От всичко 185 ВЧНД за разглеждане през 2016 

год. са свършени 169, от които 152 броя в тримесечен срок или 90%. През 

предходните две години броят на общия брой дела за разглеждане от този 

вид - ВЧНД е бил както следва - за 2014 г. - 154 бр. и 155 бр. за 2015 г., при 

свършени за 2014 г. - 147 бр. и за 2015 г. - 132 бр. и съответно в 

тримесечните срокове - за първата година - 93%, а за втората година - 95% 

 По отношение приключването на въззивните наказателни дела в 
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тримесечен срок се констатира намаляване процентното съотношение. 

Последното обаче е минимално и се дължи най-вече на динамичната в 

кадрово отношение 2016 година по отношение на съдиите, работещи в 

наказателно отделение.  

 

2.1. Брой на решените дела с АКТ ПО СЪЩЕСТВО – анализ по видове 

 

А. Първоинстанционни дела 

 

Граждански дела 

 

По 94 от решените първоинстанционни граждански дела съдът се е 

произнесъл с акт по същество, спрямо 83 дела за 2015 г. и 202 през 2014 

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

приключили 16 дела, от общо 17.  

Решените търговски дела с акт по същество са 141 броя, при 116 

броя за 2015 г. и 124 броя  за 2014 г.  

От всички 45 фирмени дела, 44 са приключени с акт по същество. 

През 2015 година те са били 42 броя, а през 2014 г - 44 броя дела. 

 
Наказателни дела 

 
През 2016 г. са постановени съдебни актове по същество по 26 бр. 

НОХД, 0 бр. по АНД и по 210 бр. ЧНД.  

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.  

При сравнителния анализ за периода от три години се констатира 

следното: спрямо 2014 г. за 2015 г. е налице увеличение на броя на 

постановените актове по същество по НОХД и ЧНД, докато за 2016 година 

се наблюдава увеличение по отношение на 2014 год., но намаление спрямо 

2015 год. и по двата вида първоинстнационни дела.  

През 2015г е налице рязко увеличение на постъпилите, разгледани и 

приключени ЧНД спрямо 2014 год. Налице е такова увеличение и през 

2016г., но не толкова драстично отнесено към 2014 г. 
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Б. Въззивни производства 

Граждански дела 

 

Решените въззивни граждански дела с акт по същество са 469 броя 

при 754 броя за 2015 г. и 465 броя за 2014 г.  

От свършените въззивни частни граждански дела с акт по същество 

са решени 303 броя, при 449 броя за 2015 год. и спрямо 391 броя за 2014 г. 

Наказателни дела 

 

 През 2016 г. са приключени общо 262 бр. въззивни производства. По 

тях са постановени общо 246 съдебни акта по същество, от които по 

ВНОХД - 85 броя, а по ВЧНД - 161 броя. Производствата по 8 броя дела са 

прекратени. 

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. 

За 2014 г. са приключени общо 258 бр. въззивни производства. По 

тях са постановени общо 251 бр. съдебни актове. При ВНОХД с акт по 

същества са приключени 109 бр., а при ВЧНД са 142 бр. Производствата 

по 7 дела са прекратени. 

Видове постановени съдебни актове по ВНОХД през 2016 година са 

както следва: Решения, с които е потвърден първоинстанционния акт са 50 

бр., изменени са 20 бр. и са отменени 15 бр. Производствата по 8 бр. дела 

са прекратени.  

Постановените въззивни решения по чл.335 ал.1 и ал.2 НПК са 8 бр. 

и по чл.336 НПК- 7 бр. Общо са отменени 15 присъди и решения на 

районен съд. 

Постановените въззивни решения по чл. 337 ал. 1 НПК 8 бр., по чл. 

337, ал. 2 НПК са 2 бр.  

Постановени съдебни актове по ВЧНД през 2016 година са както 

следва: Решения и определения, с които е потвърден първоинстанционния 

акт са 109 бр., изменени са 12 бр., отменени са 34 бр. Производствата по 8 

дела са прекратени. 

За 2016 г. са приключени общо 262 въззивни дела. От тях с акт по 

същество са решени 246 бр., като 16 дела са прекратени. Общо са 

потвърдени 159 бр. или 65 %, изменени са 32 бр. или 13 % и са отменени 

55 бр. или 22 %. 

За сравнение: 

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 %. 
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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 %.  

При сравнителен анализ за трите години в процентно отношение е 

намалял броя на потвърдените първоинстнационни актове за 2016 година, 

спрямо предходните две години, като е увеличен броя на изменението 

първоинстнационни актове, а се запазва относителна устойчивост на 

процента на отменените първоинстнационни актове - този процент за 2016 

година и 2015 година е един и същ - 22%, но завишен спрямо 2014 година, 

когато е бил 16%. Следва да се отбележи, че тук се имат предвид актовете 

с които се отменя изцяло или отчасти първоинстнационния съдебен акт и 

по двата вида въззивни дела. 

През 2016 година са решени 30 броя ВНЧХД, приключили с акт по 

същество. Присъдите по 13 броя ВНЧХД са потвърдени, по 5 броя са 

отменени изцяло с постановяване на нова присъда и 5 броя са отчасти 

отменени. По три броя ВНЧХД присъдите са изменени, а 4 бр. ВНЧХД са 

прекратени. 

 

Отменени съдебни актове. През 2016 г. при разглеждане на 

въззивните производства са отменени постановените съдебни актове по 15 

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

разглеждане на прокурора или на друг състав на първоинстанционния съд-

8 броя. По чл. 336 НПК са отменени 7 присъди с постановяване на нова 

такава. За сравнителния период от три години се констатира тенденция на 

относително постоянен брой на постановените актове по чл. 335 ал. 1 и ал. 

2 НПК и 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 обаче изолирани такива. 

При разглеждане на ВЧНД са отменени изцяло 34 броя 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, 

а именно 28 броя. Изцяло потвърдени пърроинстнационни актове по чл. 

243 НПК са 22 броя, 5 броя са отменени, а 1 брой е прекратено 

производството. Въззивният съд се е произнесъл в противната насока от 
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тази на първоинстнационния съд, 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. Въззивните 

производства, образувани по частни жалби или протести против 

определения по чл. 64 и чл. 65 НПК,са приключили с акт по същество 

както следва: 46 бр. потвърдени, 8 бр. отменени и постановено ново 

определение, 6 бр. изменени и 2 броя прекратени. 

 

Изменени съдебни актове: От разгледаните въззивни дела общо по 

20 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 9 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 2 дела. По 1 дело е променен размера на уважения граждански иск. По 8 

броя от решенията е постановено друго изменение на пъроинстанционния 

акт в наказателната част, незасягаща наказанието. 
 

2.2. Брой на прекратените дела – причини  

Граждански дела 

 

При свършените първоинстанционни граждански дела 

производството е прекратено по общо 34 броя, при 49 броя дела за 2015 г. 

и 65 броя дела за 2014 г. Основната причина за този брой прекратени дела 

е променения размер на цената на иска при определяне на родовата 

подсъдност по чл. 104, т. 4 ГПК. Другите причини за прекратяване са 

поради неизправяне на констатирани нередовности на исковата молба, 

оттегляне или отказ от иска, постигната спогодба, недопустимост на иска, 

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

отвод.  

Прекратените търговски дела са 67 броя, като основанията за 

прекратяване на тези видове дела са идентични с тези по гражданските 

дела.  

През 2016 г. е прекратено само едно частно гражданско дело, спрямо 

по 3 броя за предходните години.  

Прекратените въззивни граждански дела са 75 броя, при 86 броя за 

2015 г. и 25 броя за 2014г. Основанията са недопустимост на жалбата, 

оттегляне на жалбата, постигната спогодба, върнати на районния съд за 

поправяне на явна фактическа грешка или за администриране на 
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въззивната жалба, което е най-честата причина за прекратяването. 

Намаляващият брой прекратени въззивни граждански дела е резултат от 

по-стриктното прилагане на разпоредбите на чл. 262 от ГПК от страна на 

първоинстанционните съдилища. Все още обаче не е преодоляна 

практиката на неправилно изчисляване на дължимите за въззивно 

обжалване такси, което най- често налага връщане на делата на първата 

инстанция.  

Прекратените въззивни частни граждански дела са 44 броя при 47 

броя за 2015 год. и 38 броя за 2014 г. Основанията това са недопустимост 

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

на процедури по чл. 260 и 276 от ГПК. И при този вид дела се наблюдава 

непреодоляна практика на неправилно изчисляване на дължимите за 

въззивно обжалване такси от първоинстанционните съдилища.  

 

Наказателни дела 

 

През 2016 г. са прекратени 20 бр. НОХД. От тях 17 бр. са 

приключени със споразумение. По 3 бр. дела производствата са прекратени 

по други причини - на основание чл. 249 НПК с връщане на прокурора 

заради допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, 

довели до ограничаване процесуалните права на страните. Няма 

прекратени НОХД на основание чл.288 НПК. От разгледаните ЧНД са 

прекратени 14 бр.  

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.  

Изводът, който се налага е, че по-голяма част от наказателните 

производства са прекратени, поради решаване на делото със споразумение, 

а относително устойчива е бройката на прекратените по чл. 249 НПК дела 

от съдията докладчик с връщане на прокурора. 
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3. ВИСЯЩИ ДЕЛА В КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД  

 

Година 
Общо останали 

дела 

Граждански 

дела 

Наказателни 

дела 

2014 336 293 43 

2015 353 293 60 

2016 322 254 68 

 

Таблицата посочва, че е налице като цяло намаляване на общо 

останалите дела за разглеждане и неприключили дела към 31.12.2016 

година. Налице е минимално увеличение на останалите несвършени към 

31.12.2016 година наказателни дела - 8 броя, докато при наказателните 

дела висящността към края на отчетната година е значително намалена - с 

близо 40 броя. 

 

Граждански дела 

 

В края на 2016 година са останали несвършени: 63 

първоинстанционни граждански дела, при 64 първоинстанционни 

граждански дела за 2015г . и 63 за 2014 год. , 80 търговски дела, спрямо 

102 за 2015г. и 103 за 2014 година, 93 въззивни граждански дела спрямо 88 

за 2015 г. и 104 за 2014 г., както и 18 бр. въззивни частни граждански дела. 

Общият брой на висящите към 31.12.2016 година граждански дела е 254, 

при по 293 за  2015 г. и 2014 г. Както се вижда от горните цифри, 

продължава да е налице тенденция за подобряване срочността при 

разглеждане на гражданските дела като цяло. Намалените резултати по 

някои показатели спрямо предходната година се дължат на обективни 

причини, които се изтъкнаха по-горе при всеки конкретен вид дела.  
 

Наказателни дела 

Останалите несвършени дела в края на 2016 г. са 16 бр. НОХД и 14 

бр. ЧНД. При НОХД за отчетния период има 6 дела, образувани през 

предходни години. От останалите несвършени дела само 1 бр. НОХД е 

образувано през 2015 г. Констатират се различни причини, поради 

неприключването им до края на отчетния период. През месеците ноември 

и декември 2016 г. са образувани 5 броя наказателно общ характер дела. 

Липсва технологична възможност за разглеждането и приключването им 

до края на същата година. Останалите десет 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.  
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От останалите несвършени до края на годината - 2016г. ЧНД, 11 броя 

са образувани през месеците ноември и декември 2016 г. 

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

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

Анализът на данните на останалите несвършени дела по видове сочи, 

че е налице относително устойчив броя на несвършените НОХД и това се 

дължи преди всичко на образуването на такива през последните два месеца 

от годината, или пък на фактическата и правна сложност на делата, 

необходимостта от събирането на допълнителни доказателства, което е 

било и причина за отлагането на тези дела, които са образувани пред 

месеците ноември и декември 2016г. Значително по-висок е броя на 

останалите несвършени към 31.12.2016г. ЧНД в равнение с предходните 

две години - 2015 г., когато този брой е 6, а през 2014г. - едва 4 броя. 

Причината за това е че именно през м. ноември и м. декември 2016 г. са 

постъпили по-голяма част от останалите несвършени ЧНД през 2016 год. 

 

4. ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ, 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ВЪЗЗИВНА И КАСАЦИОННА ПРОВЕРКИ, 

ИЗВОДИ  

 

Граждански дела 

 

От постановените през 2016 г. общо 1292 съдебни акта /определения 

и решения/ са обжалвани общо 300 съдебни акта.  

През годината са върнати 130 граждански и търговски дела, решени 

с акт по същество от по-горните инстанции, като потвърдени са решенията 

по 43 дела, а недопуснатите до касационно обжалване актове са общо 49. В 

процентно отношение спрямо общо върнатите от инстанционен контрол 

съдебни актове това представляват съответно 33% потвърдени и 38% 

недопуснати до касационно обжалване. Броят на изцяло отменените 

съдебни актове е 17 или 13 % от общия брой на върнатите от инстанционен 

контрол актове /при 26% за предходната 2015г./. Обезсилените съдебни 

актове са 3, а за нищожен е обявен един съдебен акт, което е съответно 

2,3% и 0,7%  от общия брой на върнатите от инстанционен контрол актове. 

По едно от делата е постигната спогодба пред въззивна инстанция, по 14 

дела или 10% от общия брой на върнатите от инстанционен контрол актове 

са  частично отменени, респ. обезсилени. 

Основна причина за отменените решения е неправилно прилагане на 

материалния закон. Следва да се отбележи, че процентът на отменените 

дела в сравнение с предходната 2015 година, когато е бил 10%, е леко 

завишен, но това се дължи на по-големия брой върнати дела от 

инстанционен контрол през 2016 г. През 2015 г. този брой е бил точно на 
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половина - 65 дела и това прави сравнението в проценти недостатъчно 

обективно.  
 

Наказателни дела 

 

За 2016 г. от приключените първоинстанционни наказателни дела са 

атакувани 19 първоинстнационни присъди и 29 определения. Общо са 

обжалвани съдебните актове по 48 наказателни дела. През 2016 год. са 

върнати от инстанционна проверка общо 64 броя наказателни дела - 

решения и определения. При въззивната и касационна проверка на 

постановените актове по делата са потвърдени 20 бр. присъди /решения/ и 

17 бр. определения, изменени са 14 бр. присъди /решения/ и 3 бр. 

определения и са отменени 4 бр. присъди /решения/ и 4 бр. определения, 1 

брой определение е отменено и производството по делото е прекратено. 

Процентното съотношение на атакуваните съдебни актове, отнесени към 

броя на върнатите такива е както следва: потвърдени са 58%, изменените 

са 27 %, а отменените са 12,5 %. По 15 бр. от общо атакуваните съдебни 

актове 53 броя през 2016 год. - няма резултат от инстанционната проверка.  

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 сравнителния период от три години се констатира увеличение на 

атакуваните по реда на инстнационния контрол съдебни актове за 2016 год. 

в сравнение с последните две години - за 2015 год. такива са общо 38 броя 

съдебни актове по наказателни дела и 42 броя дела за 2014 год. Разликата 

се дължи на два пъти увеличение на атакуваните съдебни актове, 

постановени по ЧНД първа инстанция. 

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 стойности от 

предишните години. През 2015 г. се отчита като цяло намаляване броя на 

атакуваните съдебни актове. От една страна се повишава броя на 
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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. 

През 2016 година е намален процента на потвърдените съдебни 

актове, като е увеличен процента на изменените такива и слабо увеличен 

процента на отменените изцяло или отчасти атакувани пред по-горната 

инстанция съдебни актове спрямо 2015 год., но пък е намален спрямо 2014 

година. 
 

Въззивни производства  

 

Граждански дела 

 

154 от свършените през годината въззивни граждански дела 

решенията са обжалвани пред ВКС.  

Обжалвани са и постановените през годината съдебни актове по 33 

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 атакувани 5 броя за 2016 год., към 7 бр. за 

2015г. и 2 бр. за 2014 год. От върнатите общо 4 броя дела потвърден е 

съдебния акт по едно от тях, изменен е 1 бр. и отменени са 2 бр. Едно от 

делата, чийто акт е атакуван пред ВКС все още не е върнато и няма 

резултат от инстанционната проверка. 

 

5. СТРУКТУРА НА НАКАЗАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ. 

 

Внесените прокурорски актове за 2016 г. са 45 бр. От тях 

обвинителните актове са 32 бр. и 13 броя са внесени споразумения по чл. 

382 НПК. Постановени са общо 46 присъди/по новообразувани и останали 

висящи към 31.12.2015г. НОХД/ и одобрени споразумения. Съдени са 

общо 82 лица, като са постановени осъдителни присъди по отношение на 

57 лица. За изминалата 2016 г. са влезли в сила общо 50 бр. осъдителни 

присъди и споразумения, като по тях са осъдени общо 57 лица. Осъдено е 

едно непълнолетно лице. От всичко осъдени лица общо 45 са осъдени на  
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лишаване от свобода до три години, от които 40 са условно осъдени. На 

лишаване от свобода над три години до 10 години са осъдени 7 лица, а 3 

лица са осъдени на лишаване от свобода над 10 години. Няма осъдени лица 

на доживотен затвор, а едно лице е осъдено на доживотен затвор без право 

на замяна. От общо осъдените лица по отношение на 21 от тях наказанията 

са наложени при решаване на делото по споразумение по глава 29 НПК.  

По видове престъпления осъдените лица са както следва: 

 По Глава ІІ „Престъпления против личността” НК са осъдени 

11 лица; 

 По Глава V „Престъпления против собствеността” НК са 

осъдени 9 лица; 

 По Глава VІ „Престъпления против стопанството” НК са 

осъдени 12 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 8 лица, включително 2 

лица за подкуп; 

 По Глава ХІ „Общо опасни престъпления” НК са осъдени 14 

лица; 

 По Глава ХII „Престъпления против отбранителната 

способност на републиката, против информацията, представляваща 

държавна тайна, против чуждестранната квалифицирана информация“ - за 

престъпление по чл. 357 НК  е осъдено 1 лице; 

 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.  

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. 

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 

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

осъдени лица. През 2016 год. е налице спад на внесените от прокуратурата 

обвинителни актове и споразумения, като намалява и броя на съдените 

лица - на 82 бр. спрямо 91 бр. за 2015 г. Налице е обаче завишение с 4 бр. 

на осъдените лица за 2016г. спрямо 2015 г. и намаление с 24 бр. спрямо 

осъдените лица за 2014 г. - 81 бр. 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 2016 г. е налице с едно 

лице по-малко осъдени в сравнение с тези за 2015г. Спрямо 2014 година 

през 2016 година е намалял броя на осъдени лица за престъпления по тази 

глава. По Глава VІ НК се отчитат високи стойности за сравнителния 

период от три години. 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. През 2016 год. 

