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ОКРЪЖЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 

През 2019 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 и през настоящия 

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 Окръжен съд - Велико Търново, като 

част от системата на общите съдилища в Република България, е 

разглеждал дела като първа инстанция и като въззивна инстанция 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 2019 година, както стана традиция през последните десет 

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.  



 4 

 

  

  

  

  

  

  

  

II..  ККААДДРРООВВАА  

ООББЕЕЗЗППЕЕЧЧЕЕННООССТТ    



 5 

І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

1. Кадрова обезпеченост на магистрати 

 

Към 01.01.2019 г. щатът на Великотърновски окръжен съд включва 

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

председатели, 14 съдии и 3-ма младши съдии. 

Действително заетите бройки в рамките на щатната численост към 

01 януари 2019 година са 16, както следва: Председател, 2-ма заместник-

председатели, 11 съдии и 2 –ма младши съдии и 2 –ма командировани от 

районен съд съдии, като вакантни са били: 3/три/ щ. бр. за „съдия” и 1 

/две/щ. бр. за „младши съдия“. 

 

 

Рекапитулация на щатната численост на 

магистратите в Окръжен съд – Велико 

Търново към 01.01.2019 г.: 

   

1. Щатна численост на 

магистратите - общо 

20 бр. 

председател 1 бр. 

зам. председател 2 бр. 

съдии 14 бр. 

младши съдии 3 бр. 

   

2. Заети магистратски 

бройки, в рамките на 

щатната численост - общо 

16 бр. 

председател 1 бр. 

зам. председател 2 бр. 

съдии 11 бр. 

младши съдии 2 бр. 

 

 

С решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 41 от 14 

декември 2018 г. мл. съдия Илина Джукова е назначена за съдия в Районен 

съд – Горна Оряховица и напусна длъжността „младши съдия“ в ОС – 

Велико Търново, считано от 07 януари 2019 г.  

Считано от 27 януари 2019 г., във връзка с придобито право на 

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

ЗСВ и решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 2, т. 12 от 

22.01.2019 г. Теодор Стефанов Милев е освободен от длъжността „съдия” в 

Окръжен съд – Велико Търново. По предложение на Председателя на съда, 

съдия Милев е поощрен с отличие „служебна благодарност и грамота“ и 
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парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева, за постигнати високи 

резултати при изпълнение на служебните задължения. 

Съгласно Заповед № 79 от 12 февруари 2019 г. на 

административния ръководител-председател на Апелативен съд гр. Велико 

Търново, съдия Мая Пеева-Кожухарова е командирована за съдия в 

гражданско и търговско отделение на Апелативен съд – Велико Търново, 

считано от 19.02.2019 г. до приключване на конкурса за повишаване и 

встъпване в длъжност на спечелилия кандидат. 

Считано от 01.03.2019 г., съгласно Заповед № 107 от 26 февруари 

2019 г. на административния ръководител-председател на Апелативен съд 

- Велико Търново, с оглед нормалното протичане на правораздавателната 

дейност и нуждата от частично обезпечаване на числения състав на съда, 

от РС - Велико Търново са командировани съдия Владимир Страхилов и 

съдия Пенко Цанков, които да работят и правораздават в Наказателното 

отделение на ОС – Велико Търново до провеждане на конкурс и встъпване 

в длъжност на спечелилите кандидати. 

На основание решение на Съдийската колегия към ВСС по 

протокол № 20 от 25 юни 2019 г., Лилия Ненова и Светослав Иванов са 

назначени на длъжността „младши съдия” и същите встъпиха в длъжност, 

считано от 01.07.2019 г. 

Считано от 25.07.2019 г. е съкратена една от свободните щатни 

бройка за длъжността „съдия“, съгласно решение по Протокол № 19/25.07. 

2019 г., т. 20.5 на Пленума на Висшия съдебен съвет. 

Със Заповед № 305 от 31 юли 2019 г. на административния 

ръководител-председател на Апелативен съд- Велико Търново е 

прекратено командироването на съдия Пенко Цанков – съдия в Районен 

съд – Велико Търново, командирован със заповед №107/26.02.2019 г. на 

председателя на ВТАС в Наказателното отделение на Окръжен съд – 

Велико Търново, поради липса на щат. 

През изминалата 2019 година, като младши съдия в Окръжен съд – 

Велико Търново целогодишно работи Ивайло Колев, а от средата на 

годината и младшите съдии Лилия Ненова и Светослав Иванов се 

включиха във въззивните състави при разглеждането на граждански и 

наказателни дела. 

Всички съдии, работили през отчетния период, са с продължителен 

общ юридически стаж, преобладаващата част от който е съдийски такъв. 

Всички съдии от състава на Окръжен съд – Велико Търново са с ранг 

„съдия във ВКС и ВАС”.  

В приложена по-долу таблица е посочен по години месеци и дни 

съответно общия юридически и специалния съдийски стаж на заемащите 

длъжността „съдия в Окръжен съд – Велико Търново“: 
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Име, Фамилия Ранг 

Юридически 

стаж 

Съдийски 

 стаж 

Год. Мес. Дни Год. Мес. Дни 

Теодорина Димитрова ВКС 24 10 20 23 1 13 

Сара Стоева ВКС 38 0 14 28 7 15 

Ивелина Солакова ВКС 21 9 13 20 9 13 

Иванка Димова ВКС 40 7 27 24 11 - 

Татяна Събева ВКС 41 9 29 26 2 - 

Георги Драгостинов ВКС 27 7 28 27 1 28 

Пламен Борисов ВКС 24 0 25 23 0 25 

Евгений Пачиков ВКС 30 2 12 23 11 - 

Станислав Стефански ВКС 24 6 27 23 6 25 

Димитринка Гайнова ВКС 25 4 3 24 10 3 

Христо Томов ВКС 26 8 3 25 7 3 

Мая Пеева АС 22 6 3 21 6 3 

Искра Пенчева АС 21 5 18 20 2 4 

 

През отчетния период е извършено извънредно атестиране на 

съдиите Ивелина Солакова и Искра Пенчева. И на двете е определена 

комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА”. 

В Окръжен съд – Велико Търново със заповед № 181/18.12.2018 г., 

заповед № 72/27.02.2019 г. и заповед № 126/02.07.2019 г., са обособени две 

отделения: едно наказателно и едно гражданско. 

НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ – ръководител Сара Стоева – 

заместник административен ръководител-заместник председател на съда и 

членове: съдия Теодор Милев (работил в отделението до 27.01.2019 г.), 

съдия Пламен Борисов, съдия Евгений Пачиков, съдия Христо Томов, 

съдия Владимир Страхилов (командирован от РС – Велико Търново от  

01.03.2019 г.) и съдия Пенко Цанков (командирован от РС – Велико 

Търново за периода от  01.03.2019 г. до 25.07.2019 г.), младши съдия 

Ивайло Колев, младши съдия Лилия Ненова (от 01.07.2019) и младши 

съдия Светослав Иванов (от 01.07.2019). 

Съгласно заповед № 72/27.02.2019 г. съдия Теодорина Димитрова 

–Николова – административен ръководител – председател на ВТОС, 

разглежда само първоинстанционни наказателни дела от общ характер, при 

50 % натовареност. Съгласно заповед №126/02.07.2019 г. съдия Димитрова 

до 02.07.2019 г. участва във въззивните състави в наказателно отделение, 

за разглеждане в открито заседание на второинстанционни наказателни 

дела, без да бъде докладчик по тези дела. От втората половина на 2019 

година съдия Димитрова не е включвана във въззивните състави за 

разглеждане на наказателни дела. 

ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ – ръководител Ивелина Солакова – 

заместник административен ръководител-заместник председател на съда и 

членове: съдия Теодорина Димитрова -Николова, съдия Иванка Димова, 

съдия Татяна Събева, съдия Георги Драгостинов, съдия Станислав 

Стефански, съдия Димитринка Гайнова, съдия Мая Пеева (командирована 
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в АС – В. Търново от  19.02.2019 г.), съдия Искра Пенчева, съдия Ирена 

Колева (командирована от РС – Велико Търново от 01.03.2018 г.)  и съдия 

Йордан Воденичаров (командирован от РС – Велико Търново от 01.03.2018 

г), младши съдия Ивайло Колев, младши съдия Лилия Ненова (от 

01.07.2019) и младши съдия Светослав Иванов (от 01.07.2019). 

Считано от 01.02.2019 г. съгласно заповед №188/18.12.2019 г., 

съдия Димитрова - административен ръководител – председател на ОС – В. 

Търново, разглежда и решава всички видове граждански и търговски дела 

– първоинстанционни и въззивни, при натовареност 50 %. 

На заместниците на административния ръководител е възложено да 

образуват и разпределят постъпили граждански и наказателни дела, както 

първа, така и втора инстанция. 

Към 31.12.2019 г. щатната численост на магистратите в Окръжен 

съд - Велико Търново е 19 бр., от които 1 щ. бр. – административен 

ръководител – председател, 2 щ. бр. – заместник-административен 

ръководител – заместник-председател, 13 щ. бр. за длъжност „съдия в 

окръжен съд“ и 3 щ. бр. за длъжността „младши съдия“. 

Към 31.12.2019 г. действително заетата щатна численост на 

магистратите в Окръжен съд - Велико Търново е следната – 

Административен ръководител – председател, 2-ма заместник-

административни ръководители-заместник председатели, 10 щатни бройки 

за длъжността „съдия“ и 3-ма командировани съдии от РС – Велико 

Търново до заемане на щатовете от спечелилите конкурса и 3-ма младши 

съдии. Незаети са 3 щ. бр. за „съдия”. 

 

Рекапитулация на щатната численост на 

магистратите в Окръжен съд – Велико 

Търново към 31.12.2019 г.: 

   

1. Щатна численост на 

магистратите  

19 бр. 

председател 1 бр. 

зам.председател 2 бр. 

съдии 13 бр. 

младши съдии 3 бр. 

   

2. Заети магистратски 

бройки, в рамките на 

щатната численост – общо 

16 бр. 

председател 1 бр. 

зам.председател 2 бр. 

съдии 10 бр. 

младши съдии 3 бр. 

командировани съдии 3 бр. 
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2. Кадрова обезпеченост на съдебната администрация 

 

В началото на 2019 г./към 01.01.2019 година/ 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, главен 

счетоводител, административен секретар, главен специалист касиер-

счетоводител, управител сгради, системен администратор, съдебен 

помощник, 1 щат за служител „връзки с обществеността“, 2-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.  

В изпълнение на чл. 19 от Правилника за администрация в 

съдилищата, във връзка с утвърдения с Решение на Съдийската колегия на 

ВСС по протокол № 27 от 06.12.2016 г. Класификатор на длъжностите в 

администрацията, в сила от 01.12.2016 г., със Заповед № 19/31.01.2017 г. на 

председателя на съда е утвърдена следната структура на съдебната 

администрация в ОС – Велико Търново, считано от 01 февруари 2017 г. 

Щатните длъжности на съдебните служители към 01.01.2019 година е 

разпределени, съобразно горните заповеди, както следва: 

1. РЪКОВОДНИ ДЛЪЖНОСТИ – съдебен администратор, главен 

счетоводител, административен секретар; 

2. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ: 1 щатна бройка 

„съдебен помощник“, 2 щатни бройки завеждащ служба; 10 

щатни бройки съдебни секретари; 15 щатни бройки съдебен 

деловодител, от които – две щатни бройки за съдебен 

деловодител – регистратура и 13 щатни бройки съдебен 

деловодител; 1 щатна бройка съдебен архивар; 4 щатни бройки 

призовкар.  

3. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ: 

- експертни длъжности – системен администратор – 1 щатна 

бройка и връзки с обществеността – 1 щатна бройка; 

- обща администрация – управител сгради; счеводител-касиер; 

съдебен статистик 

4. ТЕХНИЧЕСКИ ДЛЪЖНОСТИ: 

- работник поддръжка сгради – огняр,  

- работник поддръжка сгради – електротехник,  

- шофьор, той и домакин и  

- четирима чистачи; 

 

Функциите на служител по сигурността на информацията и през 

2019 година са възложени на съдебния администратор Калина Георгиева. 

Същият е назначен и за финансов контрольор. Дейността по завеждащ 

регистратура за класифицирана информация е възложена на Димка 

Василева – съдебен деловодител, а като заместващ РКИ е съдебен 
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деловодител Росица Илиева. За служител по сигурността на информацията 

на АИС е определен системният администратор Димитър Кабранджиев.  

Със заповед № 151/13.11.2018 г. на Председателя на ОС – Велико 

Търново е открита процедура по подбор за заемане на длъжността 

„работник, поддръжка сгради - ел. техник“ в два етапа - кандидатстване по 

документи и събеседване. Считано от 07 януари 2019 г., на основание чл. 

70, ал. 1, във вр. с чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ със срок на изпитване 6 месеца на 

свободната щатна бройка за „работник, поддръжка сгради - ел. техник“ е 

назначен класираният на първо място кандидат Тошко Тодоров. 

Със заповед № 4/15.01.2019 г. на Председателя на ОС – Велико 

Търново е открита процедура по подбор за заемане на длъжността 

„чистач“, чрез кандидатстване по документи и събеседване. Считано от 01 

март 2019 г., на основание чл. 70, ал. 1, във вр. с чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ със 

срок на изпитване 6 месеца на свободната щатна бройка за „чистач“ е 

назначен класирания на първо място кандидат Силвия Иванова Димова. 

С решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 40, т. 22 

от 11.12.2018 година е увеличен щата на съда с една щатна бройка за 

длъжността „Връзки с обществеността“, считано от 01.01.2019 г. Със 

Заповед № 89/10.04.2019 г. на Председателя на ОС – Велико Търново е 

обявена конкурсна процедура за заемане на длъжността в три етапа - по 

документи, практически изпит и събеседване. Считано от 26 юни 2019 г., 

на основание чл. 107 от КТ и чл. 343, ал. 1 от ЗСВ, във вр. с чл. 89 и 96 от 

КТ на свободната щатна бройка за „Връзки с обществеността“ е назначен 

класирания на първо място кандидат Надежда Людмилова Кръстева. 

Съгласно Заповед № 478 и 479 от 26.09.2019 г. на председателя на 

ОС – Велико Търново, Веселина Митева Митова е в неплатен отпуск, 

считано от 11.10.2019 г. до 09.10.2020 г. 

Считано от 01 януари 2020 г. на основание чл. 327, ал. 1, т. 12, във 

връзка с придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст 

Маргарита Сърменова напусна длъжността „съдебен деловодител”, след 

прекратяване на трудовото правоотношение на горното основание. 

Служба „Деловодство“ се ръководи от Завеждащ служба, той и 

съдебен деловодител“ Кръстинка Николова Василева. Съдебните 

деловодители са разпределени както следва: трима съдебни деловодители 

и завеждащ служба „Деловодство“ работят по наказателни дела; 6 съдебни 

деловодители извършват делообработката на граждански и търговски дела. 

Двама съдебни деловодители работят в регистратурата и завеждат 

входящи и изходящи книжа, извършват сканиране на входящите съдебни 

книжа, по които се образуват дела, а от началото на м. октомври водят 

Книгата на издадените и връчени призовки и Книгата за получени и 

върнати призовки и други съдебни книжа, за тези получени от други 

органи на съдебната власт. Двама съдебни деловодители – обслужване на 

граждани във връзка с извършване справки по делата, тъй като в съда е 

въведен принципа на обслужване на гражданите на едно гише. Единият от 

съдебните деловодители – регистратура – Албена Цветанова Иванова, води 

регистъра и делообработката на заявленията, постъпили по Закона за 

достъп до обществена информация, а от м. октомври и Регистъра за 
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уведомленията по чл. 47 ГПК и връчването на книжата по тях. Както е 

посочено по-горе двама от деловодителите, обработващи граждански дела 

– Димка Любомирова Василева и Росица Кънчева Илиева са съответно 

завеждащ РКИ и зам. завеждащ РКИ. 

Служба „Съдебни секретари“ са състои от завеждащ службата, той 

и съдебен секретар „граждански дела“ и десет съдебни секретари, 

разпределени по вид дела – 4 съдебни секретари за работа по наказателни 

дела и 7 за работа по граждански и търговски дела. Към настоящия момент 

е незаета 1 щ. бр. за „съдебен секретар“ за работа по наказателни дела. 

Следва да се отбележи, че съдебни секретари в случая въпреки 

извършеното разпределение по видове дела, се заместват на принципа на 

взаимната заменяемост, без оглед на правната материя. 

Съдебният статистик е ангажиран изцяло със статистическата 

обработка на делата, изготвя статистическите отчети на полугодие и 

годишните такива. Във връзка с различните видове проверки, извършвани 

относно работата на Окръжен съд – Велико Търново от Апелативен съд – 

Велико Търново, от Инспектората към ВСС и други ангажирани в този 

аспект институции, се изготвят от статистика. На него е възложено 

попълване данните за натовареност в СИНС. До 5-то число на всеки 

месеца изготвя и предоставя Председателя на съда с копия за двамата 

заместник председатели, ръководители на съответните отделения, справки 

относно насрочването, движението и приключването на делата за 

предходния месец както следва: справка за броя на постъпилите и 

разпределени дела – първоинстанционни и въззивни; справки за броя на 

предадените в деловодството граждански, търговски и наказателни дела 

/първоинстанционни и въззивни/; справка за предадените граждански, 

търговски и наказателни дела със съдебен акт, постановен/изготвен извън 

процесуалните срокове, съответно от открити или закрити заседания 

/първоинстанционни и въззивни/; Справки за първоинстанционни и 

въззивни граждански, търговски и наказателни дела, обявените за 

решаване и с неизготвени в рамките на процесуалните срокове решения 

или мотиви; справки за ненасрочените дела с посочване на причините за 

това. Води регистъра за отводите по граждански и наказателни дела, както 

и класьорите със съдебните актове по съдии, по които е реализиран 

инстанционен контрол с отбелязани индекси относно резултата от него. 

Определената със заповед на административния ръководител 

постоянно действаща комисия, извърши атестиране на съдебните 

служители от Окръжен съд – Велико Търново, за периода от 01.12.2018 г. 

до 30.11.2019 г. Комплексна оценка „отличен” е определена на 28 

служители, „много добър” – на 15 и „добър” – на 1 служител. Със Заповед 

№ 197/09.12.2019 г. на Председателя на съда на основание чл. 170, ал. 1 от 

ПАС са повишени в ранг четирима служители, а на основание чл. 170, ал. 3 

от ПАС, предсрочно са повишени в ранг трима служители. 

Със Заповед № 142/08.08.2019 г. на председателя на ОС – Велико 

Тръново е наложено дисциплинарно наказание „ЗАБЕЛЕЖКА“ на 

Валентина Чаушева на длъжност „съдебен секретар“. 
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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. 

Към 31.12.2019 г. щатната численост за съдебни служители е 48 

щатни бройки, от които действително заети в рамките на щатната 

численост са 47 бр. Свободна е 1 /една/ щ. бр. за длъжността „съдебен 

секретар“, а от 01.01.2020 г. е освободена и 1 /една/ щ. бр. за длъжността 

„съдебен деловодител“. 

Към 31.12.2019 г. съотношението: 

-  магистрати/служители (по щат) е 19:48 или 1:2.53 

-  магистрати/служители, спрямо реално заетия щат е 16:47 

или 1:2.94 

-  Магистрати/специализирана съдебна администрация (по 

щат) е 19:33 или 1:1.74 

3. Квалификация на магистрати и съдебни служители 

 

Съдии 

 

През 2019 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. „Проблеми в правоприлагането на производствата по 

стабилизация и търговска несъстоятелност“ – Ивелина Солакова, Иванка 

Димова, Искра Пенчева, Татяна Събева, Ирена Колева и Йордан 

Воденичаров. 

2.  „Практически аспекти на гражданския процес“ – Теодорина 

Димитрова, Ивелина Солакова и Иванка Димова. Обучението е 

организирано и проведено от Апелативен съд – Велико Търново по 

програмата за регионални обучения със съдействието на Националния 

институт на правосъдието. Водещ лектор бе съдия Емануела Балевска – 

временен преподавател в НИП-София, съдия в Върховен касационен съд. 

3. Национална конференция „Предизвикателства и перспективи 

пред Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и 
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гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ – Ивелина 

Солакова. 

4. „Особените залози и други търговски обезпечения – учредяване, 

вписване, пристъпване към изпълнение. Изпълнение по реда на ЗОЗ и 

ГПК. Особен залог върху търговско предприятие и други съвкупности. 

Проблеми. Практика“ – Искра Пенчева, Станислав Стефански, Татяна 

Събева и Димитринка Гайнова. 

 

Съдии от наказателно отделение участваха в следните обучения: 

1. „Процесуални нарушения в наказателния процес“– Сара 

Стоева. 

2. „Работна среща с органите по чл. 13, чл. 15 и чл. 20 от 

Закона за специалните разузнавателни средства“ – Сара Стоева. 

3. „Международноправно сътрудничество по наказателни 

дела – Европейска заповед за разследване“– Евгений Пачиков и Теодорина 

Димитрова. Обучението е организирано и проведено от Окръжен съд – 

Велико Търново по програмата за регионални обучения със съдействието 

на Националния институт на правосъдието. Водещ лектор бе съдия Татяна 

Грозданова – постоянен преподавател в НИП-София, съдия в Окръжен съд 

– София. 

4. „Международноправно сътрудничество по наказателни 

дела“ - Теодорина Димитрова, Владимир Попов и Пенко Цанков. 

Обучението е организирано и проведено от Окръжен съд – Ловеч по 

програмата за регионални обучения със съдействието на Националния 

институт на правосъдието. Водещ лектор бе съдия Ангелина Лазарова – 

временен преподавател в НИП-София, съдия в Апелативен съд – Варна.  

5. Framework of the Exchane Programe for Judicial Authorities 

implemented by the Europian Judicial Training Network – Брюксел“ -

Теодорина Димитрова. По тази програма съдия Теодорина Димитрова 

посети Провинциалния апелативен съд в град Леон, Провинция Леон-

Кастилия, Испания в периода 21-25 октомври 2019 година, по програмата 

за индивидуален обмен за административни ръководители. 

6. „Обучение на обучители на съдебни заседатели“ – 

Теодорина Димитрова. 

7. „Обучение за административни ръководители“ – Теодорина 

Димитрова. 

8. “Престъпления, извършвани чрез използването на 

информационни и компютърни технологии. Киберпрестъпления. Измами с 

банкови карти. Виртуални валути“ – Владимир Попов. 

 

Младшите съдии взеха участие в следните обучения: 

1. „Практически аспекти на гражданския процес“ – Ивайло Колев, 

Лилия Ненова и Светослав Иванов. 

2. „Предизвикателства в работата на районния съдия след 

назначаването му по реда на чл. 234 от ЗСВ“ –Ивайло Колев. 
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3. Участие по обменна програма на AIAKOS на EJTN, Барселона, 

Испания – Лилия Ненова. 

4.  Участие по обменна програма на AIAKOS на EJTN, Бордо, 

Франция – Светослав Иванов. 

5. Състезание ТЕМИС 2019 г. за младши магистрати на тема 

„Съдебна етика и професионално поведение“ – Светослав Иванов. 

На 06 и 07 юни 2019 г. в Хотелски комплекс „Севастократор“ с. 

Арбанаси, Националният институт на правосъдието с партньорството на 

Окръжен съд – Велико Търново организира регионално обучение на тема: 

„Международно правно сътрудничество по наказателни дела. Европейска 

заповед за разследване” . В обучението взеха участие съдии от ОС – 

Велико Търново, ОС – Ловеч, ОС – Плевен, РС – Габрово, РС – Велико 

Търново, РС – Павликени, РС – Горна Оряховица, РС – Павликени, РС – 

Елена, както и прокурори и следователи ОП – Велико Търново, от РП – 

Велико Търново, РП – Горна Оряховица. Лектор на обучението беше съдия 

Татяна Грозданова – съдия в Окръжен съд София и член на Националната 

съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в 

Република България. Крайната оценка на обучението е отлична и всеки от 

участниците останал изключително доволен от представената материя, 

която е нова относно международното правно сътрудничество в областта 

на наказателното право. 

 

Съдебни служители 

 

През 2019 година, с цел повишаване на своята квалификация, 

съдебните служителите при Окръжен съд – Велико Търново участваха в 

обучителни семинари, организирани основно от Националния институт на 

правосъдието, 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. Електронно дистанционно обучение „Умения за публично 

говорене“  – Калина Георгиева. 

2. Електронно дистанционно обучение „Европейски стандарти за 

защита на личните данни“ – Калина Георгиева. 

3. Обучение „Управление и развитие на екипи. Екипна работа и 

ефективност“– Калина Георгиева и Мария Карова. 

4. Обучение „Етично поведение на съдебния служител“ – Калина 

Георгиева.  

5. Обучение за изграждане на автоматизирана информационна 

система (АИС) Единен регистър на вещите лица (ЕРВЛ) –Димитър 

Кабранджиев. 
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6. Участие в индивидуално обучение за длъжността „Връзки с 

обществеността“ проведено от Елена Бангиева – експерт „Връзки с 

обществеността“ в Апелативен съд – Варна – Надежда Кръстева. 

Служители от специализираната администрация в Окръжен съд 

Велико участваха в следните семинари и дистанционни обучения: 

1. Обучение „Работа с текстове съгласно актуалните 

граматически правила“ – Галина Занчева и Калина Георгиева. 

2. Електронно дистанционно обучение „Вербална/невербална 

комуникация“ – Ирена Кръстева. 

3. „Начално обучение на съдебни служители“ – Стефка 

Филипова. 

4. Обучение „Международноправно сътрудничество по 

наказателни дела – Европейска заповед за разследване“  - Невена Ганева. 

5. Обучение „Практически аспекти на гражданския процес“ – 

Невена Ганева. 

6.  
 Следва да бъде отбелязано, че и през 2019 година бяха 

конституирани новите две национални мрежи за съдебно сътрудничество 

по наказателни и граждански дела. Двама от съдиите в Окръжен съд – 

Велико Търново участваха активно в създадените с решение на ВСС 

Национална мрежа на международно сътрудничество до конституирането 

на новите две. Съдия Ивелина Солакова бе член на Националната съдебна 

мрежа за международно сътрудничество по граждански и търговски дела, а 

съдия Теодорина Димитрова бе член на Национална мрежа за 

международно сътрудничество по наказателни дела и контактна точка в 

Европейската съдебна мрежа по тези въпроси. Независимо от 

обстоятелството, че те вече не са членове на така новосформираните две 

нови национални мрежи за съдебно сътрудничество, същите активно 

съдействат на на колегите от ВТОС и от други съдилища в съответните 

области на международното правно сътрудничество и дават консултации и 

оказват съдействие при прилагане правото на ЕС и изготвянето на 

различни документи и решаването на правни казуси с международен 

елемент. 
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IIII..  ДДВВИИЖЖЕЕННИИЕЕ  

ННАА  ДДЕЕЛЛААТТАА  
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ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

1. НЕСВЪРШЕНИ ДЕЛА към 31.12.2018г.  

В табличен вид са представени несвършените дела към 31 декември 

на всяка от трите предходни години 2016г., 2017г. и 2018г. и които се 

прехвърлят към следващата съответно –2017г., 2018г. и 2019 г 

  

Година 

Общо останали 

дела в началото 

на периода 

Граждански 

дела 

Наказателни 

дела 

2017 322 254 68 

2018 336 289 47 

2019 372 326 46 

 

При сравнителния анализ на годините 2017-2019 година е видно, че 

броя на несвършените дела към началото на всяка следваща година е 

относително устойчив, като към 31.12.2017г. прехвърлени за 01.01.2018г. е 

налице увеличение на общия брой несвършени дела, което се дължи на 

увеличения брой на несвършените граждански дела. Към 31.12.2018 

година прехвърлени към 01.01.2019 год. е налице увеличение в общия брой 

на несвършените дела, отново дължащо се на увеличението на останалите 

несвършени граждански дела, докато при несвършените наказателни дела 

към 31.12.2018 година или към 01.01.2019г. са прехвърлени несвършени 

само 46 бр. наказателни дела. – с един брой по-малко от предходния 

период. Причина за по-голямата висящност при гражданските дела към 

01.01.2019 год. се дължи от една страна, поради по-голямото постъпление 

от този вид дела през последните два месеца на годината, които 

практически не могат да бъдат свършени в рамките на 2018 година с оглед 

процесуалните правила за размяна на книжата преди насрочването на 

делата в открито заседание. 

Брой на постъпилите дела  

  

Година Всичко дела 
Граждански 

дела 

Наказателни 

дела 

2017 1874 1301 573 

2018 1789 1228 561 

2019 1965 1459 506 

 

Сравнителният анализ на горната таблица показва увеличение на 

общия брой новопостъпили дела за 2019 година, както спрямо предходната 

2018 год., така и спрямо 2016 година. След намаленото постъпление на 

дела за 2018 година през 2019 година се наблюдава увеличено такова, 

което се дължи основно на повишеното постъпление на граждански и 

търговски дела, докато при наказателните дела продължава да се 
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наблюдава намаление на новопостъпилите дела. Намаленото постъпление 

на нови дела през 2018 г. се дължи на такова както при гражданските и 

търговски дела с 73 броя в сравнение с предходната 2017 година. През 

2019 година ма само намалено постъпление на нови наказателни дела и то 

със 55 броя, а спрямо 2017 година намалението на новопостъпилите 

наказателни дела е с 67 бр. Постъплението на нови граждански и търговски 

дела през 2019 година е увеличено както спрямо предходната 2018 година, 

така и спрямо 2017 година съответно – с 231 броя нови граждански и 

търговски дела спрямо 2018 година, а спрямо 2017 година увеличението е 

със 158 броя. Анализът сочи, че е налице общо увеличение на 

новопостъпилите дела през 2019 година спрямо предходните две – с 176 

бр. общо спрямо 2018 година, а спрямо 2017 година – с 91 бр. 

Към новопостъпилите през всяка от трите отчетни години /2017г., 

2018г. и 2019г./ се прибавят като постъпили и делата върнати от 

инстанционен контрол през съответния отчетния период за разглеждани 

под същия номер, но които са били отразени като свършени през 

предходната година – за 2017 г. – 10 бр. дела, за 2018 г. – 7 броя и за 2019 

г. – 5 бр., от тях за 2017 година – гражданските дела са 8 броя, а 

наказателните дела – 2 броя; за 2018 г. – гражданските са 7 броя, а 

наказателни дела – няма и за 2019 г. – гражданските са 4 броя, а 

наказателни дела – 1 брой.  

.  

В следващата таблица се илюстрира именно общо постъпилите дела 

за трите години 8новообразувани с нов номер и тези върнати през 

годината, но останали за разглеждане под същия номер/ –2017г.,  2018г. и 

2019 г. 

 

 

Общо постъпилите дела 

 

Година Всичко дела 
Граждански 

дела 

Наказателни 

дела 

2017 1884 1309 575 

2018 1796 1235 561 

2019 1970 1463 507 

 

 

 

2. БРОЙ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ 

 

През отчетната 2019 година в Окръжен съд – Велико Търново е 

имало за разглеждане общо 2342 дела, от които 372 висящи в началото на 

отчетния период и 1970 дела постъпили през годината. В табличен вид се 

представят делата за разглеждане за 2019 г. в сравнителен аспект за 

предходните две години – 2017 г. и 20148 г.. 
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Година 
Всичко дела за 

разглеждане 

Граждански 

дела 

Наказателни 

дела 

2017 2206 1563 643 

2018 2132 1524 608 

2019 2342 1789 553 

 

В сравнение с предходните 2018 и 2017 години през 2019 година е 

налице увеличение на общия брой дела за разглеждане, като спрямо 2017 

година – с 136 бр. дела, а спрямо 2018 година - с 210 бр. Увеличението на 

общия брой дела за разглеждане през 2019 година спрямо двете предходни 

години – 2017 г. и 2018 г. се дължи на увеличеното постъпление на 

новообразувани граждански и търговски дела общо през 2019 година, 

както и на повишените показатели за останали несвършени дела от този 

вид през всяка една от предходните години. Последното обстоятелство е 

резултат от постъплението на голям брой дела през последните два месеца 

на всяка отчетна година. Докато през 2018 година се наблюдава намаление 

на постъплението както при гражданските и дела като цяло и така и на 

наказателните дела спрямо предходната 2017 година, то през 2019 година 

увеличението изцяло се дължи на увеличеното постъпление на граждански 

дела първа и втора инстанция и търговски дела. По надолу в доклада ще 

бъде разгледано постъплението и брой дела за разглеждане по материя и 

видове, базирано на утвърдените от ВСС статистически отчети. 

 

А. ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ ДЕЛА 

Всичко дела първа инстанция за разглеждане през 2019 година са 

били 966 бр., от които 644 граждански дела и 322 наказателни дела. За 

сравнение всичко дела първа инстанция за разглеждане през 2018 година 

са били 1010 бр., от които 656 бр. граждански дела и 354 бр. наказателни 

дела. В сравнителна таблица е посочено по долу броя 

първоинстанционните дела за 2019 година заедно със тези за 2017 година и 

2018 година за по-прегледно сравнение и анализиране.  

 

  

Година 
Всичко дела 

І инст. 

Гражданки 

дела/търговски 

дела 

Наказателни 

дела 

2017 959 582 377 

2018 1010 656 354 

2019 966 644 322 

 

Изводът е, че за разлика от предходната 2018 година, когато има 

увеличение на общия брой дела за разглеждане в Окръжен съд – Велико 

Търново като първа инстанция, през 2019 година е налице намаление на 

общия брой дела за разглеждане първа инстанция с 44 броя, но пък спрямо 
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2017 година е налице увеличение със 7 бр. По отношение на 

първоинстанционните граждански и търговски дела общия брой за 

разглеждане в сравнителен аспект пред последните три години показва, че 

спрямо 2018 година има намаление с 12 бр., но спрямо 2017 година има 

увеличение с 62 броя. При първоинстанционните наказателни дела се 

наблюдава устойчива тенденция за намаляване на общия брой дела за 

разглеждане, дължащо се основно на намалението на новопостъпили дела 

през всяка година.  

 

Граждански дела – първа инстанция 

 

Гражданските дела първа инстанция за разглеждане през отчетната 

година са били общо 644 броя, като тук се включват първоинстанционни 

граждански, първоинстанционни частни граждански, търговски и частни 

търговски дела, както и разгледаните жалби за бавност. От тези дела 429 

броя са новообразувани, 1 брой е върнато за ново разглеждане под нов 

номер и 4 броя са продължили под същия номер. Останалите несвършени 

от предходни периоди граждански дела първа инстанция са 215 броя. В 

сравнение с предходната 2018 г. се наблюдава лек спад в броя на 

новообразуваните граждански и търговски дела първа инстанция, както и 

лек спад в общия брой дела за разглеждане от този вид. Намалението обаче 

е незначително, като не може да се счете, че става дума за тенденция в тази 

насока. По-скоро се касае за сравнителна устойчивост в броя на 

постъпленията и в общия брой дела за разглеждане през периода 2018-

2019г. За периода, който предхожда тези две години, броят на 

новопостъпилите дела от този вид се е увеличавал, като може да се 

приеме,че се е запазил до достигнатите по-високи нива. Статистиката сочи, 

че през 2018 г. общият брой на граждански дела първа инстанция за 

разглеждане е бил 656 броя, през 2017 г. общо делата за разглеждане от 

този вид са били 538 броя, а през 2016 г. – 499 броя дела за разглеждане.  

Наблюдава се тенденция на увеличение при броя на висящите 

граждански дела първа инстанция от предходни периоди и увеличение на 

броя на висящите търговски дела. При гражданските дела броят на 

висящите в началото на периода е 73 бр. при 66 бр. в началото на 2018 г. 

При търговските дела от 105 броя висящи търговски дела в началото на 

2018г. в началото на 2019г. броят им е 141. Увеличението на висящи 

граждански и търговски дела в началото на 2019 г. от предходни периоди 

се дължи на обстоятелството, че през 2018 г. е увеличен броят на 

постъпленията на дела от този вид, както и на факта, че част от тези дела са 

постъпили в края на годината. 

През отчетния период се наблюдава лек спад в броя на 

постъпленията на първоинстанционни граждански дела (без търговски, 

частни търговски и жалби за бавност). 
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Таблица 1 
 

Година 

Общо 

граждански 

дела І 

инстанция за 

разглеждане 

Останали от 

предходен 

период 

Постъпили през 

отчетния период 

2017 182 64 119 

2018 232 66 116 

2019 204 73 131 
 

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 21 броя, 

от които 21 броя новопостъпили, като се наблюдава връщане към нивото 

на постъпление през 2017 г.(когато броят е бил 22) след незначителен спад 

на постъпленията от този вид дела през 2018г.(13 броя). 

През 2019 год. общият брой търговските дела за разглеждане е 412, 

от които 141 броя дела останали несвършени от предходни периоди и 271 

броя новопостъпили. След отчитаната през предходните години постоянна 

тенденция на увеличение на броя на тези дела, през 2019 г. броят на 

постъпленията е намалял, като в случая не може да се говори за драстично 

намаление, тъй като става дума за 33 дела по- малко. От долната таблица 2 

се вижда всъщност, че е налице намаление спрямо 2018 г., но спрямо 2017 

г. е налице увеличено постъпление на търговски дела първа инстанция 

през 2019г. Заради останалите висящи от предходния период (към 

31.12.2018г.) търговски дела първа инстанция е налице увеличение на 

общия брой дела за разглеждане от този вид спрямо всяка една от 

предходните две години (2018г. – с минимален брой – 3 бр., но спрямо 

2017г. – увеличението е с 81 бр.). 

 

Таблица 2 

Година 
Общо 

търговски дела 

Останали от 

предходен 

период 

Постъпили през 

отчетния 

период 

2017 331 80 251 

2018 409 105 304 

2019 412 141 271 
Таблица 2 отразява броя на търговските дела за разглеждане през отчетния 

период  

 

През 2016 г. е въведена нова статистическа форма за отчитане броя 

на разгледаните граждански дела първа инстанция, която отчита броя на 
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разгледаните дела /новопостъпили и останали несвършени от предходния 

период/ по вид на гражданския спор. По-надолу в изложението ще бъде 

извършен анализ по видове първоинстанционни граждански дела за 

разглеждане за 2019 година в сравнителен аспект с тези през предходната 

2018 година и през 2017година. 

През 2019 година общият брой на делата за разглеждане по 

предявени искове по СК и ЗЛС е 84. От тях 25 броя са останали от 

предходни периоди, а 59 броя са новообразувани. 

 

 Таблица 3 

Годи-

на 

Общ 

брой за 

разглеж-

дане 

Новообразу-

вани 

От 

предходни 

периоди 

По 

подсъдност 

Върнати за 

разглеждане под 

същия номер 

Под нов 

номер 

2019 84 59 25 - - - 

2018 95 73 22 2 - - 

2017 83 63 16 4 - - 
Таблица 3 отразява сравнение между броя на делата по СК и ЗЛС за  

периода 2017-2019г. 

 

Сравнението на цифрите показва, че броят на делата от този вид като 

постъпление е намалял. Завишен е броят на висящите от предходни 

периоди.  

През 2019 година общият брой на делата за разглеждане по 

предявени облигационни искове е 103. От тях 45 броя са останали от 

предходни периоди, 48 броя са новообразувани, 9 броя дела са получени 

по подсъдност и 1(едно) дело е продължило за разглеждане под същия 

номер.  

 

Таблица 4 

Годи-

на 

Общ 

брой за 

разглеж-

дане 

Новообразу-

вани 

От 

предходни 

периоди 

По 

подсъдност 

Върнати за 

разглеждане под 

същия номер 

Под нов 

номер 

2019 103 48 45 9 1 - 

2018 119 69 39 8 3 - 

2017 76 33 37 3 2 2 
Таблица 4 отразява сравнение между броя на делата облигационни искове 

за периода 2017-2019г. 

 

Сравнителният анализ показва намаление в постъпленията за този 

вид дела за отчетния период спрямо предходната година. 

През 2019 година общият брой на делата за разглеждане по 

предявени вещни искове е 4. От тях 2 броя дела са останали несвършени от 

предходни периоди, 2 броя дела са новообразувани. По долу в табличен 

вид са представени данните за този вид дела, анализът на която води до 

извод, че при този вид дела има сравнителна статистическа устойчивост в 

броя на постъпилите и общо разгледаните дела, образувани по предявени 

вещни искове, който устойчиво е малък. 
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Таблица 5  

Годи-

на 

Общ 

брой за 

разглеж-

дане 

Новообразу-

вани 

От 

предходни 

периоди 

По 

подсъдност 

Върнати за 

разглеждане под 

същия номер 

Под нов 

номер 

2019 4 5 2 - - - 

2018 7 5 2 1 - - 

2017 10 3 7 - - - 
Таблица 5 отразява сравнение между броя на делата по вещни искове за 

периода 2017-2019г. 

 

 

През 2019 година са образувани 4 броя дела по установителен иск, 

като за сравнение през 2018 година от този вид дела е образувано само 

1(едно) дело. Общият брой дела за разглеждане от този вид е бил 5 през 

отчетния период. 

 

Таблица 6 

Годи-

на 

Общ 

брой за 

разглеж-

дане 

Новообразу-

вани 

От 

предходни 

периоди 

По 

подсъдност 

Върнати за 

разглеждане под 

същия номер 

Под нов 

номер 

2019 5 4 1 1 - - 

2018 1 1 - - - - 

2017 3 2 1 - - - 
Таблица 6 отразява сравнение между броя на делата по установителни 

искове за периода 2017-2019г. 
 

През 2019 година общият брой на делата за обезпечение е 15, като 

всички са новообразувани, от тях 1(едно) дело е постъпило по подсъдност .  

 

Таблица 7 

Годи-

на 

Общ 

брой за 

разглеж-

дане 

Новообразу-

вани 

От 

предходни 

периоди 

По 

подсъдност 

Върнати за 

разглеждане под 

същия номер 

Под нов 

номер 

2019 14 14 - 1 - - 

2018 11 11 - 1 - - 

2017 18 18 - 3 - - 
Таблица 7 отразява сравнение между броя на делата за обезпечение за 

периода 2017-2019г. 
 

Сравнителният анализ сочи устойчив брой на постъпленията на дела 

от този вид за последните две години.  

През отчетния период в съда са постъпили и разгледани общо 13 

броя частни производства. От този вид дела едно е останало висящо от 

предходни периоди. През 2018 г. броят на делата от същия вид е бил 4, а 

през 2017 г. -7 броя.  
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През 2019 година в Окръжен съд – Велико Търново са постъпили за 

разглеждане 4 броя дела от вида „други граждански дела“ - шифър 1300, 

като същият е бил техния брой през 2017 г., а през 2018 г. постъпленията 

от този вид дела е бил 5 броя. 

През 2019 година общият брой на делата за разглеждане по искове за 

права или правоотношения, породени или отнасящите до търговска 

сделка е 225. От тях 96 броя дела са останали несвършени от предходни 

периоди, 114 броя дела са новообразувани, 12 броя са постъпили по 

подсъдност, 1(един) брой е върнато за разглеждане под нов номер и 2 броя 

са продължили за разглеждане под същия номер. 
 

Таблица 8 

Годи-

на 

Общ 

брой за 

разглеж

дане 

Новообразу-

вани 

От 

предходни 

периоди 

По 

подсъдност 

Върнати за 

разглеждане под 

същия номер 

Под нов 

номер 

2019 225 114 96 12 2 1 

2018 175 107 68 7 1 4 

2017 154 82 62 7 3 - 
 

Таблица 8 отразява сравнение между броя на делата по искове за права или 

правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка за периода 2017-

2019г. 
 

При този вид дела се наблюдава малко увеличение на постъпленията 

и завишение в броя на висящите дела от предходни периоди. При този вид 

дела за последните години се наблюдава тенденция да нараства броя на 

новопостъпилите дела, което е довело и до увеличение на висящите дела 

към 31.12.2019 година. 

През 2019 година е образувано само едно дело по искове за права или 

правоотношения, отнасящи се до концесия, обществена поръчка или 

приватизационен договор. През предходните две години няма образувани 

дела от този вид. 

През 2019 година общият брой на делата за разглеждане по 

предявени искове за прекратяване на търговско дружество по съдебен 

ред е 18. От тях 3 броя са останали несвършени от предходни периоди, а 15 

броя дела са новообразувани.  
 

Таблица 9 

Годи-

на 

Общ 

брой за 

разглеж

дане 

Новообразува

ни 

От 

предходни 

периоди 

По 

подсъдност 

Върнати за 

разглеждане под 

същия номер 

Под нов 

номер 

2019 18 15 3 - - - 

2018 10 7 3 - - - 

2017 30 27 3 - - - 
Таблица 9 отразява сравнение между броя на делата по предявени искове за 

прекратяване на търговско дружество за периода 2017-2019г.  
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При този вид дела се наблюдава завишение в броя на 

новообразуваните дела спрямо 2018 година, като не е достигнат броят на 

новопостъпили през 2017 г – 27 бр. Изводът е, че при този вид дела не 

може да се определи тенденция в постъпленията. По-голямата част от тях 

са по предявен иск от прокурора, така че тук постъплението частично 

зависи и от активността на прокуратурата в тази насока. 

През 2019 година общият брой на делата по искове за отмяна 

решение на общо събрание на търговско дружество /ТД/ и нищожност при 

повторност на отменено решение на орган на ТД е 3, като 2 броя от тях са 

останали висящи от предходни периоди, а едно е новопостъпило.  

За отчетния период е постъпило едно дело по иск за защита на 

членствени права в ТД. Постъпило е и едно дело по иск за заплащане на 

дивидент и равностойността на дружествен дял. 

Общият брой на делата по несъстоятелност е 58, като в тази бройка 

влизат делата по молби за откриване на производство по несъстоятелност и 

дела по искове, свързани с производството по несъстоятелност- 

отменителни искове и искове за попълване масата на несъстоятелността. 

От тях 24 броя дела са останали несвършени от предходни периоди, а 34 

броя дела са новообразувани, като едно е върнато за разглеждане под 

същия номер.  

 

Таблица 10 

Годи-

на 

Общ 

брой за 

разглеж

дане 

Новообразува

ни 

От 

предходни 

периоди 

По 

подсъдност 

Върнати за 

разглеждане под 

същия номер 

Под нов 

номер 

2019 39 30 9 - 1 - 

2018 50 28 22 - - - 

2017 39 28 10 - 1 - 
Таблица 10 отразява сравнение между броя на делата по молба за откриване 

на производство по несъстоятелност за 2017 -20019г. 

 

По този вид дела има устойчиво постъпление за последните три 

години. Прави впечатление, че в началото на 2019 г. броят на останалите 

висящи производства по чл. 625 от ТЗ е значително намалял в сравнение с 

началото на 2018 година. Това означава, че голяма част от висящите 

производства са приключили, което, предвид характера и 

продължителността на тези производства, е добър атестат за работата на 

съдиите от гражданското отделение.  

В Окръжен съд – Велико Търново през 2019 година е образувано 1 

брой дело за прогласяване нищожност/недействителност на действия и 

сделки по отношение кредиторите по несъстоятелността, при 9 броя 

през 2018 година, както и 2 броя дела по искове за установяване 

съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, при 3 

броя за предходната година.  

През 2019 година броят на делата по иск за установяване 

нищожност или недопустимост на вписването или несъществуване на 
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вписано обстоятелство се е увеличил, като са образувани 3 броя дела от 

този вид при 4 броя за предходната година/2018г./. 

За отчетния период са постъпили 3 броя дела по искове за спорове за 

интелектуална собственост. 

През 2019 година общият брой на делата за разглеждане по жалби 

против отказ на длъжностно лице по вписванията по ЗТРРЮЛНЦ за 

вписване/обявяване, е 70. От тях 16 броя дела са останали от предходни 

периоди, а 64 броя дела са новообразувани.  
 

Таблица 11 

Годи-

на 

Общ 

брой за 

разглеж

дане 

Новообразува

ни 

От 

предходни 

периоди 

По 

подсъдност 

Върнати за 

разглеждане под 

същия номер 

Под нов 

номер 

2019 70 64 6 - - - 

2018 75 74 1 - - - 

2017 31 30 1 - - - 
Таблица 11 отразява сравнение между броя на делата за разглеждане по 

обжалвания отказ на длъжностно лице по ЗТРРЮЛНЦ  за 2017-2019г. 

 

Анализът на горната таблица налага извода, че по този вид дела 

броят на новообразуваните през 2018 година и 2019 година остава 

устойчив, докато през 2019 година има увеличен над 2 пъти в сравнение с 

предходните 2016 година и 2017 година.  

 

След влизане в сила на измененията на ЗТРРЮЛНЦ и отпадане 

компетентността на окръжните съдилища относно регистрацията на 

юридическите лица с нестопанска цел и през 2019 година обективно не са 

образувани нови фирмени дела. 

Независимо от горните обстоятелства окръжните съдилища останаха 

компетентни за регистрацията на някои конкретни видове юридически 

лица, според изричното разпореждане на специалните закони – 

регистрация на ЖКС, регистрация на адвокатски дружества и др. През 

2019 година в Окръжен съд – Велико Търново не са постъпвали и не са 

образувани нови дела за регистрация на горепосочения вид ЮЛ. 

 

През 2019 година общият брой на частните търговски дела за 

разглеждане е 27, от които новопостъпили са 24 броя ЧТД, в това число и 3 

получени по подсъдност. 

 

Наказателни дела – първа инстанция 
 

Брой дела за разглеждане 1.01.2019 г.- 31.12.2019 г. 

 

 Новообразувани дела през 2019 г. са НОХД – 46 бр., АНД – 3 бр. и 

ЧНД – общо 232 бр.  

 Останали несвършени от предходен период са: НОХД – 19 бр. и ЧНД 

- 7 бр. и 0 бр. несвършено АНД. 
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 Общо са разгледани: НОХД - 66 бр., АНД - 3 бр. и ЧНД – 239 бр. 

Сравнителен анализ на образуваните и разгледани НОХД за период 

от три години: 2017 г.,  2018г. и 2019г. 

Образувани НОХД са както следва: за 2017 год. – 46 бр., за 2018г. - 

48 бр., за 2019г. – 46 бр. Разгледаните НОХД за същия период са както 

следва:  за 2017 год. - 63, за 2018г. - 70 бр. и за 2019г. – 66 бр. 

При сравнителния анализ за периода от три години се констатира за 

2019 година спрямо 2018 година намаление с 2 бр. новопостъпили НОХД, 

а при разгледаните НОХД е налице намаление с 4 броя дела. Спрямо 2017 

год. е налице един и същ брой дела новопостъпили НОХД - 46 бр. и с три 

броя по малко разгледани през 2017г. - 63 бр. Увеличението на общият 

брой разгледани НОХД се дължи на по-големия брой останали 

несвършени дела към 01.01.2019 година от предходния период – 19 броя и 

2 бр. по-малко новопостъпили НОХД за 2019 година. През предходните 

две години висящите дела са били както следва: за 2017 година – 16 бр., 

следователно по-малко, а през 2018 година висящите дела останали 

несвършени в началото са били 22 бр. т.е. с 3 бр. в повече спрямо 2019г. 

Постъпилите през 2019 година обвинителни актове и образувани 

НОХД по видове престъпления и ведно с останалите за разглеждане от 

предходната година, са както следва:  

- Престъпления по против личността - общо за разглеждане 13 

броя, от които 3 бр. несвършени от 2018г. и 10 бр. новообразувани през 

2019г.: в това число НОХД за престъпления по чл. 115 от НК- 1 бр. 

останало недовършено от 2018г. и 4 бр. новопостъпили през 2019г.; по чл. 

116 от НК – 3 бр. новопостъпили през 2019г.; по чл. 123 от НК – общо 5 

броя – две останали несвършено от 2018г. и 3 броя новообразувани през 

2019г.; НОХД за престъпление по чл. 152, ал. 4 от НК – 1 бр. останало 

несвършено от 2018г.  

- Престъпления по против собствеността – общият брой на тези 

дела за разглеждане е 5, едно останало от 2018г. и 4 бр. новопостъпили 

през 2019 г., от които 3 бр. по чл. 199, ал. 1 от НК и 1 бр. по чл.199, ал. 2 

НК.  

- Престъпления против стопанството – през 2019 година делата 

за разглеждане от този вид са били 11 броя, от които 4 бр. останал от 

предходната 2018 година и 7 броя новообразувани през 2019 година.   

- Престъпления против финансовата, данъчната и 

осигурителната система - през 2019г. делата за разглеждане от този вид са 

били 8 броя, от които 3 бр. останали от предходния период и 5 бр. 

новопостъпили. Един брой НОХД е за престъпление по чл. 253 от НК и 

всичките останали 7 броя дела по тази глава от НК са за престъпления по 

чл. 255 - чл. 257 НК; 

- Престъпления против действието на държавните органи, 

обществени организации и лица, изпълняващи публични функции – през 

2019 год. общо делата за разглеждане от този вид са били 2 бр., които с 

новопостъпили, като и двете дела са за престъпление по чл. 304а от НК - 

подкуп на длъжностно лице. 
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- Общоопасни престъпление – През 2019 година общият брой на 

делата от този вид е бил 25, от които 7 броя са останали несвършени от 

предходния период и 18 бр. са новопостъпили. Разгледани по конкретни 

видове НОХД през 2019 година са както следва: 

- с обвинения за престъпления по чл. 330, ал. 2 и 3 от НК /палеж/ 

- 2 бр.новообразувани. 

- с обвинения за престъпления по чл. 343, ал. 1, б. „в“ от НК - 5 

бр. новообразувани и 2 бр. останали несвършени от края на 2018 г.;  

- по чл. 343, ал. 3, б. „б“ и ал. 4 от НК - 6 броя, от които от 

предходния период 4 броя и 2 броя новопостъпили;  

- по чл. 354а, ал. 1 и ал. 2 НК - 8 бр. новообразувани и един бр. 

останал от предходната година. 

През изминалата 2019 година при образуваните и разгледани 

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

обвинителни актове и споразумения за извършени престъпления по Глава 

11 от НК „Общоопасни престъпления“ - 18 бр. Следват НОХД за 

престъпления против личността - 10 броя, на трето място са тези 

престъпления против собствеността – общо 7 бр.  

За разлика от предходните години през 2019 година образуваните 

НОХД за престъпления по чл. 249 НК бележат намаление - 4 бр. 

новообразувани и 2 останали от 2018г. Докато за 2018г. имаме 12 бр. 

новообразувани. Наблюдава се запазване броя на образуваните НОХД по 

глава единадесета „Общоопасни престъпления“ от НК и най-вече тези 

против транспорта и съобщенията. За 2017 година новообразуваните от 

този вид дела са нараснали двойно – 13 броя и с останалите 3 бр. от 

предходната 2016 г. общия брой дела за разглеждане е бил 16. Докато за 

2018 г. са разгледани общо 15 бр. дела - 8 броя останали от предходния 

период и 7 броя новообразувани. То за 2019г. са 25 бр. – от които 18 бр. 

новообразувани. 

При образуваните и разгледани дела за извършени престъпления по 

чл. 199 от НК – грабеж - през 2017 год. са били 5 броя от този вид дела , за 

2018 г. също 5 броя, като новообразувани са 4 бр. и едно от предходен 

период, за 2019г. е същият брой като този през 2018г. 

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. През 2017 година новообразуваните дела по чл. 255-257 НК са 

били 4 броя и с останалите 5 бр. несвършени от 2016г. – общо 9 броя за 

разглеждане, а по чл. 354а, ал. 1 и ал. 2 от НК има 4 новообразувани и с две 

от предходната година – общо 6 бр. за разглеждане. За 2018г. делата по чл. 

255-257 от НК са общо 6 броя - две новообразувани и четири останали от 

предходните периоди, а по чл. 354а от НК са постъпили новообразувани 11 

броя. За 2019 г. делата по чл. 255-257 от НК са общо 4 броя - две 

новообразувани и 2бр. останали от предходните периоди, а по чл. 354а от 

НК са постъпили новообразувани 8 броя и 1 бр. останал от предходната 

година или общо 9 броя. От тази статистика е видно, че тези видове дела 

бележат устойчивост по брой. 
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По отношение на образуваните дела по чл. 115-118 НК през 2019 г. 

са новообразувани 10 бр. и останали от предходни периоди 3 бр. 

По отношение на образуваните дела по чл. 115-118 НК през 2018 г. 

са новообразувани 5 бр. и останали от предходни периоди 5 бр., а през 

2017 г. - 6 бр. новообразувани. Следователно броя на НОХД за 

престъпления против личността бележи ръст през 2019 г. 

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

278 НК за 2017 г., когато са образувани - 2 броя дела от този вид 

престъпление, то през 2018г. по чл. 277 от НК няма образувано ново дело, 

а по чл. 278 от НК е образувано само едно дело т.е. тенденцията при този 

вид дела се запазва без увеличение. През 2019 год. по чл. 277 от НК няма 

образувано ново дело, а по чл. 278 от НК има образувано само едно дело 

т.е и през тази година броя на делата е идентичен с този от 2018г.  

За периода от три години се запазват ниски стойности на 

образуваните дела за извършени престъпления по чл. 123 НК и по чл. 304 - 

304а НК. За 2017 год. има образувано само 1 бр. НОХД за престъпление по 

чл. 304а от НК. За 2018г. по чл. 123 от НК има новообразувани 3 бр. дела, а 

по чл. 304 - 304а от НК - 2 бр. За 2019г. по чл. 123 от НК има 

новообразувани 3 бр. дела и с останалите 2 бр. от предходната година – 

общо са разгледани 5 броя от този вид НОХД, а по чл. 304 - 304а от НК - 2 

бр. Следователно и по отношение на образуваните и разгледани дела от 

тези видове престъпления няма ръст и се запазват бройките на делата в 

тези ниски стойности по едно-две дела на година. 

През 2017 година новообразуваните дела за извършено престъпление 

по чл. 142 от НК са 3 броя. Няма новообразувани през 2017 година дела за 

престъпления по чл. 253 от НК, но е останало едно от този вид несвършено 

от 2016 година, продължило да се разглежда през 2017г. За 2018г. няма 

образувани дела по чл. 142 от НК, а по чл. 253 от НК има новообразувани 4 

бр. дела. За 2019г. по чл.142 от НК няма образувани нови дело, няма и 

новообразувани дела по чл. 253 от НК, а едва сега е приключило това дело, 

което е образувано през 2015 г. Следователно и тези видове дела са малко 

на брой и устойчиво запазват незначителния си брой. 

През 2017 год., през 2018г. и през 2019г. няма образувани дела за 

извършено престъпление по чл. 357 НК 

През 2017 г. е образувано само 1 /едно/ АНД и с останалото едно от 

този вид от предходния период на производство през 2017 г. за били общо 

две АНД. През 2018г. няма новообразувани АНД. През 2019г.са 

новообразувани 3 броя. 

През 2017 година са образувани нови частни наказателни дела /ЧНД/ 

269 бр. и с останалите несвършени 14 бр. от предходната година и 1 бр. 

под същия номер на производство са били общо 284 броя ЧНД. През 2018г. 

са образувани нови частни дела 232 бр., като са останали несвършени от 

предходния период 11 броя дела или общо са 252 броя. През 2019 г. са 

образувани нови частни дела 232 бр., като са останали несвършени от 

предходния период 7 броя дела или общо са 239 броя. 

През 2019 година се наблюдава намаление на този вид дела с 45 бр. 

спрямо 2017 година, докато намалението им спрямо 2018 година е 24 броя. 



 30 

Следва да се отбележи, че ЧНД – разпити пред съдия за 2017 година 

са 28 бр., а през 2018 г. броя им е 21 броя, а през 2019г. - само 14 броя т.е 

този вид дела пред последната година е намалял наполовина в сравнение с 

2017г.  

През 2017 година съдебните производства ЧНД – първа инстанция са 

били 284 бр., от които новообразувани 269 бр. и 14 бр. останали 

несвършени от предходната 2016 г. По видове ЧНД – съдебно 

производство са както следва: 

- по чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК /чл. 23-27 НК/ - 10 бр. – 8 бр. 

новообразувани 2 бр. останали несвършени от предходен период; 

-  по чл. 451 НПК – 14 броя – 2 бр. останали от предходен 

период и 12 броя новообразувани; 

- по чл. 87 НК – 2 броя новообразувани и няма останали от 

предходен период; 

- по чл. 64-65 НПК – 37 бр. новообразувани; 

- по чл. 146 -165 НПК – 68 броя новообразувани; 

- по чл. 222 -223 НПК – 28 бр.; 

- по чл. 243 НПК – 4 бр. останали несвършени от предходен 

период и 7 броя новообразувани за 2017 г. или общо 11 броя за 

разглеждане; 

- по ЗЕЕЗА – 13 броя новообразувани; 

- по чл. 38 ЗПИИРКОРНФС – 7 броя останали несвършени от 

предходен период и 28 броя новообразувани или общо 35 броя дела за 

разглеждане; 

- по ЗСРС - 88 броя; 

- по чл. 68 от НПК има образувано само 1 бр. ЧНД; 

- по чл. 111 НПК – само 1 броя; 

- по чл. 463 НПК – 2 броя новообразувани дела; 

През 2017 година няма образувани ЧНД по чл. 61 НПК, чл. 73 НПК и 

по чл. 368 НПК. 

През 2018 година съдебните производства ЧНД – първа инстанция са 

били 263 бр., от които новообразувани 252 бр. и 11 бр. останали 

несвършени от предходната 2017 г. По видове ЧНД – съдебно 

производство са както следва: 

- по чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК /чл. 23-27 НК/ - 5 бр. 

новообразувани; 

-  по чл. 451 НПК – 9 броя – 3 бр. останали от предходен период 

и 6 броя новообразувани; 

- по чл. 87 НК – 4 броя новообразувани и 1бр. останал от 

предходен период; 

- по чл. 64-65 НПК – 38 бр. новообразувани; 

- по чл. 146 -165 НПК – 55 броя новообразувани; 

- по чл. 222 -223 НПК – 21 бр.; 

- по чл. 243 НПК – 3 бр. останали несвършени от предходен 

период и 7 броя новообразувани за 2018 г. или общо 10 броя за 

разглеждане; 

- по ЗЕЕЗА – 6 броя новообразувани; 
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- по чл. 38 ЗПИИРКОРНФС – 4 броя останали несвършени от 

предходен период и 35 броя новообразувани или общо 39 броя дела за 

разглеждане 

- по ЗПИИСРРПОУАС - 3 броя. 

- по ЗСРС - 84 броя; 

- по чл. 68 от НПК няма образувано дело 

- по чл.72 от НПК - 1 брой. 

- по чл. 111 НПК – само 2 броя; 

- по чл. 463 НПК – 2 броя новообразувани дела; 

- по чл. 69а, ал. 5 вр. ал. 4 от НПК - 1 брой. 

През 2018 година няма образувани ЧНД по чл. 61 НПК, чл. 73 НПК и 

по чл. 368 НПК. 

През 2019 година съдебните производства ЧНД – първа инстанция са 

били 239 бр., от които новообразувани 232 бр. и 7 бр. останали 

несвършени от предходната 2018 г. По видове ЧНД – съдебно 

производство са както следва: 

- по чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК /чл. 23-27 НК/ - 9 бр. 