осъдените лица за престъпления по Глава VІ НК е с две повече от 

предходната 2015г. Констатира се увеличение на броя на осъдените лица с 

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

по Глава VIII НК. През 2016 г. е налице увеличение на осъдените лица с 

влезли в сила съдебни актове за престъпленията по Глава ІІ НК с две лица. 

През 2015 г. отново се констатира намаление на броя на осъдените лица за 

престъпления по Глава V НК. По отношение престъпленията по Глава VІІ 

от НК броят на осъдените лица за 2016г. е същият като този през 2015г. - 

по две осъдени лица за престъпления по тази глава за двете последни 

години. Налице е значително увеличение на осъдените лица за извършени 

престъпления по VІІІ НК за 2016 г. спрямо предходната 2015 г. с 6 броя 

или 8 осъдени лица за 2016 г. През 2016 г. има едно осъдено лице с влезли 

в сила акт за извършено престъпления по Глава ХII „Престъпления против 

отбранителната способност на републиката, против информацията, 

представляваща държавна тайна, против чуждестранната квалифицирана 

информация“.  

 

6. ОПРАВДАТЕЛНИ ПРИСЪДИ: 

 

През 2016 година в Окръжен съд – Велико Търново няма 

постановени изцяло оправдателни присъди. От общия брой съдени лица 

има 2 обрадвани лица.  

През 2015 г. е постановена само една оправдателна присъда по 

НОХД № 55/2014 г. на ВТОС.  

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. 
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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, 

която е потвърдена инстанционната проверка. 

 

7. ДЕЛА С ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС: 

 По описа на ВТОС има едно 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 2016 година движение в щатовете, както и движение на съдиите 

натовареността е следното: 

При общо 1546 граждански дела за разглеждане през 2016 година 

средната натовареност по щат при посоченото по-горе разпределение е 

8,59 дела на месец на съдия. При стоящите за разглеждане общо 682 

наказателни дела средната натовареност по щат е била 7,10 дела на месец 

на съдия. Натовареност по щат спрямо общия брой от 2228 дела за 

разглеждане за 2016 година е била 8.07 дела на месец на съдия.  

Анализът за трите години относно натовареност по щат на съдиите - 

2014г., 2015г. и 2016 г. сочи, че за 2016 г. е налице намаляване на 

натовареността по щат за съдиите, разглеждащи граждански дела 

сравнение с тази през 2015 г. /11,24/. По отношение на натовареност по 

щат за трите години при съдиите, разглеждащи наказателни дела, е налице 

тенденция на увеличаване - спрямо 2014 г. и 2015 г., а именно - за 2014 г. е 

била 5,11 дела на съдия, за 2015г. е 6,60 дела на съдия, а за 2016 г. - 7,10 

дела на съдия.  

При свършените общо 1292 граждански дела средната натовареност 

по щат е била 7,18 дела на месец на съдия, а при свършените общо 614 

наказателни дела средната натовареност по щат е била 6,40 дела на месец 

на съдия. Средната натовареност по щат спрямо общия брой от 1906 

свършени дела през 2016 година е била 6,91 дела на месец на съдия.  
При гражданските дела за разглеждане действителната натовареност 

е била 11.30 дела на месец на съдия, а при наказателните дела за 

разглеждане – 9.12 дела на съдия на месец. Средната действителна 

натовареност спрямо общия брой 2228 дела за разглеждане през 2016 

година е била 9.99 дела на месец на съдия.  
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При свършените граждански дела действителната натовареност е 

била 9,36 дела на месец на съдия, а при свършените наказателни дела – 

8,27 дела на месец на съдия. Средната действителна натовареност 

спрямо общия брой от 1906 бр. свършени дела през 2016 година е била 

8,55 дела на месец на съдия. 

Горните данни са на база статистическите отчети за работата на 

Окръжен съд – Велико Търново за 2016 год., Приложение № 1, което се 

изготвя и държи сметка единствено за бройката дела. 

През 2016 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. 

 

От 01.04.2016 година са в сила Правила за оценка натовареността 

на съдиите, приети от ВСС с решение по протокол № 62/16.12.2015 г., 

изменени и допълвани в последствие няколкократно, които регламентират 

обективни измерители на правна и фактическа сложност на съдебните 

дела, наричани коефициенти за тежест, както и уреждат реда за определяне 

на индивидуалната натовареност и границите на нормалната такава на 

съдиите в районните, окръжните, военните, административните, 

специализираните наказателни и апелативните съдилища. Според тези 

правила същността на съдийската натовареност и определянето й се 

разглежда като оценка на времето, което е необходимо за разглеждане и 

приключване, респективно решаване или прекратяване, на съдебните дела, 

както и оценка на времето, необходимо за извършване на всички останали 

дейности, които са свързани с доброто осъществяване на 

правораздаването. Тези Правила прокламират, че оценката на 

натовареността на съдиите ще отчита фактическата и правна сложност на 

разглежданите и приключени от съдията съдебни дела, както и 

допълнителните дейности, които извършва във връзка с правораздаването, 

като осигурява справедливо натоварване, съобразено с човешките психо-

физически способности и основните принципи на законност, 

равнопоставеност, обективност и прозрачност. Резултатите обаче от тези 

правила ще бъдат отчетени съгласно §11 от ПЗР на същите след изтичане 

на едногодишен период от приложението. 
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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 Ивелина Солакова е имала постъпили 90 дела, за 

разглеждане делата са били общо 108, общо свършените дела са 93 от 

които в тримесечния инструктивен срок са решени 80 дела, или  96% / при 

80 % за предходната година/.  

От обжалваните решения на съдия Солакова  през 2016г. са върнати 

13, от които 9 потвърдени 2,  по които не е допуснато касационно 

обжалване, 1 изцяло отменено и едно частично отменено. Сумарно 

процентът на потвърдени и недопуснати до касационно обжалване актове 

на съдия Солакова от общо върнатите от горни инстанции през годината е 

85%.  

Съдия Иванка Димова е имала постъпили 101 дела, за разглеждане 

делата са били общо 114, общо свършените дела са 95, от които в 

тримесечния инструктивен срок са решени 84 дела, или 88% / при 85 % за 

предходната година/ .  

От обжалваните решения на съдия Димова   през 2016г. са върнати 

13, от които 3 потвърдени 5,  по които не е допуснато касационно 

обжалване, 3 изцяло отменени, 1 обезсилено и едно частично отменено. 

Сумарно процентът на потвърдени и недопуснати до касационно 

обжалване актове на съдия Димова от общо върнатите от горни инстанции 

през годината е 62%.  

Съдия Елза Йовкова е имала постъпили 92 дела, за разглеждане 

делата са били общо 118, общо свършените дела са 86, от които в 

тримесечния инструктивен срок са решени 71 дела, или 83 % / при 84 % за 

предходната година/ .  

От обжалваните решения на съдия Йовкова  през 2016г. са върнати 

7, от които 1 потвърдено 1, по което не е допуснато касационно обжалване, 

1 изцяло отменено по обективни причини и 4 частично отменени. Сумарно 

процентът на потвърдени и недопуснати до касационно обжалване актове 

на съдия Йовкова от общо върнатите от горни инстанции през годината е 

29%.  

Съдия Татяна Събева е имала постъпили 100 дела, за разглеждане 

делата са били общо 123, общо свършените дела са 106, от които в 

тримесечния инструктивен срок са решени 88 дела, или  83 % / при 73 % за 

предходната година/ .  
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От обжалваните решения на съдия Събева  през 2016г. са върнати 16, 

от които 3 потвърдени, 6,  по които не е допуснато касационно обжалване, 

4 изцяло отменени, 1 обезсилено и 2 частично отменени. Сумарно 

процентът на потвърдени и недопуснати до касационно обжалване актове 

на съдия Събева от общо върнатите от горни инстанции през годината е 

56%.  

Съдия Георги Драгостинов е имал постъпили 101 дела, за 

разглеждане делата са били общо 127, общо свършените дела са 107, от 

които в тримесечния инструктивен срок са решени 78 дела, или  73% / при 

77 % за предходната година/ .  

От обжалваните решения на съдия Драгостинов през 2016г. са 

върнати 12, от които 5 потвърдени,  6,  по които не е допуснато касационно 

обжалване, и едно изцяло отменено . Сумарно процентът на потвърдени и 

недопуснати до касационно обжалване актове на съдия Драгостинов от 

общо върнатите от горни инстанции през годината е 92%.  

Съдия Маруся Кънева е имала постъпили 100 дела, за разглеждане 

делата са били общо 142, общо свършените дела са 113, от които в 

тримесечния инструктивен срок са решени 92 дела, или  82% / при 63 % за 

предходната година/. 

От обжалваните решения на съдия Кънева през 2016г. са върнати 13, 

от които 3 потвърдени, 6 по които не е допуснато касационно обжалване, 1 

изцяло отменено, 2 обезсилени и едно частично отменено. Сумарно 

процентът на потвърдени и недопуснати до касационно обжалване актове 

на съдия Кънева от общо върнатите от горни инстанции през годината е 

69%. 

Съдия Янка Павлова е имала постъпили 107 дела, за разглеждане 

делата са били общо 129, общо свършените дела са 111, от които в 

тримесечния инструктивен срок са решени 92 дела, или 83% / при 77 % за 

предходната година/. 

От обжалваните решения на съдия Павлова  през 2016г. са върнати 

11, от които 4 потвърдени, 3 по които не е допуснато касационно 

обжалване и  4 изцяло отменени. Сумарно процентът на потвърдени и 

недопуснати до касационно обжалване актове на съдия Павлова от общо 

върнатите от горни инстанции през годината е 64%. 

Съдия Станислав Стефански е имал постъпили 95 дела, за 

разглеждане делата са били общо 131, общо свършените дела са 109 от 

които в тримесечния инструктивен срок са решени 86 дела, или 78% / при 

65 % за предходната година/. 

От обжалваните решения на съдия Стефански  през 2016г. са 

върнати 8, от които 1 потвърдено, 4 по които не е допуснато касационно 

обжалване 1 изцяло отменено, 1 частично отменено и едно прогласено за 

нищожно. Сумарно процентът на потвърдени и недопуснати до 

касационно обжалване актове на съдия Стефански от общо върнатите от 

горни инстанции през годината е 63%.  
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Съдия Димитринка Гайнова е имала постъпили 104 дела, за 

разглеждане делата са били общо 143, общо свършените дела са 112, от 

които в тримесечния инструктивен срок са решени 76 дела, или  67% / при 

60% за предходната година/ .  

От обжалваните решения на съдия Гайнова  през 2016г. са върнати 

15, от които 6 потвърдени, 6 по които не е допуснато касационно 

обжалване и 1 изцяло отменено и 2 частично отменени. Сумарно 

процентът на потвърдени и недопуснати до касационно обжалване актове 

на съдия Гайнова от общо върнатите от горни инстанции през годината е 

80%.  

Съдия Мая Пеева е имала постъпили 100 дела, за разглеждане 

делата са били общо 119, общо свършените дела са 106, от които в 

тримесечния инструктивен срок са решени 83 дела, или 78% / при 81 % за 

предходната година/. 

От обжалваните решения на съдия Пеева през 2016г. са върнати 4, от 

които 1 потвърдено, 2 по които не е допуснато касационно обжалване и  1 

изцяло отменено. Сумарно процентът на потвърдени и недопуснати до 

касационно обжалване актове на съдия Пеева от общо върнатите от горни 

инстанции през годината е 75%.  

Съдия Искра Пенчева е имала постъпили 102 дела, за разглеждане 

делата са били общо 113, общо свършените дела са 95, от които в 

тримесечния инструктивен срок са решени 81 дела, или 85 % / при 88 % за 

предходната година/. 

От обжалваните решения на съдия Пенчева  през 2016г. са върнати 

8, от които 3 потвърдени, 3 по които не е допуснато касационно обжалване 

и  1 частично отменено и 1 частично обезсилено. Сумарно процентът на 

потвърдени и недопуснати до касационно обжалване актове на съдия 

Пенчева от общо върнатите от горни инстанции през годината е 75%.  

Съдия Мария Костова е имала постъпили 71 дела, за разглеждане 

делата са били общо 82, общо свършените дела са 72 от които в 

тримесечния инструктивен срок са решени 65 дела, или 90% / при 75 % за 

предходната година/ .  

От обжалваните решения на съдия Костова  през 2016г. са върнати 7, 

от които 3 потвърдени и  4, по които не е допуснато касационно 

обжалване. Сумарно процентът на потвърдени и недопуснати до 

касационно обжалване актове на съдия Костова от общо върнатите от 

горни инстанции през годината е 100%.  

Съдия Катя Велисеева е имала постъпили 65 дела, за разглеждане 

делата са били общо 72, общо свършените дела са 66 от които в 

тримесечния инструктивен срок са решени 63 дела, или 95% / при 89 % за 

предходната година/. 

От обжалваните решения на съдия Велисеева  през 2016г. са върнати 

3, от които 1 потвърдено, 1, по което не е допуснато касационно обжалване 

и 1 отменено. Сумарно процентът на потвърдени и недопуснати до 
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касационно обжалване актове на съдия Костова от общо върнатите от 

горни инстанции през годината е 66%.  

Съдия Илина Джукова е имала постъпили 25 дела, за разглеждане 

делата са били общо 25, общо свършените дела са 21 от които в 

тримесечния инструктивен срок са решени 21 дела, или 100% . 

Съдия Джукова няма върнати актове от инстанционен контрол през 

2016г.  
 

Наказателни дела 

 

Приключените наказателни дела през 2016 г. са общо 614 бр. От тях 

съдиите от наказателната колегия са свършили в тримесечен срок общо 

559 бр. или 91 %. Всеки един от тях е приключил наказателни дела както 

следва: Теодорина Димитрова - 42 бр. Мая Маркова - 35 бр., Корнелия 

Колева - 49 бр., Теодор Милев - 78 бр., Сара Стоева - 69 бр., Пламен 

Борисов -90 бр., Евгений Пачиков - 71 бр., Христо Томов - 81 бр., мл. 

съдия Мария Костова - 28 бр., мл. съдия Катя Велисеева - 29 бр. и мл. 

съдия Илина Джукова - 11 бр. Средната натовареност на съдиите от 

наказателна колегия при разглеждане на делата е 7.10, а по отношение на 

свършените дела е 6.40. Сравнено с предходната година - 2015г. същата е 

била - 6,60 към разглеждани дела и 5,98 към свършени дела, а за 2014 

година натовареността е била - 5,11 към дела за разглеждане и 4,71 към 

свършени дела. Изводът за 2016 година е, че е налице завишение на 

натовареността на съдиите, разглеждащи наказателни дела. 

Наказателни дела по дежурство - производства по чл. 64 и чл. 65 от 

НПК, са разглеждани и от съдиите от гражданско отделение и същите са 

свършили такива както следва: Ивелина Солакова - 9 бр., Елза Йовкова - 1 

бр., Татяна Събева - 1 бр. , Георги Драгостинов - 2 бр., Маруся Кънева - 1 

бр., Янка Павлова - 6 бр., Станислав Стефански - 3 бр., Димитринка 

Гайнова - 3 бр. и  Искра Пенчева - 5 бр. 

 Данните по съдии, работили през 2016 година в наказателно 
отделение на Окръжен съд – Велико Търново: 

 Съдия Теодорина Димитрова има възложени 56 наказателни 

дела, разгледани 56 бр. и приключени 42 бр. останали несвършени 14 бр. 

или 75 % от възложените и подлежащи за разглеждани дела са 

приключени. Данните са за периода от м.юни 2016г. до 31.12.2016г., съдия 

Димитрова е била командирована от месец март 2015 г. до 02.06.2016 год. 

във ВТАС. От свършените дело 95% са свършени в тримесечния срок. 

През 2016 г. има само едно върнато дело, атакувано в предходните отчетни 

период и същото е изменено.  
 Съдия Мая Маркова има ново възложени 17 бр. наказателни 

дела и с останалите несвършени от предходен период 19 бр. е разгледала 

общо 36 бр., като са приключени 35 бр. Останало несвършено в края на 

отчетния период са 1 бр. От приключените дела 54 % са в тримесечен срок. 
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От атакуваните съдебни актове, които са постановени от съдията Маркова, 

и са върнати след инстнационния контрол, има потвърдено 1 бр., изменени 

2 бр. и отменен 3 бр. От 1.03.2016 год. съдия Мая Маркова след решение 

на ВСС за повишение в длъжност е встъпила като заместник 

административен ръководител - зам.председател в Апелативен съд Велико 

Търново. 

 Съдия Корнелия Колева има възложени 44 наказателни дела 

и с останалите несвършени от предходен период 6 бр. е разгледала общо 50 

бр. и са приключени 49 бр. Останало е 1 бр. несвършено дело. От 

приключените дела 88 % са в тримесечен срок. От обжалваните съдебни 

актове и са върнати след инстнационния контрол, постановени от съдията 

Колева са потвърдени 3 бр. няма изменени и отменени. От 03.06.2016 год. 

съдия Корнелия Колева след решение на ВСС за повишение в длъжност е 

встъпила като съдия в Апелативен съд Велико Търново. 

 Съдия Теодор Милев има възложени 77 бр. наказателни дела 

и с останалите несвършени от предходен период 6 бр. е разгледал общо 83 

бр. и са приключени 78 бр. Останали несвършени на края на отчетния 

период са 5 бр. дела. От приключените дела 96 % са в тримесечен срок. От 

атакуваните съдебни актове и са върнати след инстнационния контрол, 

постановени от съдията Милев, са потвърдени 3 бр., изменен 3 бр. и 

отменени няма.  

 Съдия Сара Стоева има възложени 69 бр. наказателни дела и 

с останалите несвършени от предходен период 6 бр. е разгледала общо 75 

бр. и е приключила 69 бр. Останали несвършени на края на отчетния 

период са 6 бр. От приключените дела 97% са в тримесечен срок. От 

атакуваните съдебни актове, постановени от съдията Стоева и върнати 

след инстнационния контрол, са потвърдени 3 бр., изменени 1 бр., няма 

отменен.  

 Съдията Пламен Борисов има възложени 95 бр. наказателни 

дела и с останалите несвършени от предходен период 5 бр. е разгледал 

общо100 бр. и са приключени 90 бр. Останали несвършени на края на 

отчетния период са 10 бр. От приключените дела 96 % са в тримесечен 

срок. От атакуваните съдебни актове, постановени от съдията Борисов и са 

върнати след инстнационния контрол, са потвърдени 4 бр., изменени 4 бр. 