новообразувани, като няма  несвършени от предходен период; 

-  по чл. 451 НПК – 5 броя само новообразувани; 

- по чл. 87 НК – 1 брой новообразувани и няма останали от 

предходен период; 

- по чл. 64-65 НПК – 17 бр. от които 16 бр. новообразувани и 1 

брой останал от предходната година. 

- по чл. 146 -165 НПК – 51 броя новообразувани; 

- по чл. 222 -223 НПК – 14 бр.; 

- по чл. 243 - НПК – 2 бр. останали несвършени от предходен 

период и 6 броя новообразувани за 2019 г. или общо 8 броя за разглеждане; 

- по чл.244 НПК – 2 бр.новообразувани; 

- по ЗЕЕЗА – 7 броя новообразувани; 

- по чл. 38 ЗПИИРКОРНФС – 2 броя останали несвършени от 

предходен период и 38 броя новообразувани или общо 40 броя дела за 

разглеждане;  

- по ЗПИИСРРПОУАС – 1 бр. останало от 2018г. 

- по ЗСРС - 90 броя; 

- по чл. 68 от ЗМВР има образувано само 2 бр.; 

- по чл. 111 от НПК – само 1 броя; 

- по чл. 463 от НПК – 1 броя останало от 2018г. 

През 2019 година няма образувани ЧНД по чл. 61 НПК, чл. 73 НПК и 

по чл. 368 НПК. 

При сравнителния анализ за период от три години при ЧНД първа 

инстанция са образувани за 2017 г. - 284 бр./останали от предходен период 

14 бр., новообразувани 269 и 1 бр. започнало под нов номер/, за 2018г. - 

263 броя /11 броя останал от предходен период и 252бр. новообразувани/. 

за 2019 г. - 239 бр./останали от предходен период 7 бр., новообразувани 

232 броя/.  
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Общо броя на разгледаните дела през отчетната 2019 година е с 

намаление от 24 бр. дела в сравнение с 2018г. и с 45 броя в сравнение с 

този за 2017г. 

От тези данни прави впечатление, че делата по ЗЕЕЗА за 2019г. са 

7бр. и бележат устойчивост, към тези за 2018г. които са 6 бр., докато за 

предходната 2017г. били 13 броя, т.е. двойно повече По чл. 38 

ЗПИИРКОРНФС за 2017г. - 35 броя общо разгледани, а за 2018г. - 39 

броя,за 2019г. 40 бр./2 останали от предходната година и 38 бр. 

новообразувани/. Следователно и техния брой бележи устойчивост в 

сравнение с предходната година. 

През 2017г. и 2018г. делата по чл.64-65 от НПК са по 38 броя т.е. 

нямат увеличени, нито намаление, но през 2019г. има новообразувани само 

16 бр. дела т.е. техния брой е намалял драстично с 22 бр. Тази тенденция за 

запазване броя на разглеждани дела и от други видове и се забелязва и при 

делата по чл. 243 от НПК, като през 2017г. са били 11 броя, а през 2018г. - 

10 броя, то през 2019г. са само 6 бр. новообразувани. По ЗСРС за 2017 г. са 

били 88 бр., а за 2018г. - 84 бр. 1 а през 2019г. – 90 бр. т.е. налице е 

устойчивост при този вид дела, като от образуваните 90 бр. са дадени 86 

бр. разрешения и 4 отказа, а през годината са изготвени ВДС по дадени 16 

разрешения за използване на СРС. Забелязва се намаление на делата по чл. 

222 и чл. 223 от НПК, ако през 2017г. са 28 броя, за да достигнат през 

2018г. - 21 броя, а през 2019г. само 14 броя  т.е. намалението е осезаемо. 

 

Б. ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА 

 

Граждански дела – втора инстанция 

През отчетния период – 2019 година в Окръжен съд – Велико 

Търново за разглеждане са били 846 броя въззивни граждански дела (без 

въззивните частни граждански дела), от които 95 броя останали 

несвършени от предходни периоди и 751 броя новопостъпили дела. За 

сравнение през 2018 година общият брой въззивни граждански дела за 

разглеждане е бил 597, а през 2017 година на производство за били 614 

броя въззивни граждански дела /без ВЧГрД/. 

Очевиден е драстичният скок в броя въззивни граждански дела за 

разглеждане и запазилата се устойчивост в броя на висящите в началото на 

годината дела от този вид. Още в доклада за дейността на съда за 2018г. бе 

отбелязана практиката по образуване на въззивните дела, съгласно която 

на съдебния помощник е възложена проверка на постъпващите въззивни 

граждански и въззивни частни граждански преписки преди образуването 

им в дела относно това дали са извършени всички действия по 

администриране на постъпилите жалби от страна на първоинстанционния 

съд. При констатиране на нередовност при администрирането на 

въззивните и въззивни частни жалби от първоинстанционните съдилища, 

постъпилите преписки не се образуват във въззивни, респ. въззивни частни 

граждански дела, а се връщат от заместника-председателя на ВТОС 

ръководещ работата на Гражданското отделение и комуто е възложено 
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образуването и разпределението на делата чрез ЦССРД на съответния 

първоинстанционен съд за изпълнение на процедурата по администриране. 

Въвеждането на тази практика в периода 2018г. бе един от 

факторите, довели до отчитане на намалено постъпление на въззивни 

граждански дела в съда за този период, тъй като се избегна натрупването 

на т. нар. „кухи бройки“ въззивни граждански дела, които след 

образуването им бяха прекратявани и връщани на първоинстанционния съд 

за изправяне на нередовности по администрирането им. През отчетния 

период за 2019 г. заместник - председателят и ръководител на 

гражданското отделение е отказал образуването на въззивни граждански 

дела по общо 84 постъпили преписки от първоинстанционните съдилища и 

ги е върнал за провеждане на процедура по администриране. През 2018г. 

този брой е бил 50. По този начин е избегнато образуването и отчитането 

на съответните бройки дела през посочените години. Въпреки това броят 

на новообразуваните въззивни граждански дела в съда за 2019 г. се е 

повишил с 251 броя в сравнение с 2018 г., което е драстично повишение и 

то спрямо предходен период от три години, когато броят на постъпленията 

е бил сравнително устойчив с разлика от 20 до 40 броя дела.  

 

Таблица 1 

Година 
Общо за 

разглеждане 

Останали от 

предходни 

периоди 

Новообразувани 
Продължили 

под нов номер 

2017 614 93 521 2 

2018 597 97 500 0 

2019 846 95 751 6 
Таблица 1 отразява броя на въззивните граждански дела без въззивните 

частни граждански и жалбите за бавност. 

 

Въззивните частни граждански дела /ВЧГД/ за разглеждане през 

2019 год. са 299 броя, от които 16 броя висящи в началото на периода и 

новообразувани 283 броя. При този вид дела също се наблюдава 

увеличение на броя на новообразуваните дела, на фона на намаление на 

висящите в началото на отчетния период. 

Общият брой на разглежданите второинстанционни граждански дела 

през 2019г. е бил 1145 (при 868 за 2018г.) или 64% от всички граждански 

дела. За сравнение през 2018 г. този процент е бил 57%, а през 2017г. – 

62,12%. 

През отчетния период /2019 год./ са проведени 597 съдебни 

заседания по въззивни граждански дела и 3 заседания по въззивни частни 

граждански дела. През 2018 г.броят на заседанията е бил 436. 

Общият брой на проведените заседания по граждански дела за 

отчетния период е 1146 при 948 през 2018г. 

В заключение очевидна е тенденцията на устойчиво високи 

постъпления на търговски дела и първоинстанционни граждански дела в 

съда, както и наличието на драстично нарастване броя на постъпилите 

въззивни граждански дела. Това е довело до повишаване броя на съдебните 
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заседания и до по-голямо натоварване за съдиите от гражданското 

отделение през 2019г., като от февруари същата година съставът на 

отделението отново е непълен. Броят на висящите в началото на периода 

дела от различните видове е сравнително устойчив спрямо предходните 

периоди, като единственото повишение е при търговските дела. Причините 

за това повишение са посочени по- горе.  

 

Наказателни дела - втора инстанция 

 

Брой дела за разглеждане през 2019 г. 

 

- Новообразувани ВНОХД – 69 бр. и ВЧНД – 142 бр. 

- Несвършени от предходен период ВНОХД – 10 бр. и ВЧНД – 

10 бр. 

- Разгледаните ВНОХД са общо 79 бр., а ВЧНД са 152 бр. 

Брой дела за разглеждане през 2018 г. 

- Новообразувани ВНОХД – 66 бр. и ВЧНД – 174 бр. 

- Несвършени от предходен период ВНОХД – 8 бр. и ВЧНД – 6 

бр. 

- Разгледаните ВНОХД са общо 74 бр., а ВЧНД са 180 бр. 

Брой дела за разглеждане през 2017 г. 

- Новообразувани ВНОХД – 81 бр. и ВЧНД – 148 бр. 

- Несвършени от предходен период ВНОХД – 21 бр. и ВЧНД – 

16 бр. 

- Разгледаните ВНОХД са общо 102 бр., а ВЧНД са 164 бр. 

При въззивните производства за 2019 г. се констатира устойчивост 

при броя на въззивните наказателни дела, тъй като новообразуваните и 

висящите за тригодишния период са близки по брой, но значително е 

намалението на новообразуваните частните наказателни дела II инстанция, 

които са 142 бр. в сравнение с делата за 2018 г., които са били 174 броя или 

с 32 броя по-малко и за 2017г., които са били 148 бр. или с 6 бр. по-малко. 

3. СВЪРШЕНИ ДЕЛА 

 

Всичко свършените дела през 2019 година са 1819 броя при всичко 

дела за разглеждане 2342 броя Т.е. от разглежданите през годината дела са 

приключени приблизително 78% от общо делата за разглеждане. Този 

показател бележи намаление спрямо миналите години, а именно с 7% 

спрямо общо свършените дела за 2017 год., и с 5% спрямо 2018 година. 

Следва да се отбележи, че за 2019г. общият брой дела за разглеждане е по-

висок спрямо предходните две години. 

През 2019 година в Окръжен съд – Велико Търново са свършени 

общо 1296 броя граждански дела, от които 998 броя или 77% в срок от три 

месеца. Сравнено с 2018 година е налице намаление на процента дела 

свършени в тримесечен срок с 6 пункта. Докато спрямо свършените 

граждански дела през 2017г. в тримесечния срок са с 1% по-малко спрямо 
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2019 година, но следва да се отчете и обстоятелството, че през 2019г. 

общия брой дела за разглеждане е със 136 повече спрямо 2017 година. 

През 2018 година в Окръжен съд – Велико Търново са свършени 

общо 1198 бр. граждански дела, от които 998 броя  или 83% в срок до 3 

месеца. Сравнено с 2017 година е налице увеличение на процента дела 

свършени в тримесечен срок в 7 пункта. 

През 2017 година в Окръжен съд – Велико Търново са свършени 

общо 1274 граждански дела, от които 973 или 76 % в срок до 3 месеца, 

като в сравнение с 2016 година е налице намаление с 6%. 

Анализът на тези данни води до извод, че след констатираното през 

предходния тригодишен отчетен период – 2015-2016-2017 година 

намаление на този показател при гражданските дела и което е било 

резултат промяната на началото на отчитане на този тримесечен срок от 

2016 година, 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, то през 2018 година е налице 

увеличение на този показател не само в процентно съотношение, но и като 

брой общо свършени дела в тримесечен срок. И тук отново една от 

причините е промяна началото на отчитане на този срок с решение на СК 

на ВСС във връзка с изготвянето на статистическите отчетни форми. През 

2019 година този показател бележи лек спад, но пък през този отчетен 

период е налице увеличено постъпление на дела и съответно увеличения 

на общия брой за разглеждане. Не без значение, че гражданското 

отделение работи с непълен щат – един от съдиите от ТОС е командироват 

от 01.03.2019г. в Апелативен съд – Велико Търново. 

Един от работещите двама младши съдии в съда бе назначени на 

длъжност съдия в районен съд в рамките на периода. 

През 2018 година - от 01.03.2018 година чрез командироването на 

двама съдии от Районен съд – Велико Търново по реда на чл. 227 ЗСВ – 

съдия Йордан Воденичаров и съдия Ирена Колева частично бе обезпечен 

съдът и разбира се това веднага се отрази на разглеждането и 

приключването на делата и увеличението на процента свършени дела, 

включително и тези в тримесечен срок. 

През 2019 година са приключени всичко 523 броя наказателни дела, 

от които в тримесечен срок са приключени 472 броя или 90%, при същият 

процент за 2018 година. Спрямо общия брой наказателни дела за 

разглеждане – 553, свършените се явяват 95%. 

През 2018 година са приключени всичко 562 броя наказателни дела, 

от които в тримесечен срок са приключени 507 броя или 90%, при 93 % за 

2017 година. Спрямо общия брой наказателни дела за разглеждане – 608, 

свършените се явяват 92,43%. 

През 2017 година са приключени всичко 596 броя наказателни дела, 

от които в тримесечен срок са приключени 553 или 93%, при 91 % за 2016 

година. Спрямо общия брой наказателни дела за разглеждане – 643, 

свършените се явяват 92,69%. 
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 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. Налице е и висок процент на 

ефективност – от общо разгледаните наказателни дела през отчетния 

период са свършени 95% от делата. 

 В табличен вид се представя за по лесно сравнение свършените дела 

общо и по видове за период 2017-2018-2019 година. 

 

Година 
Всичко 

свършени дела 

Всичко 

свършени 

граждански 

Всичко 

свършени 

наказателни 

2017 1870 1274 596 

2018 1760 1198 562 

2019 1819 1296 523 
 

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

брой свършени дела спрямо 2018г., но намаление спрямо 2017г. 

Наблюдава се тенденция на увеличение на общия брой свършени 

граждански дела, а по отношение на свършените наказателните дела е 

налице значително намаление. Последното е резултат от намаленото 

постъпление - намаления брой новообразувани дела за 2019 година 

наказателни дела. От общия брой свършени дела през 2019г. 81% са в 

тримесечния срок от образуването им, което е намаление спрямо 

предходната година с 4 пункта и с 1 пункт спрямо 2017г.  

А. СВЪШЕНИ ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ ДЕЛА 

 

Граждански дела 

 

От разгледаните през 2019 година първоинстанционни граждански 

дела са свършени 122 броя дела, от които 84 броя или 69% в срок до 3 

месеца. За сравнение с предходната 2018г. процентът на разгледани 

граждански първа инстанция дела в срок до 3 месеца е бил 75%. Разликата 

от 11 % не може да се отчете като влошаване на бързината на разглеждане 

на делата, доколкото предметът на същите е различен и 

продължителността им зависи от фактическата и правната им сложност. 

По-ниският процент на разгледани в тримесечен срок 

първоинстанционнни граждански дела се дължи и на това, че през 

февруари 2019 г. се наложи делата, възложени на съдия Пеева да бъдат 

преразпределени, тъй като същата бе командирована във ВТАС. Това 

доведе и до известно забавяне в разглеждането им. 

От разгледаните частни граждански дела първа инстанция са 

свършени всички 21 дела, от които 21 или 100% в тримесечния срок. Към 

тях следва да се добавят и ЧГД, образуваните по жалби забавност, които са 



 37 

разгледани и приключени на 100% в срок. Следва да се отбележи, че ЧГД 

всъщност в значителната си част се приключват в едномесечен срок. 

Свършените през отчетната година търговски дела са 245 броя, от 

които 177 броя или 72% са свършени в срок до 3 месеца. За сравнение през 

2018г. свършените търговски дела са били 268, а през 2017г. – 226. 

Процентът на разгледани в срок до 3 месеца търговски дела спрямо 2018г. 

също е леко занижен (през 2018г. този процент е бил 80). Отново следва да 

се подчертае, че занижението не може да се приеме за значително, 

доколкото и тук следва да бъде отчетена спецификата в предмета на 

търговските дела, както и предвидената за производствата по този вид дела 

двойна размяна на книжа. Преразпределянето на делата на съдия Пеева на 

други съдии доведе до същия резултат, какъвто се получи и при 

гражданските първа инстанция дела. Сравнено обаче с 2017 година е 

налице увеличение на този показател с 13 пункта. 

Както и в предходни години, работата по търговски дела продължава 

да е с много висока бързина и качество, като делата се разглеждат в 

разумни срокове, независимо от факта, че в по-голям процент тези дела се 

отличават с фактическа и правна сложност. 

 

Наказателни дела 

През 2019 година са приключени всичко 523 броя наказателни дела, 

от които в тримесечен срок са приключени 472 броя или 90%, за 2018г. 

също са били 90%. Спрямо общия брой наказателни дела за разглеждане – 

553, свършените се явяват 95%, който процент е по-висок в сравнение с 

този за 2018г. и 2017г. 

През 2018 година са приключени всичко 562 броя наказателни дела, 

от които в тримесечен срок са приключени 507 броя или 90%, при 93 % за 

2017 година. Спрямо общия брой наказателни дела за разглеждане – 608, 

свършените се явяват 92,43%. 

През 2017 година са приключени всичко 596 броя наказателни дела, 

от които в тримесечен срок са приключени 553 или 93%, при 91 % за 2016 

година. Спрямо общия брой наказателни дела за разглеждане – 643, 

свършените се явяват 92,69%. 

 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. За 2019 година е налице намаление на 

този показател с три пункта спрямо 2017. 

  

Продължителност на разглеждане на НОХД и ЧНД 

През 2019 г. са свършени общо НОХД - 57 бр. и ЧНД - 234 бр. В 

тримесечен срок са приключени 32 бр. НОХД или 56 %. От ЧНД /без тези 

по чл.222-223 НПК/ са приключени 231 бр. в тримесечен срок или 99%. От 

ЧНД по чл. 222-223 НПК са свършени 14 бр., като 100% са в тримесечен 

срок. От постъпвали и разглеждани АНД през този период са 3бр., но 
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едното от тях е образувано повторно под нов номер или свършените са 2 

бр. в тримесечен срок приключили 100%. 

През 2018 г. са свършени общо НОХД - 51 бр. и ЧНД - 256 бр. В 

тримесечен срок са приключени 35 бр. НОХД или 69 %. От ЧНД /без тези 

по чл.222-223 НПК/ са приключени 256 бр., като 248 бр. са в тримесечен 

срок или 97%. От ЧНД по чл. 222-223 НПК са свършени 21 бр., като 100% 

са в тримесечен срок. Не са постъпвали и разглеждани АНД през този 

период. 

През 2017 г. са свършени общо НОХД - 41 бр. и ЧНД - 301 бр. В 

тримесечен срок са приключени 32 бр. НОХД или 83 %. От ЧНД /без тези 

по чл.222-223 НПК/ са приключени 273 бр., като 268 бр. са в тримесечен 

срок или 98%. От ЧНД по чл. 222-223 НПК са свършени 28 бр., като 100% 

са в тримесечен срок. Има приключили с краен съдебен акт 2 бр. АНД. и 

двете АНД са приключени в тримесечен срок или 100%. 

При сравнителния анализ за три години се констатира, че през 2019г. 

има увеличени на разгледаните НОХД в сравнение с 2017г. с 3бр., но има 

намаление с разгледаните за 2018г. с 4 броя. Това намаление и това 

увеличение не е драстично, поради което не може да се оправдае 

обстоятелството, че са приключили в тримесечен срок само 56% от тях, 

тъй като в предходната 2018г. са били разгледани 69%, а през 2017г. са 

били 83%. 

При анализа на постъпили, разгледани и свършени ЧНД първа 

инстанция /без разпитите по чл. 222 и чл. 223 НПК/ се наблюдава 

сравнително константен процент на свършените ЧНД в тримесечен срок – 

през 2017 год. той е 98%, а през 2018г. – 97%, а през 2019г. – 99% или и 

тук се наблюдава устойчивост за този вид дела. 

При сравнителния анализ за 2017г., 2018г. и 2019г. се отчита 

намаление броя на разгледаните и приключени ЧНД и запазване на 

бързината при приключването им в рамките на тримесечния срок и както 

се отбеляза по-горе той е в рамките на 97-99%. Производствата по чл. 222 - 

223 НПК приключват до няколко дни или 100% в тримесечен срок. 

Изводът е, че съдиите от Окръжен съд - Велико Търново, разглеждащи 

наказателни дела, полагат максимални усилия да приключат ЧНД в кратки 

и разумни срокове. Следва да се отбележи, че значителна част от тях дори 

са приключени в рамките на един месец. 

 

През 2019 г. са разгледани общо 66 бр. НОХД. От тях са свършени 

57 бр., като 32 бр. са приключени в тримесечен срок или 56%. Извън този 

срок са свършени останалите 25 бр. дела, както следва: в срок от 3 до 6 

месеца за приключени 16 бр. НОХД, а от 6 месеца до 1 година – 3 бр. 

НОХД. Разгледани и приключили над 1 година са 6 броя НОХД. 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 239 бр. 

От тях са приключени 234 бр., като в тримесечен срок са свършени 231 бр. 

или 99% от общо ЧНД за разглеждане са свършени с краен съдебен акт, от 

които с акт по същество 223 броя. 
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ЧНД по чл.222 - 223 НПК са разгледани 14 бр., като всички са 

приключени в едномесечен срок. 

През 2018 г. са разгледани общо 70 бр. НОХД. От тях са свършени 

51 бр., като 35 бр. са приключени в тримесечен срок или 69%. Извън този 

срок са свършени 16 бр. дела. В срок от 3 до 6 месеца за приключени 6 бр. 

НОХД, а от 6 м. до 1 година – 3 бр. НОХД. НОХД разгледани и 

приключили над 1 година са 7 броя. Това показва, че продължителност на 

разглеждане на НОХД в голямата си част е в рамките до три месеца. 

През 2018г. от ЧНД /без тези по чл.222 - 223 НПК/ са разгледани 

общо 263 бр. От тях са приключени 256 бр., като в тримесечен срок са 

свършени 248 бр. или 97% от общо ЧНД за разглеждане са свършени с 

краен съдебен акт, от които с акт по същество 244 броя. 

ЧНД по чл.222-223 НПК са разгледани 21 бр., като всички са 

приключени в едномесечен срок. 

За сравнение през 2017 г. са разгледани общо 63 бр. НОХД. От тях са 

свършени 41 бр., като 34 бр. са приключени в тримесечен срок или 83%. 

Извън този срок са свършени 7 бр. дела. В срок от 3 до 6 месеца за 

приключени 4 бр. НОХД, а от 6 м. до 1 година – 3 бр. НОХД. НОХД 

разгледани и приключили над 1 година са 6 броя. Това показва, че 

продължителност на разглеждане на НОХД в голямата си част е в рамките 

до три месеца. 

През 2017 г. от ЧНД /без тези по чл.222 - 223 НПК/ са разгледани 

общо 284 бр. От тях са приключени 273 бр., като в тримесечен срок са 

свършени 268 бр. или 96% от общо ЧНД за разглеждане са свършени с 

краен съдебен акт, от които с акт по същество 263 броя. 

ЧНД по чл.222 - 223 НПК са разгледани 28 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. 

Намаление на постъпленията на наказателни дела от общ характер /НОХД/ 

се наблюдава и през 2017г., 2018г. и 2019 г. Като през 2017г. и 2019г. 

постъплението е един и същ брой - 46 бр. НОХД, а през 2018г. - 48 бр. 

Това води до по-малък брой свършени дела, но до по-голяма бързина при 

разглеждането им. По-бързото приключване на първоинстанционните 

наказателни дела се дължи на широкото приложение на диференцираните 

процедури, предвидени в глава 27 и глава 29 НПК.  

През 2018 год., приключилите НОХД в тримесечен срок са с едно в 

повече от тези за 2017г., но с три по-малко за 2019г., налице е една 

устойчивост на постъпилите и на свършените дела в три месечен срок за 

този тригодишен сравнителен период. 

Запазва се тенденцията по-голям брой подсъдими да се възползват от 

предоставените им процесуални права за разглеждане на делата по реда на 

диференцираните процедури по гл. 27 и гл. 29 от НПК. 

За сравнение - през 2017 година по реда на глава 27 НПК /Съкратено 

съдебно следствие/ са приключени 19 броя НОХД. През 2018 година по 

реда на глава 27 НПК са приключени 18 броя НОХД. През 2019г. по реда 

на глава 27 от НПК са приключили 16 броя НОХД. Видно от сравнителния 
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период за трите последователни години не се отчита промяна на 

тенденцията, тъй като намалението спрямо предходната година е с 2 броя 

дела по-малко. 

През 2017г. по реда глава 29 НПК /Решаване на делото със 

споразумение/ са разгледани и приключили 14 бр. НОХД, а през 2018г. по 

реда глава 29 НПК са разгледани и приключили 25 бр. НОХД /по чл. 382 от 

НПК - 11 бр. и по чл. 384 от НПК - 14 бр./. През 2019г. по реда на глава 29 

са разгледани и приключили 20 бр. НОХД/по чл. 382 от НПК – 11 бр. и по 

чл. 384 от НПК 9 бр./.В сравнение с предходната година са намалели с 5 

броя.  

През 2017г. постъпилите ЧНД/без тези по чл.222-223 от НПК 270 бр. 

и са решени в тримесечния срок 98%. За 2018г. са постъпили 18 бр. по-

малко - 252 бр., като са решение в тримесечния срок 97%. През 2019 г. са 

постъпили 20 бр. по-малко от предходната година или 232 бр., като са 

решение в тримесечния срок 99%. Тенденцията при този вид дела е, че се 

решават 98-99% в тримесечен срок, но същите през последните две години 

намаляват по брой. 

Образуваните ЧНД по чл. 222- 223 НПК приключват 100% в 

едномесечен срок, което е предопределено от характера на самото 

производство, в което участието на съдията има само удостоверително 

действие и не се постановява акт по същество, но същите за 2019г. са 

намалели наполовина в сравнение с 2017г. 

Б. Въззивни дела 

 

Година 
Всичко 

свършени дела 

Свършени 

граждански 

дела 

Свършени 

наказателни 

дела 

2017 1115 863 252 

2018 991 757 234 

2019 1116 900 216 

 

Таблицата включва обобщени данни за всички свършени въззивни 

производства - граждански въззивни производства и частни граждански 

дела втора инстанция, наказателни въззивни производства - ВНОХД и 

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

 

Граждански дела - втора /въззивна/ инстанция 

 

От разгледаните през 2019 година въззивни граждански дела са 

свършени 620 броя дела, от които 440 броя или 71% в срок до 3 месеца. 

През 2018г. свършените въззивни граждански дела са 502 броя, от които 

392 броя или 78% в срок до 3 месеца. През 2017 г. свършените въззивни 

граждански дела са 517 броя, от които 373 бр. или 72% в срок до 3 месеца. 

Анализът на горните факти сочи, че по отношение процента на срочност 

при приключване на въззивните граждански дела, е налице устойчива 
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тенденция за решаване на висок процент дела в рамките на тримесечния 

срок, макар и вече пета година съдиите от гражданското отделение да 

работят в намален състав, като последната година причината е 

командироване на съдия от отделението във ВТАС. На фона на 

драстичното покачване в броя на новопостъпилите въззивни граждански 

дела, което е с 25% по-високо от предходните години, както и на фона на 

драстично по-големия брой свършени дела от този вид, процентът на 

разгледаните и свършени в тримесечен срок дела е много висок. Логично е 

намалението му спрямо предходните години, когато делата са били 

значително по- малък брой. 

При въззивните частни граждански дела статистиката сочи свършени 

281 дела, от които 269 или 96 % в срок до 3 месеца. Срокът за разглеждане 

на този вид дела е кратък, като очевидна е тенденцията за бързото и 

срочното им решаване. През предходните две години процентът на 

свършени въззивни частни граждански дела в тримесечния срок е 

устойчиво висок.  

Само 3% от въззивните частни граждански дела са разгледани в срок 

по-дълъг от три месеца и това се дължи на обстоятелството, че по тези дела 

са насрочени и проведени общо 3 открити заседания и са събирани 

доказателства.  

Следва да бъде отбелязано, че всъщност въззивните частни 

граждански дела в по-голямата си част са приключвани дори и в 

едномесечен срок. Поначало за тези дела процесуалният закон е предвидил 

кратки срокове за разглеждане и се явяват бързоликвидни, поради факта, 

че при тях няма размяна на книжа, разглеждат се в закрито заседание. 

 
 

Наказателни дела - втора /въззивна/ инстанция 

 

През 2019 г. са свършени ВНОХД- 68 бр. и ВЧНД- 148 бр. От тях в 

тримесечен срок от ВНОХД са приключени 51 бр. дела или 75% и от 

ВЧНД -142 бр. са приключени в тримесечен срок или 96%. 

През 2018 г. са свършени ВНОХД- 64 бр. и ВЧНД- 170 бр. От тях в 

тримесечен срок от ВНОХД са приключени 44 бр. дела или 69% и от 

ВЧНД 159 бр. са приключени в тримесечен срок или 94%. 

През 2017 г. са свършени ВНОХД- 94 бр. и ВЧНД- 158 бр. От тях в 

тримесечен срок от ВНОХД са приключени 69 бр. дела или 73% и от 

ВЧНД 152 бр. са приключени в тримесечен срок или 96%.  

През 2018г. се забелязва намаление бройката на ВНОХД, както при 

новопостъпилите - 66 бр., така и на разгледаните - 74 бр./с тези останали от 

предходните периоди/ и са свършени 64 бр., от които 44 бр. в тримесечен 

срок. В сравнение с новопостъпили, разгледани и свършени в тримесечен 

срок за 2017г. се констатира, че през тези години е имало по-голяма бройка 

дела, в резултат на което и процентът на свършените в тримесечен срок е 

по-висок. През 2019г. бройката на ВНОХД за разглеждане е увеличена в 

сравнение с 2018г. с 3 бр., а бройката на свършените е увеличена със 7 бр., 

в резултат на което и процента на свършените дела в тримесечен срок е 
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75%, в сравнение с 2018г. когато е бил 69%. Това се дължи и на 

обстоятелството, че наказателното отделение през 2019 г. е работило в 

пълен състав, тъй като на незаетите бройки бяха командировани двама 

съдии от РС – Велико Търново. 

През 2019г. ВЧНД бележат намаление в сравнение с предходните две 

години и новообразуваните дела са само 142 бр. и с останалите 

несвършени от предходния период 10 бр. на разглеждане са били 152 броя 

ВЧНД. 

През 2018г. ВЧНД бележат завишения както по постъпления, така и 

по свършени дела спрямо 2017г. От всичко 164 бр. ВЧНД за разглеждане 

през 2017 год. са свършени 158 броя, от които 152 в тримесечен срок или 

96%. 

От всички 180 броя ВЧНД за разглеждани през 2018г. са свършени 

170 броя, от които в тримесечен срок 159 броя или 94%. 

През 2019г. всички 152 броя ВЧНД /142 бр.новообразувани и 10 бр. 

останали от предходния период/ са свършени 148 броя, от които в 

тримесечен срок 142 броя или 96%. 

Видно е, че през 2019г. са разгледани и свършени по – малко дела в 

сравнение с тези 2018г. и 2017г., но това се дължи на по-малкото 

постъпление. 96% от делата са разгледани и свършени в тримесечен срок, 

което е с 2% повече от делата за 2018г. 

По отношение приключването на въззивните частни наказателни 

дела в тримесечен срок се констатира почти едно и също процентно 

съотношение: за 2017г. - 96%, а за 2018г. - 94%., за 2019г. – 96%. 

 

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

А. Първоинстанционни дела 

 

А.1.Граждански дела 

 

През 2019 година Окръжен съд – Велико Търново се е произнесъл по 

81 от решените първоинстанционни граждански дела с акт по същество. От 

решените частни граждански дела с акт по същество са приключили 18 

дела, от общо 21 дела. 

Решените търговски дела с акт по същество през 2019 година са 165 

броя. 

Следва да се има предвид, че съвсем малък брой първоинстанционни 

граждански и търговски дела не са приключени с акт по същество. От тези 

неприключили с акт по същество дела голяма част са приключили с 

постигане на спогодба. Това говори за високо качество на работата на 

съдиите по тези дела, добро познаване на делата и задълбоченото им 

проучване преди внасянето им в открито заседание. 

За сравнение през 2018 година Окръжен съд – Велико Търново се е 

произнесъл по 76 от решените първоинстанционни граждански дела с акт 

по същество, спрямо 74 дела за 2017 година. От решените частни 
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граждански дела с акт по същество са приключили 13 дела, от общо 13 

дела. През 2017г. от този вид свършени дела са приключили с акт по 

същество 21 бр. от всичко свършените 22 бр. 

Решените търговски дела с акт по същество през 2018 година са 208 

броя, при 163 броя за 2017г. През 2018 година има по-голям брой 

свършени с акт по същество търговски дела, докато през 2017г. и 2019г. 

този брой е почни еднакъв, като през 2019г. има повишение с 2 броя на 

този показател спрямо 2017г. 

 

А.2. Наказателни дела 

 

През 2019 г. са постановени съдебни актове по същество по 29 бр. 

НОХД, 1 бр. по АНД и по 223 бр. ЧНД.  

През 2018 г. са постановени съдебни актове по същество по 25 бр. 

НОХД, 0 бр. по АНД и по 244 бр. ЧНД.  

През 2017 г. са постановени съдебни актове по същество по 24 бр. 

НОХД, 2 бр. по АНД и по 263 бр. ЧНД.  

При сравнителния анализ за периода от три години се констатира 

следното: Ако свършените НОХД с акт по същество през 2018г. са с едно 

дело в повече от тези за 2017г., то през 2019г. са с 4 бр. повече от 2018г. и 

5 бр. повече от 2017г., което не е значителна разлика, но все пак е в повече 

от предходните две години. 

При свършените ЧНД с акт по същество се наблюдава тенденция за 

намаление през 2019 година спрямо 2018г. и 2017г., тъй като самата 

бройка на новообразуваните дела е много по-малка за 2019г.  

През 2019г.са постъпили 2бр. АНД /посочени са 3бр., тъй като 

едното е преобразувано под нов номер/ и има 1бр. постановени съдебни 

актове по същество по такива производства, като през 2018г. не е имало 

образувани АНД, а през 2017г. от образувани 2бр. не е имало приключени 

с акт по същество. 

Б. Въззивни производства 

Б.1. Граждански дела 

От решените общо 620 бр. въззивни граждански дела с акт по 

същество през 2019 год. са 560 броя или 90%. През 2018г. този процент е 

бил 87,05% а през 2017 г. - 84,52%.  

Решените общо 502 бр. въззивни граждански дела с акт по същество 

през 2018 год. са 437 броя или 87,05%. През 2017 г. от общо 517 решени 

въззивни граждански дела решени с акт по същество са също 437 броя или 

84,52%. За период от три години процентът на свършените ВГрД с акт по 

същество е приблизително равен в рамките на 84-90%, като най-високата 

стойност е достигната през 2019 година.  

От свършените през 2019 година общо 281 бр. въззивни частни 

граждански дела през 2019 година с акт по същество са решени 254 броя 

или 90%.  
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От свършените общо 255 бр. въззивни частни граждански дела през 

2018 година с акт по същество са решени 219 броя – или 85,88%. През 2017 

година от общия брой 346 свършени въззивни частни граждански дела 280 

броя са били с акт по същество или 80,92%. Тук отново се наблюдава, че за 

тригодишния период процентът на свършените въззивни частни 

граждански дела с акт по същество се движи в границите 80-90%, като 

през 2019 година се наблюдава повишение на този показател спрямо 2017г. 

и 2017 година. 

Б.2. Наказателни дела 

 

През 2017 г. са приключени общо 252 бр. въззивни производства. По 

тях са постановени общо 237 съдебни акта по същество, от които по 

ВНОХД - 88 броя, а по ВЧНД - 149 броя. Производствата по 15 броя 

въззивни дела са прекратени, от които 6 бр. ВНОХД и 9 бр. ВЧНД. 

През 2018 г. са приключени общо 234 бр. въззивни производства. По 

тях са постановени общо 219 съдебни акта по същество, от които по 

ВНОХД - 60 броя, а по ВЧНД - 159 броя. Производствата по 15 броя 

въззивни дела са прекратени, от които 4 бр. ВНОХД и 11 бр. ВЧНД. 

През 2019 г. са приключени общо 216 бр. въззивни производства. По 

тях са постановени общо 194 съдебни акта по същество, от които по 

ВНОХД - 59 броя, а по ВЧНД - 135 броя. Производствата по 22 броя 

въззивни дела са прекратени –съответно по 9 бр. ВНОХД и 13 бр. ВЧНД. 

Видове постановени съдебни актове по ВНОХД през 2019 година са 

както следва: Решения, с които е потвърден първоинстанционния акт са 39 

бр., изменени са 9 бр. и са отменени 11бр. Производствата по 9 бр. дела са 

прекратени.  

Постановените въззивни решения по чл. 335 ал. 1 и ал. 2 от НПК са 3 

бр. и по чл.336 от НПК - 8 бр. Общо са отменени 11 присъди и решения на 

районен съд. 

Постановените въззивни решения по чл. 337 от НПК /изменени/ - 9 

бр. 

Видове постановени съдебни актове по ВНОХД през 2018 година са 

както следва: Решения, с които е потвърден първоинстанционния акт са 36 

бр., изменени са 16 бр. и са отменени 12 бр. Производствата по 4 бр. дела 

са прекратени.  

Постановените въззивни решения по чл. 335 ал. 1 и ал. 2 от НПК са 6 

бр. и по чл.336 от НПК - 7 бр. Общо са отменени 13 присъди и решения на 

районен съд. 

Постановените въззивни решения по чл. 337 от НПК /изменени/ - 24 

бр. 

Постановени съдебни актове по ВЧНД през 2019 година са както 

следва: Общо постановени определения и решение по ВЧНД са 135 броя, 

от които: Решения и определения, с които е потвърден 

първоинстанционния акт са 99 бр., изменени са 8 бр., отменени са 28 бр. 

Производствата по 13 броя ВЧНД са прекратени. 
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Постановени съдебни актове по ВЧНД през 2018 година са както 

следва: Общо постановени определения и решение по ВЧНД са 234 броя, 

от които: Решения и определения, с които е потвърден 

първоинстанционния акт са 137 бр., изменени са 34 бр., отменени са 48 бр. 

Производствата по 15 броя ВЧНД са прекратени. 

За 2017 г. са приключени общо 252 въззивни дела. От тях с акт по 

същество са решени 237 бр., като 15 дела са прекратени. Общо са 

потвърдени 138 бр. първоинстнационни акта или 58 %, изменени са 22 бр. 

или 9,3% и са отменени 11 бр. или 4,6 %. 

За 2018г. са приключени общо 234 бр.въззивни дела. От тях с акт по 

същество са решени 219 бр. дела, като 15 бр. дела са прекратени. Общо са 

потвърдени 137 броя първоинстанционни акта или 62.56 %, изменени 34 

бр. първоинстанционни акта или 15.52%, отменени 48 бр. 

първоинстанционни акта или 21.92%. 

За 2019 г. са приключени общо 216 въззивни дела. От тях с акт по 

същество са решени 194 бр., като 22 дела са прекратени. Общо са 

потвърдени 138 бр. първоинстнационни акта или 71.13 %, изменени са 

14 бр. или 7.22% и са отменени 42 бр. или 21.65 %. 

При сравнителен анализ за трите години в процентно отношение 

броя на потвърдените първоинстанционни актове за 2019г. се е увеличил 

спрямо предходните 2018 година и 2017година. Процентът на изменените 

актове през 2019г. е намаля спрямо 2018 година, а за отменени актове на 

първоинстанционните съдилища се е запазил с този от 2018г. Следва да се 

отбележи, че тук се имат предвид актовете, с които се отменя изцяло или 

отчасти първоинстанционния съдебен акт и по двата вида въззивни дела. 

 

През 2017 година са разгледани общо 27 броя ВНЧХД, от които 8 

броя останали несвършени от предходната 2016 година и 19 броя 

новообразувани през 2017 година. Решени са 24 броя ВНЧХД, като 

приключилите с акт по същество са 21 броя. Присъдите по 16 броя ВНЧХД 

са потвърдени, няма отменени първоинстанционни присъди с 

постановяване на нова такава, както и отменени и върнати за ново 

разглеждане на първата инстанция. По 5 броя ВНЧХД присъдите са 

изменени, а 3 бр. ВНЧХД са прекратени, в това число едно от тези дела е 

прекратено поради постигнато споразумение между страните по делото. 

Останали несвършени ВНЧХД към 31.12.2017 година са само 3 броя дела. 

През 2018 година са разгледани общо 19 броя ВНЧХД, от които 3 

броя останали несвършени от предходната 2017 година и 16 броя 

новообразувани през 2018 година. Решени са 17 броя ВНЧХД, като 

приключилите с акт по същество са 15 броя, а 2 броя са прекратени. 

Присъдите по 6 броя ВНЧХД са потвърдени, по 3 бр.отменени. По 6 броя 

ВНЧХД присъдите са изменени, а 2 бр. ВНЧХД са прекратени.Останали 

несвършени ВНЧХД към 31.12.2018 година са само 2 броя дела. 

През 2019 година са разгледани общо 15 броя ВНЧХД, от които 2 

броя останали несвършени от предходната 2018 година и 13 броя 

новообразувани през 2017 година. Решени са 13 броя ВНЧХД, като 

приключилите с акт по същество са 11 броя. Присъдите по 6 броя ВНЧХД 
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са потвърдени,  отменени 3 броя първоинстанционни присъди, изменени 2 

броя и прекратени 2 броя. Останали несвършени ВНЧХД към 31.12.2019 

година са само 2 броя дела. 

Сравнителния анализ налага извод, че е намалял броя на 

новообразуваните ВНЧХД наполовина от тези за  2017г. и с 4 бр.по-малко 

от 2018г. В резултат на което намалява броя на решените дела от този вид. 

Отменени съдебни актове: 

През 2017 г. при разглеждане на въззивните производства са 

отменени постановените съдебни актове по 13 бр. наказателни дела на 

районните съдилища, като са върнати за ново разглеждане на прокурора 

или на друг състав на първоинстанционния съд - 6 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 през 2017 година са отменени изцяло 9 

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 23 броя. С останалите от предходен период 3 броя от този 

вид общо на производство са били 26 броя ВЧНД с предмет чл. 243, ал. 3-5 

НПК. Изцяло потвърдени първоинстанционни актове по чл. 243 НПК са 15 

броя, 10 броя са отменени, а по 1 брой е изменен първоинстанционния акт. 

Въззивният съд се е произнесъл в противната насока от тази на 

първоинстанционния 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: 45 бр. потвърдени, 9 бр. отменени и постановено ново 

определение, 7 бр. изменени и 2 броя прекратени. 

През 2018 г. при разглеждане на въззивните производства са 

отменени постановените съдебни актове по 8 бр. наказателни дела на 

районните съдилища, като само един акт е върнат за ново разглеждане, а 
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другите седем броя са приключили с произнасяне на нова присъда по 

правилата на  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.  

При разглеждане на ВЧНД през 2018 година са отменени изцяло 37 

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 32 броя. С останалите от предходен период 1 брой от този 

вид общо на производство са били 33 броя ВЧНД с предмет чл. 243, ал. 3-5 

НПК. Изцяло потвърдени първоинстанционни актове по чл. 243 НПК са 19 

броя, 11 броя са отменени, а по 1 брой е прекратено делото. 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 

постъпили новообразувани 54 бр. и един брой останал от края на 2017г. 

Тези 55 бр.са приключили с акт по същество както следва: 40 бр. 

потвърдени, 12 бр. отменени и 3 бр. изменени.Няма останало дело от този 

вид след 31.12.2018г. 

През 2019 г. при разглеждане на въззивните производства са 

отменени постановените съдебни актове по 11 бр. наказателни дела на 

районните съдилища, като 3 броя са върнати за ново разглеждане, а 

другите 8 броя са приключили с произнасяне на нова присъда по правилата 

на  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.  

През 2019 година са разгледани общо 152 бр. ВЧНД, от които са 

свършени 135 бр. със съдебен акт. От свършените са потвърдени 99 броя 

дела, отменени изцяло 28 броя от постановените съдебни актове от 

районните съдилища1 изменени 8 бр. и 13 дела са прекратени.  

По част от тези дела са атакувани определения, постановени по реда 

на чл. 243, ал. 3-5 НПК, а именно 29 броя /от които 1 брой останал от 

предходната година/. Изцяло потвърдени първоинстанционни актове по чл. 

243 НПК са 17 броя, 10 броя са отменени, а по 2 брой е прекратено 

делото.От този вид дела няма висящи в края на 2019г.  

В друга част са разгледани производства по чл. 64 -65 НПК и по чл. 

341 ал. 1-2 НПК. Въззивните производства, образувани по частни жалби 

или протести против определения по чл. 64 и чл. 65 НПК, като са 

постъпили 53 броя дела, не е имало висящи от 2018г.Потвърдени са 44 

броя , отменени са 5 броя , изменени са по 3 броя и прекратено по 1 брой . 

Няма останало дело от този вид след 31.12.2019г. 

Изменени съдебни актове: От разгледаните ВНОХД общо по 9 бр. 

са изменени присъди и решения на районните съдилища. Изменението е 

свързано с различни обстоятелства  затова: По 1 бр.е приложено условното 
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осъждане, по 1 бр. е намален размера на наказанието, по 5 бр. с други 

промени в наказателната част, а по 2 бр. с промяна в гражданската 3.2.  

3.2. Брой на прекратените дела – причини  

А. Граждански дела 

 

През 2019 година при свършените първоинстанционни граждански 

дела производството е прекратено по общо 41 броя, при 83 дела за 2018г и  

42 дела за 2017 г. Основната причина за този брой прекратени дела е 

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. Следва да се отбележи, че през 2019 г. продължава тенденцията 

поради отвод на всички съдии от съда да се прекратяват голям брой дела, 

които по реда на чл. 23, ал. 3 от ГПК се изпращат за разглеждане на други 

съдилища. Причините, довели до отвод на съдиите от ВТОС са системно 

отправяни обидни квалификации към всички съдии от съда, в повечето 

случаи поименно, както и изразено с нецензурни изрази отношение към 

съда като цяло и към компетентността на всички съдии от съда. 

Споменатата в отчетния доклад за 2018г. тенденция на водене на дела от 

ищци - лишени от свобода срещу ВСС за вреди от назначаването на съдии, 

както и от ищци, използващи цинични изрази и обръщения към съда не е 

престанала, но е намаляла, което води до прекратяване на дела, поради 

отвод на съдиите от състава на съда. Към момента е налице тенденция 

един ищец да образува граждански дела срещу конкретни съдии от ВТОС- 

най-вече срещу ръководния екип, като част от тези дела попадат в 

бройката на прекратените или поради отвод на всички съдии от съда, или 

поради нередовности на подадената искова молба, които не са отстранени 

в указания от съда срок. 

Прекратените търговски дела през 2019 година са 80 броя, като 

основанията за прекратяването им са идентични с тези по гражданските 

дела първа инстанция.  

През 2019 г. няма прекратени частни граждански дела. 

Прекратените въззивни граждански дела през 2019г. са 60 броя при 

65 броя прекратени въззивни граждански дела за 2018г и 80 броя за 2017г. 

Основанията за прекратяване са недопустимост на жалбата, оттегляне на 

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

явна фактическа грешка или в много малък процент от случаите за 

администриране на въззивната жалба. Както се посочи по-горе, броят на 

прекратените въззивни граждански дела за администриране на жалбите, е 

намалял, като целта е той да бъде сведен до минимум. 

Следва да се отбележи, че през 2019 г. продължава да е налице 

прекратяване на въззивни граждански дела, образувани по жалби против 

действията на съдебни изпълнители. Причините за прекратяване на този 

вид дела са неадминистрирани жалби и несъбрани държавни такси от 

страна на съдебния изпълнител.  
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Прекратените въззивни частни граждански дела през 2019 год. са 27 

броя при 36 броя прекратени ВЧГрД за 2018 г. и 66 броя ВЧГрД за 2017г. 

Основанията са недопустимост на жалбата, оттегляне на жалбата, като 

броят върнати на районния съд за изпълнение на процедури по чл. 260 и 

276 от ГПК е по-нисък от този за предходните години.   

 

Б. Наказателни дела 

През 2017 г. са прекратени 17 бр. НОХД. От тях 14 бр. прекратени, 

поради решаване на делото 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 – 1 брой и по други причини 2 броя НОХД. Няма прекратени 

НОХД на основание чл. 288 НПК. От разгледаните ЧНД са прекратени 10 

бр. дела. 

През 2018 г. са прекратени 26 бр. НОХД. От тях 25 бр. са 

прекратени, поради решаване на делото със споразумение. Само по 1 бр.  

производствата са прекратени по други причини - на основание чл. 249 във 

вр.чл.248 от НПК делото е върнато на прокурора заради допуснати 

съществени нарушения на процесуалните правила. Няма прекратени 

НОХД на основание чл. 288 НПК. От разгледаните ЧНД са прекратени 12 

бр. дела. 

През 2019 г. са прекратени 28 бр. НОХД. От тях 20 бр. са 

прекратени, поради решаване на делото със споразумение. Останалите 

прекратени по други причини 8 броя дела са на основание както следва: 1 

бр. дело на основание чл. 43, т. 3 от НПК, поради отвод на целия съдебен 

състав изпратено на ВКС за определяне на друг равен по степен съд за 

разглеждане; 1 бр. дело поради отказ за одобрение на споразумение; 2 бр. 

дела на основание чл. 24, ал. 1 от НПК; 4 бр. дела по чл. 249 във вр.чл.248 

от НПК делото е върнато на прокурора заради допуснати съществени 

нарушения на процесуалните правила; 1 бр. на основание чл. 288 НПК. От 

разгледаните ЧНД са прекратени 11 бр. дела и 1 бр.АНД. 

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

производства са прекратени, поради решаване на делото със споразумение.  

 През 2018 година са прекратени 12 броя ЧНД, 4 броя ВНОХД и 11 

броя ВЧНД. Причини за прекратяването на тези видове дела са различни. 

Една от причините за прекратяване на ВНОХД и ВЧНД е поради 

неадминистриране на жалбите от първоинстанционните съдилища. Друга 

често срещана причина е оттегляне на подадените въззивни или частни 

жалби. 

През 2019 година са прекратени 11 броя ЧНД, 9 броя ВНОХД и 13 

броя ВЧНД. Причини за прекратяването на тези видове дела са различни. 

Най-често една от причините за прекратяване на ВНОХД и ВЧНД е поради 

неадминистриране на жалбите от първоинстанционните съдилища.  
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4. ВИСЯЩИ ДЕЛА В КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД  

 

Година 
Общо останали 

дела 

Граждански 

дела 

Наказателни 

дела 

2017 336 289 47 

2018 372 326 46 

2019 523 493 30 

 

Таблицата посочва, че и през 2019 година, както и през 2018 година 

се наблюдава увеличение на броя несвършени дела в края на отчетния 

период. Увеличението е със 151 броя дела спрямо 2018 година. В края на 

2017 година към 31 декември са налице общо 336 броя несвършени дела 

или минимално увеличение с 14 броя дела спрямо 2016 година. В края на 

2019 година към 31 декември са останали несвършени общо 523 бр. дела 

или увеличение спрямо 2018 година с 151 бр. и спрямо 2016 година с 187 

броя дела. Общото увеличение на броя останали несвършени дела към 

31.12.2019 година е резултат от постъпилите значителен брой граждански 

дела през последните два месеца, които обективно не могат да бъдат 

свършени в отчетната 2019 година.  

По отношение обаче на наказателните дела, останали несвършени в 

края на отчетния период се наблюдава тенденция към намаляване броя на 

несвършените дела. Горната таблица ясно показва, че от 47 към 31.12.2017 

г. несвършени наказателни дела към 31.12.2018г. са 46 броя, които са по-

малко с 1 броя от предходната година. Към 31.12.2019г. несвършени 

наказателни дела са 30 бр. или намаление спрямо предходната година с 16 

броя. Намаляването на броя несвършени наказателни дела към края на 

отчетния период основно се дължи на намаленото постъпление на нови 

такива. Въпреки това следва да бъде отбелязано че останалите несвършени 

дела към 31.12.2019 година са всъщност 22% отнесени към общия брой 

дела за разглеждане, а към 31.12.2018 година са 17,45%. Към 31.12.2017 

година този процент 15,23% към общия брой дела за разглеждане или 

увеличението е само с 2 пункта. По видове процентът на несвършените 

граждански дела общо първа и втора инстанция е 27% спрямо делата за 

разглеждане, а процентът на несвършените наказателни дела общо първа и 

втора инстанция 5,42%. За сравнение с 2018 година - процентът на 

несвършените граждански дела общо първа и втора инстанция е 21,39% 

спрямо делата за разглеждане, а процентът на несвършените наказателни 

дела общо първа и втора инстанция 7,57%. През 2017 година останалите 

несвършени дела спрямо общия брой за разглеждане са 18,49%, а 

процентът на несвършените наказателни дела общо първа и втора 

инстанция е 7,31%.  
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4.1 Граждански дела 

В края на 2019 година са останали несвършени: 82 броя 

първоинстанционни граждански дела, при 73 броя първоинстанционни 

граждански дела за 2018г. и 66 броя първоинстанционни дела за 2017г. 

Броят на несвършените търговски дела се е увеличил на 167 броя 

несвършени търговски дела, спрямо 141 броя за 2018г. и 105 броя за 2017 

година;  

В края на годината са останали 226 броя несвършени въззивни 

граждански дела спрямо 95 броя за 2018 г. и 97 броя за 2017 година, както 

и 18 броя въззивни частни граждански дела.  

Намалените резултати спрямо предходната година се дължат на 

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

дела. Следва да се отбележи, че един от съдиите в гражданското отделение 

отсъства продължително поради заболяване считано от септември 2018г. е 

се завърна на работа през март 2019г. Това наложи преразпределяне на 

всички възложени му за разглеждане дела. Отделно от това един съдия бе 

командирован във ВТАС и това повиши натовареността на останалите 

работещи в отделението съдии. Драстичното увеличение на броя на 

въззивнвите граждански дела през периода също допринесе за високия 

процент висящност на дела от този вид в края на отчетния период. Нито 

физически, нито пък от гледна точка на спазване на процесуалните срокове 

за разглеждане и решаване на делата бе възможно те да бъдат приключени 

до края на 2019 г. Една голяма част от висящите в края на 2019г. въззивни 

граждански дела са образувани през месец декември 2019г.  

4.2. Наказателни дела 

Останалите несвършени дела в края на 2017 г. са както следва: 22 бр. 

НОХД, 11 бр. ЧНД, 8 бр. ВНОХД, 6 бр. ВЧНД и 1 бр. АНД или общо 47 

бр. висящи наказателни дела в края на 2017г.  

Останалите несвършени дела в края на 2018 г. са както следва: 19 бр. 

НОХД, 7 бр. ЧНД, 10 бр. ВНОХД, 10 бр. ВЧНД и 0 бр. АНД или общо 46 

бр. висящи наказателни дела в края на 2018г.  

Останалите несвършени дела в края на 2019 г. са както следва: 9 бр. 

НОХД, 5 бр. ЧНД, 10 бр. ВНОХД, 4 бр. ВЧНД, 2 бр.ВНЧХД  и 1 бр. АНД 

или общо 31бр. висящи наказателни дела в края на 2019г.  

Една от причините за висящи наказателни дела от 2019г. е тази, че 

към края на годината постъпват нови дела и това са най-вече 

новообразуваните такива. Както и отлагане на вече образуваните за 

събиране на други доказателства или поради заболяване на страните. 

Анализът на данните на останалите несвършени дела по видове сочи, 

че е налице относително устойчив броя на несвършените НОХД за 2019 г.с 

двете предходни години и по-малкия брой висящи се дължи и на по-

малкото постъпление на дела в наказателното отделение през 2019г.  
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5. ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ, 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ВЪЗЗИВНА И КАСАЦИОННА ПРОВЕРКИ, 

ИЗВОДИ  

5.1. Граждански дела 

От постановените през 2019 г. общо 1296 броя съдебни акта 

/определения и решения/ са обжалвани общо 212 броя съдебни акта или 

това са 16%. 

През годината са върнати 129 броя граждански и търговски дела, от 

по-горните инстанции, като потвърдени са решенията и определенията по 

общо 42 дела, а недопуснатите до касационно обжалване актове са общо 47 

или общият им брой е 91. 

В процентно отношение спрямо общо върнатите от инстанционен 

контрол съдебни актове това представляват съответно 33 % потвърдени и 

37% недопуснати до касационно обжалване или общият им процент е 70%.  

Броят на изцяло отменените съдебни актове е 21 или 16 % от общия 

брой на върнатите от инстанционен контрол актове. 

Обезсилен е само 1 съдебен акт, което представлява под 1% от 

общия брой на върнатите от инстанционен контрол актове.  

По 17 бр. дела или 13% от общия брой на върнатите от инстанционен 

контрол актове са частично отменени, респ. обезсилени.  

Основна причина за отменените решения по граждански и търговски 

дела е неправилно прилагане на материалния закон. Един от върнатите 

актове е изцяло отменен, поради допуснати нови доказателства пред 

въззивната инстанция . 

Сравнение в процентно съотношение на резултатите от 

инстанционен контрол не би било обективно, предвид различния брой 

върнати от инстанционен контрол актове през различните години.  

Като цяло обаче, предвид устойчиво високия процент потвърдени и 

недопуснати до касационно обжалване актове по граждански дела във 

ВТОС, може да се направи извод за високо качество на работата на 

съдиите, разглеждащи граждански дела в съда.  

 

По въззивни производства - граждански дела 

По 91 бр. от свършените през 2019 година въззивни граждански дела 

решенията са обжалвани пред ВКС.  

Обжалвани са и постановените през годината съдебни актове по 38 

въззивни частни граждански дела.  

Като се има предвид драстично завишеният брой на постъпили и 

разгледани въззивни граждански дела в съда и статистиката за броя на 

обжалвани актове от предходни години, може да се приеме, че през 2019г. 

са обжалвани по-нисък процент съдебни актове по въззивни граждански 

дела в сравнение с предходната 2018г. 
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5.2. Наказателни дела 

За 2017 г. от приключените първоинстанционни наказателни дела са 

атакувани 10 първоинстанционни присъди и 39 определения по ЧНД. 

атакувани пред ВКС са 4 броя присъди по ВНОХД и 1 бр. определение по 

ВЧНД. Общо са обжалвани съдебните актове по 49 първоинстанционни 

наказателни дела и по 5 бр. въззивни дела. През 2017 год. са върнати от 

инстанционна проверка общо 63 броя наказателни дела – присъди/решения 

23 броя и определения 40 броя. При въззивната и касационна проверка на 

постановените актове по делата са потвърдени 13 бр. присъди /решения/ и 

27 бр. определения, изменени са 6 бр. присъди /решения/ и 1 бр. 

определения - и са отменени 4 бр. присъди /решения/ и 12 бр. определения. 

По едно НОХД присъдата е отменена и делото е производството по делото 

е прекратено по обективна причина. Процентното съотношение на 

атакуваните съдебни актове, отнесени към броя на върнатите такива е 

както следва: потвърдени са 57% - присъди/решения и 67,5% - определения 

или общия процент на потвърдените актове е 64%; изменените са 26 % 

присъди/решения и изменени определения 3% или общ процент изменени 

актове 11%, а отменените са 17 % присъди/решения и 30% определения 

или общ процент отменени съдебни актове – 25%. Следва да бъде 

отбелязано, че от общо атакуваните съдебни актове през 2017 год. - няма 

резултат от инстанционната проверка по всичките и поради тази причина 

горната статистика не е пълна и точна.  

За 2018 г. от приключените първоинстанционни наказателни дела са 

атакувани 14 първоинстанционни присъди и 31 определения по ЧНД. 

Атакувани пред ВКС са 3 броя присъди по ВНОХД и 1 бр. определение по 

ВЧНД. Общо са обжалвани съдебните актове са 49 бр. - по 45 

първоинстанционни наказателни дела и по 4 бр. въззивни дела.  

През 2018 год. са върнати от инстанционна проверка общо 44 броя 

наказателни дела – присъди/решения 14 броя и определения 30 броя. При 

въззивната и касационна проверка на постановените актове по делата са 

потвърдени 7 бр. присъди /решения/ и 24 бр. определения, изменени са 6 

бр. присъди /решения/ и 2 бр. определения,  и са отменени 1 бр. присъди 

/решения/ и 4 бр. определения. По едно НОХД присъдата е отменена и 

производството по делото е прекратено по обективна причина и върнато за 

доразследване на прокуратурата в гр. Габрово. Процентното съотношение 

на атакуваните съдебни актове, отнесени към броя на върнатите такива е 

както следва: потвърдени са 50% - присъди/решения и 80% - определения 

или общия процент на потвърдените актове е 70.45%. Изменените са 43 % 

присъди/решения и определения 7% или общ процент изменени актове 

18%, а отменените са 7 % присъди/решения и 13% определения или общ 

процент отменени съдебни актове – 11%. Следва да бъде отбелязано, че от 

общо атакуваните съдебни актове през 2018 год. - няма резултат от 

инстанционната проверка по всичките и поради тази причина горната 

статистика не е пълна и точна. 

За 2019г. от приключените първоинстанционни наказателни дела са 

атакувани 21 първоинстанционни присъди и 16 определения по ЧНД. 
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Атакувани пред ВКС са 6 броя присъди по ВНОХД и 0 бр. определение по 

ВЧНД. Общо са обжалвани съдебните актове са 43 бр. - по 37 

първоинстанционни наказателни дела и по 6 бр. въззивни дела.  

През 2019 год. са върнати от инстанционна проверка общо делата 35 

броя наказателни дела – присъди/решения 17 броя и определения 18 броя. 

При въззивната и касационна проверка на постановените актове по са 

потвърдени 4 бр. присъди /решения/ и 12 бр. определения; отменени са 7 

броя присъди и 1 бр. определение, изменени са 5 бр. присъди /решения/ и 1 

бр. определения, 1 бр. оставено без уважение искане за възобновяване и 1 

бр. е уважено искането за възобновяване и е изменено решението. По едно 

НОХД присъдата повторно е отменена и производството по делото е 

прекратено по обективна причина и върнато за доразследване на 

прокуратурата в гр. Габрово. Процентното съотношение на атакуваните 

съдебни актове, отнесени към броя на върнатите такива е както следва: 

потвърдени са 11.43% - присъди/решения и 34.29% - определения или 

общия процент на потвърдените актове е 45.71%. Изменените са 14.28 % 

присъди/решения и определения 2.87% или общ процент изменени актове 

17.15%, а отменените са 20 % присъди/решения и 11.43% определения или 

общ процент отменени съдебни актове – 31.43%. Следва да бъде 

отбелязано, че от общо атакуваните съдебни актове през 2019 год. - няма 

резултат от инстанционната проверка по всичките и поради тази причина 

горната статистика не е пълна и точна. 

За сравнителния период от три години се констатира приблизително 

устойчивост в броя на атакуваните по реда на инстанционния контрол 

съдебни актове за 2019 год., в сравнение с 2017 год., както и за 2018 

година.  
 

По въззивни производства - 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: 4 броя ВНОХД за 2017г., а през 

2018г. 4бр. /3бр.ВНОХД и 1 бр. ВЧНД/., а през 2019г. – 6 бр. ВНОХД.  

6. СТРУКТУРА НА НАКАЗАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ. 