и отменени 1 бр.  

 Съдия Евгений Пачиков има възложени 77 бр. наказателни 

дела и с останалите несвършени от предходен период 5 бр. е разгледал 

общо 82 бр. и е приключил 71 бр. Останали несвършени на края на 

отчетния период са 11 бр. От приключените дела 94 % са в тримесечен 

срок. От атакуваните съдебни актове, постановени от съдията Пачиков и са 

върнати след инстнационния контрол, са потвърдени 2 бр., изменени - 1 

бр., отменени - няма. 

 Съдия Христо Томов има възложени 83 наказателни дела и с 

останалите несвършени от предходен период 6 бр. е разгледал общо 89 бр. 

и са приключени 81 бр. В края на отчетния период са останали несвършени 
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8 бр. От приключените дела 91 % са в тримесечен срок. От обжалваните 

съдебни актове, постановени от съдията Томов и върнати след 

инстнационния контрол, са потвърдени 3 бр., изменени 1 бр. и отменен - 

няма.  

 Младши съдия Мария Костова има възложени 28 

наказателни дела и с останалите несвършени от предходен период 3 бр. е 

разгледала общо 31 бр. и са приключени 28 бр. В края на отчетния период 

има 3 несвършени дела. От приключените дела 79 % са в тримесечен срок. 

Съдията Костова има един обжалван съдебни актове и върнат от 

истанционен контрол е потвърден. 

 Младши съдия Катя Велисеева има възложени 30 

наказателни дела и с останалите несвършени от предходен период 4 бр. е 

разгледала общо 34 бр. и е приключила 29 бр. В края на отчетния период 

има 5 несвършени дела. От приключените дела 83 % са в тримесечен срок. 

Съдията Велисеева има един обжалван съдебни актове и върнат от 

инстнационен контрол изменен. 

 Младши съдия Илина Джукова има възложени 15 

наказателни дела и е разгледала общо 15 бр., като е приключила 11 бр. В 

края на отчетния период има 54 несвършени дела. От приключените дела 

90 % са в тримесечен срок. Съдията Джукова няма обжалвани съдебни 

актове за отчетния период. 

 

През 2016 г. най-голям брой наказателни дела са приключени от 

съдиите Пламен Борисов, Христо Томов и Теодор Милев. С най-голям 

брой свършени дела в тримесечен срок са съдиите Теодор Милев, САра 

Стоева, Пламен Борисов. Съдиите Корнелия Колева, Теодор Милев, Соро 

Стоева, Евгений Пачиков и Христо Товмов имат най-голям брой 

потвърдени съдебни актове отнесени към броя на върнатите обжалвани 

съдебни актове. 

Резултатите от разгледаните жалби и протести срещу постановени 

през отчетната година съдебни актове, посочени в приложените към 

доклада таблици, както и ниският процент на отменени и изменени 

присъди, решения и определения, постановени по различните видове дела 

показват, че качеството на същите е на необходимото много добро ниво 

при всички съдии.  

 

Като краен общ резултат от дейността на Окръжен съд – Велико 

Търново за 2016 година следва да посочим, че съдиите са разгледали 

общо 2228 дела, по които са провели 1247 съдебни заседания, 

свършили са общо 1906 дела, от които 1619 или 85 % в тримесечен 

срок, като са се произнесли с акт по съществото на делото по 1552 дела 

и са прекратили 354 дела. Останалите несвършени 322 дела в края на 

годината съставляват само 14,45 % от всички дела за разглеждане.  
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8. СПЕЦИАЛНИ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА 

 

През 2016 година в изпълнение на процедурите по НПК и ЗСРС в ОС 

Велико Търново са разгледани 65 искания за прилагане на специални 

разузнавателни средства, като по 57 от тях са дадени разрешения. 

Продължения на СРС са 6 броя. По 2 от исканията е постановен отказ. Тук 

следва да се отбележи устойчивост на броя на исканията спрямо 2015 

година и намаления на отказите спрямо същата година. 
 

 

ІV. РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА 

 

Със заповед на Председател на Апелативен съд Велико Търново в 

края на 2016 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. Изводът на комисията, извършила проверката във 

ВТОС, дава обобщено становище, че в Окръжен съд – Велико Търново е 

създадена много добра организация по движението и работата по 

граждански и наказателни дела. Съдиите стриктно спазват разпоредбите на 

ГПК и НПК за насрочване на делата, приключват ги преимуществено в 

тримесечните срокове и изготвят актовете си в месечен срок с малки 

изключения. Дадената е и много добра оценка на административната 

дейност на съда и на дейността на съдиите по образуването и движението 

на делата.  

Съгласно Заповед № 71 от 17.11.2016 година на Административния 

ръководител на Окръжен съд – Велико Търново в края на 2016 година 

съгласно чл. 86, ал.1, т. 6 от ЗСВ, са извършени проверки в петте районни 

съдилища - Велико Търново, Горна Оряховица, Павликени, Свищов и 

Елена, по отношение организация на дейността на съдиите, на държавните 

съдебни изпълнители и на съдиите по вписванията. Видно от докладите 

никъде не са констатирани проблеми относно организацията, образуването 

и движението на делата, както и приключването им в законно 

установените срокове, а така също и по отношение на административната 

дейност в районните съдилища. Там където са установени конкретни 

пропуски по администрирането на делата са дадени съответните 

препоръки в докладите от проверките, които са изпратени на съответните 

районни съдилища. Констатирана е и противоречива практика във връзка с 

възлагането на държавните съдебни изпълнители да събират вземания на 

органите на съдебната власт, което следва да бъде преодоляно. В тази 

насока са предвидени да бъдат проведени съвместни срещи между 

административните ръководители под ръководството на административния 

ръководител на окръжен съд. 
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Проверка на АДФИ през 2016 г. 

В изпълнение на Заповед ФК-10-713/08.06.2016 г. на директора на 

АДФИ се извърши финансова инспекция на Окръжен съд – Велико 

Търново за законосъобразност на отчетените през 2015 г. разходи на 

бюджетни средства за строителство, доставки и услуги, във връзка със 

спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, 

сключените договори и плащанията по тях. 

Резултата от проверката е, че не се устаноявяват нарушения при 

разходването на бюджетни средства за строителство, доставки и услуги, 

във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на 

обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях. 

 

 

V. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

  

 1. СГРАДЕН ФОНД, ОБОРУДВАНЕ, ПРОБЛЕМИ. 

  

 Окръжен съд – Велико Търново се помещава в сградата на Съдебна 

палата гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски” № 16 заедно с Апелативен 

съд - Велико Търново (тавански етаж), Районен съд - Велико 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. 

 Съгласно § 83, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на 

Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, 

управляваните от Министерство на правосъдието недвижими имоти и 

движими вещи на съдебната власт, считано от 01.07.2016 г. преминаха към 

Висшия съдебен съвет.  

 С Решение на Пленума на ВСС по протокол № 24 от 09.06.2016 г., т. 

27 административните ръководители на органите на съдебната власт, на 

които е възложено стопанисването на недвижимите имоти от 

Министерство на правосъдието, предоставени за управление на Пленумът 

на Висшия съдебен съвет /чл. 387 от ЗСВ/ за нуждите на органите на 

съдебната власт са УПЪЛНОМОЩЕНИ със следните права: 

 - да организират и провеждат процедури за отдаване под наем на 

недвижими имоти или части от недвижими имоти – държавна собственост, 

при условията и реда на Закона за държавната собственост и Правилника 

за прилагане на Закона за държавната собственост; 

 - да сключват, изменят, прекратяват или развалят договори за наем 

със спечелилите търговете участници, като страна по договорите следва да 
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бъде съответния орган на съдебната власт в качеството му на 

самостоятелно юридическо лице; 

 - в петдневен срок от подписването на договора да предоставят във 

Висш съдебен съвет копие от цялата документация по тръжната процедура 

и екземпляр от сключения договор за наем, от измененията към него, от 

документите удостоверяващи прекратяване или разваляне на договора и 

приемо-предавателен протокол; 

 - да издават фактури за наем на съответните наематели срещу копие 

на платежен документ за преведен наем и лихвите върху тях да се 

заплащат по транзитната сметка на съответния орган на съдебната власт; 

 - да представляват ВСС пред общинските администрации, 

общинските служби по земеделие, службите по геодезия, картография и 

кадастър във връзка с издаването на документи, необходими за 

съставянето или актуализирането на актове за държавна собственост; 

 - да представляват ВСС пред областните администрации във връзка 

със съставянето на актове за държавна собственост на имотите, за които 

липсват такива или следва да бъдат актуализирани; 

 - да представляват ВСС пред общинските администрации във връзка 

с изготвянето и подаването на данъчни декларации по чл. 14 от Закона за 

местните данъци и такси; 

 - да представляват ВСС пред общинските администрации във връзка 

с изготвянето и подаването на декларации за определяне на таксата за 

битови отпадъци.  

 В този смисъл с горните права е бил упълномощен и 

Административния ръководител на Окръжен съд – Велико Търново по 

отношение следните административни сгради в гр. Велико Търново:  

 - Съдебна палата - ул. „Васил Левски“ № 16 и   

 - Сграда № 2 - ул. „Цанко Церковски“ № 40,  

както и служебния апартамент на ул. „Драган Цончев“ № 14, вх. В, ет. 4. 

 С решение по протокол № 39 от 27.10.2016 год., т. 38 Пленумът на 

ВСС ОПРЕДЕЛИ следните принципи за възлагане правото на 

стопанисване на административните ръководители на органите на 

съдебната власт по следния начин: 

 - в съдебните палати и/или в сгради, ползвани съвместно от няколко 

съдилища и прокуратури, правото на стопанисване да се възложи на 

административния ръководител на съответния съд от най-висока 

инстанция. 

 - в съдебните палати и/или в сгради, ползвани от две и повече 

съдилища, правото на стопанисване да се възложи на административния 

ръководител на съответния съд от най-висока инстанция. 

 - в сгради, ползвани само от прокуратури, правото на стопанисване 

да се възложи на административния ръководител на съответната 

прокуратура от най-висока инстанция. 
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 - в съдебните палати и/или в сгради, ползвани самостоятелно от съд 

или прокуратура, правото на стопанисване да се възложи на съответния 

административен ръководител. 

 - при констатирано неефективно стопанисване в съдебните палати и/ 

или в сгради, ползвани от органите на съдебната власт, правото на 

стопанисване може да се отнеме и възложи, по решение на Пленума на 

ВСС, на съответния административен ръководител на съд или прокуратура 

от по-ниска инстанция, като се спазва описания по-горе принцип. 

 Към 31.12.2016 година решение на Пленума на ВСС във връзка с 

възлагане стопанисването на Съдебната палата в гр. Велико Търново и 

сграда 2 на ул. „Цанко Церковски“ все още не бе налице, поради което 

Административният ръководител на Окръжен съд – Велико Търново 

осъществяваше възложеното му съгласно решението на Пленума на ВСС 

по протокол № 24 от 09.06.2016 г., т. 27.  

 В изпълнение на горепосоченото решение на Пленума на ВСС в 

указаните от закона срокове бяха подадени данъчни декларации по чл. 14 

от ЗМДТ, както и заявления до областния управител на основание чл. 73 от 

ЗДС за актуализиране актовете за собственост на всички възложени ни за 

стопанисване недвижими имоти.  

 Вписването на новите обстоятелства е отразено в акта за държавна 

собственост на съдебната палата и в акта за частна държавна собственост 

на служебния апартамент. Сграда № 2 на ул. „Цанко Церковски“ № 40 към 

момента не е предадена от МП на ВСС с приемно - предавателен протокол. 

С писмо наш изх. № 3930/02.12.2016 г. до председателя на комисия 

„Управление на собствеността“ е изразено становището на 

административните ръководители на всички органи на съдебната власт 

относно необходимостта от този имот за нуждите на съда и прокуратурата 

в гр. Велико Търново. 

 След проведена среща с административните ръководители на всички 

органи на съдебната власт, настанени в съдебните сгради към 30.09.2016 г., 

беше изготвено обосновано бюджетно предложение за инвестиции с 

включени планирани основни ремонти в стопанисваните от Окръжен съд – 

Велико Търново сгради. 

 Съдебната палата в гр. Велико Търново е в добро състояние, но от 

години основен проблем в работата на прокуратурите и Районен съд се 

явява липсата на помещения и кабинети в сградата. Това обосновава 

изразеното становище на административните ръководители на органите на 

съдебната власт за необходимост от Сграда № 2 с адрес: гр. Велико 

Търново, ул. „Цанко Церковски” № 40 и предложението им същата да бъде 

включена в инвестиционната програма на ВСС за основен ремонт. С 

реализирането на дейностите по преустройството й ще бъде осигурена 

оптимална работна среда на магистрати и служители, а действията по 

извеждане на Агенция по вписванията от сградата ще са в съответствие с 

изискванията на § 2, ал. 1 от ПЗР на Закона за търговския регистър, с който 

на Министерския съвет и областните управители е възложено най-късно до 
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1 юли 2006 г. да предоставят сгради или помещения на агенцията за 

нуждите на водените от нея регистри. След реконструкция и 

преустройство на Сграда №2, там ще се осигурят достатъчно помещения за 

настаняване на прокурори и служители на прокуратурата, чиито условия 

на работа към момента са най-неблагоприятни, а в съдебната палата ще 

могат да се разпределят освободените помещения.  Към 30.06.2016 г. бяха 

актуализирани споразумителните протоколи за разпределение на 

разходите за стопанисване, текущ ремонт и издръжка на съдебните сгради 

с всички настанени в съдебните сгради органи на съдебната власт, ОД 

„Охрана“ и Агенция по вписванията. С това се осигури справедливо 

разпределение на разходите за издръжка между помещаващите се в 

сградите институции. 

 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. 370, ал. 1, т. 6 и чл. 387 от ЗСВ е 

упълномощил със Заповед № ЛС-04-1286/16.09.2015 г. съответните 

административни ръководители на органите на съдебната власт да 

извършват дейностите по отдаване под наем на част от имоти – държавна 

собственост. 

 Обявената през м. февруари 2016 г. 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 с определяне на спечелилия 

участник - „Централна кооперативна банка” АД и от 09.05.2016 година в 

сградата функционира „Банков офис”. С реализирането на дейността 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. 

 В края на 2016 год. със средства от бюджета на съда се закупиха и 

подмениха офис-столове в кабинети на съдии и служители. Закупени бяха 

също нови, по-икономични осветителни тела за съдебните зали, 

коридорите и фоайетата на палатата на етажите, ползвани от Окръжен съд, 

които поетапно ще бъдат подменени. С тези дейности ще се осигурят по-

добри условия за работа на магистрати и съдебни служители. 

 Необходимо за поддържането в добро експлоатационно състояние на 

съдебната палата е да се извършат следните текущи ремонти: 
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 - ремонт на стълбите и площадката пред северния вход на сградата. 

Настилката пред този вход на съдебната палата е от мраморни плочи, 

монтирани през 1977 година, същата е амортизирана от експлоатацията 

през годините и атмосферните условия. До настоящия момент за ремонт на 

стъпалата и площадката са правени само частични аварийни ремонти от 

работниците по поддръжката и подмяната й е наложителна с цел 

осигуряване нормална експлоатация и безопасно движение на работещите 

в сградата; 

 - ремонт и подмяна на покрива над общото деловодство на Окръжен 

съд – Велико Търново. Съществуващата обшивка от поцинкована 

ламарина е корозирала и повредена, същата не е подменяна от 

въвеждането в експлоатация на сградата. През годините, за отстраняване 

на течовете в деловодството на съда е правен частичен ремонт с облепяне 

на воронката, отвеждаща повърхностните води. С подмяната на 

покривната обшивка и част от носещата я конструкция ще бъдат 

отстранени бъдещи течове в общото деловодство на ВТОС при 

снеготопене и проливни дъждове. 

 

Забележка: Към момента на изготвяне на настоящия доклад 

Пленумът на ВСС на свое заседание от 16.02.2017 година е взел следните 

решения, отразени по протокол № 6 от 16.02.2017 година: 

- т. 21 - ДОПЪЛВА решение на Пленума на Висшия съдебен съвет, 

взето по протокол № 39/27.10.2016 г., т. 38, с което са определени 

принципи за възлагане правото на стопанисване на съдебните сгради от 

административните ръководители на съдебната власт, както следва: Към 

първия принцип създава второ изречение със следното съдържание: „При 

изрично писмено съгласие на всички административни ръководители на 

съответните съдилища, ползващи съвместно съдебната сграда, 

стопанисването й се възлага на посочения от тях административен 

ръководител на съд от по-ниска инстанция”. и  

- т. 22 На основание чл. 130 а, ал. 2, т. 6 от Конституцията на 

Република България, чл. 387 и чл. 388, ал. 1 от Закона за съдебната власт, 

във връзка с § 83, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към 

Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. 

Възлага стопанисването на предоставените за управление на 

Пленума на Висшия съдебен съвет, недвижими имоти – публична/частна 

държавна собственост в Апелативен район – Велико Търново, по следния 

начин: 

І. Област Велико Търново: 

1. На административния ръководител - председател на Окръжен съд-

гр. Велико Търново недвижимия имот, намиращ се в гр. Велико Търново, 

ул. „Васил Левски“ № 16. 

Остава нерешен статутът на Сграда № 2 - гр.Велико Търново, ул. 

„Цанко Церковски“ № 40 
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2. ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ - компютри, мрежи, 

програмни продукти, проблеми.  

 

2.1. ДЕЛОВОДНА ПРОГРАМА 

През 2016 година продължи работата по усъвършенстване на 

деловодната програма АСУД, използвана в Окръжен съд – Велико 

Търново. Създадоха се и се актуализираха образци на документи и бланки 

използвани в АСУД. В деловодната система се въведоха новите 

статистически кодове (шифри), определени от ВСС.  

През 2016 г. Окръжен съд – Велико Търново продължи да работи по 

попълване на данните в Единната информационна система за 

противодействие на престъпността (ЕИСПП). 

За отчитане на индивидуалната натовареност на всеки съдия, според 

вида на делото и неговата трудност, съдът работи с новия уеб базиран 

модул за натовареност на делата СИНС, създаден от разработчика по 

искане на ВСС.  

През 2016 година в съдебната система започна внедряването на 

Единен портал за достъп до съдебните дела, и Окръжен съд – Велико 

Търново предоставя тази услуга на адвокатите съгласно правилата за 

ползване на портала, изготвени от ВСС. В портала са налични - публична 

част за справки от граждани, където могат да се запознаят с насрочването 

на делата, обезличените съдебни актове и др. и друга част - за 

регистрирани потребители, където страните по делата имат пълен достъп 

до протоколите и съдебните актове в оригинал. Все още порталът не 

предлага пълните услуги по делта на Окръжен съд – Велико Търново, но 

предстои пускането на неговата пълна функционалност, както за граждани, 

така и за адвокати. 

 

2.2. СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ 

През 2016 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. 

През 2016 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 антивирусната програма „Есет-Нод 32”, която 

е инсталирана на всички 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 
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администратори имат цялостна картина за състоянието на всички 

компютри. 

През 2016 година продължи въвеждането на софтуерните 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 Офис пакет 2010 в останалите три зали (7, 9 и 

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

През 2016 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. 

 

2.3. ИНТЕРНЕТ, ВЪТРЕШЕН И ВЪНШЕН САЙТ 

 

В края на 2016 г. компютъра за управление на интернет връзката в 

съда е конфигуриран с нова версия на софтуера, която включва 

усъвършенствано 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, 

актуализацията на правно-инфорационните модули на „СИЕЛА”, 

антивирусният софтуер, актуализациите за лицензните продукти на 

„Майкрософт”, системата за натовареност на делата 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 са ограничени някои 

уеб сайтове. 

В интернет страницата на съда през 2016 година продължи 

ежеседмично да се публикува информационен бюлетин за наказателните 

дела общ характер в съда. Той е предназначен за журналистите и 

гражданите, като по този начин се осигурява прозрачност в работата на 

съда. 

В началото на 2016 година се подновиха цифровите сертификати, за 

достъп до сайта на Агенция по вписванията, за достъпа до определени 

документи в документацията на юридическите лица в Търговския 

регистър. Тази функция се използва за справки с пълен електронен достъп 

до съдържанието в Търговския регистър, необходим за получаване по 

електронен път на данни необходими при разглеждане на делата.  

 

2.4. ХАРДУЕР 

 

В края на 2016 година ВСС предостави на съда 23 бр. компютърни 

конфигурации, два броя мобилни компютъра и един скенер, с което стана 
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възможно подмяната на компютрите на всички съдебни секретари и на 

част от служителите, работещи в деловодството.  

Оборудвано със скенер е създаденото работно място при съдебните 

секретари, където се извършва сканиране на документи по делата, 

представени в съдебни заседания. На това работно място е осигурена 

интернет връзка за въвеждане на съдебни поръчки, изпращане на заявки до 

НИП, изпращане на документи за правна помощ и др. 

Окръжен съд – Велико Търново закупи две копирни машини от 

среден клас и обезпечи необходимостта от такава техника на съдебни 

секретари и на Председателя на съда. Закупено е и едно 

мултифункционално устройство за отдел „Финанси и бюджет“.  

 

2.5. МРЕЖА 

 

През 2016 г. се направи профилактика на цялото активно мрежово 

оборудване, използвано от ВТОС и останалите съдилища в Съдебната 

палата. В края на 2016-та година се  осигуриха по-високи скорости на 

интернет в локалната компютърна мрежа и към сървърите. Скоростта на 

интернет връзката бе увеличена с 10%, което допълнително облекчи 

работата на онлайн приложенията на счетоводството – КОНТО, 

поддръжката на деловодната програма, извличане на системни 

актуализации и др. 

 

През 2017 година Окръжен съд – Велико Търново при съответно 

финансово осигуряване има необходимост от следното техническо 

осигуряване: 

 Нови компютри – 20 броя за съдебните служители; 

 Два нови сървъра, които да подменят вече остарелите; 

 4 мрежови принтера за съдебно деловодство и съдебни 

секретари; 

 4 скенера от среден клас за създаване на електронно досие на 

делата; 

 4 мултифункционални устройства за осигуряване на работни 

места с техника за сканиране, копиране и печат; 

 Подмяна на 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. 

 Информационни табла пред четирите зали, за получаване на 

информация от гражданите за разглежданите дела;  
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VI. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ 

2014-2020 година. 

 

С Решение на ВСС по протокол №5 от 28.02.2016 г. е създаден 

раздел към Годишните доклади на органите на съдебната власт, съдържащ 

информация за напредъка по изпълнение на Комуникационната стратегия  

на съдебната власт 2014 – 2020 г. Комуникационната стратегия на 

съдебната власт е част от комплекса от мерки, насочени към подобряване 

на нейната работа, повишаването на доверието в нея и гарантирането на 

правовия ред в страната. 

За изпълнение на Комуникационната политика на ВСС, е разработен 

Планът за действие за изпълнение на Комуникационната политика на ВСС 

2014 – 2018 г., който е съобразен със Стратегията за продължаване на 

реформата на съдебната система в условията на пълноправно членство в 

Европейския съюз. Планът за действие планира ресурсното (технологично, 

човешко и финансово) обезпечаване на Комуникационната политика на 

ВСС и времевата рамка на провеждането й. Планът реализира система от 

управленски действия, насочени към изпълнение на мисията и целите на 

Комуникационната политика на ВСС. Планът за действие за изпълнение на 

Комуникационната политика на ВСС 2014 – 2018 г. подлежи на ежегоден 

отчет. 

В Плана за действие на Окръжен съд – Велико Търново през 2016 г. 

са заложени за изпълнение следните цели, дейностите за тяхното 

изпълнение и индикатори по които да се отчита изпълнението:  

 
ЦЕЛ – Осигуряван на единна политика и стандарти за предоставяне на информация за 

дейността на съдебната власт от органите и  

 

Обосновка: Въвеждането на единна политика и стандарти за предоставяне на информация за 

дейността на органите на съдебната власт ще подобри както комуникацията на институциите от 

съдебната власт, така и нейният образ в публичното пространство. Чрез унифицирането на 

политиката и стандартите за предоставяне на информация ще се постигне предвидимост и от 

тази гледна точка доверие в съдебната власт и нейните органи. 

ДЕЙНОСТИ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

ИНДИКАТОР

И ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИ

Е 

СРОК 
ОТГОВОР

НИК 
РЕСУРСИ 

1. Изработване и 

приемане на 

единни правила 

за комуникация с 

медиите и единни 

стандарти за 

предоставяне на  

информация, 

съобразени с 

Комуникационнат

а стратегия на 

Създаване на 

предвидима 

комуникационна 

среда и 

устойчиви канали 

за комуникация 

между Окръжен  

съд Велико 

Търново и 

средствата за 

масово 

Актуализирани 

и утвърдени 

публични 

правила за 

комуникация на 

съда със 

средствата за 

масово 

осведомяване.  

 

Изготвени и 

август 

2016 г.   

Председател 

на Окръжен 

съд – Велико 

Търново, 

Експерт 

«Връзки с 

общественос

тта» на 

ВТАС, 

съдебен 

администрат

Човешки 

ресурси  
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съдебната власт 

2014-2020 г. и със 

създадения през 

2015 г. Наръчник 

за 

взаимодействие 

на органите на 

съдебната власт с 

медиите 

(НВОСВМ) 

 

осведомяване 

чрез пресаташето 

на Апелативен 

съд Велико 

Търново. 

Повишаване на 

доверието, 

основаващо се на 

еднаквия подход 

към всички 

медии и липса на 

безпричинни 

откази за 

предоставяне на 

информация.  

Използването на  

НВОСВМ като 

основа за 

правилника дава 

гаранция за едно 

бъдещо 

уеднаквяване на 

комуникационни

я подход с 

всички органи на 

съдебната власт в 

страната, което е 

и основна цел на 

Комуникационна

та стратегия на 

съдебната власт.  

утвърдени 

вътрешни 

правила за 

обезпечаване 

изпълнението 

на Публичните 

правила за 

комуникация на 

съда със 

средствата за 

масово 

осведомяване.  

 

Публикуване на 

Правилата на 

интернет-

страницата на 

Окръжен съд – 

Велико Търново  

от ВТОС  

 

 
ЦЕЛ  – Подобряване на комуникацията с медиите, включително проактивна 

комуникация с новите и социалните медии  

Обосновка: Съвременната среда се характеризира с динамика и множество източници на 

информация, които доставят новини в реално време. Все по-голяма част от комуникацията се 

осъществява в интернет, като голяма част от представителите на целевите групи използват 

активно в своето ежедневие този канал за комуникация.  

ДЕЙНОСТИ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

ИНДИКАТОРИ 

ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

СРОК 
ОТГОВОР

НИК 

РЕСУРС

И 

1. Повишаване 

присъствието в 

медиите по теми, 

зададени от 

ВТОС  

2. Окръжен съд – 

Велико Търново 

предприема 

политика за 

проактивно 

предоставяне на 

1. Повишено 

присъствие в 

медиите, 

провокирано от 

ВТОС.  

2. Използване на 

разнообразен 

инструментариу

м за 

осъществяване 

на комуникация 

Брой бюлетини, 

медийни 

продукти, 

материали, 

презентации.  

 

2016 г.   Председател 

и зам. 

Председател

и на ВТОС,  

Експерт 

„Връзки с 

общественос

тта” на 

Апелативен 

съд Велико 

Търново  

Човешки 

ресурси 
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информация, 

свързана с дела с 

обществен 

интерес (по своя 

инициатива, не по 

запитвания), 

организиране на 

брифинги и 

пресконференции

, по отношение на 

дейността на 

съда, прилагането 

на 

Комуникационнат

а стратегия, както 

и по актуални 

проблеми, 

свързани пряко с 

дейността на 

органите на 

съдебната власт, 

както и при 

нововъведения в 

работата на 

ВТОС, касаещи 

пряко 

обществеността.  

с медиите – 

прессъобщения, 

брифинги, 

пресконференци

и, медийни 

събития, 

кампании, 

интервюта и др.  

2. Осигуряване на 

публичност на 

годишния отчетен 

доклад на 

Окръжен съд  

Велико Търново.  

 

1.Повишаване 

на 

прозрачността 

на работата на 

Окръжен съд  

Велико 

Търново  

2.Повишаване 

познаваемостта 

на 

извършваната 

от Окръжен съд  

Велико 

Търново 

дейност.  

3.Повишаване 

на доверието в 

Окръжен съд  

В. Търново  

1. Публикуване 

на годишен 

отчетен доклад 

на интернет 

страницата на 

Окръжен съд – 

Велико Търново. 

2. Провеждане 

на брифинг за 

представянето 

на доклада пред 

медиите, с 

възможност за 

дискусия 

относно отделни 

точки от него. 

3. Брой 

присъствали 

представители 

на медиите.   

2016 г.  -

2020 г.  

Администра

тивен 

ръководител 

– 

Председател 

на ВТОС  

 

Експерт 

„Връзки с 

общественос

тта” на 

Апелативен 

съд 

В.Търново 

 

Човешки 

ресурси 

 

3. Изготвяне на 

анкетни форми и 

изпращането им 

до медиите с цел 

обратна връзка за 

1. Подобряване 

на 

комуникацията 

между Окръжен 

съд – Велико 

Брой анкетни 

проучвания, с 

последващ 

анализ и 

предложения на 

2016 г.  -

2020 г. 

 

 

 

Председател

, Зам. 

Председател

и на ВТОС,   

Съдебен 

Човешки 

ресурси 
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оценка и 

адекватни 

действия  за 

корекция и 

надграждане по 

отношение на 

реализираната 

медийна 

политика на 

Окръжен съд – 

Велико Търново.   

 

Търново и 

средствата за 

масово 

осведомяване.  

 

2. 

Осъществяване 

на мониторинг 

върху 

ефективността 

създадените 

канали за 

комуникация.  

база на 

резултатите – 

поне едно 

проучване през 

2016 г. и по 

минимум две 

през следващите 

години.  

Брой на 

попълнените 

анкетни форми 

да обхващат 

между 15 и 20 

различни 

регионални 

медии и 

кореспонденти 

на национални 

медии.   

2016 г.  

 

администрат

ор и Експерт 

„Връзки с 

общественос

тта” на 

Апелативен 

съд 

В.Търново 

 

 

ЦЕЛ – Подобряване комуникацията с неправителствените организации, 

професионалните и съсловни организации (включително международни), Гражданският 

съвет към ВСС, гражданското общество.  

Обосновка: Добрата комуникация с професионалните и съсловни организации, както и с 

неправителствените такива е предпоставка за подобряване имиджа на органите на съдебната 

власт. Лидерите на мнение в обществения живот често са представители на тази целева група и 

провеждането на целенасочени действия за подобряване на комуникацията водят до 

краткосрочни и дългосрочни ползи за широки кръгове от обществото. Стратегията визира 

дейности за непосредствено участие на гражданите в правосъдието на техни представители във 

взимането на ключови управленски решения.  

ДЕЙНОСТИ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

ИНДИКАТОРИ 

ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

СРОК 
ОТГОВОР

НИК 
РЕСУРСИ 

1. Разработване 

и прилагане на 

план за 

осъществяване 

на регулярни 

контакти и 

тематични 

срещи с 

ключови 

представители 

на 

професионалнат

а общност по 

актуални теми, 

провеждането на 

реформата в 

органите на СВ 

  

1.Повишаване на 

честотата на 

комуникация с 

представителите 

на целевата 

група. 

2.Подобряване 

на 

комуникацията с 

целевата група.  

3.Провеждане на 

проактивна 

информационна 

политика спрямо 

тази целева 

група, при която 

съдебната власт 

лансира теми и 

Брой проведени 

срещи, кръгли 

маси, семинари, 

конференции, 

кампании и 

други събития и 

инициативи с 

представителите 

на целевата 

група  – поне две 

за 2016 г.  

Брой на НПО, 

професионални 

и съсловни 

организации, с 

които се 

осъществяват 

инициативи и 

2016  – 

2020 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 г.  

Председател

, зам. 

Председател

и на ВТОС , 

съдебен 

администрат

ор и Експерт 

„Връзки с 

общественос

тта” на 

ВТАС  

Човешки 

ресурси,  
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своята гледна 

точка към тях в 

зависимост от 

собствения си 

дневен ред.  

проекти – 

минимум две за 

2016 г. – с ВТАК 

и ПДИ  

Брой на 

участниците в 

отделните 

инициативи и 

събития.  

 

 

ЦЕЛ  –  Изграждане на механизми за успешна комуникация в извънредни и кризисни 

ситуации, свързани с цялостния образ и независимостта на съдебната власт.  

Обосновка: Управлението на кризисните комуникации способства за предотвратяване на 

появата им и спомага за минимизиране на негативните ефекти от нея.  

ДЕЙНОСТИ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

ИНДИКАТОРИ 

ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

СРОК 
ОТГОВОР

НИК 
РЕСУРСИ 

1. Създаване на 

кризисен план за 

комуникация на 

Окръжен съд  

Велико Търново.  

 

1.Подобряване 

на превенцията 

на кризи  

2.Подобряване 

на планирането 

на 

комуникацията 

3.Подобряване 

на 

координацията 

между органите 

на СВ.  

Изготвен и 

приет кризисен 

план на 

Окръжен съд – 

Велико Търново.  

 

До 

ноември 

2016 г. 

Председател

, зам. 

Председател

и на ВТОС и 

Експерт 

„Връзки с 

общественос

тта” на 

ВТАС  

Човешки 

ресурси  

ЦЕЛ  –  Подобряване на вътрешната комуникация в и между органите на съдебната власт   

Обосновка: Оптимизирането на вътрешната комуникация в отделните органи на съдебната 

власт и между самите тях се отразява на ефективността, бързината и устойчивостта на 

комуникацията, както и на образа, който създава съдебната власт като цяло в публичното 

пространство. Състоянието на вътрешните комуникационни канали, обема и качеството на 

информацията, която се обменя в структурите и между отделните органи на съдебната власт, 

рефлектират и върху нейния външен образ. Подобряването на комуникацията между органите 

на съдебната власт, общността на магистратите и съдебната администрация има за цел 

ефективно правосъдие, чрез гарантиране на добро управление на човешкия и финансов ресурс, 

за компетентна и отговорна работа на отделните магистрати и ръководните органи.   

ДЕЙНОСТИ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

ИНДИКАТОРИ 

ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

СРОК 
ОТГОВОР

НИК 
РЕСУРСИ 

1. Провеждане на 

тематични  

дебати на 

окръжно ниво с 

районните 

съдилища за 

обсъждане на 

1.Подобряване 

на 

комуникацията 

вътре в СВ 

2.Повишаване на 

прозрачността 

вътре във 

Брой  проведени 

дебати.  

Брой участници 

в тях  

2016-

2020 г.  

2016 г.  

Председател 

на ВТОС и 

зам. 

Председател

и ВТОС 

 

Човешки 

ресурси  



 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

съдебна практика.  

 

 

властта.  

3. Повишаване 

на доверието 

между 

представителите 

на вътрешната 

целева група 

4.Подобряване 

дейността на 

органите.  

5.Уеднаквяване 

на практика.   

ЦЕЛ  –  Повишаване на правната култура на обществото и познанията за ролята и 

функциите на отделните органи на съдебната власт.   

Обосновка:  По-доброто разбиране и приемане на действията на органите на съдебната власт е 

свързано с познаване на функциите и ролите на отделните органи. Повишаването на правната 

култура на обществото изисква постоянни усилия и постоянство от страна на съдебната власт 

като цяло.  

ДЕЙНОСТИ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

ИНДИКАТОРИ 

ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

СРОК 
ОТГОВОР

НИК 
РЕСУРСИ 

1. Провеждане на 

„Ден на 

отворените 

врати” в Съдебна 

палата Велико 

Търново  

 

 

1.Повишаване на 

познаването на 

функциите и 

ролите в 

отделните 

органи.  

2. Създаване на 

трайни 

положителни 

впечатления и 

отношение към 

СВ.   

1. Брой 

посетители по 

време на Деня на 

отворените 

врати  - 

планират се 

между 120-160 

души за цялата 

Съдебна палата 

2. Брой и вид 

разработени и 

проведени 

мероприятия в 

деня на 

отворените 

врати. 

Април 

2016 г 

Председател

и на РС-

В.Търново, 

ОС-В. 

Търново, 

АС-В. 

Търново, 

Апелативен 

прокурор.  

Експерти 

„Връзки с 

общественос

тта” на 

ВТАС и 

Апелативна 

прокуратура 

– В. 

Търново.  