 

Внесените прокурорски актове за 2017 г. са 46 бр. От тях 

обвинителните актове са 33 бр. и 13 броя са внесени споразумения по чл. 

382 НПК. Постановени са общо 41 присъди /по новообразувани и останали 

висящи към 31.12.2016г. НОХД/ и одобрени споразумения. Съдени са 

общо 81 лица, като са постановени осъдителни присъди по отношение на 

47 лица. За изминалата 2017 г. са влезли в сила общо 37 бр. осъдителни 

присъди и споразумения, като по тях са осъдени общо 47 лица. По 2 броя 
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АНД са влезли в сила решения и са осъдени 2 лица. Осъдено е едно 

непълнолетно лице. От всичко осъдени лица общо 45 са осъдени на  

лишаване от свобода, от които 34 лица са осъдени на лишаване от свобода 

до 3 години, от тях 23 лица са условно осъдени с приложение на чл. 66 от 

НК. На лишаване от свобода над три години до 10 години са осъдени 9 

лица, а 1 лице е осъдено на лишаване от свобода над 10 години. Няма 

осъдени лица на доживотен затвор или на доживотен затвор без право на 

замяна. От общо осъдените лица по отношение на 22 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 

10 лица, от които 2 лица по чл. 115-116 НК и 8 лица за други престъпления 

против личността; 

- По Глава V „Престъпления против собствеността” НК са 

осъдени 6 лица; 

- По Глава VІ „Престъпления против стопанството” НК са 

осъдени 8 лица; 

- По Глава VІІ „Престъпления против данъчната, финансовата и 

осигурителната система” НК са осъдени 5 лица; 

- По Глава VІІІ „Престъпления против дейността на държавни 

органи и обществени организации” НК са осъдени 3 лица, включително 1 

лице за подкуп; 

- По Глава ХІ „Общо опасни престъпления” НК са осъдени 15 

лица, от които 7 лица са осъдени за престъпления по чл. 342 - чл. 343 НК и 

8 лица са осъдени за престъпления по чл. 354а, ал.1 и ал. 2 НК; 

Внесените прокурорски актове за 2018 г. са 48 бр. От тях 

обвинителните актове са 37 бр. и 11 броя са внесени споразумения по чл. 

382 НПК. Постановени са общо 50 присъди /по новообразувани и останали 

висящи към 31.12.2017г. НОХД/ и одобрени споразумения. Съдени са 

общо 65 лица, като са постановени осъдителни присъди по отношение на 

58 лица. За изминалата 2018 г. са влезли в сила общо 46 бр. осъдителни 

присъди и споразумения, като по тях са осъдени общо 58 лица.  

По АНД няма новопостъпили и осъдени лица.  

Осъдено е едно непълнолетно лице. От всичко осъдени лица общо 58 

са осъдени на лишаване от свобода, от които 50 лица са осъдени на 

лишаване от свобода до 3 години, като по отношение на 37 лица е 

приложен института на чл. 66 от НК – условно осъждане. На лишаване от 

свобода над три години до 10 години са осъдени 4 лица, а 1 лице е осъдено 

на лишаване от свобода над 10 години. На други наказания са осъдени 3 

лица. Няма осъдени лица на доживотен затвор или на доживотен затвор без 

право на замяна. От общо осъдените лица по отношение на 31 от тях 

наказанията са наложени при решаване на делото по споразумение по 

чл.381-384 от НПК. 

По видове престъпления осъдените лица са както следва: 

- По Глава ІІ „Престъпления против личността” НК са осъдени 7 

лица, от които 2 лица по чл. 115-116 НК и 5 лица за други престъпления 

против личността; 
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- По Глава V „Престъпления против собствеността” НК са 

осъдени 5 лица; 

- По Глава VІ „Престъпления против стопанството” НК са 

осъдени 15 лица; 

- По Глава VІІ „Престъпления против данъчната, финансовата и 

осигурителната система” НК са осъдени 4 лица; 

- По Глава VІІІ „Престъпления против дейността на държавни 

органи и обществени организации” НК са осъдени 3 лица, като две от тях 

са осъдени за подкуп; 

- По Глава ХІ „Общо опасни престъпления” НК са осъдени 24 

лица, от които 9 лица са осъдени за престъпления по чл. 342 - чл. 343 НК и 

15 лица са осъдени за престъпления по чл. 354а, ал.1 и ал. 2 НК.  

Внесените прокурорски актове за 2019 г. са 57 бр. От тях 

обвинителните актове са 46 бр. и 11 броя са внесени споразумения по чл. 

382 НПК. Постановени са общо 57 присъди /по новообразувани и останали 

висящи към 31.12.2018г. НОХД/ и одобрени споразумения. Съдени са 

общо 69 лица, като са постановени осъдителни присъди по отношение на 

53 лица. За изминалата 2019 г. са влезли в сила общо 48 бр. осъдителни 

присъди и споразумения, като по тях са осъдени общо 53 лица.  

     Има постъпили 3бр. АНД /едното е преобразувано, затова реално се 

разглеждат два броя/ - От тях едното е прекратено, а другото  съдебен акт 

по същество и има  един брой осъдено лице.  

Осъдено е едно непълнолетно лице.  

От всички осъдени на лишаване от свобода лица от тях - 41 лица са 

осъдени на лишаване от свобода до 3 години, като по отношение на 25 

лица е приложен института на чл. 66 от НК – условно осъждане. На 

лишаване от свобода над три години до 10 години са осъдени 5 лица, а 3 

лице е осъдено на лишаване от свобода над 10 години. На други наказания 

са осъдени 3 лица. Няма осъдени лица на доживотен затвор или на 

доживотен затвор без право на замяна. От общо осъдените лица по 

отношение на 22 от тях наказанията са наложени при решаване на делото 

по споразумение по чл.381-384 от НПК. 

По видове престъпления осъдените лица са както следва: 

- По Глава ІІ „Престъпления против личността” НК са осъдени 7 

лица, от които 4 лица по чл. 115; 2 лица по чл.116 НК и 1 лице  по чл.123 

от НК; 

- По Глава V „Престъпления против собствеността” НК са 

осъдени 5 лица; 

- По Глава VІ „Престъпления против стопанството” НК са 

осъдени 8 лица; 

- По Глава VІІ „Престъпления против данъчната, финансовата и 

осигурителната система” НК са осъдени 7 лица; 

- По Глава VІІІ „Престъпления против дейността на държавни 

органи и обществени организации” НК е осъдено 1 лице за подкуп; 

- По Глава ХІ „Общо опасни престъпления” НК са осъдени 25 

лица, от които 1 лице по чл.330, ал.2 и 3 от НК, 14 лица са осъдени за 
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престъпления по чл. 342 - чл. 343 НК и 10 лица са осъдени за престъпления 

по чл. 354а, ал.1 и ал. 2 НК. 

 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 2017 год. е броят на внесените 

обвинителни актове и споразумения е идентичен с този от 2016 год. 

Осъдени са обаче 47 лица спрямо 57 за 2016г., като и през 2017г. е осъдено 

само едно непълнолетно лице както и през 2019г. 

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

извършени престъпления по Глава ХІ НК „Общоопасни престъпления“, 

като през 2019г. са осъдени 25 лица, като 14 лица са осъдени по чл. 342-

343 от НК, а 10 лица по чл. 354а, ал. 1 и ал. 2 от НК, както е било и през 

2018г. когато са осъдени общо 24 лица, като от тях 15 лица са осъдени  по 

чл. 354а, ал. 1 и ал. 2 от НК и този брой е по-висок значително от 

предходната 2017г. когато са били осъдени 8 лица. Бройката на осъдените 

лица през 2019г. в сравнение с 2018г. е с едно лице в повече,  

Броят на осъдените лица за престъпления по Глава втора от НК – 

„Престъпления против личността“ през 2019г. е равен на броя  на 

осъдените лица през 2018г., тъй като са осъдени 7 лица, но по-малко с три 

лица на осъдените през 2017г. когато са били 10 лица. По Глава VІ НК 

„Престъпления против стопанството“ през 2019г. са осъдени 8 бр. лица, 

докато през 2018г. са осъдени 15 лица, през 2017 г. са осъдени 8 лица. Като 

през отчетната година този брой е намалял с 8  броя по-малко от 2018г. и е 

равен на брой с този от 2017г.  

Осъдените лица за престъпления по Глава VII „Престъпления против 

данъчната, финансовата и осигурителната система“ – през 2019 г. са 

осъдени 7 лица, а през 2018 г. са осъдени 4 лица, а през 2017 г. са осъдени 

5 лица.Забелязва се леко незначително повишение на осъдените лица по 

тази глава от НК.  

По Глава VIII НК „Престъпения против дейността на държавни 

органи и обществени организации“ през 2019г. е осъдено само едно лице за 

подкуп, докато през 2018г. са осъдени 3 лица, от които две за подкуп, през 

2017г. са осъдени 3 лица от които едно за подкуп, т.е и по тази глава от НК 

няма завишение на осъдените лица. 

Следва да се отбележи, че през 2017 година спрямо две от лицата 

има образувани и постановени актове по АНД, образувани по реда на чл. 

78а НК и по тях са постановени решения, с които лицата са освободени от 

наказателна отговорност с налагане административно наказание. Докато 

през 2018г. няма образувани дела от този вид /АНД/ и респ. няма осъдени 

лица. През 2019г. има едно осъдено лице на глоба. 

 

7. ОПРАВДАТЕЛНИ ПРИСЪДИ 

През 2017 година в Окръжен съд – Велико Търново няма 

първоинстанционни оправдателни присъди. От общия брой съдени лица 

няма и оправдани лица.  
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През 2018г. в ОС Велико Търново няма първоинстанционни 

оправдателни присъди. От общия брой съдени лица има 5 оправдани лица.  

През 2019г. в ОС Велико Търново няма първоинстанционни 

оправдателни присъди. От общия брой съдени лица има 6 оправдани лица.  

При сравнителния анализ за периода от три години се констатира, че 

няма изцяло постановени оправдателни присъди. През 2019 година има 

оправдани 6 лица, докато през 2018 година има оправдани 5 лица, като 

през 2017 година не е имало оправдано лице. Това не са високи стойности 

на фона на общия брой съдени лица. 

8. ДЕЛА С ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС: 

  

По описа на ВТОС и през 2019 година няма НОХД, които да са 

включени в списъка на ВСС за делата с обществен интерес. 

9. СПЕЦИАЛНИ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА 

 

През 2017 година в изпълнение на процедурите по НПК и ЗСРС в 

Окръжен съд - Велико Търново са разгледани 88 броя искания за 

прилагане на специални разузнавателни средства, като по 73 от тях са 

дадени разрешения. Продълженията на СРС са 14 броя. По 15 от исканията 

за даване на разрешение за използване на СРС е постановен отказ. През 

2017 година има увеличение в броя на разгледаните искания за СРС, като 

следва да се отбележи, че част от тях са за продължение на вече дадени 

разрешения. Увеличение бележат и отказите да бъде разрешено използване 

на СРС през 2017 г. 

През 2018 година в изпълнение на процедурите по НПК и ЗСРС в 

Окръжен съд - Велико Търново са разгледани 84 искания за прилагане на 

специални разузнавателни средства, от които 62 бр. първоначални и 18 бр. 

искания за продължения. По 80 от тях са дадени разрешения, а по 4 от 

исканията е постановен отказ. 

През 2019 година в изпълнение на процедурите по НПК и ЗСРС в 

Окръжен съд - Велико Търново са разгледани 90 искания за прилагане на 

специални разузнавателни средства, от които 65 бр. първоначални и 25 бр. 

искания за продължения. По 86 от тях са дадени разрешения, а по 4 от 

исканията е постановен отказ. 

При сравнителния анализ за период от три години се констатира 

незначителен брой увеличение на исканията за разрешение на СРС през 

настоящата година в сравнение с тези от 2018г. са били 84 бр., а през 

2017г. - 88 бр. 
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IIIIII..  ССРРЕЕДДННАА  

ННААТТООВВААРРЕЕННООССТТ  ЗЗАА  

ССЪЪДДЕЕББННИИЯЯ  РРААЙЙООНН..  

ААННААЛЛИИЗЗ  ППОО  ООББЩЩ  ББРРООЙЙ  

ДДЕЕЛЛАА  ЗЗАА  РРААЗЗГГЛЛЕЕЖЖДДААННЕЕ  

ИИ  ППОО  ССВВЪЪРРШШЕЕННИИ  ДДЕЕЛЛАА    



 60 

IІІ. 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 2019 година движение в щатовете, както и движение на съдиите 

натовареността е следното: 

Натовареност по щат 

При общо 1789 граждански дела за разглеждане през 2019 година 

средната натовареност по щат при посоченото по-горе разпределение е 

12,42 дела на месец на съдия. При стоящите за разглеждане общо 553 

наказателни дела средната натовареност по щат е била 6,58 дела на месец 

на съдия.  

Натовареност по щат спрямо общия брой от 2342 дела за 

разглеждане за 2019 година е била 1027 дела на месец на съдия.  

При общо 1524 граждански дела за разглеждане през 2018 година 

средната натовареност по щат при посоченото по-горе разпределение е 

9,77 дела на месец на съдия. При стоящите за разглеждане общо 608 

наказателни дела средната натовареност по щат е била 7,24 дела на месец 

на съдия.  

Натовареност по щат спрямо общия брой от 2132 дела за 

разглеждане за 2018 година е била 8,88 дела на месец на съдия.  

При общо 1563 граждански дела за разглеждане през 2017 година 

средната натовареност по щат при посоченото по-горе разпределение е 

9,30 дела на месец на съдия. При стоящите за разглеждане общо 643 

наказателни дела средната натовареност по щат е била 6,70 дела на месец 

на съдия.  

Натовареност по щат спрямо общия брой от 2206 дела за 

разглеждане за 2017 година е била 8,36 дела на месец на съдия.  

Анализът за трите години относно натовареност по щат на съдиите - 

2017г., 2018г. и 2019г. сочи, че за 2019 г. е налице увеличение на 

натовареността по щат за съдиите, разглеждащи граждански дела 

сравнение с тази през 2018 г. /9,77/ и 2017г. /9,30/. По отношение на 

натовареност по щат за трите години при съдиите, разглеждащи 

наказателни дела, се наблюдава намаление на натовареността през 2019 г. 

на 6,58 дела на месец за съдия в НО спрямо предходните две години – 

2018г. – 7,24 и 2017 г.- 6,70.  

При свършените през 2019 год. общо 1296 бр. граждански дела 

средната натовареност по щат е била 9,00 дела на месец на съдия, а при 

свършените общо 523 бр. наказателни дела през 2019 год. средната 

натовареност по щат е била 6,23 дела на месец на съдия.  

Средната натовареност по щат спрямо общия брой от 1819 

свършени дела през 2019 година е била 7,98 дела на месец на съдия. 

При свършените през 2018 год. общо 1198 бр. граждански дела 

средната натовареност по щат е била 7,68 дела на месец на съдия, а при 

свършените общо 562 бр. наказателни дела през 2018 год. средната 

натовареност по щат е била 6,69 дела на месец на съдия.  
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Средната натовареност по щат спрямо общия брой от 1760 

свършени дела през 2018 година е била 7,33 дела на месец на съдия. 

При свършените през 2017 год. общо 1274 граждански дела средната 

натовареност по щат е била 7,58 дела на месец на съдия, а при свършените 

общо 596 бр. наказателни дела през 2017 год. средната натовареност по 

щат е била 6,21 дела на месец на съдия.  

Средната натовареност по щат спрямо общия брой от 1870 

свършени дела през 2017 година е била 7,08 дела на месец на съдия. 

 

Действителна натовареност 

Действителната обща натовареност на съдиите от Окръжен съд – 

Велико Търново през 2019 год. спрямо общия брой дела за разглеждане 

/2342бр./ е 11,31 дела на съдия за месец, а спрямо общия брой свършени 

дела /1819бр./ е 8,79 дела на съдия за месец. 

Действителната обща натовареност на съдиите от Окръжен съд – 

Велико Търново през 2018 год. спрямо общия брой дела за разглеждане 

/2132бр./ е 10,71 дела на съдия за месец, а спрямо общия брой свършени 

дела /1760бр./ е 8,84 дела на съдия за месец. 

Действителната обща натовареност на съдиите от Окръжен съд – 

Велико Търново през 2017 год. спрямо общия брой дела за разглеждане 

/2206бр./ е 10,12 дела на съдия за месец, а спрямо общия брой свършени 

дела /1870бр./ е 8,58 дела на съдия за месец. 

Следователно за 2019 година е налице увеличение на действителната 

натовареност на съдиите спрямо 2018г. и 2017 г. с малко повече от единица 

по отношение делата за разглеждане. По отношение на действителната 

натовареност на съдиите спрямо свършените дела се наблюдава 

сравнителна устойчивост в цифровото израшение, колебанието се явява в 

знака след десетичната запетая. 

При гражданските дела за разглеждане /1789бр./ през 2019 год. 

действителната натовареност е била 13,50 дела на месец на съдия, а при 

наказателните дела за разглеждане /553бр./ – 7,75 бр. дела на съдия на 

месец. Средната действителна натовареност спрямо общия брой 2342 

дела за разглеждане през 2019 година е 11,31 дела на месец на съдия. 

При свършените граждански дела /1296бр./ през 2019 год. 

действителната натовареност е била 9,63 броя дела на месец на съдия, а 

при свършените наказателни дела /523 бр./ – 7.38 броя дела на месец на 

съдия. Средната действителна натовареност спрямо общия брой от 

1819 бр. свършени дела през 2019 година е била 8,79 дела на месец на 

съдия. 

Горните данни са на база статистическите отчети за работата на 

Окръжен съд – Велико Търново за 2018 год., Приложение № 1, което се 

изготвя и държи сметка единствено за бройката дела. 

 

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 
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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 следваше да бъдат отчетени съгласно §11 от ПЗР на същите след 

изтичане на едногодишен период от приложението. С решение на СК на 

ВСС по Протокол № 5 от 6.02.2018 година е отложено със шест месеца 

приемането на решение по смисъла на §11 от ПЗР на Правила за отчитане 

на натовареността на съдиите, считано от 01.01.2018 година и са дадени 

указания на административните ръководители към годишните доклади на 

съдилищата за 2017 година да не се прилага справката по чл. 17, ал. 2 от 

ПОНС. Същото решение бе взето и относно отчитането на наторавеността 

по тези правила и за 2018 година – Решение на СК на ВСС по протокол № 

4 от 05.02.2019 година, с което отново се отлага приемането на решение по 

смисъла на § 11 от Преходните и заключителни разпоредби на Правилата 

за отчитане на натовареността на съдиите и се дадоха указания на 

административните ръководители в докладите за дейността на съдилищата 

за 2018 година да не се прилага справка по чл. 17, ал. 2 от ПОНС. 

Положението е същото през 2019 година. Реално се извършва попълване 

на информация в СИНС чрез попълване от всеки съдия на карти за 

натовареност и от системата могат да бъдат генерирани справки относно 

натовареност на всеки конкретен съдия съобразно коефициента на всяко 

разгледано дело и определения процент натовареност според ПОНС. 
 

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  

Следва да се посочи, че през отчетния период граждански дела са 

разглеждани само от съдиите от гражданското отделение на съда, като към 
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отделението в началото на годината /01.02.2019 година/ бе причислен и 

председателят на съда - съдия Теодорина Димитрова. 

По-долу в табличен вид са представени индивидуалните резултати 

на съдиите от ВТОС, разглеждащи граждански дела. 

 

Таблица 1: Разглеждане и решаване на гражданските и 

търговски дела.  
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Общ брой на 

свършените 

в тримесечен 

срок дела 

Процент на 

свършените 

в тримесечен 

срок дела от 

общо 

свършените 

ТЕОДОРИНА ДИМИТРОВА 84 80 56 43 77% 

ИВЕЛИНА СОЛАКОВА 143 110 104 77 74% 

ИВАНКА ДИМОВА 109 107 77 62 80% 

ТАТЯНА СЪБЕВА 192 146 138 112 81% 

ГЕОРГИ ДРАГОСТИНОВ 170 133 102 56 54% 

СТАНИСЛАВ СТЕФАНСКИ 166 134 124 99 79% 

ДИМИТРИНКА ГАЙНОВА 196 141 119 75 63% 

МАЯ ПЕЕВА 25 8 25 22 88% 

ИСКРА ПЕНЧЕВА 161 134 135 114 84% 

ИРЕНА КОЛЕВА 181 145 139 102 73% 

ЙОРДАН ВОДЕНИЧАРОВ 176 150 124 99 80% 

ИВАЙЛО КОЛЕВ  102 93 89 79 88% 

ЛИЛИЯ НЕНОВА 39 39 29 24 83% 

СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ 41 41 31 30 96% 

 

 

Таблица 2: Изготвяне на актовете по граждански и търговски 

дела в установените от закона срокове. 
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Процент на 

изготвените в 

едномесечен срок 

актове спрямо 

общо 

постановените 

ТЕОДОРИНА ДИМИТРОВА  56 31 55% 

ИВЕЛИНА СОЛАКОВА 104 102 98% 

ИВАНКА ДИМОВА 77 77 100% 

ТАТЯНА СЪБЕВА 138 114 83% 

ГЕОРГИ ДРАГОСТИНОВ 102 69 68% 

СТАНИСЛАВ СТЕФАНСКИ 124 119 96% 

ДИМИТРИНКА ГАЙНОВА 119 89 68% 

МАЯ ПЕЕВА 25 24 96% 

ИСКРА ПЕНЧЕВА 135 130 96% 

ИРЕНА КОЛЕВА 139 116 83% 

ЙОРДАН ВОДЕНИЧАРОВ  124 100 81% 
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ИВАЙЛО КОЛЕВ 89 89 100% 

ЛИЛИЯ НЕНОВА 29 29 100% 

СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ 31 31 100% 

 

Таблица 3: Резултати от инстанционен контрол. 

 

Съдия 

Брой върнати 

от 

инстанционен 

контрол 

актове 

Б
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о
й
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Брой 

недопуснати 

до 

касационно 

обжалване 

Брой 

изцяло 

отменени/ 

обезсилени Ч
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ст
и

ч
н

о
 

о
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ен
ен

и
 Общ % 

потвърдени и 

недопуснати до 

касационно 

обжалване 

ТЕОДОРИНА ДИМИТРОВА 2 1 - 1 - 50% 

ИВЕЛИНА СОЛАКОВА 10 2 5 2 1 70% 

ИВАНКА ДИМОВА 7 3 1 3 - 60% 

ТАТЯНА СЪБЕВА 12 4 3 3 2 58% 

ГЕОРГИ ДРАГОСТИНОВ 16 6 2 3 5 50% 

СТАНИСЛАВ СТЕФАНСКИ 17 5 7 4 1 70% 

ДИМИТРИНКА ГАЙНОВА 13 5 4 3 1 69% 

МАЯ ПЕЕВА 18 12 2 3 1 78% 

ИСКРА ПЕНЧЕВА 13 1 7 -- 5 61% 

ИРЕНА КОЛЕВА 6 1 3 1 1 67% 

ЙОРДАН ВОДЕНИЧАРОВ 7 2 5 - - 100% 

ИВАЙЛО КОЛЕВ 2 1 1 - - 100% 

ИЛИНА ДЖУКОВА 6 6  - - - 100%  

 

Обобщеният анализ на изложените в табличен вид данни относно 

данните за дейността на съдиите, които разглеждат граждански дела 

поотделно за всеки съдия обуславя няколко извода: 

- При разглеждане и решаване на всички видове граждански дела 

съдиите от ВТОС постигат висок процент на срочност както при решаване 

на делата, така и при написване на съдебните актове. 

- 84% от всички предадени съдебни актове за 2018г. са изготвени в 

едномесечния инструктивен срок.  

-Процентът на потвърдените и недопуснати до касационно 

обжалване актове по граждански и търговски дела е устойчиво висок. 

Общият процент на потвърдени и недопуснати до касационно обжалване 

актове по граждански и търговски дела за съда е 69%. Отменените изцяло 

актове са само 16%.  
 

Наказателни дела 

Приключените наказателни дела през 2019 г. са общо 523 бр. От тях 

съдиите от наказателната колегия са свършили в тримесечен срок общо 

472 бр. или 90.25 %. Всеки един от тях е приключил наказателни дела 

както следва:  

Теодорина Димитрова - 89 бр., Сара Стоева - 74 бр., Теодор Милев - 

3 бр., Пламен Борисов - 77 бр., Евгений Пачиков - 73 бр., Христо Томов - 

82 бр., Владимир Страхилов – 50 бр., Пенко Цанков – 17 бр., мл.съдия 

Ивайло Колев – 31 бр., мл.съдия Лилия Ненова – 11 бр., мл. съдия 

Светослав Иванов – 9 бр. Средната натовареност на съдиите от наказателна 
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колегия при разглеждане на делата по щат е 6.58, а по отношение на 

свършените дела е 6.23.  

Сравнение с 2017г. същата е 6.70 към делата за разглеждане и 6.21 

към свършените дела, а с предходната 2018г. към делата е 7.24, а по 

отношение на свършените дела е била 6.69. 

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

НПК, са разглеждани и от съдиите от гражданско отделение само през 

дежурствата  първото тримесечие и същите са свършили такива както 

следва: Ивелина Солакова - 4 бр. , Георги Драгостинов – 1 бр. и Ирена 

Колева – 2бр.  

 Данните по съдии, работили през 2019 година в наказателно 

отделение на Окръжен съд – Велико Търново: 

- Съдия Теодорина Димитрова има възложени 82 наказателни 

дела, останали за разглеждани от предходен период 10 бр. или разгледани 

92 бр. и приключени 89 бр. останали несвършени 3 бр. или 96.74 % от 

възложените и подлежащи за разглеждани дела са приключени. От 

свършените 89 бр. дела с акт по същество са 86 броя наказателни дела. От 

свършените дела 93.26% са свършени в тримесечния срок. Останали 

несвършени 3 бр. дела. От атакуваните съдебни актове, постановени от 

съдията Димитрова и няма дела, които да са ходили на инстанционен 

контрол. 

- Съдия Сара Стоева има възложени 71 бр. наказателни дела, 

като са останалите несвършени от предходен период са 6 бр. и е разгледала 

общо 77 бр. като е приключила 74 бр.Решените по същество са 67 бр. 

Останали несвършени на края на отчетния период е 3 бр. От приключените 

дела 90.54% са в тримесечен срок. От атакуваните съдебни актове, 

постановени от съдията Стоева и върнати след инстанционния контрол 

общо 5 бр. дела, потвърдени 1 бр., отменени 4 бр.  

- Съдия Теодор Милев има възложени 1 бр. наказателни дела и 

с останалите несвършени от предходен период 2 бр. е разгледал общо 3 бр. 

и са приключени 3 бр., от които с акт по същество 3 броя. Останали 

несвършени на края на отчетния период са 0 бр. дела. От приключените 

дела 100 % са в тримесечен срок. От атакуваните съдебни актове, 

постановени от съдията Милев, са върнати след инстанционния контрол 

общо 7 бр.,/някои от са приключили в предходен период, но са върнати в    

отчетния/ от които потвърдени 1 бр., изменени - 3 и отменени 3 бр. 

-  Съдията Пламен Борисов има възложени 78 бр. наказателни 

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

общо 84 бр. и са приключени 77 бр. или 91.67% от делата за разглеждане. 

Останали несвършени на края на отчетния период са 7 бр. От 

приключените дела 84 бр. са с акт по същество са 64 или 91.67%. От общо 

свършените дела 93.51% са в тримесечен срок. От атакуваните съдебни 

актове, постановени от съдията Борисов, са върнати след инстанционния 

контрол 6 бр., от които са потвърдени 2 бр. и отменени 1бр., 1 бр.изменено 

и 1 бр. изменено  при искането за възобновяване и 1 бр.оставено без 

уважение искането за възобновяване. 
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- Съдия Евгений Пачиков има възложени 65 бр. наказателни 

дела и с останалите несвършени от предходен период 10 бр. е разгледал 

общо 75 бр. и е приключил 73 бр. От приключените 75 бр. дела, 63 бр. са с 

акт по същество или 97.33%. Останали несвършени на края на отчетния 

период са 2 бр. От приключените дела 73 бр. само 64бр.са в тримесечен 

срок или 87.67%. От атакуваните съдебни актове, постановени от съдията 

Пачиков и върнати след инстанционния контрол общо 6 бр., от които 

потвърдени са 4 бр., изменени - 1бр., отменени – 1 бр. 

- Съдия Христо Томов има възложени 75 бр. наказателни дела 

и с останалите несвършени от предходен период 10 бр. е разгледал общо 

85 бр. и е приключил 82 бр. или 96.47%, от които с акт по същество 60 бр. 

В края на отчетния период са останали несвършени 3 бр. От общо 

приключените дела 82 бр. - 69 бр. дела са свършени в тримесечен срок или 

това е 84.15%. Обжалваните съдебни актове, постановени от съдията 

Томов и върнати след инстанционния контрол са общо 7 бр., от които 

потвърдени 5 бр., изменени 1 бр., 1 бр. отменен съдебен акт. 

- Съдия Владимир Страхилов има възложени 56 бр. 

наказателни дела и тъй като е командирован от м.март 2019г. останалите 

несвършени от предходен период няма е разгледал общо 56 бр. и е 

приключил 50 бр.  В края на отчетния период са останали несвършени 6 

бр. От общо разгледаните 56 бр. към приключените дела 50 бр. – 

89.29%.Като с акт по същество са свършени 38 дела.В тримесечния срок са 

решени 46 дела или това са 92%. От свършените дела. Обжалваните 

съдебни актове, постановени от съдията Страхилов и върнати след 

инстанционния контрол са общо 3 бр., от които потвърдени 2 бр. и 1 бр. 

отменен съдебен акт. 

- Съдия Пенко Цанков има възложени 17 бр. наказателни дела 

и тъй като бе командирован за кратък период от м.март до м.юли 2019г. 

останалите несвършени от предходен период няма. Той е разгледал общо 

17 бр. и е приключил 17 бр. или 100%. От общо приключените дела 17 бр. - 

17 бр. дела са свършени в тримесечен срок или това е 100%. Обжалваните 

съдебни актове, постановени от съдията Цанков и върнати след 

инстанционния контрол са общо 1 бр., от които потвърдени 1 бр. 

- Младши съдия Ивайло Колев има възложени 31 бр. 

наказателни дела,  останали за разглеждане от предходен период 2 бр.или 

общо е разгледал 33 бр. дела, като е приключил 31 бр.дела и в края на 

отчетния период има несвършени 2 бр. дела. С акт по същество са 28 

броя.От приключилите 31 бр. дела 27 бр. е приключил в тримесечен срок 

или 87.10% от приключилите дела. Няма върнати от инстанционен 

контрол. 

- Младши съдия Лилия Ненова има възложени 13 бр. 

наказателни дела и тъй като същата е започнала работа през м.юли няма 

дела от предходен период /отчита се работата и само за второто 

полугодие/.Разгледала е  разгледал общо 13 бр. и е приключил 11 бр. и в 

края на отчетния период има 2 бр. дела.С акт по същество са 9 бр. От 

приключилите 11 бр. дела всички  са в тримесечен срок или 100%. Няма 

върнати от инстанционен контрол. 
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- Младши съдия Светослав Иванов има възложени  11 бр. 

наказателни дела и тъй като  е започнал работа през м.юли няма дела от 

предходен период /отчита се работата и само за второто 

полугодие/.Разгледал е  разгледал общо 11 бр. и е приключил 9 бр. и в края 

на отчетния период има 2 бр. дела. Със съдебен акт по същество са 8 бр.От 

приключилите 9 бр. дела  в тримесечен срок са 7 бр.или 77.78%. Няма 

върнати от инстанционен контрол. 