Бюджетно 

финансира

не 

Човешки 

ресурси  

Материали, 

изготвени 

по ОПАК  

през 2015 

г.  
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Първата поставена цел в Плана „Осигуряване на единна политика и 

стандарти за предоставяне на информация за дейността на съдебната власт 

от органите и” е свързана с въвеждането на единна политика и стандарти 

за предоставяне на информация за дейността на органите на съдебната 

власт, с което да се подобри както комуникацията на институциите от 

съдебната власт, така и нейният образ в публичното пространство. През 

2016 г. Окръжен съд – Велико Търново няма реализирани дейности за 

изпълнението на целта, тъй като не се изработиха и не бяха приети единни 

правила за цялата съдебна система за комуникация с медиите, както и 

единни стандарти за предоставяне на информация, съобразени с 

Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014 – 2020 г., по които 

да се изготвят посочените вътрешни правила. 

Втората цел „Подобряване на комуникацията с медиите, 

включително проактивна комуникация с новите и социалните медии” е 

насочена към съвременната среда, която се характеризира с динамика и 

множество източници на информация, които доставят новини в реално 

време, тъй като все по-голяма част от комуникацията се осъществява в 

интернет, като голяма част от представителите на целевите групи 

използват активно в своето ежедневие този канал за комуникация. През 

2016 г. Окръжен съд – Велико Търново предприе политика за проактивно 

предоставяне на информация, свързана с делата с обществен интерес. 

Също така е  организирана една пресконференция , изготвени са 20 бр. 

Прессъобщения, дадени са 2 интервюта и са изготвени 37 бюлетина. 

Информация за цялостната дейност на съда е осигурена чрез публикуване 

на годишния отчетен доклад на Окръжен съд  Велико Търново.  

По цел „Подобряване комуникацията с неправителствените 

организации, професионалните и съсловни организации (включително 

ЦЕЛ  –  Повишаване на доверието в съдебната власт от страна на обществото и 

партньорите, в това число ЕС  

Обосновка:  Изграждането и поддържането на доверие изисква целенасочени усилия и 

постоянство от всеки един представител на съдебната власт при осъществяването на 

професионалните му задължения. Множество фактори влияят върху повишаването на 

доверието.  

ДЕЙНОСТИ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

ИНДИКАТОРИ 

ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

СРОК 
ОТГОВОР

НИК 
РЕСУРСИ 

1. Съдът работи 

прозрачно, като 

периодично 

обществеността 

се информира за 

дейността му. 

 

1. Повишаване 

на доверието 

чрез пълна и 

периодична 

информация за 

дейността на 

съда.  

Брой 

публикации  

2016 г-

2020 г. 

 

Председател

, зам. 

председател

и  на ВТОС 

и експерт 

„Връзки с 

общественос

тта“ на 

ВТАС 

Човешки 

ресурси  
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международни), Гражданският съвет към ВСС, гражданското общество” е 

търсена добрата комуникация с професионалните и съсловни организации, 

както и с неправителствените такива, което е предпоставка за подобряване 

имиджа на ВТОС. През 2016 г. Окръжен съд – Велико Търново е 

осъществил две и срещи с представители на ВТАК и БПП, във връзка с 

внедряването на софтуер за осигуряване на служебна защита. 

Чрез Цел пет „Изграждане на механизми за успешна комуникация в 

извънредни и кризисни ситуации, свързани с цялостния образ и 

независимостта на съдебната власт” се изграждат механизмите за 

предотвратяването на кризисни ситуации и за минимизиране на 

негативните ефекти от нея. През 2016 г. в Окръжен съд – Велико Търново 

няма отчетени кризисни ситуации и поради това ВТОС няма изготвен и 

приет кризисен план.  

Целта „Подобряване на вътрешната комуникация в и между органите 

на съдебната власт” способства за създаване на ефективно правосъдие чрез 

гарантиране на добро управление на човешкия и финансовия ресурс, за 

компетентна и отговорна работа на отделните магистрати и ръководните 

органи. През 2016 година Окръжен съд – Велико Търново изготви: 

Стратегически план за дейността си през периода 2016 – 2018 година и 

Оперативен план за 2016 година, както и други правила и заповеди 

свързани с подобряване на управлението на човешкия и финансовия 

фактор. 

 В изпълнение на целта „Повишаване на правната култура на 

обществото и познанията за ролята и функциите на отделните органи на 

съдебната власт”, Окръжен съд – Велико Търново през 2016 г. участва за 

поредна година в Образователната програма „Съдебната власт – 

информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и 

прокуратури”. Бяха изнесени 7 лекции на учениците от СУ „Емилиян 

Станев“. 

На 15.04.2016 г. в Съдебната палата гр. Велико Търново Окръжен 

съд – Велико Търново, участва в съвместно организирания със ВТАС, 

ВТРС и ВТОП „Ден на отворените врати”. Денят на отворените врати е 

посетен от около 150 души - ученици и студенти. За учениците са 

организирани информационни турове за запознаване с отделните служби в 

съда и им е презентиран софтуер за синтез на реч за незрящи. Учениците 

са участвали в среща – дискусия със съдии от ВТОС и ВТРС за работата на 

съда, за съдийската професия и други въпроси поставени от учениците. 

Ученици от 2-ри клас, също участваха в Деня на отворените врати, под 

формата на забавна игра и са запознати с ролята на съдията и прокурора, 

със задължителното в съдебната зала за съдията и прокурора облекло – 

тогата. Всички ученици са получили грамоти. 

Целта „Повишаване на доверието в съдебната власт от страна на 

обществото и партньорите, в това число ЕС” изисква целенасочени усилия 

и постоянство от всеки един представител на съдебната власт при 

осъществяването на професионалните му задължения. През 2016 г. 
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Окръжен съд – Велико Търново освен чрез интернет страницата си и чрез 

Централен интерфейс за публикуваните съдебни актове на съдилищата в 

страната е осигурил достъп до постановените си съдебни актове; чрез 

Интернет портал за достъп до съдебни актове в информационната система 

на съда АСУД е осигурил достъп до електронното досие по делата за 

адвокати. На интернет страницата на Окръжен съд – Велико Търново се 

поддържа секция „Образци на документи и секция „Пътеводител за 

граждани в съдебните процедури”.  

Индикатори за изпълнение на Плана за изпълнение на 

Комуникационната стратегия на съдебната власт. 
 

Индикатор 

Описание на 

изпълнението през 

2016 година 

Измерител 
Целева 

стойност 

Източник на 

информация 

Изпъл

нение 

Обслужени 

запитвания 

по Закона за 

достъп до 

обществена 

информация 

През отчетния период в 

съда са постъпили шест 

заявления по Закона за 

достъп до обществена 

информация. По 

четирите заявления  на 

заявителите е 

предоставен пълен 

достъп до търсената 

информация.  

Едно – без уважение и 

едно с отказ. 

Брой 

обслужени 

заявления – 

6 бр. 

Всички 

постъпили в 

ОС Велико 

Търново  

заявления по 

ЗДОИ се 

обработват 

съгласно 

приетите 

Правила за 

достъп до 

обществена 

информация 

Администрат

ивни данни 

(Регистър на 

заявленията 

по ЗДОИ) 

V 

Координаци

онни 

срещи/разго

вори на 

представите

ли „връзки с 

общественос

тта” на 

органите на 

съдебната 

власт 

В Окръжен съд – 

Велико Търново няма 

длъжност „Връзки с 

обществеността“ 

Брой 

срещи – 0 

 

Брой 

участници 

- 0 

Не се работи 

по този 

индикатор 

- Х 

Съвместно 

координиран

и между 

органите на 

съдебната 

власт 

медийни 

изяви и 

други 

инициативи, 

насочени 

към 

- Проведен Ден на 

отворени врати 

съвместно с 

Апелативен съд – 

Велико Търново и 

Районен съд – Велико 

Търново. Участвали са 

над 150 посетители – 

студенти и ученици от 

учебни заведения във 

Велико Търново. 

- Включване на 

Брой 

посетители 

в деня на 

Отворени 

врати – над 

150 

 

 

Брой 

ученици, 

включени в 

образовате

1 

инициатива 

на съда 

и 

участие в 

инициирани 

от др. 

органи 

събития 

Медиен 

мониторинг 

 

V 
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Индикатор 

Описание на 

изпълнението през 

2016 година 

Измерител 
Целева 

стойност 

Източник на 

информация 

Изпъл

нение 

широката 

общественос

т 

 

Окръжен съд – Велико 

Търново съвместно с 

Окръжна прокуратура – 

Велико Търново в 

Пилотната 

образователна 

програма „Съдебната 

власт – информиран 

избор и гражданско 

доверие. Отворени 

съдилища и 

прокуратури”. За 

проекта 2015 – 2016 г. 

са проведени 5 

лекционни курса с 

ученици от 8, 9 и 10 

клас на СОУ „Емилиан 

Станев“. По проекта 

2016-2017 е проведена 

1 лекция с учениците от 

8-те класове на СОУ 

„Емилиан Станев“. 

 

лната 

програма – 

над 90 

ученици 

 

 

 

 

Брой 

медийни 

изяви 

- Интервюта – 2 бр., 

публикувани в 

регионалните печатни 

издания – в. „Янтра 

Днес”, в. „Борба“ и 

пред Радио „Фокус“. 

- Пресконференции – 

1 бр. 

- Проведен „Ден на 

отворените врати“ на 

15.04.2016 г. 

Изготвени 

съобщения: 

-    37  броя бюлетини 

до медиите за 

предстоящи дела или за 

хода на разглеждани от 

съда дела; 

-     20 

прессъобщения.  

Брой 

медийни 

изяви – 3 

 

Брой 

съобщения 

- 57 

В 

зависимост 

от 

наличието 

на 

информацио

нните 

поводи.  

Медиен 

мониторинг 
V 

Проведени 

обучения за 

повишаване 

на 

квалификац

ията 

Един съдия е участвал в 

програмата за обмен по 

съдебната мрежа, във 

Варшава  

Брой 

обучения – 

1 

 

Брой 

участници 

В 

зависимост 

от 

програмата 

на НИП 

Сертификати 

за завършено 

обучение 

V 
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Индикатор 

Описание на 

изпълнението през 

2016 година 

Измерител 
Целева 

стойност 

Източник на 

информация 

Изпъл

нение 

свързана с 

комуникаци

ята с 

вътрешни и 

външни 

публики 

в 

обучението 

- 1 

Вътрешни 

информацио

нни 

бюлетини, 

разпростран

ени към 

изпълнителн

ата и 

законодател

ната власт и 

в рамките на 

съдебната 

власт 

Изпратени до ВСС и 

ИВСС: 

- 2 бр. 

статистически справки 

за: дейността на съда 

през 2015 г. и първите 6 

месеца на 2016 г.;  

Изпратени до ВКС  

- 11 обобщени 

становища по искания 

за постановяване на 

тълкувателни решения.   

Изпратени до 

Апелативен съд – 

Велико Търново 

- обобщено становище 

по проект на  

Класификатор на 

длъжностите за 

длъжностите в 

администрацията 

     Изпратени до МП: 

- 2 бр. 

статистически справки 

за: дейността на съда 

през 2015 г. и първите 6 

месеца на 2016 г.; 

- 3 уведомление за 

издадени Европейски 

заповеди за арест във 

Великотърновския 

съдебен окръг. 

        

До ВКП 

- 3 уведомления за 

екстрадиция; 

До Висш съдебен съвет, 

Върховен касационен 

съд, Апелативен съд - 

Велико Търново, 

районите съдилища във 

Великотърновския 

Брой 

справки, 

становища 

и 

информаци

и и др. – 

над 50 бр. 

В 

зависимост 

от 

постъпилите 

искания и 

запитвания 

Администрат

ивни данни 
V 
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Индикатор 

Описание на 

изпълнението през 

2016 година 

Измерител 
Целева 

стойност 

Източник на 

информация 

Изпъл

нение 

съдебен окръг, 

Министерство на 

правосъдието и други 

органи на съдебната и 

изпълнителна власт са 

изпратени и множество 

други информации и 

справки, изготвени по 

конкретни запитвания и 

процедури. 

Успеваемост 

на 

прессъбщени

ята и 

продължава

щи 

тематични 

публикации 

Окръжен съд – 

Велико Търново не 

разполага с 

необходимия ресурс за 

коректно измерване на 

успеваемостта на 

разпространените от 

съда прессъбщения.  

Няма длъжност 

„Връзки с 

обществеността“. 

Съотношен

ие брой 

съобщения 

/брой 

медийни 

публикаци

и 

-  Х 

Публикации 

и 

излъчвания 

в печатните 

и 

електроннит

е медии 

Окръжен съд – 

Велико Търново не 

разполага с 

необходимия ресурс за 

подобно измерване. 

-  - - Х 

Достигната 

аудитория 

по целеви 

групи 

Окръжен съд – 

Велико Търново не 

разполага с 

необходимия ресурс за 

подобно измерване.  

- - - Х 

Отношение 

на медиите 

по теми, 

свързани със 

съдебната 

система 

Окръжен съд – Велико 

Търново не разполага с 

необходимия ресурс за 

подобно измерване.  

- - - Х 

Репутация 

на органите 

на съдебната 

власт в 

социалните 

медии 

Окръжен съд – Велико 

Търново не разполага с 

необходимия ресурс за 

подобно измерване.  

- - - Х 

Време за 

реакция при 

комуникаци

онни/медийн

През 2016 г. не са 

идентифицирани 

комуникационни/медий

ни кризи. 

Часове Време от 

установяван

ето на 

кризисната 

- V 
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Индикатор 

Описание на 

изпълнението през 

2016 година 

Измерител 
Целева 

стойност 

Източник на 

информация 

Изпъл

нение 

и кризи  ситуация до 

реакцията от 

страна на 

съда 

(изявление, 

прессъобще

ние, 

пресконфере

нция и др.) – 

до 12 часа. 

Нови/обнове

ни 

уебсайтове 

на органи на 

съдебната 

власт 

Окръжен съд – 

Велико Търново 

поддържа уебсайт, 

разработен през 2004 г. 

Структурата и 

съдържанието на 

страницата се 

разширяват и 

обогатяват с 

информация, съобразно 

настъпили промени и 

идентифицирани 

потребности на 

потребителите. 

Създаването на 

изцяло нов уебсайт на 

съда ще се извърши при 

унифициране на 

интернет страниците на 

съдилищата. 

- - Администрат

ивни данни 

V 

Честота на 

обновяване 

на 

информация

та на 

уебсайтовете 

на органите 

на съдебната 

власт 

В секцията за 

публикуване на 

постановените съдебни 

актове (съгласно 

изискванията на чл.64 

от ЗСВ) информацията 

се публикува 

ежедневно.  

В секцията 

„Новини” 

информацията се 

обновява съобразно 

наличието на 

информационни поводи 

и изготвените за тях 

съобщения (ежедневно 

или няколкократно за 

седмица). За всяко 

поместено на интернет 

Дни Ежедневно Администрат

ивни данни 
V 
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Индикатор 

Описание на 

изпълнението през 

2016 година 

Измерител 
Целева 

стойност 

Източник на 

информация 

Изпъл

нение 

страницата съобщение  

се посочва и датата на 

публикуване.  

В останалите секции 

на интернет страницата 

информацията се 

обновява своевременно 

при настъпили 

промени. 

Информацио

нни системи, 

осигуряващи 

онлайн 

достъп до 

информация 

за граждани 

и фирми 

Освен чрез интернет 

страницата на Окръжен 

съд – Велико Търново, 

данни за разглеждани 

дела, въведени в 

ползваната от съда 

деловодна програма, са 

достъпни онлайн и 

чрез: 

- http://legalacts.jus

tice.bg/ - Централен 

интерфейс за 

публикуваните съдебни 

актове на съдилищата в 

страната – по 

отношение на 

постановените актове; 

- https://ecase.bg/ - 

Интернет портал за 

достъп до съдебни 

актове в 

информационната 

система на съда АСУД 

за адвокати; 

- http://ispn.mjs.bg/

MJ/ispn.nsf/indexPublic.

xsp?page=search – 

Информационна 

система за 

производство по 

несъстоятелност на 

интернет страницата на 

Министерство на 

правосъдието - по 

отношение на 

откритите производства 

по несъстоятелност; 

- http://www.brra.b

g/ - Търговски регистър 

Брой инф. 

системи - 4 
4 Администрат

ивни данни 
V 

http://legalacts.justice.bg/
http://legalacts.justice.bg/
https://ecase.bg/
http://ispn.mjs.bg/MJ/ispn.nsf/indexPublic.xsp?page=search
http://ispn.mjs.bg/MJ/ispn.nsf/indexPublic.xsp?page=search
http://ispn.mjs.bg/MJ/ispn.nsf/indexPublic.xsp?page=search
http://www.brra.bg/
http://www.brra.bg/
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Индикатор 

Описание на 

изпълнението през 

2016 година 

Измерител 
Целева 

стойност 

Източник на 

информация 

Изпъл

нение 

към Агенция по 

вписванията - по 

отношение на 

откритите производства 

по несъстоятелност. 

Подобрение 

на нагласите 

и 

отношението 

на широката 

общественос

т към 

органите на 

съдебната 

власт 

Окръжен съд – 

Велико Търново не 

разполага с 

необходимия ресурс за 

подобно измерване. 

- - - Х 

Събития и 

инициативи, 

насочени 

към 

гражданите 

- Проведен Ден на 

отворени врати.  

 

 

 

 

 

 

– Включване на 

Окръжен съд – Велико 

Търново в 

образователната 

програма сред ученици 

„Съдебната власт – 

информиран избор и 

гражданско доверие. 

Отворени съдилища и 

прокуратури”.  

 

Брой 

посетители 

в Деня на 

отворени 

врати – над 

150 

 

 

Брой 

ученици, 

включени в 

образ. 

програма – 

над 90 

 

2 събития и 

инициативи 

Администрат

ивни данни 

 

 

Медиен 

мониторинг 

V 

Информацио

нни 

кампании, 

насочени 

към 

повишаване 

на 

осведоменос

тта и 

правната 

култура 

Наред с посочените в 

предходния индикатор 

събития и инициативи, 

с цел повишаване 

осведомеността и 

правната култура на 

гражданите, на 

интернет страницата на 

Окръжен съд – Велико 

Търново се поддържа 

секция „Образци на 

документи и секция 

„Пътеводител за 

граждани в съдебните 

процедури”. В него е 

Брой инф. 

кампании/и

нициативи 

– 1 

 

 

 

 

 

 

 

1 Администрат

ивни данни 
V 
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Индикатор 

Описание на 

изпълнението през 

2016 година 

Измерител 
Целева 

стойност 

Източник на 

информация 

Изпъл

нение 

поместена информация 

за: структурата на 

съдебната система в 

България;  

Взаимодейст

вие между 

органите на 

съдебната 

власт и 

организации

те от 

неправителс

твения 

сектор 

Окръжен съд – 

Велико Търново има 

подписан меморандум с 

Центъра за медиация и 

гражданите получават 

информация от 

Регистратурата на съда 

за използването на този 

правен способ. Могат 

да получат бланки за 

подаване на заявление 

до центъра и да бъдат 

насочени към лицата, 

които работят в 

Центъра. Съда има 3 – 

ма съдии медиатори. 

Брой 

инициатив

и - 1 

1 Медиен 

мониторинг 

 

 

 

 

 

 

V 

 

СРЕЩИ, СЪБИТИЯ И ДРУГИ 

  

 През 2016г. Великотърновският окръжен съд продължи практиката 

да приема съдии по програмите за обмен на Европейската мрежа за 

съдебно обучение. През периода 7-8 ноември 2016 г. съдът бе посетен по 

програма за обмен на административни ръководители от д-р Франк Конрад 

Бреде - председател на Окръжен съд Хайделберг, Германия. 

 По време на престоя си съдия Бреде се запозна с работата на 

административното ръководство на съда, като пряко наблюдава 

ежедневната дейност на председателя и неговите заместници. Съдия Бреде 

бе запознат и със структурата на съдебната система в България, с 

историята на Окръжния съд във Велико Търново, както и със структурата 

на администрацията в този съд, под формата на лекция и мултимедийна 

презентация. Предоставена му бе информация относно преките 

задължения на председателя на съда и неговите заместници, както и 

относно процедурата по избор на административни ръководители. Пред 

съдия Бреде бе демонстрирана и възможността да бъде наблюдавано 

онлайн в реално време провеждането на изслушване на кандидати за 

административни ръководители и избора им от Съдийската колегия на 

ВСС. Гостът наблюдава и разпределението на дела в съда, пред него бе 

демонстрирана и електронната деловодна система. Бяха организирани и 

проведени срещи с Председателя на Апелативния съд в град Велико 

Търново и с експерт „връзки с обществеността“ при същия съд. Проведена 
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бе среща и с Председателя на Районен съд - Горна Оряховица. По този 

начин съдия Бреде бе запознат не само с функциите на административните 

ръководители на районните, окръжните и апелативните съдилища, но и с 

взаимодействието между административните ръководства на тези 

съдилища , както и с комуникацията между съда и медиите.  

 От своя страна съдията представи накратко функциите на 

административните ръководители на съдилищата в Германия  и 

процедурата по избор и назначаване на същите .  

 В края на посещението си съдия Бреде изрази становище, че 

представянето на работата на административния ръководител в 

съдилищата от съдебната система на България е било изключително 

ползотворно за него. Посещението на съдия Бреде в Окръжен съд – Велико 

Търново намери отражение и в медиите не само на местно, но и на 

национално ниво, както и в сайта „Правен свят“. Публикациите отразиха 

становището на колегата, че съдебната система в България е много по-

прозрачна и модернизирана от тази в Германия, което представлява една 

много висока оценка, дадена от магистрат от държава със сериозни 

традиции в правораздаването, членка на Европейския съюз.  

 Това, че Окръжен съд – Велико Търново бе приемаща институция по 

програмата за обмен на административни ръководители на ЕМСО е 

събитие, което следва да намери отражение в доклада на Окръжния съд не 

само, за да бъде отчетено като част от дейността на съда. През 2016г. 

ЕМСО за пръв път организира обмен на административни ръководители и 

ВТОС е едно от първите съдилища, които приемат свои колеги по тази 

програма. Съдиите Ивелина Солакова, Теодорина Димитрова и Искра 

Пенчева, които организираха визитата на колегата от Хайделберг във 

ВТОС, съумяха да представят съдебната система на България и нейните 

постижения по подобаващ начин. Изключително важно в тази връзка се 

яви и положителното мнение на съдия Бреде, изразено не само по 

отношение организацията на работа във ВТОС, но и по отношение 

съдебната система  на България като цяло.  
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ООББООББЩЩЕЕНН  ААННААЛЛИИЗЗ  

ННАА  РРААББООТТААТТАА  

ННАА  РРААЙЙООННННИИТТЕЕ  

ССЪЪДДИИЛЛИИЩЩАА  
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VII. 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 съобразно нормативната 

уредба относно правораздаването в Република България, в изпълнение 

решенията на Висшия съдебен съвет. През отчетния период съдиите, 

държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и служителите 

от районните съдилища, ръководейки се от принципите на законност, 

независимост, безпристрастност, прозрачност, етичност, контрол и 

отчетност, и постигнаха основната си цел, като отговориха достойно на 

очакванията на обществото за гарантиране съществуването на 

върховенството на закона, достигане на европейските стандарти за 

независимост, ефективност, прозрачност и отчетност на съдебната 

система. 

 

1. Кадрова обезпеченост 

 

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 

вписвани

ята 

Заети 

бройки 

гр.Велико 

Търново 
19 19 2 2 3 3 

гр.Горна 

Оряховица 
9 9 2 2 2 2 

гр. Свищов 4 3 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 към 31.12.2016 год. щатните 

бройки за магистрати са били 19, от които една административен 

ръководител и една заместник на административния ръководител. В 

доклада е посочено, че в началото на 2016 година - към 0101.2016 щатните 

бройки за магистрати са били 18 броя, като от тях 1 административен 

ръководител - председател и 1 заместник административен ръководител - 
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председател и 16 районни съдии; щатни бройки за държавни съдебни 

изпълнители са били 2, като 1 е „Ръководител служба“; щатни бройки за 

съдии по вписванията са били 3, като едната е „Ръководител служба“ и 

щатните бройки за съдебни служители са били 40.  

 От посочените щатни бройки за магистрати през по-голямата част от 

годината реално заети са били всички. Едната незаета бройка за „Районен 

съдия“ е попълнена с постъпването на съдия Диана Радева, считано от 

15.02.2016 г. След разкрита процедура за преназначаване на магистрати по 

реда на чл. 194 от ЗСВ, съдия Ирена Колева е преназначена от Районен съд 

- Горна Оряховица във Великотърновски районен съд, при което щатната 

численост на магистратите при съда е увеличена от 18 на 19 щатни броя. 

Съдия Ирена Колева е постъпила на 01.07.2016 г. 

 Отработените човекомесеци на магистратите през 2016 година са 

220.5, като е постигнат възможния максимум за годината при този брой 

магистрати, вкл. постъпилите през годината магистрати. 

 Щатните бройки за държавен съдебен изпълнител и съдии по 

вписвания през целия отчетен период са били заети. Вторият мандат на 

Ръководителя служба „Държавно съдебно изпълнение“ съдия Красимира 

Дюлгерова е изтекъл, считано от 01.11.2016 г., от когато службата и към 

този момент е без Ръководител. Отправено било е предложение към 

Министър на правосъдието за назначаване на другия ДСИ – съдия 

Светлана Стайкова на длъжността „Ръководител“, след като същата бе 

изпълнявана в рамките на два мандата от съдия Дюлгерова. 

 Съгласно класификатора на длъжностите в Районен съд - Велико 

Търново щатните бройки за съдебни служители в началото на отчетната 

2016 год. са били 40 броя, от които 37 действително заети. Съотношението 

на администрацията спрямо състава от магистрати /по щат/ ВТРС в 

началото на 2016 год. е бил 2.06 служителя спрямо един магистрат и 1.61 

спрямо магистрати, държавни съдебни изпълнители и съдии по 

вписванията, което е под средното за страната. Подробно в отчетния 

доклад за 2016 год. Председателят на Районен съд - Велико Търново е 

изложил конкретните проблеми с недостига на щатната численост при 

съдебната администрация и най-вече на съдебни секретари, текучеството 

на съдебни служители през годината. Очертани са проблемите. Първият е 

че, поради изключително голямото текучество и назначаването на голям 

брой нови служители, през последните години тяхната професионална 

подготовка, нямаше как да е на ниво, въпреки, че е отделяно не малко 

време от определените съдебни служители за провеждане на обучение. 

Това довело до една доста напрегната ситуация в помощните звена на съда, 

отразила се и върху бързината и качеството на работата на служителите. 

Породен бил и вторият проблем – оплаквания от магистрати за 

своевременно докладване на дела.  

 Според заключението на Председателя на Районен съд - Велико 

Търново по отношение на кадровата обезпеченост на магистратските 

длъжности е постигната оптимална численост, с оглед на района, който 
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обслужва ВТРС,съдът би работил оптимално при отпускане поне на още 

седем щатни бройки за съдебни служители. 

 

В районен съд Горна Оряховица към 01.01.2016 год. щатните 
бройки за магистрати са били 10, от които една председател, две заместник 
председател и седем съдии; щатните бройки за държавни съдебни 
изпълнители бяха 2; за съдии по вписванията – 2. Щатната численост на 
съдебната администрация при РС - Горна Оряховица - 32 бр. С решение на 
ВСС по протокол № 4/04.02.2016 г. е намалена щатната численост на 
Районен съд – Горна Оряховица с 1 щ.бр. за длъжността „съдебен 
деловодител” и увеличена щатната численост на Районен съд – Велико 
Търново с 1 щ.бр. за длъжността „съдебен секретар”. 

С решение по протокол № 22/19.05.2016 г. на Пленума на ВСС, 
т.46.5.1, във връзка с открита процедура по чл.194 от ЗСВ е съкратена 1 

щ.бр. за длъжността „съдия”, считано от 01.07.2016 г. С решение по 
протокол № 6/31.05.2016г г. на СК на ВСС съдия Ирена Колева е била 
преназначена на основание чл.194 от ЗСВ на длъжност „съдия” в Районен 
съд – Велико Търново, без конкурс, считано от 01.07.2016 г. и от тази дата 
напуска длъжността „съдия” в Районен съд – Горна Оряховица, като има 
отработени 6 месеца пред годината.  

Така считано от 01.07.2016 г. до 31.12.2016 год. щатната численост 
на Районен съд - Горна Оряховица е 44 щатни бройки: 1 председател, 2 
заместник – председатели, 6 съдии, 2 държавни съдебни изпълнители, 2 
съдии по вписванията и 31 съдебни служители. Заетите бройки в рамките 
на щатната численост са също 44. 

От 08.06.2016 г. съдия Цветелина Цонева е ползвала продължителен 

отпуск поради временна неработоспособност, а от 16.10.2016 г. до края на 

годината – отпуск поради бременност и раждане. Поради това има 

отработени 5 месеца през 2016 година. 

Целогодишно в Районен съд - горна Оряховица са работили 8 

магистрати - Павлина Тонева, Еманоел Вардаров, Пламен Станчев, 

Златина Личева, Красимира Николова, Милена Карагьозова, Христо Попов 

и Трифон Славков, като всеки един има отработени по 12 месеца.  

Отработените човекомесеци на магистратите през 2016 година са 107 

/при възможен максимум от 114 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 Районен съд - Горна 

Оряховица.  

 

В Свищовски районен съд щатните бройки за съдии са четири, от 
които една за административен ръководител. Едната щатна бройка за 
съдия към 01.01.2016г. всички бройки за съдия, едната щатна бройка за 
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държавен съдебен изпълнител са били заети. Към 01.01.2016г. ДСИ е бил в 
отпуск по майчинство; щатната бройка за съдия по вписванията е 1, а 
щатните бройки  за служители са 16 и няма вакантни бройки.  

С Решение на ВСС по Протокол № 2/20.01.2016г. е преместена съдия 

Диана Радева в Районен съд – Велико Търново. Считано от 15.02.2016г. 
съдия Радева е напуснала длъжността в Районен съд – Свищов и е 
встъпила като съдия в Районен съд - Велико Търново. След 15.02.2016г. и 
към 31.12.2016г. едната бройка за съдия е останала вакантна. Необходимо 
е тази бройка да бъде запълнена, за да бъде отново налице добра кадрова 
обезпеченост откъм магистрати.  

Целогодишно работиха останалите трима магистрати – Теодора 
Стоянова, Пенка Йорданова и Стела Бъчварова, като всеки един има 
отработени по 12 месеца. Отработените човекомесеци на магистратите 
през 2016 г. са 37,5. 

Заключението и на Председателя на РС-Свищов е, че щатната 

численост на СВРС е оптимална от към съдебни служители, но следва да 

бъде заета вакантната длъжност „съдия“. 

 

В Районен съд Павликени съгласно щатното разписание 

числеността на съда се състои от 20 щатни бройки, както следва: четирима 

съдии, от които - 1 административен ръководител и трима районни съдии, 

държавен съдебен изпълнител, съдия по вписванията и четиринадесет 

съдебни служители. Съотношението брой служители към магистрати е 

3.50, брой служители към съдии, вкл. съдия по вписванията и ДСИ е 2.33, 

при средно за страната на РС извън областните центрове – 3.80/2.47.  

Считано от 01.09.2016г. на основание решение на Съдийската 

колегия на ВСС съдия Ана Илиева е преместена в РС - Плевен по нейно 

желание и в рамките на нововъведената процедура по чл.194, ал.2 от ЗСВ. 

Мястото на съдия Илиева е заето по същата процедура от съдия Катина 

Минева, преместена от Софийски районен съд. 

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. Срещат се затруднения при оптималната обезпеченост на 

четирима съдии с съдебни секретари, които са трима. Създадена е 

необходимата организация в тази насока, но проблемите идват при отпуск 

на някой от съдебните секретари и се налага изчакване.  

Отработените човекомесеци за 2016 год. са 48 . 

 

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. 
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В същият съд има един държавен съдебен изпълнител и един съдия 

по вписванията, като тези щатове също са били целогодишно заети.  

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 – 2,06 служителя спрямо 

един магистрат и 1,61 служителя спрямо магистрати, ДСИ и съдии по 

вписванията по щат.  

 Районен съд – гр. Горна Оряховица – 3,44 служителя спрямо 

един магистрат и 2,38 спрямо магистрати, ДСИ и съдии по вписванията.  

 Районен съд – гр. Свищов – 3,2 служителя спрямо един 

магистрат/при наличието на незаета щатна бройка за съдия/ и 4 служителя 

спрямо един магистрат, при пълна заетост на щата и 2,67 спрямо 

магистрати, ДСИ и съдии по вписванията. 

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

магистрат и 2,33 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 района на 

ВТОС. Все така ниско е съотношението на съдебните служители спрямо 

магистратските длъжности, ДСИ и съдия по вписвания в Районен съд 

Велико Търново сравнено с останалите районни съдилища в съдебния 

окръг и по малко по-ниско от средното за страната /при средно за всички 

съдилища в страната 2,53 - към съдийските длъжности и при средно за 

всички съдилища в страната 2,07 отнесени към магистрати, ДСИ и съдии 

по вписвания/ 

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 съдебен окръг 

работят самостоятелно в съдебни сгради, оборудвани с компютърни 
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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.  

 

2. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

 

В петте районни съдилища на Великотърновски съдебен окръг, 

движението на делата за разглеждане през последните 3 години е както 

следва:  

 

СЪД 2014 г. 2015 г. 2016 г.. 

гр. Велико Търново 8 106 7 356 6498 

гр. Горна Оряховица 3 578 3 550 3769 

гр. Свищов 1 521 1 560 1694 

гр. Павликени 1 387 1 570 1466 

гр. Елена 721 694 804 

ОБЩО: 15 313 14 730 14 231 

 

Горната таблица установява намаление на общия брой разгледани 

дела в районните съдилища през 2016 година спрямо предходните две 

години.  

Увеличение се наблюдава в РС - Горна Оряховица, РС- Свищов и РС 

- Елена. Намалението на общия брой дела за разглеждане е по-осезаемо 

във ВТРС, а в РС Павликени е с 124 броя. 

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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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 с изключение на РС-Свищов, където към 

31.12.2015г. броят на останалите несвършени е бил по-голям от 

предходните две години. При този районен съд се отчита и увеличение на 

новообразуваните дела през 2016 г. Такова увеличение за 2016г. спрямо 

2015 г. е налице и при новообразуваните дела в РС-Горна Оряховица и 

Районен съд - Елена. Намаление на новообразуваните дела има в РС-

Велико Търново и РС-Павликени. 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.  

Следващата стъпка е да се посочи постъплението на делата в 

районните съдилища по видове - граждански и наказателни дела. 
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гр. Велико Търново 869 7 247 714 6 642 563 5919 

гр. Горна Оряховица 399 3 179 356 3 194 352 3409 

гр. Свищов 154 1 367 123 1 437 197 1494 

гр. Павликени 131 1 256 109 1 460 101 1363 

гр. Елена 53 668 90 602 52 751 

ОБЩО: 1606 13717 1 392 13 335 1 265 12936 
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Анализа на горната таблица показва слабо увеличение в 

постъплението на гражданските дела през 2016 година като цяло спрямо 

общото постъпление през 2015 год. Последното се дължи на увеличението 

на новопостъпилите граждански дела в Горнооряховски, Свищовски, 

Павликенски и Еленския районен съд. Единствено във ВТРС продължава 

тенденцията за намаляване на постъплението на гражданските дела. При 

наказателните дела увеличение се наблюдава в постъплението през 2016 

година в РС-Горна Оряховица, РС - Свищов и РС - Елена. В Районен съд - 

Велико Търново продължава да пада постъплението на новообразувани 

наказателни дела, докато в РС-Горна Оряховица постъплението на 

наказателните дела бележи увеличение спрямо не само 2015 г., но и спрямо 

2014 год. Съвкупния анализ обаче на данните сочи тенденция към 

намаляване на постъпленията по отношение на всички съдилища и на 

двата вида дела - граждански и наказателни постъплението през 2016 год. 

спрямо предходните две, независимо от това, че при някой от районните 

дела има увеличение на постъпленията на граждански и наказателни дела 

спрямо предходните години. Цялостното намаление е следствие 

драстичното такова на постъпленията в РС-Велико Търново. 

 

 

 

 

3. СВЪРШЕНИ ДЕЛА 

 

През 2016 г. в районните съдилища при Великотърновски окръжен 

съд са свършени дела, както следва: 
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Г
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РС - Велико Търново 4 101 3 136 3 813 2 825 3597 2322 

РС- Горна Оряховица 2 143 1 036 2 181 1 013 2328 1081 

РС - Свищов 944 423 971 462 1018 476 

РС - Павликени 805 451 865 595 915 448 

РС - Елена 300 368 328 274 375 377 

ОБЩО: 8 293 5 414 8 151 5 169 8 233 4704 
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Всичко свършените дела в районните съдилища през 2016 година са, 

както следва:  

Велико Търново – 6043 броя,  

Горна Оряховица – 3389 броя,  

Свищов – 1484 броя,  

Павликени – 1376 бр. и  

Елена – 750 броя дела.  