През 2019 г. най-голям брой наказателни дела са приключени от 

съдиите Теодорина Димитрова, Христо Томов и Евгений Пачиков. 

С най-голям процент свършени дела в тримесечен срок са съдиите: 

Пламен Борисов, Теодорина Димитрова и Сара Стоева , а от младшите 

съдии Лилия Ненова. 

Съдиите Евгений Пачиков и Христо Томов имат най-голям брой 

потвърдени съдебни актове отнесени към броя на върнатите обжалвани 

съдебни актове. Следва да се отбележи, че статистически съдия Теодорина 

Димитрова има най-голям брой възложени и свършени дела през 2019 

година /общ брой за разглеждане 92 и общ брой свършени - 89, но това се 

дължи на обстоятелството, че като административен ръководител се е 

произнасяла по исканията за използване на СРС, чийто общ брой както е 

посочено по-горе в доклада е 90 бр., от които 74 бр. са разгледани от съдия 

Димитрова - Председател, а 112 бр. – от съдия Стоева – Зам. Председател, 

както и 4 бр. от съдия Солакова – Зам.председател. Последните съгласно 

чл. 15 от ЗСРС и чл. 174, ал. 1 НПК са единствено от компетентността на 

председателя на съответния окръжен съд респ. и на упълномощен от него 

зам.председател. 

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 2019 година следва да посочим, че съдиите са 

разгледали общо 2342 дела, по които са провели 1488 съдебни заседания, 

свършили са общо 1760 дела, от които 1470 дела или 81 % в 

тримесечен срок, като са се произнесли с акт по съществото на 

делото по 1531 дела и са прекратили 288 дела. Останалите 

несвършени 523 дела в края на годината съставляват само 22 % от 

всички дела за разглеждане.  

Изложените по-горе данни дават основание на 

административния ръководител да даде много добра оценка за 

работата на съдиите от Окръжен съд – Велико Търново. 

 

  
.  



 68 

  

  

  

  

  

  
IIVV..  ААДДММИИННИИССТТРРААТТИИВВННАА  

ДДЕЕЙЙННООССТТ  ННАА  ППРРЕЕДДССЕЕДДААТТЕЕЛЛЯЯ  

ННАА  ВВТТООСС,,  ЗЗАА  

ООССЪЪЩЩЕЕССТТВВЯЯВВААННЕЕ  ННАА  

ППРРААВВООММООЩЩИИЯЯТТАА  ССИИ  ППОО  ЧЧЛЛ..  

8866,,  ААЛЛ..  11  ЗЗССВВ  
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ІV. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ВТОС, ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА СИ ПО 

ЧЛ. 86, АЛ. 1 ЗСВ 

 

Окръжен съд – Велико Търново работи с внедрената Деловодна 

информационна система за управление на съдебните дела АСУД. 

Системният администратор поддържа връзка с фирмата, която обслужва 

програмата, с която има сключен договор за абонаментно обслужване. 

Програмата има известни несъвършенства и в предвидените кратки 

срокове възникналите проблеми се отстраняват. Има случаи обаче, в които 

реакцията не е достатъчно бърза и адекватна. 

През 2019 година разпределението на делата се извършва на 

принципа на случайния подбор и според поредността на постъпването им в 

съда, чрез използване на централизираната система за случайно 

разпределение на делата, внедрена съгласно решение на ВСС, от заместник 

председателите между съдиите по отделенията. В случаи на отсъствие на 

единият заместник председател разпределението на делата се извършва 

или от другия заместник председател, или от председателя на съда, а при 

отсъствието и на двамата заместник председатели – разпределението се 

извършва от председателя на съда. Функциите на всеки един от заместник 

председателите на Окръжен съд – Велико Търново по разпределението на 

делата и съответно ръководенето на двете отделения в съда – наказателно 

отделение и гражданско отделение, са уредени чрез изрична заповед на 

Председателя на съда. 

И през 2019 година Окръжен съд – Велико Търново, обобщава и 

въвежда информация във връзка с разгледаните наказателни дела в 

ЕИСПП. 

Административната дейност на Окръжен съд – Велико Търново 

изцяло е основана на законовите изисквания и на издадените от 

председателя на съда заповеди. Със заповеди на съда и след проведено 

общо събрание са определени – вида и броят на отделенията както и 

съставът им; процента натовареност на председателя, заместник 

председателите и съдиите, както и индивидуалното разполагаемо годишно 

време за разглеждане и приключване на делата на съдиите в Окръжен съд - 

Велико Търново, както следва: 

Със Заповед № 189/19.12.2018 г. е определено за всеки съдия 

индивидуалното разполагаемо годишно време за разглеждане и 

приключване на съдебните дела и индивидуален процент натовареност по 

групи дела, който да бъде въведен в Централизираната система за 

случайно разпределение на делата (ЦССРД). 

В Окръжен съд – Велико Търново след взето решение на Общото 

събрание на съдиите със Заповед № 50/30.03.2018 г, считано от 01.03.2018 

г. - са обособени две отделения: едно наказателно и едно гражданско, със 

Със Заповед № 72/27.02.2019 г., считано то 01.03.2019 г. съдиите от 

Окръжен съд – Велико Търново са разпределени по отделения – едно 

наказателно и едно гражданско. Определение са ръководителите на 

наказателно отделение – съдия Стоева и на гражданско отделение – съдия 
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Солакова. Изключени са съдиите от наказателно отделение от 

разглеждането на въззивни частни граждански дела, образувани по частни 

жалби срещу актове, постановени в заповедно производство. Считано от 

01.03.2019 г. съдия Страхилов и съдия Цанков – командировани съдии от 

РС – Велико Търново – да бъдат включени в Централизираната система за 

случайно разпределение. Със Заповед № 126/02.07.2019 г. към състава на 

отделенията в Окръжен съд – Велико Търново са разпределени двамата 

младши съдии – Лилия Ненова и Светослав Иванов. 

Със Заповед № 4/15.01.2019 г. е обявена за заемане една щатна 

бройка за длъжността „чистач“ и след проведен подбор, считано от 

01.03.2019 г. е назначен служител на длъжността. 

Със Заповед № 12/30.01.2019 г. е определен нов размер на 

възнаграждението на съдебните заседатели, изчислено като една двадесет 

и втора от 60% от основната заплата на съдия в окръжен съд, определена 

по Таблица 1 на ВСС, приета с Решение на Пленума на ВСС по протокол 

№ 2 от 24.01.2019 г. В заповедта се определят правилата за заплащане на 

съдебните заседатели, както и начина на изготвяне на ордера за изплащане 

на възнаграждението. 

Председателя със Заповед № 14/30.01.2019 г. е обявил конкурс за 

заемане на разкритата с Решение по протокол № 40/11.12.2019 г. на 

Съдийската колегия длъжност „връзки с обществеността“. Със Заповед № 

88/01.04.2019 г. Председателя е прекратил провеждането на конкурса, 

поради липсата на допуснати кандидати до участие в конкурса. Със 

Заповед № 89/10.04.2019 г. Председателя е обявил отново процедура за 

провеждане на конкурс за длъжността „връзки с обществеността“. 

Щатната длъжност е заета. След провеждане на конкурса на 26.06.2019 г. 

Председателя със Заповед № 16/31.01.2019 г. е утвърдил структура 

на съдебната администрация в Окръжен съд – Велико Търново в сила, 

считано от 01.01.2019 г. Със Заповед № 172/29.10.2019 г. е определил 

постоянно действаща, в рамките на календарната година, комисия за 

провеждане на атестирането на съдебните служители. 

Със Заповед № 70/25.02.2019 г. са назначени двама – един съдия и 

един съдебен служител за представители от страна на работодателя в 

Комисията по условия на труд в Окръжен съд – Велико Търново. 

Със Заповед № 79/11.03.2019 г., във връзка с Решение на Пленума на 

ВСС по протокол № 4/21.02.2019 г., взето на основание чл. 60м, ал. 2 ЗСВ, 

на съдиите от ВТОС е препоръчано стриктно да прилагат процесуалните 

способи за своевременно разглеждане и приключване на делата в разумен 

срок, като спазват сроковете за насрочване на делата по чл. 247а НПК и 

съответните срокове по ГПК, както и тези за разглеждане на бързи 

производства; да използват процесуалните способи за връчване на 

призовки, съобщения и книжа, по съответния процесуален закон; да 

назначават резервен защитник и да определят резервен член съдебния 

състав, както и да определят резервни дати за съдебните заседания; 

своевременно да изготвят съдебните актове и мотивите към тях. 

Препоръчано е да се прилагат предвидените в съответния процесуален 

закон дисциплиниращи средства по отношение на страните по делото, 
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вещите лица, свидетелите и др. участници в процеса; да упражняват 

правото си на самоотвод своевременно – непосредствено след 

образуването на делото или след възникване на основанието. Възложено е 

зам. председателите на съда да извършат проверка на делата, образувани 

преди 2014 г. и неприключило до този момент.  

Със Заповед № 116/25.06.2019 г. на заместник председателя на съда – 

съдия Стоева е възложено да изпълнява функциите на председател на съда 

за периода от 28.06.2019 до 01.07.2019 г., със Заповед № 132/16.07.2019 г. 

на заместник председателя на съда – съдия Стоева е възложено да 

изпълнява функциите на председател на съда за периода от 15.08.2019 до 

05.09.2019 г., като за периода от 19.08.2019 г. до 05.09.2019 г. е определена 

за лице с право на първи подпис на документите за извършване на 

плащания на средства от сметките на съда и със Заповед № 133/16.07.2019 

г. на заместник председателя на съда – съдия Солакова е възложено да 

изпълнява функциите на председател на съда за периода от 23.07.2019 г. до 

02.08.2019 г., като за периода от 23.07.2019 г. до 02.08.2019 г. и от 

09.09.2019 г. до 16.09.2019 г. – да се произнася по исканията на органите 

по чл. 13, ал. 1 от ЗСРС или на наблюдаващия прокурор по чл. 173, ал. 1 

НПК. 

Със Заповед № 117/25.06.2019 г. председателя на съд е определил 

какви дела ще се разглеждат през съдебната ваканция и е утвърдил график 

на дежурствата на съдиите. Създадена е организация в съда, като са 

осигурени през съдебната ваканция дежурни съдебни състави за 

разглеждането на делата. Определил е реда за разглеждане и 

администриране на съдебните книжа през периода на съдебната ваканция. 

Със Заповед № 127/03.07.2019 г. за наставник на младши съдия 

Светослав Иванов е определен съдия Пламен Борисов. Със Заповед № 

128/03.07.2019 г. за наставник на младши съдия Лилия Ненова е определен 

съдия Георги Драгостинов. 

Със Заповед № 174/29.10.2019 г. е възложено на комисии, съставени 

от един наказателен и двама граждански съдии, да извършат проверки на 

организацията на дейността на съдиите от РС-Велико Търново, РС-Елена, 

РС-Горна Оряховица, РС -Павликени и РС-Свищов. В обхвата на 

проверката е включена дейността на държавните съдебни изпълнители и 

съдиите по вписванията. 

Със Заповед № 189/19.12.2018 г. и след решение на Общото 

събрание на съдиите при ВТОС е определена 50% натовареност на 

председателя на съда по наказателни дела общ характер - първа инстанция, 

считано от 01.01.2019 г. и считано от 01.02.2019 г. натовареност 50% по 

всички първоинстанционни и второинстанционни граждански и търговски 

дела. Със същата заповед, считано от 01.02.2019 г. в разпределението на 

дежурствата в събота и неделя, се включват всички съдии от състава на 

Окръжен съд - Велико Търново.  

Председателят на Окръжен съд - Велико Търново е създал 

организация за работата на Общото събрание на съдиите от ВТОС. В съда 

се води Регистър на Общите събрания на съдиите. През 2019 г. са 

проведени две Общи събрания на съдите. Със Заповед № 56/05.02.2019 г. е 
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свикано Общ събрание на съдиите от Окръжен съд – Велико Търново за 

провеждане на избор на членове на Комисията по професионална етика. 

Събранието е проведено на 11.02.2019 г. и са избрани трима основни и 

един резервен член на Комисията по професионална етика на Окръжен съд 

– Велико Търново, това са съдия Татяна Събева, съдия Димитринка 

Гайнова и съдия Георги Драгостинов, съдия Евгений Пачиков е избран за 

резервен член на комисията. Със Заповед № 188/03.12.2019 г. е свикано 

общо събрание на съдиите за полагане на клетва на избраните с протокол 

от 19.11.2019 г. на Общото събраните на съдиите от Апелативен съд – 

Велико Търново, съдебни заседатели с мандат 2019 – 2023 г. Събранието е 

проведено на 19.12.2019 г., на което 24 съдебни заседатели положиха 

клетва. 

Председателят на Окръжния е свикал на 21.03.2019 г. съдиите от 

окръжния съд и районните съдилища за обсъждане на Годишния доклад за 

дейността на съдилищата от района на Окръжен съд - Велико Търново и на 

резултатите, отразени в докладите от проверките. 

През 2019 г. съдиите, разглеждащи граждански и търговски дела, са 

провели 3 общи събрания, на които са обсъдили въпросите, предмет на 

тълкуване по четири образувани от ВКС тълкувателни дела и са изготвили 

становище. 

Със Заповед № 193/21.12.2018 г. са утвърдени следните правила: 

Правила за защита на личните данни в Окръжен съд – Велико Търново; 

Правилник за документооборота на счетоводните документи при отчитане 

на чуждите средства по набирателната сметка на Окръжен съд – Велико 

Търново; Правила за възстановяване на разходи; Вътрешни правила за 

определяне на работната заплата на магистрати и служители в Окръжен 

съд – Велико Търново; Правила за реда и организацията по снабдяване и 

отчитане на горивото за служебния автомобил в Окръжен съд – Велико 

Търново; Правила за отчитане на авансово платените субсидирани такси 

по ЗЧСИ. 

Със Заповед № 3/14.01.2019 г. са утвърдени „Вътрешни правила за 

дейността на учрежденския архив“ в Окръжен съд – Велико Търново и 

„Номенклатура на делата със срокове за съхранение“. 

Със Заповед № 85/12.03.2019 г. са утвърдени: Правила за 

извършаване на инвентаризация на ДМА, НДА и пасиви, преоценка, 

бракуване и ликвидиране на активи в Окръжен съд – Велико Търново; 

Правила за изплащане възнаграждения на ВЛ, СЗ и свидетели; Правила за 

възстановяване на разходи; Вътрешна наредба за документооборота на 

счетоводните документи в Окръжен съд – Велико Търново. 

Със заповед № 110/06.06.2019 г. са утвърдени: Правила за 

разработване на средносрочна бюджетна прогноза, проектобюджет и 

разпределяне бюджета на Окръжен съд – Велико Търново; Вътрешни 

правила за определяне на документооборота при издаване на изпълнителни 

листи в Окръжен съд – Велико Търново; Вътрешни правила за 

осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност в Окръжен 

съд – Велико Търново; Вътрешни правила за организацията и 

управлението на човешките ресурси в Окръжен съд – Велико Търново; 
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Вътрешни правила за атестиране на съдебните служители от Окръжен съд 

– Велико Търново. 

Със Заповед № 112/19.06.2019 г. са утвърдени Вътрешни правила за 

здравословни условия на труд в Окръжен съд – Велико Търново. 
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V. РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА 

 

1. Проверка на Апелативен съд – Велико Търново за дейността 

на ВТОС. 
Със Заповед № 515/27.11.2018 г. на Председателя на Апелативен съд 

- Велико Търново в края на 2019 година беше извършена проверка 

относно: административната дейност на съда, по образуването, 

движението на делата и по приключването им в законоустановените 

срокове. От представеният доклад от проверката е видно, че във ВТОС не 

са констатирани нарушения по горните показатели. Като цяло оценката 

относно работата на Окръжен съд – Велико Търново и на председателя и 

административното ръководство е положителна – много добра. Дадени са 

две основни препоръки: 1. Да се избягват случаите на отводи на основание 

чл. 22, ал.1, т. 6 от ГПК, когато страните не са поискали това,като не са 

посочва конкретна фактическо основание, обосноваващо „основателно 

съмнение“ в безпристрастността на съдията и 2. Съдиите от Окръжен съд – 

Велико Търново предварително да по-задълбочено проучват на делата 

преди насрочването им в открито заседание и преди обявяване ход по  с 

цел недопускане на неоснователно забавяне на съдебното производство. 

 

2. Проверки на Окръжен съд – Велико Търново на дейността на 

районните съдилища от съдебния район. 

Съгласно Заповед № 174/29.10.2019 година на Административния 

ръководител на Окръжен съд – Велико Търново, 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.  

 

3. Извършена е цялостна проверка от Дирекция „Вътрешен 

одит“ към ВСС. 
В изпълнение на Заповед ВСС-6361/25.04.2019г. на представляващия 

ВСС – Боян Магдалинчев се извърши одитен ангажимент за увереност в 

Окръжен съд – Велико Търново за всички процеси за периода 01.01.2018 г. 

до 07.05.2019 г. 

В Доклада за извършения одитен ангажимент за даване на увереност 

ОАУ – 1913 одитът е изразил мнение, че планирането на бюджетния 

ресурс, администрирането на бюджетните разходи, администрирането на 

приходите, счетоводната отчетност, отчитането на средствата по 

набирателната сметка, управлението на човешките ресурси и управлението 

и стопанисването на съдебното имущество – се извършват съгласно 
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нормативните изисквания, което е предпоставка за законосъобразност при 

извършване на одитираните процеси и за ограничаване на проявлението на 

рисковете.  
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VІ. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

  

 1. СГРАДЕН ФОНД, ОБОРУДВАНЕ, ПРОБЛЕМИ. 

  

Окръжен съд – Велико Търново се помещава в сградата на Съдебна 

палата в 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.  

С Решение на Пленума на ВСС по протокол № 6 от 16.02.2017 г., т. 

22 и 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 ЗСВ е възложено стопанисване на съдебните 

сгради от административните ръководители на ОСВ в Апелативен район – 

Велико Търново. Съгласно посоченото решение на предоставените за 

управление на Пленума на ВСС недвижими имоти – публична/частна 

държавна собственост в Апелативен район - Велико Търново, на 

административния ръководител – председател на Окръжен съд – Велико 

Търново е възложено стопанисването на недвижимия имот, намиращ се в 

гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски“ № 16. 

С Решение на Пленума на ВСС по протокол № 16 от 25.05.2017 г. е 

разпределено ползването на недвижими имоти – частна собственост, 

представляващи ведомствени жилища на органите на съдебната власт, и е 

възложено стопанисването им на административните ръководители. В този 

смисъл на Окръжен съд – Велико Търново е разпределено ползването на 

предоставения за управление на Висшия съдебен съвет, недвижим имот – 

частна държавна собственост, представляващ ведомствено жилище – 

апартамент № 11, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. „Драган Цончев“ 

№ 14, вх. В, ет. 4 и е възложено стопанисването му на Административния 

ръководител – Председател на Окръжен съд – Велико Търново. 

В изпълнение на задълженията ни на стопанин на горепосоченото 

ведомствено жилище, възложихме на вещо лице в областта на 

строителството, включено в списъка по чл. 398 от ЗСВ за съдебен район  

ВТОС и Административен съд – Велико Търново да направи оглед на 

апартамент № 11, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. „Драган Цончев“ 

№ 14, вх. В, ет. 4, както и да даде експертно становище относно: 

1. Вида на ремонта, съгласно Закона за устройство на територията, 

който е необходимо да бъде извършен, за да се използва жилището по 

предназначение; 

2. Да посочи необходимите СМР, които следва да бъдат извършени, 

като се посочат възможните различни варианти; 

3. Да изготви количествено – стойностна сметка на СМР. 

След извършване на огледа на място на ведомственото жилище, 

намиращо се в гр. Велико Търново, възложено за ползване и стопанисване 
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на административния ръководител на ВТОС, инж. Росица Господинова – 

вещо лице представи експертно становище наш вх. № 5650/12.06.2018 г. 

относно: Установяване състоянието на Апартамент № 11 с идентификатор 

10447.515.277.3.11 на Четвърти етаж, представляващ самостоятелен обект 

в Пететажна жилищна сграда – Етажна собственост, изградена в ПИ с 

идентификатор 10447.515.277 по КККР на гр. Велико Търново и вида на 

ремонта, който трябва да се извърши за въвеждане на ведомственото 

жилище в експлоатация. 

Във връзка с писмо изх. № ВСС-8265/07.12.2018 г. на председателя 

на КУС при ВСС в началото на 2019 година беше изготвено ново 

мотивирано искане за текущ ремонт на апартамента, който да включва 

реновиране и обновяване на помещенията (шпакловка, грундиране и 

боядисване на стени  и тавани; подмяна на подови настилки; подмяна на 

врати и прозорци; ремонт на В и К и ел. инсталации и др.)  

С решение по т. 3.13. по протокол № 27 от заседание на Комисия 

„Управление на собствеността” към Пленума на Висшия съдебен съвет, 

проведено на 02.09.2019 г. бяха отпуснати необходимите средства за текущ 

ремонт на ведомственото жилище – апартамент 11, разположен на 

четвърти надземен етаж в пететажна жилищна сграда в гр. Велико 

Търново, ул. „Драган Цончев“ № 14, вх. В, предоставен за нуждите на 

Окръжен съд - Велико Търново и за възстановяване на експлоатационната 

годност на същото. 

Ремонтът на служебния апартамент се реализира в периода 

14.10.2019 г. – 10.12.2019 г., в срок и при добро качество от 

специализирана фирма. След извършване на дейностите по ремонта на 

апартамента и след обзавеждането му същият ще е годен да бъде отдаден 

по наем съгласно Правилата за отдаване под наем на недвижими имоти – 

частна държавна собственост, предоставени в управление на ВСС за 

жилищни нужди, приети с решение по Протокол № 19/05.07.2018 г., т. 64.1 

на Пленума на ВСС. С отдаването под наем на имота - частна държавна 

собственост ще се задоволят жилищните нужди на работещи в органите на 

съдебната власт в гр. Велико Търново и ще се реализират приходи от наем. 

През 2019 година в Съдебната палата в гр. Велико Търново, ул. 

„Васил Левски” № 16 не са извършвани ремонтни дейности от Окръжен 

съд – Велико Търново, тъй като сградата се поддържа в добро 

експлоатационно състояние и не е имало необходимост от аварийни или 

неотложни ремонти. 

С Решение на Пленума на ВСС по протокол № 25 от 03.08.2017 г. 

административните ръководители на органите на съдебната власт, на които 

е възложено стопанисването на недвижимите имоти с решения на Пленума 

на Висшия съдебен съвет 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 ВСС, с административен адрес: гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12, 

Булстат 121513231.  

Да представляват Висшия съдебен съвет пред: 

- общинските администрации, общинските служби по земеделие, 

Агенция по геодезия, картография и кадастър (СГКК), службите по 

геодезия, картография и кадастър (СКК), във връзка с подаването и 

получаването на документи, необходими за актуализирането или 

съставянето на актове за държавна собственост на имотите;  

- областните администрации във връзка със изготвянето и 

съставянето на актове за държавна собственост на имотите, за които 

липсват такива или следва да бъдат актуализирани;  

- общинските администрации във връзка с изготвянето и подаването 

на данъчни декларации по чл. 14 от Закона за местните данъци и такси, 

както и във връзка с определянето на такса битови отпадъци. 

Решение на Пленума на ВСС по протокол № 25 от 03.08.2017 г. 

отменя решение по т. 27 на протокол № 24/ 09.06.2016 г. и решение по т. 

64.1. на протокол № 27/07.07.2016 г. 

Към 31.12.2019 година решение на Пленума на ВСС във връзка с 

възлагане стопанисването Сграда № 2 на ул. „Цанко Церковски“ все още 

не е налице, поради което административният ръководител на Окръжен 

съд – Велико Търново продължава да осъществява възложеното му 

стопанисване съгласно решението на Пленума на ВСС по протокол № 24 

от 09.06.2016 г., т. 27. 

 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 в изпълнение на 

решение на Пленума на Висш съдебен съвет по т. 2 от протокол № 

25/03.08.2017 г. и решение на Пленума на Висш съдебен съвет по т. 22 от 

протокол № 6/16.02.2017 г. със заповед на административния ръководител 

на ВТОС беше открита процедура за отдаване под наем на част от имот – 

държавна собственост с обект: Помещение с площ 9 кв.м., находящо се в 

централното фоайе (партерен етаж) на сградата на Съдебна палата, гр. 

Велико Търново, ул. „Васил Левски” № 16.  

 Обявената през м. януари 2019 г. със Заповед № 6/22.01.2019 г. на 

председателя на Окръжен съд - Велико Търново за отдаване под наем на 

част от имот - публична държавна собственост чрез търг с тайно наддаване 

на обект: „Център за правна информация и продажба на правна 

литература” за нуждите на посетителите на сградата и работещите 

институции на съдебната власт в нея, завърши с определяне на спечелилия 

участник – „Сиела Норма“ АД и от 01.04.2019 г. година в сградата 

функционира „Център за правна информация и продажба на правна 

литература”. С реализирането на дейността се осигури подобряване на 

работната среда на органите на съдебната власт, осъществяващи дейността 

си, обслужването на посетителите в Съдебна палата – гр. Велико Търново. 

С подписания договор се реализира и приход от отдаване под наем на част 

от имот - публична държавна собственост. 
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 Към началото на м. юли 2019 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, РД „Охрана – 

Велико Търново“ и Агенция по вписванията, РД гр. Велико Търново. 

 Във връзка с указания дадени с писмо изх. № ВСС-12037/09.10.2019 

г. от Окръжен съд – Велико Търново пред Дирекция „Управление на 

собствеността на съдебната власт“. Отдел „Инвестиции и строителство“ 

към ВСС е заявена потребността за извършване на текущи ремонти за 2020 

г. в съдебните сгради в гр. Велико Търново – Съдебна палата и Сграда № 2, 

съгласно чл. 5, ал. 1 от „Правилата за планирането, осигуряването на 

средства и извършването на текущ ремонт на сградния фонд на съдебната 

власт“. 

В изпълнение на задълженията ни на стопанин на съдебната палата 

на вещо лице в областта на строителството беше възложено да направи 

оглед на арестантските помещения, които не са ремонтирани до момента. 

След извършване на огледа на място е представено експертно 

становище  наш вх. № 9184/04.10.2019 г. за обект: Ремонт на арестантски 

помещения в Съдебна палата, гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски“ № 

16, фаза: технически проект, част: архитектура. Представени са 

обяснителна записка за ремонта на арестантските помещения в палатата, 

обобщена количествена сметка и рекапитулация, от която е видна 

ориентировъчната стойност за ремонт на обекта. Всички дейности, 

касаещи ремонта на арестантските помещения са съгласувани с директора 

на РД „Охрана“ – Велико Търново.  

Потребността от текущ ремонт на арестите в съдебната палата в гр. 

Велико Търново е заявено да бъде включена в планираните текущи 

ремонти на сградния фонд с определената от експерта в становището му 

ориентировъчна стойност, който ще възстанови експлоатационната им 

годност. 

С писмо наш изх. 2686/17.09.2019 г. до Комисия „Управление на 

собствеността“ към ВСС сме изпратили становище наш вх. № 

8151/29.08.2019 г.  относно: Основен ремонт на покрив на Сграда № 2, гр. 

Велико Търново, кв. 49, УПИ II, „За административни нужди“, ул. „Цанко 

Церковски“ № 40 за сведение и за вземане на решение от Пленума на ВСС 

в качеството му на управляващ недвижимите имоти за нуждите на 

органите на съдебната власт (съгл. чл. 387 от ЗСВ). 

Към момента решение на Пленума на Висш съдебен съвет във връзка 

с възлагане стопанисването Сграда № 2 на ул. „Цанко Церковски“ № 40 не 

е налице и все още не е уреден статутът на сградата, поради наличен спор 

между ВСС и Министерство на правосъдието. Отново е поставен въпроса 

за вземане на решение от Пленума на ВСС за необходимостта да се 

ремонтира покрива на Сграда № 2 на ул. „Цанко Церковски“ № 40 и да 

бъде избран най-удачният вариант за ремонт на същия, съобразен с 

намеренията на Висш съдебен съвет за експлоатация на сградата и за 

стопанисването й в бъдеще.  
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В обяснителната записка, изготвена от проектанта е оценено 

състоянието на покрива на сградата, като към момента състоянието на 

покритието и дървената конструкция са определени, че са в задоволително 

състояние, предложени са три варианта на проектни решения за ремонт на 

покрива на Сграда № 2, гр. Велико Търново, ул. „Цанко Церковски“ № 40 

– оптимален, максимален и минимален, със съответната подробна 

количествено – стойностна сметка. 

Заявена е необходимостта да бъдат заложени средства за извършване 

на ремонт на покрива на Сграда № 2, гр. Велико Търново, ул. „Цанко 

Церковски“ № 40, като сумата за същия да бъде съобразена и да се базира 

на програмата на Висш съдебен съвет за бъдещото използване на сградата 

и срока за експлоатацията й. 

 Във връзка с изпълнение на задълженията ни по изх. № ВСС-15607 

от 28.01.2019 г. по описа на ВСС - София, относно договор за застраховка 

на сгради и оборудване, ползвани и стопанисвани от съдебната власт, с 

писма наш изх. № 1784/07.06.2019 г. и изх. № 1747/06.06.2019 г. 

информирахме отдел „Управление на собствеността“ към ВСС за 

застрахователно събитие в помещения в сградата на Съдебна палата в гр. 

Велико Търново, ул. „Васил Левски“ № 16.  

 В изпълнение на условията на застрахователния договор, с писмо 

наш изх. № 2562/29.08.2019 г. на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ 

бяха изпратени за съгласуване получените в Окръжен съд – Велико 

Търново ценови предложения за отстраняване на щети в помещения на  

АС – В. Търново и ОС – В. Търново, находящи се в Съдебната палата в гр. 

Велико Търново, ул. „Васил Левски“ № 16, разгледани от комисия и 

съставения протокол.  

 По образуваната Преписка № 2200180240/337-19 от застрахователя 

по сметка на Висш съдебен съвет е платена исканата сума за 

възстановяване на щетите в палатата. В края на 2019 г. с Решение на 

Пленума на ВСС по т. 33 от протокол № 28/21.11.2019 г. беше увеличен 

бюджета на съда и специализирана фирма възстанови щетите в засегнатите 

от влагата помещения в палатата. С реализирането на ремонта се 

подобриха санитарно – битовите условия в помещенията на Апелативен 

съд – Велико Търново и архивите на ВТОС и се осигуриха безопасни и 

здравословни условия на труд за магистрати и съдебни служители. 

  

  

2. ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ - компютри, мрежи, 

програмни продукти, проблеми.  

 

2.1. ДЕЛОВОДНА ПРОГРАМА и други програмни продукти. 

 

През 2019 година продължи работата по усъвършенстване на 

деловодната програма АСУД, използвана в Окръжен съд - Велико 

Търново. Актуализираха се бланки съобразно промените в 

законодателството. 
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През 2019 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 2019 година продължава работата с внедреният през 2016 

година в съдебната система Единен портал за електронно правосъдие /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 делата на Окръжен съд – Велико Търново, но предстои 

пускането на неговата пълна функционалност, както за граждани, така и за 

адвокати. Следва да се отбележи, че поради налични проблеми от 

софтуерен характер, свързани с вида деловодна програма, използвана от 

Окръжен съд – Велико Търново, е налице проблем с обмена на 

информация между тази програма и Единния портал електронно 

правосъдие /за достъп до съдебните дела/. Многократно е сигнализирана 

фирмата, която осъществява абонаментната поддръжка на АСУД, но 

проблемите не са отстранени. 

 

2.2. СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ 

 

През 2019 година съдът продължи да използва уеб-базирания 

вариант на правно-информационната система СИЕЛА 5.1. По този начин е 

гарантирана винаги актуална информация без да е необходимо локално 

обновяване. 