Общо свършените дела в районните съдилища при Великотърновски 

съдебен окръг са 13042 броя. 

В Районен съд – Велико Търново от всичко свършените 6043дела, 

5281 дела са приключили в 3-месечен срок или – 87 %, което е с 3% по-

малко от 2015 година и с 2 % по-малко от 2014 година. От тях 5108 дела са 

приключили с акт по същество и 935 дела са прекратени. 

В Районен съд – Горна Оряховица от свършените 3389 дела, 2904 

дела са свършени в 3-месечния срок или 86 %, което също е с 6% по-малко 

в сравнение с 2015 година и 7% по-малко в сравнение с 2014 година. От 

свършените дела 2842 са с акт по същество с и 547 дела са прекратени. 

В Районен съд – Свищов от свършените 1484 дела, 1272 са свършени 

в 3-месечен срок – или 86 %, което е с 5% по-малко в сравнение с 2015 

година и с 6% по-малко в сравнение с 2014год. От свършените дела 1251 

са с акт по същество и 233 – прекратени.  

В Районен съд – Павликени от свършените 1376 дела, в 3-месечен 

срок са приключили 1275, или 93 %, което е с почти 1 % по-малко в 

сравнение с 2015 година, но пък с 2% повече в сравнение с 2014 год. От 

свършените дела, 1190 броя дела са приключили с акт по същество и 186 

са прекратени. 

В Районен съд – Елена от свършените 750 дела, от тях 684 са 

приключени в 3-месечния срок, или 91 %, което е с 1 % повече в сравнение 

с 2015 година и с 3% повече в сравнение с 2014 год. От всичките свършени 

дела за 2016 г., 585 броя дела са свършени с акт по същество и 165 са били 

прекратени. 
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РС - Велико Търново 5 182 2 568 3 925 2 868 3637 2406 

РС - Горна Оряховица 2 735 1 431 2 231 967 2300 1089 

РС - Свищов 1 120 701 935 428 985 499 

РС - Павликени 944 581 875 594 916 460 

РС - Елена 490 488 345 297 371 379 

ОБЩО: 10 471 5 769 8 311 5 154 8 209 4833 
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Общо свършените дела в районните съдилища при Великотърновски 

окръжен съд през 2016 година са 13042 броя. От тях в тримесечен срок са 

приключени 11416 броя или 87,53 %. От приключените през година дела 

10976 броя са приключили с акт по същество и 2066 са прекратени.  

Анализирайки цифрите на всичко разгледаните дела във 

Великотърновския районен съд - 6498 и всичко свършени от тях - 6043 

7356 и всичко свършените от тях - 6793 е видно, че Великотърновския 

районен съд е приключил 93% от делата за разглеждане при 92,35 % от 

делата за разглеждане за 2015 год. и при 91,19 % от делата за 2014 г. От 

всичко свършените дела 84,53% са с акт по същество при 97,53 % за 2015 

год. и при 88.24% за 2014 година. Прекратените дела за 2016 год. са 

15.47% спрямо общия брой свършени дела, при 12,02 % за 2015 год. и при 

11.76 % за 2014 г. 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 2016 година в Районен съд – гр. Горна Оряховица са свършени 

3389 дела, които спрямо 3769 дела за разглеждане представляват 89.92 % 

при показател за двете предходни години - 2015 г. и 2014 г. - 90.08%. 

Решените с акт по същество са 85.69 %, също при 83.23% за 2015 год. 

почти идентични показател през 2014 г. Процента на прекратените дела - 

16.14 % за 2016 г., който се явява по-висок в сравнение със същия 

показател за 2015г. и почти идентичен с този процент за 2014 год. - 

16.32%. И тук следва да се отбележи, че от прекратените 547 дела 208 са 

прекратени с актове приключващи спора - споразумения по НПК или 

спогодби по ГПК или 38% от тези дела на практика са решени по същество 

на правния спор.  

В Свищовския районен съд са приключени през 2016 година са 

приключили общо 1484 броя дела, като спрямо разгледаните 1694 дела 

представляват 87.60 %, при 87.37% за 2015 год. и 91.91 % за 2014 година. 

От свършените дела 1251 са приключили с акт по същество или 84.30 % 

при 86.50% за 2015 год. и 85.26 % за 2014 година. Прекратените дела 

представляват 15.70% от общо свършените дела за 2016 година при 13,49 

%  за 2015 година и при 14.73 % за 2014 година. От прекратените 233 дела, 

108 броя дела са приключили със споразумение по НПК или спогодба по 

ГПК, или 46.35% при които реално правният спор е решен. 

През 2016 година в Районен съд – Павликени са разгледани общо 

1466 броя дела, като са свършени 1376, което представлява 93.86%, при 

93,56 % за 2015 год. и при 92.14% за 2014 година - приблизително 

устойчив показател. Приключените с акт по същество са 1190 дела или 

86,48%, при 87,67 % за 2015 година и при 85,76 % за 2014 г. Прекратените 

186 дела представляват 13,52%, при 12,32 % за 2015 год. и при 14.24% за 

2014 година. От прекратените дела 36,02% са приключили със 

споразумение или спогодба, т.е. съдебния спор е приключил по същество.  
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Броят на свършените дела през 2016 година в Еленски районен съд е 

общо 750, които спрямо делата за разглеждане представляват 93,28% при 

92,50 % 2015 год. и при 87.51 % за 2014 година. От общо свършените дела 

585 дела са приключили с акт по същество или 78%. Прекратените дела са 

165 или 32,40 % спрямо общо свършените дела. От прекратените дела - 53 

са приключили със споразумение или спогодба или 32,12%, т.е. и при този 

процент дела страните са получили решение на правния спор с 

окончателен съдебен акт и сила на присъдено нещо.  

Общо свършените дела от районните съдилища в окръга през 2016 

година са 13042 броя от делата за разглеждане през годината - 14 231 

броя, което е 91,65%. Този процент е бележи постоянно увеличение през 

тригодишния период. Както се посочи по-горе за 2016 год. процентът на 

общо свършените дела спрямо общия брой за разглеждане е 91,65%, през 

2015 год. той е 91,41%, а през 2014 год. - 85,64%. Приключилите с акт по 

същество са 10976 броя дела или 96,15%, при 90,28 % за 2015 година и при 

85,64 % за 2014 година. Прекратените 2066 броя дела представляват 

15,84% от общо свършените дела за 2016 год., при 15,02 % за 2015 година 

и 14,36 % за 2014 година. От прекратените през 2016 година общо 2066 

дела 741 са прекратени с акт слагащ край на съдебния спор - споразумение 

или спогодба или 35,87% от общо прекратените дела също са получили 

разрешение на правния спор. 

 

4. ВИСЯЩИ ДЕЛА В КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД 

 

В районните съдилища при Великотърновския съдебен окръг към 

31.12.2016 година са останали следните висящи дела: 

Районен съд – Велико Търново - 455 бр. при 563 броя за 2015 год. и 

при 714 броя за 2014 година.  

Районен съд – Горна Оряховица - 380 броя при 352 броя за 2015 год. 

и  355 за 2014 година. 

Районен съд – Свищов всичко останали 210 броя при 197 броя за 

2015 год. и 123 дела за 2014 година. 

Районен съд – Павликени са останали несвършени 90 броя, при 101 

за 2015 год. и 109 дела за 2014 година. 

Районен съд Елена са останали несвършени 54 броя дела при 52 броя 

за 2015 год. и 90 броя дела за 2014 година. 

Общо в районните съдилища към 31.12.2016 година са останали 

несвършени 1189 броя дела, което представлява 8,35% от всичко общо 

дела за разглеждане, при 8,58 % за 2015 година и 9,08% за 2014 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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5. Обжалвани и протестирани съдебни актове, резултати от 

въззивна проверка  

5.1. Великотърновски районен съд 

От свършените 6043 граждански и наказателни дела са обжалвани 

587 дела, което представлява 9,71%, при 9,52% за 2015 година и 11,82 % за 

2014 година. От върнатите през годината 534 броя дела от горните 

инстанции през 2016 година общо дела са потвърдени 426 броя - 76,77%, 

изменени 40 броя - 7,49% и отменени 68 броя - 12.73% от общо 

обжалваните и върнати през отчетната година. В процентно съотношение 

общо потвърдени и изменени към общо обжалвани и върнати от 

инстнационния контрол са 87,27%.  

5.2. Горнооряховски районен съд 

От свършените през 2016 година 3389 броя граждански и наказателни дела 

са обжалвани общо 281 съдебни акта, което представлява 8,29% при 7,82 % 

за 2015 година и 10,11 % за 2014 година. През 2016 година в Районен съд - 

Горна Оряховица са върнати 224 дела общо, като от тях потвърдените са - 

потвърдени – 167 броя, т.е. 74,55% от всички обжалвани и върнати дела, 

отменени – 37 броя, т.е. 16,52% от всички обжалвани и върнати дела и 

изменени – 20 броя, т.е. 8,93% от всички обжалвани и върнати дела. 

5.3. Свищовски районен съд 

От свършените общо 1484дела са обжалвани и протестирани 161 

броя общо граждански и наказателни дела, което представлява 10,85%, при 

7,12% за 2015 год. и 11,52 % за 2014 година. От общо обжалваните и 

върнати 141 броя дела през 2016 година са потвърдени – 99 броя, т.е около 

70,2% от всички обжалвани и върнати дела, отменени – 33 броя, т.е. 

23,40% от всички обжалвани и върнати дела и изменени (потвърдени в 

една част, отменени в друга част) – 9 броя, т.е. 6,38% от всички обжалвани 

и върнати дела. 

5.4. Павликенски районен съд  

От общо свършените през годината 1376 дела - граждански и 

наказателни, са обжалвани общо 100 броя граждански и наказателни дела, 

което представлява 7,27%, при 6,08 % за 2015 година и 8,84 % за 2014 

година. Общият брой на върнатите обжалвани и протестирани дела през 

2016 година е 92, от които 30 броя са граждански дела, 34 броя - 

наказателни дела, 28 бр. АНХД. От тях потвърдени са общо 65 броя 

съдебни акта, 12 са отменени и 9 изменени 

5.5. Еленски районен съд 

 От общо свършените през година 750 дела са обжалвани 33 броя, 

което представлява 4,4% към общия брой свършени дела, при 11,21 % за 

2015 година и при 10,78 % за 2014 година. През 2016 г. са потвърдени 19 
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броя съдебни актове по наказателни дела и 6 броя съдебни актове по 

граждански дела или общо 25 броя - 75,76% от общия брой обжалвани и 

върнати дела през 2016 година. За посочения период в Районен съд – Елена 

са отменени 3 броя съдебни актове по наказателни дела и върнати за ново 

разглеждане. За същия период има 1 брой наказателно дело, което е 

отменено в наказателната част и потвърдено в гражданската част и 1 брой 

наказателно дело, което е отменено в една част и потвърдено в друга. При 

гражданските дела изцяло отменени са 2 броя, като едното от тях е 

отменено поради допуснати нови доказателства пред въззивната 

инстанция. За същия период има 1 брой гражданско дело, което е отменено 

в една част и потвърдено в друга част.  

 

съд 
Свършени 

дела 

Обж.и 

пр. с.а. 
% 

Върнати 

дела 

Потв./изм. 

с.а. 
% 

ВТРС 6043 587 9,71 534 466 87,27 

ГОРС 3 389 281 8,29 224 187 83,48 

СвРС 1484 161 10,85 141 108 76,60 

ПРС 1 376 100 7,27 92 74 80,43 

ЕРС 750 33 4,4 33 29 87,88 

ВСИЧКО 13 042 1 166 8,65 1024 864 84,38 

 

Констатира се при едни от районните съдилища намаление в 

процентно съотношение на общо потвърдени и изменени актове, но за това 

пък при други съдилища е налице увеличение на този показател. общият 

процент на потвърдени и изменени актове към общо върнатите от 

инстанционен контрол такива при районните съдилища за 2015 година е 

бил 83,27%, а общият процент на потвърдените/изменените съдебни актове 

за всички районни съдилища за 2014 година видно от доклада за същата 

година е бил 78,02%. Като краен резултат за всичките районни съдилища 

през 2016 година е налице увеличение на потвърдените/изменени актове в 

резултат на инстнационната проверка 84,38%. 

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 2016 година най-

голям относителен дял са имали делата за престъпления против 

собствеността и общоопасните престъпления.  

6. Структура на осъдената престъпност 

 

През 2016 година във Великотърновския районен съд са съдени 

352 лица и са осъдени 341 лица при 461 осъдени лица за 2015 год. и 511 за 
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2014 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 11 лица при 7 лица за 2015 година и 19 за 2014 година. 

Осъдените непълнолетни лица през годината са били 7 лица при 13 броя за 

2015 година, спрямо 26 осъдени непълнолетни лица за 2014 година. Броят 

на осъдените /наказани/ лица за 2016 год. със споразумения е 270 с едно 

по-малко сравнено с 2015 година - 271 и при 301 за 2014 година. През 2016 

година 26 броя наказателни дела от общ характер са приключили с 

използване института по глава 27 НПК - „Съкратено съдебно следствие“. 

През 2015 година по този процесуален ред са приключили 35 броя дела, а 

2014 година по този ред са приключили 43 броя дела. По чл.78а НК са 

съдени 58 лица, от които 55  лица са наказани, а 2 лица са оправдани.  

 

В Горнооряховския районен съд през 2016 година са съдени 208 

лица, от които са осъдени 202 лица и 3 са оправдани. При сравнение за 

2015 година са съдени 277 лица, от които са осъдени 268 лица и 2 са 

оправдани. През 2014 година са съдени 277 лица/същия брой съдени лица 

като 2015 год./, от които са осъдени 273 и 4 са оправдани. От осъдените 

през 2016 година само 1 лица е непълнолетно, при 3 осъдени непълнолетни 

лица за 2015 год. и при 7 за 2014 година. По чл.78а НК са наказани 65 

лица, едно от които е било непълнолетно.  

 

В Районен съд Свищов са съдени 111 лица, от тях са осъдени 108 

лица и няма оправдани. Непълнолетните осъдени лица са 4 броя. По чл.78а 

НК са наказани 17 лица. Със споразумения са приключили 90 дела. По 

реда на Глава 27 „Съкратено съдебно следствие“ са произнесени две 

присъди. 

 

В Павликенския районен съд са съдени 92 лица, осъдени са 75 

лица, 3 лица са частично оправдани. Няма напълно оправдани лица. 

Осъдените непълнолетни лица са 2 броя. По реда на чл.78 а НК са 

признати за виновни и освободени от наказателна отговорност с налагане 

на административно наказание наказани 24 лица, на 22 лица от които е 

наложено наказание „глоба“, а на 2 лица - “обществено порицание“. 

Преобладаващият брой НОХД се внасят със споразумение по чл.382 от 

НПК. В хода на НОХД по обвинителен акт са постигнати 24 споразумения 

и 5 от НОХД са разгледани по реда на съкратеното съдебно следствие. 

 

В Еленския районен съд са съдени 58 лица, при 70 лица за 2015 

година и 69 лица за 2014 година. Има един оправдан. Осъдени са 55 лица, 

от които 3 непълнолетни лица. От осъдените лица 45 броя са наказани при 

решаване на делото със споразумение по чл. 381 -384 НПК. Осъдени са 3 

била по НЧХД. По реда на чл. 78а НК са признати за виновни и 

освободени от наказателна отговорност с налагане на административно 
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наказание 17 лица, от които 5 непълнолетни лица. Наложени са наказания 

глоба на 12 лица и наказание „обществено порицание“ на 5 лица.  

 

През 2016 година в целия съдебен район от районните съдилища са 

осъдени 781 лица, при 984 лица за 2015 година и 1028 за 2014 година. 

Наблюдава се трайна тенденция в намаляване броя на осъдените лица, 

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

лица са 15, при 19 за 2015 год. и 20 за 2014 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, най-вече престъпления 

против транспорта. 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 - общо за съдебния окръг са 17, докато през 

2015г. само в РС Велико Търново осъдени непълнолетни лица са били 13.  

7. Дела с обществен интерес 

В района на Великотърновски окръжен съд, видно от докладите на 

районните съдилища през 2016 година не са образувани и гледани дела с 

висок обществен интерес.  

8. Натовареност на съдилищата 

Натовареността на районните съдилища на Великотърновски 

съдебен район за изминалата 2016 година във всички съдилища се е 

увеличила.  

 

Съд 
Нат. щат / нат. действ 

2014 2015 2016 

ВТРС 37,53/42,34 34,06/39,36 28,50/29,47 

ГОРС 29,82/33,44 29,58/30,87 34,90/35,22 

СвРС 31,69/42,25 32,50/37,67 35,29/45,17 

ПРС 28,90/38,53 32,71/36,09 30,54/30,54 

ЕлРС 30,04/30,04 28,92/28,92 33,50/33,50 

 

Анализирайки посочените цифри се налага извод, че натовареността 

е намаляла в районните съдилища във Велико Търново и Павликени. 

Натовареността по щат е увеличена в районните съдилища в Горна 

Оряховица, Свищов и Елена. Разликите между натовареността по щат и 

действителната натовареност в районните съдилища във Велико Търново, 

Горна Оряховица, Свищов се дължи на различните движения в щатовете 
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през годината, като както беше описано в раздела за кадровата 

обезпеченост на тези районни съдилища през годината е имало в различни 

периоди незаети щатове. От друга страна налице е еднаква натовареност 

по щат и действителна такава при Районен съд Павликени и Районен съд 

Елена. Макар и увеличена за 2016 година натовареността в РС Елена и в 

двата показателя през трите години е била винаги еднаква. Драстична е 

разликата между натовареност по щат и действителната натовареност за 

Районен съд - Свищов, което се дължи на наличната вакантна почти през 

цялата 2016 година една щатна бройка за съдия и съответно увеличеното 

постъпление на дела за този съд. Тук разликата е 10 пункта. При районните 

съдилища Велико Търново и Горна Оряховица разликата между 

действителната натовареност и тази по щат е минимална, което идва да 

покаже, че е постигната оптимална щатна обезпеченост. Следва да се има 

предвид обаче обстоятелството, че натовареността, отчитана като бройка 

дела, зависи от конкретното постъпление за всяка отчетна година и 

щатната численост на съдиите и действително заетия такъв за годината и 

отработените човеко месеци. 