През 2019 година продължи въвеждането на софтуерните продукти 

на Майкрософт – Windows 10 и Офис пакет 2010 на работни места, които 

разполагат с необходимите ресурси за инсталирането им. 

От ВСС беше удължен срока на ползване и актуализиране на 

антивирусния софтуер „ESET - NOD32”. 

Софтуерните продукти за счетоводството и личен състав са 

съответно ПП „Конто“ счетоводство поддържана от „Ди Уеър“ ЕООД. 

Програмите за работните заплати, личния състав и гражданските договори, 

които са предоставени от „Информационни бизнес системи 2000“ ООД 

през 2019 година бе заменена с въвеждането на система за управление на 

човешки ресурси и счетоводни операции Aladin. 
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2.3. ИНТЕРНЕТ, ВЪТРЕШЕН И ВЪНШЕН САЙТ 

 

През 2019 година е въведен нов официален сайт на съда, разработен 

по проект на ВСС. Информацията в него е актуализирана към момента на 

въвеждането. Всички функционалности, както и информацията в сайта, се 

актуализират своевременно. 

На вътрешния сайт се публикуват съобщения, заповед и правила, 

касаещи пряката работа на съдии и служители.  

И през 2019 година има служители с цифрови 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. 

Инсталирани са и цифрови сертификати на служители, които имат достъп 

до НАП за извършване на необходими справки. 

Председателят и двамата заместник председатели на Окръжен съд -

Велико Търново притежават цифрови подписи, необходими във връзка с 

осъществяване разпределението на делата чрез Централизираната система 

за случайно разпределение на делата, уеб базирана във ВСС. 

 

2.4. ХАРДУЕР 

 

През 2019 година са закупени 3 нови компютъра. Същите са 

инсталирани и конфигурирани за ползване от двама младши съдии и 

служител – връзки с обществеността. 

Закупен е и нов сървър, сървърен UPS и комуникационен шкаф. На 

сървъра е инсталирана операционна система MS Server 2016. 

Конфигуриран е като домейн-контролер. На същия са инсталирани и 

приложения, необходими за работата в съда. 

През 2020 година Окръжен съд – Велико Търново при съответно 

финансово осигуряване има необходимост от следното техническо 

осигуряване: 

- 1 брой компютър (мултимедиен), предназначен за гледане и 

прослушване на доказателствени материали по дела и подходящи 

тонколони за същия; 

- нови компютърни конфигурации при назначаване на нови 

съдии и служители; 

- 2 броя сървъри с UPS, които да бъдат използвани за 

инсталиране на деловодната система АСУД и за съхранение на пълни 

архиви на деловодна система, система за управление на човешки ресурси и 

счетоводни операции, както и на споделени мрежови ресурси; 

- 1 брой мрежов принтер с капацитет на консуматива минимум 

25 000 копия, за ползване от съдебни секретари. 

Следва да бъде отбелязано, че е необходима пълня подмяна на 

компютърните системи в четирите съдебни зали на Окръжен съд – Велико 

Търново. Звукозаписната система, инсталирана в съдебните зали е морално 
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и технически остаряла и същата е необходима да бъде изцяло подменена с 

нова по-модерна техника.  
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VIІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА 

СТРАТЕГИЯ 2014-2020 година 

 

Комуникационна стратегия на Съдебната власт в България е част от 

комплекса от мерки, насочени към подобряване на нейната работа, 

повишаването на доверието в нея и гарантирането на правовия ред в 

страната. Цел на стратегията е подобряване на комуникацията вътре в 

структурите на съдебната власт и между нея и външните публики. С оглед 

постигане на целта на Комуникационната стратегия, както и необходимостта 

от текущо наблюдение и своевременна промяна на целите, се препоръчва 

оценката на Комуникационната стратегия и постигането на заложените 

резултати да се извършва на годишна база в рамките на всяка институция с 

последваща обобщена годишна оценка за напредъка на съдебната власт по 

Комуникационната стратегия. За успешното прилагане на механизма за 

мониторинг и оценка на Комуникационна стратегия на съдебната власт 

2014-2020 следва да се вземат предвид конкретните цели и индикатори, 

които са разписани в Стратегията и Плана за действие.  

Във връзка с осъществяването им, пленумът на Висшия съдебен съвет, 

с решение по протокол № 40/11.12.2018 г., разкри 18 щатни бройки за 

длъжност „връзки с обществеността“ в окръжните съдилища, сред които и 

Окръжен съд – Велико Търново. Като мотиви за взетото решение се посочва 

необходимостта от укрепване на експертния капацитет в областта на 

публичната комуникация в съдилищата. Със заповед № 89/10.04.2019 г. на 

административния ръководител - председател на Окръжен съд - Велико 

Търново бе обявен конкурс за заемане на длъжността. Конкурсът се проведе 

на 10.06.2019 г. и бе спечелен от Надежда Кръстева. 

За изпълнение на Комуникационната стратегия на ВСС 2014 – 2020 

година, Окръжен съд – Велико Търново е приел План за действие за 2019 г. 

В него са планирани ресурсно (технологично, човешко и финансово) 

обезпечаване на Комуникационната политика на Окръжен съд – Велико 

Търново, както и времева рамка на осъществяване на заложените цели. 

Планът реализира система от управленски действия, насочени към 

изпълнението на мисията и целите на Комуникационната стратегия на ВСС. 

Той подлежи на ежегоден отчет, който се включва в обобщената годишна 

оценка за напредъка на всички съдебни институции по изпълнението на 

стратегията.  

В Плана за действие за изпълнение на Комуникационната 

стратегия на съдебната власт 2014-2020г, на Окръжен съд – Велико 

Търново за 2019 г. са заложени дейности по седем поставени цели.  

Първата цел „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 
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власт, така и нейният образ в публичното пространство. Заложените в Плана 

на Окръжен съд – Велико Търново дейности са свързани с въвеждането на 

единни правила за комуникация с медиите и единни стандарти за 

предоставяне на информация, съобразени с Комуникационната стратегия и 

Наръчника за взаимодействие на органите на съдебната власт с медиите. И 

през 2019г. Окръжен съд – Велико Търново няма реализирани дейности по 

целта, тъй като няма изработени и приети единни правила за цялата съдебна 

система за комуникация с медиите, както и единни стандарти за 

предоставяне на информация, съобразена с Комуникационната стратегия на 

съдебната власт 2014-2020г., 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 динамиката на множество 

източници на информация, които доставят новини в реално време, тъй като 

все по-голяма част от комуникацията се осъществява в интернет. Това е 

следствие от факта, че голяма част от представителите на целевите групи 

използват активно в своето ежедневие този канал за комуникация. 

Заложените дейности в тази цел са свързани с повишаване присъствието в 

медиите, провокирано от страна на Окръжен съд - Велико Търново и 

предприемане на политика за проактивно предоставяне на информация, 

свързана с дела с обществен интерес, организиране на брифинги и 

пресконференции, по отношение на дейността на съда, прилагането на 

Комуникационната стратегия, както и актуални проблеми, свързани пряко с 

дейността на органите на съдебната власт, както и при нововъведения в 

работата на Окръжен съд – Велико Търново, касаещи пряко обществеността. 

През 2019 година бе продължена проактивната комуникация с 

представителите на медиите. До тях са изпратени общо 44 броя бюлетини, 

съдържащи подробна информация за всички насрочени за разглеждане 

наказателни дела от общ характер за всяка седмица, като по този начин е 

дадена възможност журналистите да изберат тези дела, които биха 

представлявали интерес за обществеността и да организират тяхното 

отразяване. Допълнително служителят „Връзки с обществеността“ е подал 

допълнителна информация, свързана с насрочването на делата, техния ход, 

както и по отношение на постановените съдебни актове, като за тази година 

са изпратени 7 броя такива прессъобщения. През последните години се 

отчита намаление на този вид информация като това се дължи предимно на 

по-малкия брой дела, към които е бил проявяван медиен интерес. Най-голям 

брой прессъобщения, изпратени от служителя „Връзки с обществеността“ са 

свързани с работата на съда, назначения на магистрати, чуждестранни 

работни визити, организирани събития от съда и други, като през годината 

са изготвени и изпратени общо 14 такива съобщения. Отчита се двоен ръст 

на техния брой сравнено с предходната 2018 година, когато са били 

изготвени 7. Друга дейност, посочена в Плана за действие, е осигуряване на 

публичност на годишният отчетен доклад на Окръжен съд – Велико 

Търново, като същият е публикуван както на старата интернет страница, така 

и на новата, която е активна от 1 декември 2019 година.  
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По трета цел „Подобряване на комуникацията с неправителствените 

организации, професионалните и съсловни организации (включително 

международни), Гражданският съвет към ВСС, гражданското общество“ 

е търсена добрата комуникация с професионалните съсловни организации, 

както и с неправителствените такива, което е предпоставка за подобряване 

имиджа на ВТОС. Като дейност за постигане на тази цел е посочено 

разработването и прилагането на план за осъществяване на регулярни 

контакти и тематични срещи с ключови представители на професионалната 

общност по актуални теми, чрез провеждането на срещи, кръгли маси, 

семинари, конференции, кампании и други събития и инициативи с 

представителите на целевата група. И през 2019 година на гише 

Регистратура гражданите продължавах да получават информация за 

прилагането на способа за доброволно разрешаване на спорове – 

медиацията. Окръжен съд – Велико Търново подписа меморандум за 

сътрудничество с Центъра за медиация още през 2012 година. 

Чрез цел пет „Изграждане на механизми за успешна комуникация в 

извънредни и кризисни ситуации, свързани с цялостния образ и 

независимост на съдебната власт“ се изграждат механизмите за 

предотвратяване на кризисни ситуации и за минимизиране на негативните 

ефекти от тях. През 2019 година в Окръжен съд – Велико Търново не са 

отчетени кризисни ситуации по отношение на имиджа на съда, изискващи 

прилагането на кризисни комуникационни мерки. 

Целта „Подобряване на вътрешната комуникация в и между 

органите на съдебната власт“ способства за създаването на ефективно 

правосъдие чрез гарантиране на добро управление на човешкия и финансов 

ресурс, за компетентна и отговорна работа на отделните магистрати и 

ръководни органи. За постигане на тази цел е заложени провеждане на 

тематични дебати на окръжно ниво с районните съдилища за обсъждане на 

съдебна практика. През 2019 година Окръжен съд – Велико Търново е 

изискал на няколко пъти от районните съдилища становища по искания за 

постановяване на тълкувателни решения по граждански и търговски дела. 

През отчетения период е проведена координационна среща на 

новоназначения служител „връзки с обществеността“ в Окръжен съд  - 

Велико Търново с административните ръководители – председатели на 

районните съдилища в съдебния район, по време на която са обсъдени общи 

правила за съвместна работа, които да улеснят предоставянето на 

информация на представителите на медиите. През годината Окръжен съд – 

Велико Търново продължи да прилага приетия Стратегически план за 

дейността си, както и други правила, свързани с подобряване на 

управлението на човешкия и финансовия фактор.  

Шестата цел „Повишаване на правната култура на обществото и 

познанията за ролята и функциите на отделните органи на съдебната 

власт“ е насочена към повишаване на правната култура на обществото. 

Заложените в Плана за действие на Окръжен съд – Велико Търново за 2019 

година е провеждането на „Ден на отворените врати“ в Съдебната палата във 

Велико Търново и участие в Образователната програма на ВСС „Съдебна 

власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и 
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прокуратури“. На 12 април 2019 година, в Съдебната палата бе проведена 

традиционната инициатива „Ден на отворените врати“, като за поредна 

година тя бе организирана съвместно между всички органи на съдебната 

власт в палатата, а именно Районен, Окръжен и Апелативен съд и Районна, 

Окръжна и Апелативна прокуратура. През годините този формат на 

провеждане на инициативата доказва своята ефективност по отношение на 

целите на мероприятието. В различните инициативи бяха включени над 220 

души, от които 160 ученици от осем учебни заведения и студенти от 

специалностите „Право“, „Връзки с обществеността“ и „Журналистика“ във 

Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Ученици от СУ 

„Емилиян Станев” от Велико Търново участваха в информационен тур, в 

които имаха възможност да се запознаят с отделните служби в Окръжен съд 

Велико Търново - регистратура и деловодство, съдебни зали. Беше им 

представен и софтуера за синтез на речта за незрящи. Гимназистите от СУ 

„Емилиян Станев” гр. Велико Търново, от ПГСАГ „Ангел Попов“ гр. Велико 

Търново и СУ „Цанко Церковски“ от гр. Полски Тръмбеш участваха в 

среща-дискусия с със съдиите от Районен съд – Велико Търново: Милена 

Алексиева и Георги Георгиев, от Окръжен съд – Велико Търново - мл. съдия 

Ивайло Колев, с Районният прокурор на Велико Търново - Тихомир Шабов и 

с прокурора от Окръжна прокуратура – Велико Търново - Мирослав 

Овчаров. На срещата учениците поставиха въпроси за работата на 

правораздавателните органи по отношение на тежките престъпления и други 

теми, свързани със съдебната власт. За учениците от ОУ „Неофит Рилски“ – 

гр. Килифарево, ОУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Дебелец, СУ „Св. св. Кирил и 

Методий“ – гр. Златарица и СУ „Ангел Каралийчев“ – гр. Стражица. За 

малките ученици бяха подготвени специални презентационни модули от 

съдия Ивелина Солакова от Окръжен съд – Велико Търново и прокурор 

Румяна Ирманова от Апелативна прокуратура, с която те бяха запознати по 

достъпен за възрастта им начин с историята на правото, с професиите 

„съдия“ и „прокурор“, с това какво са престъпленията и каква отговорност се 

носи за тях, с опасностите, на които те самите са подложени в своето 

ежедневие. Особено внимание им бе обърнато на опасностите и престъпната 

дейност в интернет-пространството. За децата бяха подготвени и лакомства 

и късметчета с римски сентенции. Всички ученици, получиха грамоти. 

Инициативите бяха отразени от представители на различни регионални и 

национални медии. 

През учебната 2018/2019 г. Окръжен съд – Велико Търново се включи 

в Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и 

гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури.“ за пета поредна 

година. Партньор в реализацията на програмата бе Окръжна прокуратура  - 

Велико Търново. За поредна година Окръжен съд – Велико Търново работи 

изключително ползотворно с учениците от СУ „Емилиян Станев“ – гр. 

Велико Търново. Пред сборни групи от близо 80 ученици от три паралелки 

на осми клас – VIII A, VIII Б и VIII В, съдии и прокурори представиха 

лекции по общо девет теми. В програмата като лектори се включиха 

административният ръководител на ВТОС Теодорина Димитрова, зам.-

председателят Ивелина Солакова и младши съдия Ивайло Колев. Те 
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изнесоха пред учениците лекции на теми „Разделение на властите според 

Конституцията на Република България. Функции на съдебната власт. 

Структура на съдебната система. Висш съдебен съвет.“, „Представяне на 

професиите съдия, прокурор, следовател и запознаване статута н 

магистратите“, „Домашното насилие над малолетни и непълнолетни и 

мерките за защита на правата на жертвите“, „Как да защитим правата си чрез 

съдебните институции, видовете съдебни услуги, достъпа до правосъдие и 

как да се предпазим да не станем жертва на престъпление? Детско 

правосъдие.“ Лекциите бяха изнесени на достъпен и разбираем език, 

придружен с множество примери от практиката на съдиите. Учениците 

изслушваха с внимание лекторите, след което по-голямата част от тях 

вземаха активно участие в последвалите беседи, като задаваха допълнителни 

въпроси. Лекциите в СУ „Емилиян Станев“ – гр. Велико Търново се 

проведоха по съвместно изготвен график, съобразен с учебната програма на 

училището. На всички ученици, участвали в Образователната програма, бяха 

раздадени информационни брошури, представящи структурата на съдебната 

власт и правата и задълженията на лицата, свидетели и жертви а 

престъпления, както и екземпляри от Конституцията на Република България, 

предоставени от ВСС. С бюджетни средства, отпуснати на Окръжен съд – 

Велико Търново по програмата, бяха закупени и раздадени на участниците 

външни батерии за мобилни телефони (Power bank). 

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. Заложените 

дейности от Окръжен съд – Велико Търново за реализиране на тази цел са 

както прозрачност в работата на съда, която да бъде постигната чрез 

периодично предоставяне на информация за дейността му на широката 

общественост, така и провеждането на приемен ден на Председателя на 

ВТОС. И през 2019 година Окръжен съд - Велико Търново запази практика 

за провеждане на приемни дни за граждани, но както и през предходната 

година, интересът към тях бе нисък и през изминалата година нямаше 

граждани, пожелали да се възползват от възможността за среща с 

председателя на съда.  

В по-голямата си част заложените дейности по индикаторите, 

вписани в Плана за действие за изпълнение на Комуникационната 

стратегия на съдебната власт 2014-2020г, бяха реализирани.  

  

Номер 

по ред 
Индикатор Информация за ВТОС 

1 Обслужени запитвания по ЗДОИ 11 броя 

2 

Координационни срещи/разговори 

на представители на връзки с 

обществеността 

1 среща (с административните 

ръководители – председатели на 

Районните съдилища )  

3 

Съвместно координирани между 

органите на съдебната власт 

медийни изяви и други инициативи, 

Ден на отворени врати – съвместна 

инициатива между Районен съд, 

Окръжен съд, Апелативен съд, 
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насочени към широката 

общественост 

Районна прокуратура, Окръжна 

прокуратура и Апелативна 

прокуратура във Велико Търново, 

както и Окръжния следствен отдел 

4 

Брой медийни изяви: няма 

Изготвени съобщения до медиите 
21 броя прессъобщения 

44 броя бюлетини  

5 

Проведени обучения за повишаване 

на квалификацията, свързана с 

комуникацията с вътрешни и 

външни публики 

Не са провеждани 

6 
Вътрешни информационни 

бюлетини в рамките на СВ 

До ВСС, ИВСС, ВКС, Апелативен 

съд – Велико Търново, МП, 

Окръжна прокуратура Велико 

Търново, ОД на МВР Велико 

Търново, ОЗ „Охрана” Велико 

Търново, Агенция „Митници” – 

ТМУ – Свищов са изпратени и 

множество други информации и 

справки, изготвени по конкретни 

запитвания и процедури, становища, 

решения на общи събрания, информация 

за дежурства, статистики и др. 

7 Кризисни ситуации няма 

8 Нови/обновени уебсайтове 

 До края на 2019 година Окръжен съд 

Велико Търново поддържаше уебсайт, 

разработен през 2004 г. Във връзка с 

унифицирането на уебсайтовете на 

съдилищата в България бе 

разработена нова  интернет страница 

на съда, като наличната информация 

от доскоро действащия сайт бе 

прехвърлена на новия. Новата 

интернет страница започна да 

функционира от 1 декември 2019 

година, като до 1 януари двата 

уебсайта бяха поддържани паралелно. 

Структурата и съдържанието бе 

разширено и обогатено, съобразно 

потребностите на потребителите и 

Комуникационната стратегия на 

съдебната власт 2014-2020 г. 

9 
Честота на обновяване 

информацията на уебсайтовете 

 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. За всяко поместено 

на интернет страницата съобщение  

се посочва и датата на публикуване.  

В секция „Седмичен бюлетин“ 

информацията за насрочени дела от 

общ характер се обновява 
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ежеседмично. 

В останалите секции на интернет 

страницата информацията се 

обновява своевременно при настъпили 

промени. 

10 

Информационни системи, 

осигуряващи онлайн достъп до 

информация за граждани и фирми 

Няма  

11 
Събития и инициативи, насочени 

към гражданите 

 
Проведен "Ден на отворените врати" 

 

Реализирани приемни дни на 

Председателя на съда 

12 

Информационни кампании, 

насочени към повишаване на 

осведомеността и правната култура 

Образователна програма на ВСС   

„Съдебната власт – информиран 

избор и гражданско доверие. Отворени 

съдилища и прокуратури” 

 

студентски стажове на обучаващите 

се по специалност „Право“ във 

Великотърновския университет „Св. 

Св. Кирил и Методий“ 

13 

Взаимодействие между органите на 

съдебната власт и организациите от 

неправителствения 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 2 – ма 

съдии медиатори. 
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VVIIIIII..  ООББООББЩЩЕЕНН  ААННААЛЛИИЗЗ  

ННАА  РРААББООТТААТТАА  

ННАА  РРААЙЙООННННИИТТЕЕ  

ССЪЪДДИИЛЛИИЩЩАА  
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VIII. ОБОБЩЕН АНАЛИЗ НА РАБОТАТА НА РАЙОННИТЕ 

СЪДИЛИЩА 

Района на Окръжен съд – Велико Търново включва 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, 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 31.12.2019 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 
10 10 2 2 2 2 

гр. Свищов 4 4 1 1 1 1 

гр. Павликени 4 4 1 1 1 1 

гр. Елена 2 2 1 1 1 1 

Забележка: На заседание на Пленума на Висш съдебен съвет по 

Протокол № 29/ 05.12.2019 год. е разкрита на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 

от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Велико Търново. 

Във връзка с Решение на Съдийската колегия на Висш съдебен съвет по 

протокол № 41 от 10.12.2019 год., Десислава Чалъкова - Минчева – и.ф. 

Административен ръководител - председател на Районен съд - Велико 

Търново, е преназначена на длъжност “Съдия” в Районен съд – Велико 

Търново, считано от 12.12.2019год. 

В края на отчетния период щатните бройки за магистрати са 20 броя, 

като от тях 1 административен ръководител - председател, 1 заместник 

административен ръководител - председател и 18 районни съдии. Заетите 
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щатни бройки са 19. Незаетата щатна бройка е за заместник 

административен ръководител - заместник председател. 

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 31.12.2019 год. щатните 

бройки за магистрати са били 20, от които една административен 

ръководител и една заместник на административния ръководител и 18 

съдии. Щатните бройки за съдебни служители са били 42, като 

действително заети са били 42 бройки. Съдиите са разпределени по 

съдебни състави, както следва: 10 граждански състава и 9 наказателни 

състава. 

Считано от 12.12.2017 год. съдия Анна Димова – Йорданова е в 

болнични – бременност, по чл. 163, ал. 1 от Кодекса на труда, след което 

до 19.03.2019 год. същата е в отпуск по майчинство по чл. 164, ал. 1 от КТ. 

От 01.03.2018 год. в изпълнение на Заповед № 102/ 28.02.2018 год. на 

Административния ръководител на Апелативен съд - Велико Търново, 

съдиите Йордан Воденичаров и Ирена Колева са командировани в 

Окръжен съд – Велико Търново и към настоящия момент. В изпълнение на 

Заповед № 107/ 26.02.2019 год. на Административния ръководител – 

председател на Апелативен съд – Велико Търново, съдиите Владимир 

Страхилов и Пенко Цанков са командировани в Окръжен съд – Велико 

Търново. Към края на 2019 год. съдия Страхилов все още е командирован в 

Окръжен съд, а на съдия Цанков командироването е прекратено считано от 

25.07.2019 год. 

В изпълнение на Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен 

съвет по протокол № 39/ 26.11.2019 год. на 12.12.2019 год. Младен 

Димитров - заместник на административния ръководител - заместник 

председател встъпи в длъжност „Административен ръководител – 

председател“ на Районен съд - Велико Търново. 

 Отработените човекомесеци на магистратите през 2019 година са 

185,4 като е постигнат възможният максимум за годината при този брой 

магистрати. 

Щатните бройки за държавни съдебни изпълнители през отчетния 

период са 2. Една от тях е „Ръководител служба“ и е заета от съдия 

Светлана Стайкова.  Считано от 16.10.2017 год. на основание чл. 68, ал. 1, 

т. 4 от Кодекса на труда по силата на Заповед на Министъра на 

правосъдието е назначена съдия Грациела Георгиева. 

Щатните бройки за „Съдия по вписванията“ през целия период са 3 и 

са били реално заети, като едната е и „Ръководител“ и е заета от съдия 

Мирослав Георгиев. 

Съгласно класификатора на длъжностите в Районен съд - Велико 

Търново щатните бройки за съдебни служители  в началото на отчетната 

2018 год. са били 42 броя. Действително заети са били 42. 
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 Структурата на съдебната администрация е съобразена с Правилника 

за администрацията в съдилищата. Длъжностите на съдебните служители в 

Районен съд - Велико Търново са разпределени, както следва:  

 Ръководни длъжности: съдебен администратор и главен 

счетоводител; 

 Специализирана администрация:  

 Служба „Съдебно деловодство“ състои се от завеждащ служба 

„съдебно деловодство“, който е и съдебен деловодител и статистик и 

включва 9 съдебни деловодители; 

 Служба „Съдебни секретари“ състои се от завеждащ служба 

"съдебни секретари", който е и съдебен секретар и включва още 14 

съдебни секретари; 

 Съдебни деловодители - регистратура - 2 щатни бройки; 

 Съдебни деловодители ДСИ - 2 щатни бройки; 

 Съдебен деловодител бюро съдимост - 1 щатна бройка; 

 Съдебен архивар - 1 щатна бройка; 

 Призовкари - 3 щатни бройки. 

 

 Експертни длъжности - 3 щатни бройки: системен администратор, 

човешки ресурси и счетоводител, той и касиер. 

 Технически длъжности - 3 щатни бройки: Домакин, той и шофьор – 1 

бр., чистач – 2 бр. 

 Съотношението на администрацията спрямо състава от магистрати 

/по щат/ в началото на 2019 год. е бил 2.21 служители спрямо един 

магистрат и 1.75 спрямо магистрати, държавни съдебни изпълнители и 

съдии по вписванията. Това съотношение е под средното за районните 

съдилища в областните центрове в страната . 

Председателят на Районен съд - Велико Търново в своя доклад за 2019 год. 

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. Изразено е 

становище, че Районен съд - Велико Търново работил оптимално при 

отпускане поне на още 4 щатни бройки за служители, както следва: 2 броя 

за съдебни помощници, 1 брой за съдебни секретари и 1 брой съдебен 

деловодител - регистратура. В този смисъл е посочено, че дори и при 

пълен щат служителите са били крайно недостатъчни за обезпечаване на 

работния процес, а реално през по-голямата част от годината служителите 

са работили в много намален състав. На всички е възлагано да изпълняват 

допълнителни дейности, като са работили при повишена натовареност. 

 От изложеното дотук може да се направи извод, че въпреки 

затрудненията, възникнали в трудовия процес, съдебните служители 

изключително добре са изпълнявали както основните си задължения, така 

и допълнително възложените. През 2019 год. е извършено атестиране на 

съдебните служители, като на 35 от тях е поставена оценка 1 „отличен“. 3 

от съдебните служители са били повишени в ранг, поради получаване на 

три последователни оценки, не по-ниски от оценка 2 /много добър/.  
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 Независимо от описаното неблагоприятно съотношение през 

годината магистратите, държавните съдебни изпълнители, съдиите по 

вписвания и съдебните служители отчитат положителни резултати при 

постигане целите на съда, заложени в стратегическия план за управление 

на институцията. 

 

В Районен съд - Горна Оряховица към 01.01.2018 год. съгласно 
длъжностното разписание на Районен съд – Горна Оряховица към 

01.01.2019г. щатната численост е 45 броя. Щатните бройки за магистрати 
са 10, като от тях 1 председател, 1заместник – председател и 8 районни 
съдии; щатните бройки за държавни съдебни изпълнители са 2; за съдии по 
вписванията - 2, а щатните бройки за служители - 31. Заетите бройки в 
рамките на щатната численост са също 45.  

Административното ръководство на съда до 12.07.2019 г. се 
осъществяваше от и.ф.Административен ръководител – председател на 
Районен съд Горна Оряховица – Еманоел Вардаров и заместник на 
административния ръководител - Пламен Станчев. На 12.07.2019 г. съдия 
Златина Личева-Денева встъпи в длъжност Административен ръководител 
– председател на РС – Горна Оряховица, след като с Решение по Протокол 
№ 20/25.06.2019 г. на СК на ВСС беше назначена на длъжността 

Административен ръководител – председател на РС – Горна Оряховица. 
От този момент до 29.10.2019 г. административният ръководител се 
подпомагаше от двама заместници – съдия Пламен Станчев и съдия 
Еманоел Вардаров. От 29.10.2019 г. административният ръководител на 
съда се подпомага в дейността си от един заместник – председател - съдия 
Пламен Станчев.   

От 01.01.2019 г. Драгомир Ангелов встъпи в длъжност като съдия по 
вписванията в РС – Горна Оряховица, на основание Допълнително 
споразумение към трудов договор, сключен с Министъра на правосъдието 
за промяна мястото на работа.  
 На 07.01.2019 г. съдия Илина Джукова встъпи в длъжност като 
районен съдия в РС – Горна Оряховица. 

 Считано от 01.04.2019 г. съдия Христо Попов и съдия Цветелина 
Цонева започнаха работа след ползване на отпуск, първият - поради 
временна нетрудоспособност и платен годишен отпуск, а съдия Цонева – 
след ползване на платен годишен отпуск.  
 Считано от 21.10.2019 г. със Заповед на Председателя на Върховен 
административен съд съдия Павлина Тонева е командирована в 
Административен съд Велико Търново до завръщането на съдия Йорданка 
Матева, но за не повече от десет месеца. 

Целогодишно работиха магистратите Еманоел Вардаров, Пламен 

Станчев, Златина Личева, Красимира Николова, Милена Карагьозова, 

Трифон Славков и Илина Джукова, като всеки един има отработени по 12 

месеца. Съдия Цветелина Цонева и съдия Христо попов имат отработени 

по 9 месеца, а съдия Павлина Тонева – 10 месеца. 

Отработените човекомесеци на магистратите през 2019 година са 

112/при възможен максимум от 120 човекомесеца/.  
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През 2019 година са били заети двете щатни бройки за държавен 

съдебен изпълнител от Ваня Тодорова и Милена Стефанова Алексиева. 

Двете щатни бройки за съдии по вписванията бяха заети от съдия по 

вписванията Мария Стаменова и съдия по вписванията Драгомир Ангелов, 

като всеки един има отработени по 12 месеца.  

Съгласно класификатора на длъжностите в Районен съд – Горна 

Оряховица щатните бройки за съдебни служители към 31.12.2019 г. са 31. 

Всички щатни бройки са заети. До края на годината няма промяна в 

щатната численост на съдебните служители. 

Съотношението на съдебните служители към магистратите е 31:10, 

т.е. 3,10, а съотношението на съдебните служители към магистратите, 

съдиите по вписванията и държавните съдебни изпълнители е 31:14, т.е. 

2,21. 

Заключението на адм. ръководител - 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. Според становището на адм. ръководител 

на РС-Горна Оряховица, отразено в доклада за 2019 г., при заети всички 

щатни бройки и използване възможността за възлагане на служителите на 

съда на други трудови функции, е постигнато пълно кадрово обезпечение на 

съда с щатни бройки за съдебни служители. 

В Свищовски районен съд съгласно длъжностното разписание в 
началото на 2018 година щатната численост е 22 броя. Щатните бройки за 
магистрати са 4, като от тях 1 председател и 3 районни съдии; към 
01.01.2019г. щатните бройки за съдия са заети, няма вакантна бройка за 
съдия, щатната бройка за държавен съдебен изпълнител е 1, щатната 
бройка за съдия по вписванията е 1, а щатните бройки за служители са 16 и 
няма вакантни бройки, но един служител е в отпуск по майчинство. 

Към 31.12.2018 г. всички четири щатни бройки са заети. Със Заповед 
№ 88 от 15.01.2018г. на Председателя на ВКС, съдия Мария Димитрова от 
1.02.2018г. е командирована в Софийски районен съд. Командироването на 

съдия Димитрова продължи и през цялата 2019 година. Необходимо е тази 
бройка да бъде запълнена реално, за да бъде отново налице добра кадрова 
обезпеченост откъм магистрати и за да намалее действителната 
натовареност на магистратите.  