9. Бюро „Съдимост“ 

 

През 2016 година от Бюрата съдимост при районните съдилища от 

Великотърновския съдебен окръг са издадени следните свидетелства за 

съдимост и справки за съдимост: 

 Великотърновски районен съд – 10681 броя свидетелства за 

съдимост и 2424 справки за съдимост, при 10645 броя свидетелства за 

съдимост и 2444 броя справки за съдимост за 2015 година и при 9191 броя 

свидетелства за съдимост и 6805 броя справки за съдимост за 2014 година; 

 Горнооряховски районен съд - 5998 броя свидетелства за 

съдимост и 4438 справки, при 6185 броя свидетелства за съдимост и 4591 

справки за 2015 година и при 5952 броя свидетелства за съдимост и 4 190 

справки за съдимост за 2014 година; 

 Свищовски районен съд 3126 броя свидетелства за съдимост и 

791 броя справки са съдимост, при 3146 броя свидетелства за съдимост и 

804 броя справки за съдимост за 2015 година и при 2827 свидетелства за 

съдимост и 847 справки за съдимост за 2014 година; 

 Павликенски районен съд - 2256 броя свидетелства за съдимост 

и 566 броя справки за съдимост, при 2280 броя свидетелства за съдимост и 

576 броя справки за 2015 година и при 2285 свидетелства за съдимост и 

503 броя справки за съдимост за 2014 година; 

 Еленски районен съд - 1199 броя свидетелства за съдимост и 

334 броя справки за съдимост, при 1053 броя свидетелства за съдимост и 

320 броя справки за съдимост за 2015 година и при 803 свидетелства за 

съдимост и 327 справки за съдимост за 2014 година.  

От анализа на председателите на районните съдилища в дейността на 

Бюра съдимост не се констатират проблеми.  
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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.  

 

10. Съдебни изпълнения 

  

 По щатно разписание през 2016 година в служба Държавно съдебно 

изпълнение при Великотърновския районен съд е имало две щатни 

бройки за Държавни съдебни изпълнители, като и двете са били 

фактически заети. Разпределянето на постъпилите преписки, по които се 

образуват изпълнителни дела, съгласно Заповед на Административния 

ръководител – председател на РС В.Търново, се разпределят чрез 

програмен продукт за случайно разпределение на делата. 

 На 01.06.2015 година Районен съд - Велико Търново е регистриран 

по ЗДДС на основание чл. 96, ал. 1 от ЗДДС. След регистрацията всички 

такси по съдебното изпълнение, събирани от държавните съдебни 

изпълнители от чл. 30 до чл. 58 от Тарифата за държавните такси, които се 

събират от съдилищата по ГПК се облагат с данък добавена стойност. През 

2016 г. е прието изменение и допълнение и на Закона за съдебната власт, 

като с брой 62 от 09.08.2016 г. Държавен вестник са обнародвани  

промените, които влизат в сила от същата дата. Съгласно тях се дава 

възможност на съдилищата да възлагат събирането на вземанията на 

органите на съдебната власт на държавните съдебни изпълнители. 

 През 2016 година в съдебно изпълнителната служба при Районен съд 

гр. Велико Търново са образувани 257 броя изпълнителни дела, като 

следва да се отчете значителното им завишаване спрямо предходната през 

2015 година, когато са били 148 броя.  

Общо дела за разглеждани 1147, от които несвършените 

изпълнителни дела в началото на отчетия период са 890 бр. В края му са 

останали несвършени 990 бр. От общо разгледания брой дела 1147 през 

2016 год. прекратени са 129, от които чрез реализиране на вземането – 70, 

прекратени на основание чл. 433, ал.е,т.8 от ГПК, поради неактивност от 

страна на взискателя в продължение на две календарни години и по други 

причини - 59 бр. Изпратени за доизпълнение в други съдебни са 28 броя. 

Най-голям е бил делът на изпълнителни дела в полза на държавата, а 

именно 184 броя частни държавни вземания, като 148 от тях са образувани 

след приетото изменение и допълнение на ЗСВ. На второ място са делата в 

полза на граждани - 54 броя, от които 23 броя са за издръжка, 24 по 

облигационни отношения, 7 броя по Кодекса на труда. През отчетния 

период са събрани общо 279 584 лева, като най-голям е делът на събраните 

суми в полза на граждани, а именно 159 648 лева. На второ място следват 

сумите за юридически лица и търговци, в това число и банки – 78 313 лева. 
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 Събраните суми в полза на държавата като държавни вземания са в 

размер на 37 669 лева, в това число 5 963 лева публични държавни 

вземания и 31 706 лева частни държавни вземания, а сумите, събрани в 

изпълнение на чуждестранни съдебни решения – 3 954 лева.  От общо 

събраната сума за 2016 г., платената доброволно сума възлиза на 71 486 

лева. 

 През 2016 година са събрани държавни такси, съобразно Тарифата за 

държавните такси, които съдилищата събират по ГПК в размер на 25 014, 

96 лева, от които 19 039 лева са събрани от длъжниците и възстановени на 

взискателя, като за исканите изпълнителни действия е събран ДДС в 

размер на 5 141,02 лева. 

 

В Горнооряховски районен съд работят двама държавни съдебни 

изпълнители – ръководител Ваня Тодорова и държавен съдебен 

изпълнител Милена Алексиева. Съдебно - изпълнителната служба е 

започнала с несвършени 1064 броя дела за сумата от 3 986 144 лв., като от 

тях: 71 броя в полза на държавата; 203 броя в полза на юридически лица и 

търговци; 755 броя в полза на граждани; 8 броя за изпълнение на 

чуждестранни решения; 27 броя за изпълнение на обезпечителни мерки. 

През отчетния период са образувани 132 изпълнителни дела за сумата 

931 561 лв. С несвършените 1064 дела в началото на отчетния период, 

общо на производство през 2016 година са били 1196 изпълнителни дела. 

На производство през 2015 година са били 1296 изпълнителни дела, а през 

2014 година - 1436 изпълнителни дела.  

През отчетния период са прекратени 240 изпълнителни дела, , а през 

2015 година са прекратени 232 изпълнителни дела, при 302 прекратени 

изпълнителни дела през 2014 година. От прекратените през 2016 година 

изпълнителни дела 91 броя – поради реализиране на вземането, 142 броя – 

по други причини, а 7 броя дела са изпратени по подсъдност на други 

съдебни изпълнители. Събраните суми през отчетния период са общо 334 

727 лв., като най-голям е делът на събраните суми в полза на граждани – 

254 639 лв., следван от дела в полза на юридически лица – 71 084 лв. 

Събраните суми през 2015 година са общо 461 907 лв. Събраните суми 

през 2014 година са общо 452 099 лв. В края на отчетния период съдебно - 

изпълнителната служба приключва с останали висящи 956 броя 

изпълнителни дела при останали висящи 1064 броя изпълнителни дела в 

края на 2015 година, а в края на 2014 година - останали висящи 1133 броя 

изпълнителни дела.  

 

 В Свищовски районен съд работи един държавен съдебен 

изпълнител. През 2016 година са постъпили 40 бр. изпълнителни дела, при 

53 броя през 2015 година и 60 бр. през 2014г. В съдебно-изпълнителната 

служба през 2016г. е имало на производство 681 бр. изпълнителни дела, от 

които несвършени в края на предишния отчетен период 641 бр. От всички 

изпълнителни дела на производство са свършени 25 дела, от които 15 броя 
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чрез реализиране на вземането, 7 броя са прекратени – по други причини и 

3 броя дела – изпратени на друг съдебен изпълнител. През 2016 година са 

събрани 111 508 лева. За сравнение през  2015г. са събрани 99 222 лева, а 

през 2014 година са събрани 171 698 лева. Налице е увеличаване на 

събираемостта на вземанията спрямо предходната 2015 година и 

намаление спрямо 2014 година.  

 

В Павликенски районен съд през отчетния период януари – 

декември 2016 г. са образувани 61 броя изпълнителни дела /2014г. - 61бр.; 

2015г. - 42 бр./. Във връзка с промените в ЗСВ от м. август 2016 година в 

този съд постъпват молби за образуване на изпълнителни дела от съдебни 

органи. Свършените дела чрез реализиране на вземането през 2016 г. - 11 

бр., а през 2015 г. - 6 бр., при 38 бр. за 2014 година. Размерът на събраните 

суми през 2016 год. е 123 228,93 лв. и е по-голям в сравнение с 2015 г., 

когато е бил 98 175 лв. и 2014 г. - 90 113,70 лв. Събрани са и повече 

държавни такси за 2016 г. - 6410,23 лв.при 5 070 лв. за 2015 год. и 6 273 лв. 

за  2014 г.  

 В Еленски районен съд Държавното съдебно изпълнение е работило 

по 551 броя изпълнителни дела, като новопостъпилите са 61 броя. В 

сравнение с 2015 година е налице увеличение, както на постъпилите, така 

и на общо делата за разглеждане. Според доклада на Председателя на 

Еленския районен съд увеличеното постъпление на изпълнителни дела се 

дължи и това, че през 2016 г. след промяна в ЗСВ изпълнителни листи по 

вземания на органи на съдебната власт и държавата за глоби, такси и 

разноски се предават на ДСИ при ЕлРС за събиране. В съдебно-

изпълнителната служба при Районен съд – Елена през 2016 г. дължимите 

суми по изпълнителни дела от образуването им до началото на отчетния 

период са 3149820.00 лв., от които в полза на държавата 62.00 лв., в полза 

на юридически лица и търговци 2405229.00 лв., а в полза на физически 

лица – 744529.00 лв. Дължимите суми от образувани през отчетния период 

изпълнителни дела са, както следва: общо – 116901.00 лв., от които в полза 

на държавата – 11763.00 лв., в полза на юридически лица и търговци – 

17384.00 лв. и в полза на физически лица – 87754.00 лв. Събраната сума 

общо е в размер на 56808.00 лв., от която в полза на държавата – 0.00 лв., в 

полза на юридически лица и търговци – 26924.00 лв., а в полза на 

физически лица – 29884.00 лв. В сравнение за 2015 година са , свършени – 

22 броя изпълнителни дела и са събрани общо 59 478 лева, при 61 559 лв. 

за 2014 година и при 75 022 лева за 2013 година. 

11. Съдии по вписванията 

 

Съдиите по вписванията във Великотърновския съдебен район са 

извършили следните вписвания: 
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 Великотърновски районен съд - 12294 броя, от които 10910 

бр. вписвания и 1384 бр. отбелязвания и заличавания, при общ брой 

вписвания за 2015 год. 10 671 и 10 406 за 2014 година. 

 Горнооряховски районен съд – 6653 броя вписвания, в това 

число са образувани 3488 нотариални дела, заличени са 554 ипотеки и 

възбрани, при общ брой на вписванията за 2015 година - 7 904 и при 6 983 

за 2014 година. 

 Свищовски районен съд - 3666 общо броя вписвания, от 

които сделки 1324 бр., ипотеки - 239, дарения - 288 бр., спрямо 3764 за 

2015 година и при 4 077 за 2014 година. 

 Павликенски районен съд - 3358 броя вписвания общо, при 

3576 броя за 2015 година и 4 019 за 2014 година. 

 Еленски районен съд – 2337 броя вписвания , от които 975 бр. 

вписани продажби, 27 бр. ипотеки. През 2015 година в РС-Елена са били 

извършени 2 291 броя и при 2 247броя вписвания за 2014 година. 

 Увеличения на вписванията през 2016 година се констатира в 

Районен съд - Велико Търново и Районен съд - Елена в сравнение през 

предходните две години - 2015г. и 2014 г. Намаление спрямо 2015 година 

на вписванията се наблюдава в Районен съд - Горна Оряховица, Районен 

съд - Свищов и Районен съд - Павликени. Такова е налице и спрямо 

цифрите от 2014 година за тези съдилища. За районните съдилища в във 

велико Търново и Елена се наблюдава трайна тенденция за увеличение на 

вписванията последователно през последните три години - 2014г.-2016г. 

включително.  

12. 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 2016 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 месец ноември 2016 год. всички съдилища в съдебенния окръг 

при централизирано разпределение получиха техника, закупена от Висш 

съдебен съвет за нуждите на съдилищата, компютърни конфигурации, 

преносими компютри, мултифункционални устройства, скенери и др. 

 През изминалата година Великотърновският районен съд е 

продължил да работи в Съдебна палата – Велико Търново, като всички 
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магистрати, съдии и съдебни служители са били обезпечени откъм 

материална база и им е била осигурена нормална среда за работа. В 

отчетния доклад за 2016 година на Председателя на РС-Велико Търново е 

отбелязано, че е крайно неудобно, неприветливо и несъответстващо на 

визията и целите заложени в стратегическия план за развитие на Районен 

съд - Велико Търново в общите части /коридор/ да е обособено и поредно 

помещение, което би следвало да осигури възможност на гражданите и 

адвокатите да се запознават с делата. Отчетен е и фактът, че част от 

магистратите работят по двама в кабинет, което често водело до 

затрудняване на работата им. Друг проблем от същото естество е и 

обстоятелството, че службите на ВТРС са в помещения с малка площ, 

където работят по около 15 съдебни служители и е даден пример в 

помещение от около 36 кв.м. са разположени 3 служби - част от „Съдебни 

секретари“, архив и домакинът на съда. 

Няма промяна и в сградния фонд на Районен съд гр. Горна 

Оряховица. Сградата на Районен съд - Горна Оряховица се намира на пл. 

“Христо Ботев” № 2 в гр. Горна Оряховица. Централната част на сградата е 

строена през 1934 година, източното крило – през 70-те години на ХХ век, 

а западното крило /Пристройката/ – през 2006 година. За Съдебна палата – 

Горна Оряховица е издаден Акт № 3470/05.08.2009г. за публична държавна 

собственост, актуализиран на 31.10.2016 г., на основание § 82, ал.1 от ПЗР 

на Закона за съдебната власт. 

 

В Свищовския районен съд, видно от доклада е създадена добра 

материално-техническа база. Свищовски районен съд се помещава в 

сграда, строена в началото на 90-те години на XIX век, за нуждите на 

Американското научно богословско училище, която от 1992г. с Решение 

№444 на Министерски съвет е предоставена за стопанисване и управление 

на Министерство на правосъдието. През 2002г. е актувана като публична 

държавна собственост с АДС № 948. С АПДС № 4181 от 06.11.2012г., 

вписан в Службата по вписванията при Районен съд Свищов, сградата е 

преактувана. След предоставяне на имотите на съдебната власт за 

управление на Пленума на ВСС, е съставен актуализиран акт за публична 

държавна собственост № 4181/6.11.2012г., изпратен от Областен управител 

на Област Велико Търново с писмо от 4.11.2016г. Сградата е с 

идентификатор 65766.702.2117.1 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Свищов, с площ от 260 кв.м., триетажна. Според 

отразеното в Доклада за 2016 година на Председателя на РС-Свищов, 

сградата е стабилна, но последният по значителен ремонт е от 2004г. и 

като всяка обществена сграда има нужда от освежаване. През 2010г. е 

ремонтиран покрива на сградата, включващ подмяна на керемиди и улуци, 

както и е инсталирана система за размразяване. Въпреки, общото мнение, 

че сградата в битово отношение е на добро ниво, то е приемливо 

становището на Административния ръководител на РС-Свищов, че е за 

удачно да бъде подменена дограмата на сградата на съда с оглед и на 
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енергийна ефективност, както и е необходимо да бъде извършен ремонт на 

покрива на сградата, за отстраняване на течовете в някои от помещенията 

на третия етаж.  

 

Павликенския районен съд, както е посочено в доклада работи в 

прекрасна сграда, добре оборудвана с всички необходими мебели и 

техники и нямат никакви оплаквания. Сградата е построена през 2010 

година специално за нуждите на органите на съдебната власт и 

проектирана според тяхната специфика. В началото на м.юли 2016г. е 

приключила процедурата по пускане в експлоатация на електрическата 

климатична инсталация, която се ползва за отопление в преходните сезони 

и за охлаждане през лятото. В сложна ситуация попадна съда при 

настъпване на застрахователно събитие в края на м.октомври 2016г., 

когато при буря е отнесен част от окачания таван във фоайето на първия 

етаж. Въпреки затрудненията поради е изтекъл договорът за застраховка, 

липса на информация за сключен нов договор, е спазен срока за 

уведомяване на застрахователя. Щетата е възстановена веднага със 

средства от бюджета на съда и собствен труда, като предстои същата да 

бъде репарирана на ВСС. Крайният извод в доклада на Председателя на 

РС-Павликени за отчетната 2016 година, което се споделя, е че 

материалната база е добра и функционална и съдии и съдебни служители 

работят в подходяща обстановка и при много добри условия. В рамките на 

годината е закупено ново обзавеждане за „синя стая” за щадящо 

изслушване на деца и техническо оборудване за същата, която се цели да 

бъде открита и приведена в експлоатация през 2017 година. 

 

 Районен съд - Елена също разполага със самостоятелна сграда, в 

която се помещава и районната прокуратура. И през 2016 година 

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. Реконструкцията на 

сграда е наложителна, тъй като материалните условия на труд в Районен 

съд – Елена и Районна прокуратура – Елена не са добри. Съдебната сграда 

не отговаря на необходимите изисквания на Наредба № 6/26.11.2003 г. за 

изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии и на Наредба 

№ 4/10.01.2008 г. за правилата и нормите за безопасност и охрана при 

проектиране, строителство, реконструкция, модернизация и експлоатация 

на обектите в съдебната власт. В Доклана на РС-Елена, подробно е 

описано, че е бил сключен договор за проектиране № 93-00-474/02.10.2015 



 94 

г. между Министерство на правосъдието и ЕТ “Архарт – В Валери 

Врабчев”, който на 16.10.2015 г. е бил подложен на обсъждане в 

Министерство на правосъдието на заседание на Експертен технически 

съвет. Бил е разгледан проект “Реконструкция и основно обновяване на 

сградата, публична държавна собственост, предоставена за управление на 

МП за нуждите на РС – Елена и РП – Елена, е прието Архитектурно 

решение за обособяване и разпределение на помещения. министерство на 

правосъдието е поставило като приоритет при реконструкцията 

изграждането на отоплителна инсталация и е била изработена съответната 

строителна документация. Последната била предоставена на Община 

Елена и след одобрението й, последвало издаване на разрешение за строеж 

от страна на гл. архитект на Община Елена. Пълният комплект документи 

била предоставени на МП, което от своя страна, с оглед настъпилите 

промени в ЗСВ, е предало на ВСС за по нататъшно движение и 

разпореждане. 

 

В заключение считам, че съдиите от Великотърновския съдебен 

район през 2016 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. 

 

 

 

Административен ръководител - 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОКРЪЖЕН СЪД - 

Велико Търново: 

 

/Теодорина Димитрова/ 
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