Административното ръководство на съда се осъществяваше от 
Административен ръководител – Председател Пенка Йорданова, и от 
Административен секретар – Галина Иванова. 

Целогодишно в РС-Свищов са работили останалите трима 
магистрати – Теодора Стоянова, Пенка Йорданова и Стела Бъчварова. 
Същите имат отработени по 12 месеца. Съдиите разглеждат и граждански 
и наказателни дела. 

Отработените човекомесеци на магистратите през 2019 г. са 36. 

С Решение по Протокол 15 от 14 май 2019 г. на СК на ВСС съдия 
Пенка Йорданова е повишена в ранг „съдия ВКС и ВАС“. С Решение по 
протокол 37 от 12 ноември 2019 г. на СК на ВСС, съдия Стела Бъчварова е 
повишена в ранг „съдия в АС“.  



 100 

ДСИ Магдалена Иванова работи през цялата година.  

Съдията по вписванията – Сийка Кръстева работи през цялата 
година.  

Съгласно класификатора на длъжностите в Районен съд - Свищов 

щатните бройки за съдебни служители през 2019 година са 16. 

Длъжностите на съдебната администрация са разпредели както следва: 

административен секретар, счетоводител, системен администратор, четири 

съдебни деловодители, съдебен деловодител СИС, четирима съдебни 

секретари, съдебен архивар, призовкар и двама чистачи. Работата на 

съдебните служители е организирана съобразно изискванията на ЗСВ и 

Правилника за администрацията в съдилищата. В началото на годината 

бяха заети 16 щатни бройки за съдебни служители, няма вакантни бройки 

за съдебни служители, но един служител е в отпуск по майчинство.  

Съотношението служители общо/магистрати, включително ДСИ в 

началото на 2018г. по щат е било 1:3,2, реалното съотношение е било 1:3,2. 

В края на годината реалното съотношение е било 1:4. През отчетната 

година в РС-Свищов е имало двама съдебни служител, ползвали 

продължителен отпуск по болест, като председателят на съда 

своевременно е предприемал необходимите мерки за обезпечаване на тези 

щатове и назначаване на служители по заместване. През м. април 2019 г. 

един служител е освободен поради придобиване право на пенсия за 

осигурителен стаж и възраст, заемал длъжността „чистач“, която 

своевременно е била обявена и след извършен подбор на кандидатите е 

назначен нов служител, първоначално със срок за изпитване, а в 

последствие и на постоянен трудов договор. 

Заключението и на Председателя на РС-Свищов е, че щатната 

численост на РС - Свищов е оптимална от към съдебни служители, но 

следва да бъде заета вакантната длъжност „съдия“. 

 

В Районен съд Павликени е утвърден щат от четирима съдии, един 

съдебен изпълнител и един съдия по вписванията. За отчетния период 

всички щатни бройки са били изцяло запълнени, няма кадрови промени. 

Административното ръководство на съда се осъществяваше от 

Административен ръководител – Председател на РС Радка Цариградска. 

В течение на календарната 2019г. реалната кадрова обезпеченост не 

бе пълна. За периода 02.01.2019г.-01.10.2019г. съдия Цветомил Горчев бе 

командирован в Административен съд - Велико Търново със Заповед на 

Адм. ръководител-Председател на ВАС. Съдия Катина Минева ползва 

продължителен отпуск по болест/временна нетрудоспособност за времето 

от м. септември-м. декември 2019г. Съдиите Евелина Карагенова и 

Цветомил Горчев са ползвали общо 22 дни отпуск по болест.  

Отработени са 35 човекомесеца при максимален брой 48 за годината. 

Съдия по вписванията – 1бр., заета от Съдия Димитър Трифонов; 

Съдия-изпълнител – 1 щатна бройка, заета от ДСИ Кирил Гализов.  

През 2019 година на магистратите, ДСИ и съдията по вписванията не 

са налагани дисциплинарни наказания.  
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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.  

По щатно разписание съдебните служители заемат следните 

длъжности: главен счетоводител, административен секретар, системен 

администратор, съдебни секретари – три щатни бройки, 1бр. съдебен 

деловодител СИС, 2бр. съдебни деловодители – по един в гражданско и 

наказателно деловодство, един съдебен деловодител – регистратура, един 

съдебен архивар, на когото е възложена работата с Бюро Съдимост, един 

призовкар, един чистач и един работник поддръжка сгради. Съгласно 

класификатора на длъжностите в Районен съд – Павликени щатните 

бройки за съдебни служители към 01.01.2019г. са 14. Всички щатни бройки 

са били заети към тази дата. До края на годината няма промяна в щатната 

численост на съдебните служители. Считано от 01.10.2019 г. е прекратено 

трудовото правоотношение на съдебния деловодител Кунка Радева поради 

придобиване право на пенсия. В изпълнение на решение на КСА-СК при 

ВСС не бе проведен конкурс за заемане на длъжността, но бе назначен 

служител временно до конкурс, считано от 07.10.2019г. Към датата на 

изготвяне на доклада е постановено решение на СК при ВСС за 

съкращаване щата на един бр. съдебен деловодител, считано от 

02.03.2020г. Според становището на председателя на РС-Павликени това 

решение изключително много ще затрудни работата на специализираната 

администрация, конкретно на съдебните деловодители, които остават 

двама на разположение на съдиите и един в служба „Съдебно изпълнение“. 

Ще се наложи поемане на деловодни функции от други служители и 

отправяне на искане до ВСС за възстановяване на щатната бройка.  

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. Статистиката 

показва по-лошо съотношение за РС - Павликени спрямо средното. 

Съотношението с днешна дата е влошено, поради посоченото по-горе 

съкращаване на щата. 

През отчетния период е наложено дисциплинарно наказание 

„забележка“ на един съдебен служител – съдебен секретар, като същото е 

заличено предсрочно със заповед на адм. ръководител. 

В Районен съд Елена и през отчетната 2019 г. има две щатни бройки 

за съдия, едната от които е за административен ръководител – председател. 

Същите са заети от Пейо Приходков и от Искра Вараджакова.  

В Районен съд – Елена има един държавен съдебен изпълнител – 

Костадин Костадинов и един съдия по вписванията – Зюлкяр Ходжев. 

Административният персонал в Районен съд – Елена включва осем 

/8/ броя служители: един брой главен счетоводител, един брой 

административен секретар, два броя съдебни секретари, три броя съдебни 

деловодители и един брой призовкар. Наличният брой на съдиите и на 

служителите в Районен съд – Елена е оптимален и напълно достатъчен, 

като дава възможност за добра организация на работа в съда и обслужване 

на гражданите.  
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Съотношението на съдебните служители към магистратите в 

районните съдилища към Великотърновски окръжен съд в края на 2018 

година е както следва:  

- Районен съд – гр. Велико Търново – 2,21 служителя спрямо 

един магистрат и 1,75 служителя спрямо магистрати, ДСИ и съдии по 

вписванията по щат.  

- Районен съд – гр. Горна Оряховица – 3,2 служителя спрямо 

един магистрат и 2,21 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. 

- 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 2019 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 

системи, с внедрени програмни продукти и автоматизирани системи за 

управление на делата.  

Районните съдилища имат интернет страници, на които публикуват 

изготвените съдебни актове в съответствие с решението на ВСС.  

Във всички районния съдилища е въведена Централизирана система 

за разпределение на дела, считано от 01.10.2015 година.  
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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 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

гр. Велико Търново 7014 6884 6881 

гр. Горна Оряховица 4303 4072 3705 

гр. Свищов 1986 1945 1807 

гр. Павликени 1550 1505 1460 

гр. Елена 821 835 721 

ОБЩО: 15674 15241 14574 

 

Горната таблица установява намаление на общия брой разгледани 

дела в районните съдилища през 2019 година спрямо предходните две 

години 2017 год. и 2018 год., като намалението спрямо 2017г. е с 1100 бр. 

дела, а спрямо 2018год. е с 667 броя дела. Намаление на общия брой дела 

за разглеждане е налице в петте районни съдилища. При РС - Велико 

Търново това намаление е незначително само с три броя дела спрямо 

2018г. Най-голямо е намалението на общия брой дела за разглеждане в РС 

– Горна Оряховица,  спрямо 2018г. Най-малко е намалението на делата за 

разглеждане в РС – Елена спрямо 2018г.  

В по-нататъшен анализ следва да бъдат разгледани броя на 

останалите за разглеждане от минали периоди дела и новообразуваните 

дела, а именно: 
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гр. Велико Търново 455 6559 480 6404 480 6396 

гр. Горна Оряховица 380 3923 419 3653 419 3283 

гр. Свищов 210 1774 130 1815 240 1560 

гр. Павликени 90 1457 94 1411 122 1335 

гр. Елена 54 764 65 770 71 646 

ОБЩО: 1189 14477 1188 14053 1332 13220 
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Анализът на горната таблица показва, че намалението на общият 

брой дела за разглеждане в районните съдилища се дължи на намалението 

на новопостъпилите през 2019 година общ брой дела. Сравнено с 

предходните две години е налице увеличение на останалите несвършени 

дела от предходния отчетен период за РС – Свищов, РС – Павликени и РС 

– Елена, а при РС-Велико Търново, РС – Горна Оряховица броят на 

останалите несвършени дела е идентичен с този за 2018 година и леко 

увеличен спрямо 2017 год. Като цяло във всички районни съдилища се 

наблюдава намаление и на новопостъпилите дела в районните съдилища. 

Следва да бъде отбелязано, че това намаление всъщност е спрямо двете 

предходни години - 2017 година и 2018 година. 

Следващата стъпка е да се посочи постъплението на делата в 

районните съдилища по видове - граждански и наказателни дела. 

 

 

 

Анализа на горната таблица показва намаление в постъплението на 

гражданските дела през 2019 година спрямо 2017 година и 2018 година. 

Има само в РС – Павликени увеличение на новопостъпилите граждански 

дела с два броя – минимално. Новопостъпилите граждански дела в 

районните съдилища са с 595 броя по-малко в сравнение с 2018 година и с 

982 броя по-малко спрямо 2017 год. Последното се дължи на намалението 

на новопостъпилите граждански дела във всичките районни съдилища в 

съдебния окръг, освен РС – Павликени, където нивото е същото като през 

2018 година плюс 2 бр. дела повече. При наказателните дела също е налице 

намаление на новопостъпилите дела спрямо 2017 година и 2018 година при 

всичките районни съдилища. Като цяло новопостъпилите наказателни дела 

в районните съдилища през 2019 година е с 382 бр. по-малко спрямо 

2018година и с 431 бр. по-малко спрямо 2017 година. 
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РС - Велико Търново 4246 2313 4006 2398 3896 2328 

РС- Горна Оряховица 2767 1156 2595 1058 2359 927 

РС - Свищов 1297 479 1366 449 1177 390 

РС - Павликени 1006 458 951 460 953 385 

РС - Елена 456 311 467 303 405 256 

ОБЩО: 9772 4717 9385 4668 8790 4286 
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3. СВЪРШЕНИ ДЕЛА 

 

През 2019 г. в районните съдилища при Великотърновски окръжен 

съд са свършени дела, както следва: 

 

 

 

Всичко свършените дела в районните съдилища през 2019 година са, 

както следва:  

Велико Търново – 6221 броя,  

Горна Оряховица – 3332 броя,  

Свищов – 1615 броя,  

Павликени – 1460 бр. и  

Елена – 651 броя дела.  

Всичко свършените дела в районните съдилища през 2018 година са, 

както следва:  

Велико Търново – 6224 броя,  

Горна Оряховица – 3653 броя,  

Свищов – 1705 броя,  

Павликени – 1383 бр. и  

Елена – 765 броя дела.  

Всичко свършените дела в районните съдилища през 2017 година са, 

както следва:  

Велико Търново – 6534 броя,  

Горна Оряховица – 3884 броя,  

Свищов – 1856 броя,  

Павликени – 1456 бр. и  

Елена – 756 броя дела.  

 

Общо свършените дела през 2019 година в районните съдилища при 

Великотърновски съдебен окръг са 13279 броя или общо с 451 броя дела 
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РС - Велико Търново 4230 2304 3818 2406 4003 2218 

РС - Горна Оряховица 2759 1125 2535 1118 2417 915 

РС - Свищов 1375 481 1269 436 1223 392 

РС - Павликени 1012 444 913 470 986 349 

РС - Елена 444 312 458 307 408 243 

ОБЩО: 9820 4666 8993 4737 9037 4117 
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по-малко в сравнение с 2018 година, когато свършените дела са общ 13730 

броя. 

През 2019 година районните съдилища при Великотърновски 

съдебен окръг са свършили общо с 1207 броя по- малко дела спрямо 2017 

година, когато свършените дела са общ 14486 броя.  

В Районен съд – Велико Търново през 2019 г. от всичко свършените 

6221 бр. дела, 5718 дела са приключили в 3-месечен срок или – 92 %, което 

е с 1% по-малко спрямо 2018 година и 2% по-повече свършени дела в 

тримесечен срок от 2017 година. От тях 5331 бр. дела са приключили с акт 

по същество и 890 бр. прекратени дела са прекратени. 

В Районен съд – Горна Оряховица през 2019 г. от свършените 3332 

дела, 3003 бр. дела са свършени в 3-месечния срок или 90 %, какъвто е бил 

процента на свършените в тримесечен срок дела и през 2018 година, което 

също е с 2% по-повече в сравнение с 2017 година. От свършените дела 

2799 бр. са с акт по същество с и 533 бр. дела са прекратени. 

В Районен съд – Свищов от свършените 1615 бр. дела, 1431 бр. дела 

са свършени в 3-месечен срок – или 89 %, който процент е с 4 пункта по-

ниско от предходната 2019 година и с 3 пункта повече спрямо 2017 год. От 

свършените дела 1355 бр. дела са приключили с акт по същество и 260 р. 

дела са прекратени.  

В Районен съд – Павликени от свършените 1361 бр. дела, от които в 

3-месечен срок са приключили 1268 бр. дела или 93 %, което е с 1% по-

малко спрямо 2019 година и идентичен с този за 2017 година. От 

свършените дела, 1183 броя дела са приключили с акт по същество и 178 

бр. дела са прекратени. 

В Районен съд – Елена от свършените 651 бр. дела, от тях 592 бр. 

дела са приключени в 3-месечния срок, или 91 %, което е с 1 % повече в 

сравнение с 2017 година и същият процент като през 2018г. От всичките 

свършени дела за 2019 г., 504 броя дела са свършени с акт по същество и 

147 бр. дела са били прекратени. 

Общо свършените дела в районните съдилища при 

Великотърновския окръжен съд през 2019 година са 13180 броя. От тях в 

тримесечен срок са приключени 12012 бр. дела или 91%.  

Общо свършените дела в районните съдилища при 

Великотърновския окръжен съд през 2018 година са 13730 броя. От тях в 

тримесечен срок са приключени 12641 бр. дела или 92,07%.  

Общо свършените дела в районните съдилища при Великотърновски 

окръжен съд през 2017 година са 14486 броя. От тях в тримесечен срок са 

приключени 12950 броя или 89,40%.  

Сравнявайки този показател за двете години – 2019г. и 2018г. е 

видно, че спрямо предходната 2017 година процента на свършените в 

тримесечен срок дела се повишава през следващите две – 2018 – 92%, а 

2019г. – 91%, а през 2017 година този процент е бил 89,40 %. 

От приключените през 2019 година дела 11172 броя са приключили с 

акт по същество и 2008 броя дела са прекратени. За сравнение по този 

показател през 2018 година 11541 броя дела са приключили с акт по 

същество и 2189 броя дела са прекратени. През 2017 год. свършените дела 
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с акт по същество са били 12324 броя, а прекратените – 2162 броя или през 

2019 г. е намалял броят на решените с акт по същество спрямо 2018 г. с 

369 бр. дела , както и броят на прекратените дела – със 181 броя. 

Анализът на цифрите на всичко разгледани дела през 2019 год. във 

РС - Велико Търново – 6881 бр. и общо свършените от тях – 6224 бр. е 

видно, че този съд е приключил 90,40% от делата за разглеждане. През 

2018 год. във РС - Велико Търново при общо разгледани 6884 бр. и общо 

свършените от тях – 6224 бр. е видно, че съдът е приключил 90,41% от 

делата за разглеждане. През 2017 г. Великотърновския районен съд е 

разгледал общо 7014 бр. и всичко свършил 6534 броя дела или е 

приключил 93% от делата за разглеждане. От всичко свършените през 2019 

година дела 85,69% са с акт по същество. От всичко свършените през 2018 

година дела 84,93% са с акт по същество, при 86,51% са с акт по същество 

за 2017г. Прекратените дела през 2019 година са 12,93%, при 13,63% за 

2018 год. и за 2017 г. 13,48% спрямо общия брой свършени дела. Следва да 

се има в предвид, че от прекратените дела значителна част са 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 2019 год. в Районен съд – Горна Оряховица са свършени 3332 

бр. дела, които спрямо общия брой дела за разглеждане – 3705 

представляват 89,93%. През 2018 год. в Районен съд – Горна Оряховица са 

свършени 3653 бр. дела, които спрямо общия брой дела за разглеждане – 

4072 представляват 89,71%. През 2017 година в Районен съд – гр. Горна 

Оряховица са свършени 3884 дела, които спрямо 4303 дела за разглеждане 

представляват 90,26 %. Решените дела с акт по същество през 2019 година 

са 84%, какъвто е процентът и за 2018г. - 84%, при 85,37% през 2017г. 

Процента на прекратените дела през 2019 година е 14,39% спрямо общия 

брой дела за разглеждане, а през 2018 год. е 14,37% и през 2017 година е 

бил приблизително същият като през 2018 година -14,62%. И тук следва да 

се отбележи, че от прекратените 533 бр. дела 171 бр. са прекратени с 

актове приключващи спора - споразумения по НПК или спогодби по ГПК, 

т. е. и тези дела на практика са решени по същество на правния спор.  

В Свищовския районен съд са приключени през 2019 год. общо 1615 

бр., които спрямо общия брой дела за разглеждане – 1807 бр., 

представляват 89,37%. Приключени през 2018 год. дела са общо 1705 бр., 

които спрямо общия брой дела за разглеждане – 1945, представляват 

87,66%. През 2017 година са свършени общо 1856 броя дела, които спрямо 

разгледаните общо 1986 дела представляват 93,45%, при 87.60 % за 2016 

год. Ос свършените дела, решени с акт по същество са 1355 или 84%. 

Решените дела с акт по същество през 2018 година са 1431 бр., които са 

83,93% от общо свършените дела. Решени със съдебен акт по същество 

през 2017г. са били 1511 бр. дела, които са 81,41 % от общо свършените 

дела. Прекратените дела представляват 16% през 2019 година, при същият 

процент за 2018 година и при 21,54% за 2017 год. от общо свършените 

дела. От прекратените 274 дела, 86 броя дела са приключили със 

споразумение по НПК или спогодба по ГПК, при които реално правният 

спор е решен. 
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През 2019 година в Районен съд - Павликени са разгледани общо 

1460 бр. дела, като са свършени 1361 бр. дела, което е 93,22%. През 2018 

година в Районен съд - Павликени са разгледани общо 1505 бр. дела, като 

са свършени 1383 бр. дела, което е 91,89%, докато през 2017 година са 

били разгледани общо 1550 броя дела, като са свършени 1456 бр. дела, 

което представлява 93.93%. Приключените с акт по същество са 1183 бр. 

дела или 93,77%, при 83,01% за 2018 година и при 86,74% за 2017г. 

Прекратените 178 бр. дела представляват 13% от общо свършените дела 

през 2019 година. Прекратените 235 бр. дела през 2018 година 

представляват 16,99% от общо свършените дела, при 13,25% за 2017г. От 

прекратените дела общо 178 бр. дела, през 2019 година 58 бр. са 

приключили със споразумение или спогодба, т.е. съдебния спор е 

приключил по същество.  

Броят на свършените дела през 2019 година в РС – Елена е 651, което 

спрямо общия брой дела за разглеждане – 721 бр., представлява 90,30%. 

Броят на свършените дела през 2018 година в РС – Елена е 765, което 

спрямо общия брой дела за разглеждане – 835 бр., представлява 91,62%. 

През 2017 година в Еленски районен съд е свършил общо 756 бр. дела, 

които спрямо делата за разглеждане представляват 92,08%. От общо 835 

бр. свършени дела 608 бр. дела са приключили с акт по същество или 

72,81%. Прекратените дела през 2019 година са 147 броя или 22,58% от 

общо свършените дела, а през 2018 година са 157 или 20% спрямо общо 

свършените дела. От прекратените дела – 35 бр. дела са приключили със 

споразумение или спогодба като 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 съдебния район на 

Окръжен съд – Велико Търново през 2019 година са 13180 броя от общия 

брой дела за разглеждане – 14574 броя, което е 90%. През 2018 година са 

13730 броя от общия брой дела за разглеждане – 15241 броя, което е 91%. 

Общо свършените дела от районните съдилища в окръга през 2017 година 

са 14486 броя от делата за разглеждане през годината - 15674 броя, което е 

92,42%. Всъщност е налице устойчивост на този показател и разликата от 1 

пункт в процентно отношение е нищожна. Приключилите с акт по 

същество през 2019 година са 11763 броя дела или 89,24% от общо 

свършените дела. Приключилите с акт по същество дела през 2018 година 

са 11541 броя дела или 84,06%, при 12324 броя дела приключени по 

същество през 2017г. или 85,08%. Прекратените през 2019 година 2008 

броя дела от общо свършените представляват 15,23%. Прекратените 2189 

броя дела през 2018 година представлява 15,94% от общо свършените дела 

през 2018г. За сравнение през 2017г. прекратените дела 2162 броя, което 

представляват 14,92% от общо свършените дела.  

4. ВИСЯЩИ ДЕЛА В КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД 

 

В районните съдилища при Великотърновския съдебен окръг към 

31.12.2019 година са останали следните висящи дела: 
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Районен съд – Велико Търново – 660 бр. дела, при същият брой за 

2018 година и при 480 бр. дела към 31.12.2017г.  

Районен съд – Горна Оряховица – 373 бр. дела, при 419 броя към 

31.12.2018 г. и 31.12.2017г.  

Районен съд – Свищов всичко останали несвършени дела към 

31.12.2019 година са 192 броя дела, при 240 броя дела за 2018 година и при 

130 броя към 31.12.2017г. 

Районен съд – Павликени са останали несвършени 99 броя дела при 

122 бр. дела към 31.12.2018 година и при 94 броя към 31.12.2017 година. 

Районен съд – Елена- към 31.12.2019 година са останали несвършени 

70 броя дела какъвто е бил и към 31.12.2018 година, при 65 броя висящи 

несвършени дела към 31.12.2017г.  

Общо в районните съдилища към 31.12.2019 год. са останали 

несвършени общо 1394 бр. дела, което е 10,58% от всичко дела за 

разглеждане през 2019 година. За сравнение с 2018 година - общо в 

районните съдилища към 31.12.2018 год. са останали несвършени общо 

1511 бр. дела, което е 9,91% от всичко дела за разглеждане през 2018 

година. Към 31.12.2017 година са останали несвършени 1188 броя дела, 

което представлява 7,58% от всичко общо дела за разглеждане. Наблюдава 

се леко увеличение на процента несвършени дела към края на отчетния 

период/2019г./ в сравнение с останалите висящи дела към края както на 

2018 година, така и на 2017г. Лекото увеличение на останалите 

несвършени дела се дължи на постъплението на дела през последните 

един-два месеца преди края на 2019 година. Въпреки лекото увеличение на 

останалите несвършени дела към края на 2019г., то това е приблизително 

10% спрямо общия брой дела за разглеждане. Съдиите от районните 

съдилища са работи бързо и ефективно, при пълна мобилизация и са 

приключили по-голям процент от делата за разглеждане. 

5. Обжалвани и протестирани съдебни актове, резултати от 

въззивна проверка  

5.1. Великотърновски районен съд 

От всички 1836 бр. свършени граждански дела, чиито съдебни актове 

подлежат на обжалване, 396 бр. са обжалваните, значително повече в 

сравнение с предходните години. Процентното съотношение на 

обжалваните дела спрямо общия брой подлежащи на обжалване е 22%. 

Процентът на обжалваните дела през 2018 год. е бил 10% и през 2017 год. 

- 12%. От върнатите с индекс от инстанционен контрол през 2019 год. 257 

бр. граждански дела потвърдени са 205 дела, отменени са 22, изменените 

са 30. Процентното съотношение на потвърдените актове - 205 бр., спрямо 

общият брой на обжалваните е 60%. Отменените съдебни актове са 22 бр., 

което е 6% спрямо общия брой обжалвани. Изменените са 30 бр., т.е. 9 % 

спрямо общия брой обжалвани през периода актове. В процентно 

съотношение върнатите с индекс от инстанционен контрол граждански 

дела се съотнасят по следния начин: потвърдените актове - 205 бр., спрямо 

общият брой върнати с индекс 257 бр. е 80 %. Отменените съдебни актове 



 110 

са 22 бр., което е 8 % спрямо общия брой върнати с индекс 257 бр. 

Изменените са 30 бр., т.е. 12 % спрямо общия брой върнати с индекс 257 

бр. през отчетния период актове. 

През 2019 год. са обжалвани/протестирани общо 266 бр. наказателни 

дела. От върнатите след обжалване актове 200 бр. са потвърдени, 40 бр. 

отменени и  10 бр. са изменени. През 2018 год. са обжалвани/протестирани 

общо 294 бр. наказателни дела. От върнатите след обжалване актове 209 

бр. са потвърдени, 40 бр. отменени и  18 бр. са изменени. През 2017 год. са 

обжалвани/протестирани общо 264 бр. наказателни дела. През същия 

отчетен период върнатите с резултат от въззивна инстанция са 

разпределени, както следва: 200 бр. са потвърдени, 45 бр. отменени и 22 

бр. изменени. Съотношението на потвърдените през 2019 год. спрямо 

обжалваните/протестираните и върнати дела е 80 %, на отменените е 16 % 

и на изменените 4 %. Съотношението на потвърдените през 2018 год. 

спрямо обжалваните/протестираните и върнати дела е 71 %, на отменените 

е 14 % и на изменените 6 %. Съотношението на потвърдените през 2017 

год. спрямо обжалваните/протестираните и върнати дела е 76 %, на 

отменените е 17 % и на изменените 8 %.  Анализът на обжалваемостта 

сочи, че броят на обжалваните и протестираните съдебни актове през 2018 

год. е увеличен, а в сравнение с 2017 год. е запазена обжалваемостта. 

5.2. Горнооряховски районен съд 

През изминалата 2019 година пред по-горна инстанция са били 

обжалвани 334 съдебни акта, от които 218 съдебни акта по граждански 

дела и 116 съдебни акта по наказателни дела. Обжалваните съдебни актове 

са 10,02% от общо свършените 3332 граждански и наказателни дела. През 

2018 година пред по-горна инстанция са били обжалвани 306 съдебни акта, 

които 8,38% от общо свършените 3653 граждански и наказателни дела. 

През 2017 година са били обжалвани 280 съдебни акта, които са 7,21% от 

общо свършените 3884 граждански и наказателни дела. 

Общо обжалваните и върнати през 2019 година 266 дела могат да се 

разделят на: 

  - потвърдени – 186 броя, т.е. 69,92 % от всички обжалвани и върнати 

дела; 

 - отменени – 46 броя, т.е. 17,29 % от всички обжалвани и върнати 

дела; 

 - изменени – 34 броя, т.е. 12,78 % от всички обжалвани и върнати 

дела. 

 От общо обжалваните и върнати през 2018 и 2017 г. година дела са 

потвърдени 70 %. 

  

5.3. Свищовски районен съд 

През 2019 година пред по - горна инстанция са били обжалвани 136 

съдебни акта, постановени от съдиите в Районен съд - Свищов, от които 64 

съдебни акта по граждански дела и 72 съдебни акта по наказателни дела. 

Обжалваните съдебни актове са 8,42 % от общо свършените 1615 

граждански и наказателни дела. 
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През 2018 година пред по - горна инстанция са били обжалвани 117 

съдебни акта, постановени от съдиите в Районен съд - Свищов, от които 41 

съдебни акта по граждански дела и 76 съдебни акта по наказателни дела. 

Обжалваните съдебни актове са 6,86 % от общо свършените 1705 

граждански и наказателни дела. 

През 2017 година  пред по - горна инстанция са били обжалвани 119 

съдебни акта, постановени от съдиите в Районен съд - Свищов, от които 48 

съдебни акта по граждански дела и 71 съдебни акта по наказателни дела. 

Обжалваните съдебни актове са 6,41 % от общо свършените 1856 

граждански и наказателни дела. 

От общо обжалваните и върнати 130 дела през 2019 година са: 

  - потвърдени – 91 броя, т.е около 70 % от всички обжалвани и 

върнати дела.  

 - отменени – 27 броя, т.е. 21 % от всички обжалвани и върнати дела; 

 - изменени (потвърдени в една част, отменени в друга част) –  11 

броя, т.е. 8,5 % от всички обжалвани и върнати дела. 

- 1 наказателно дело, по което е оставено без уважение искане за 

възобновяване.  

 От общо обжалвани и върнати през 2018 година потвърдените са 

60,66 %.  

 От общо обжалвани и върнати през 2017 година потвърдените са 

65,38 %.  

 Изводите в доклада на РС-Свищов относно горните резултати са 

следните: анализът на данните сочи, че през 2019 година се е повишил 

процента на потвърдените съдебни актове спрямо предходните две години.  

Следва да се отбележи и, че част от отменените от Административен съд 

съдебни актове са по причини, че не са споделени изводите на 

първоинстанционния съд за съществени процесуални нарушения при 

издаването на НП или за наличие предпоставките за приложение на чл. 28 

ЗАНН. Следва да се отчете и, че през годината съдът е работил в намален 

състав откъм магистрати, при висока натовареност.  

 

5.4. Павликенски районен съд  

През 2019 година пред по-горна инстанция са обжалвани 79 съдебни 

акта, от които 64 по граждански дела и 15 по наказателни дела. 

Обжалваните са 5,81% от общо свършените 1361 дела за годината и 6,68% 

от свършените дела с акт по същество. 

За сравнение през 2018 година пред по - горна инстанция са 

обжалвани 70 съдебни акта, от които 24 по граждански дела и 46 по 

наказателни дела. Обжалваните актове са 5.06% от общо свършените 1383 

дела за годината. 

За сравнение през 2017г. са обжалвани 82 съдебни акта, от които 43 

по граждански дела и 39 съдебни акта по наказателни дела. /5,63% от общо 

свършените 1456 дела. Делът на обжалваните е без значителни колебания. 

Общият брой на върнатите обжалвани и протестирани дела на 

съдиите през 2019 година е 50, от които 35бр. граждански дела (вкл. 1бр. 

административни дела), 6 бр. наказателни дела (4 бр. присъди и 2 бр. 
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определения) и 9 бр. АНД (от които 8 бр. решения и 1 бр. определение). 

Потвърдени изцяло са 17 бр. от актовете по върнатите 32 бр. граждански 

дела или 53,13%. Няма съдебни актове, върнати с индекс 3в, 4в, 4г, 5в. 

Отменени изцяло, са върнати по едно решение и четири определения. 

Изцяло обезсилено е върнато едно решение. Отменено поради нови 

доказателства пред въззивната инстанция е върнато едно дело. Частично 

потвърдени и частично отменени са общо четири решения. Едно частично 

обезсилено поради липса на процесуални предпоставки и едно отменено, 

поради промяна на законодателството. През 2019 година е върнато едно 

административно дело, по което решението е потвърдено изцяло. 

Върнати от обжалване 6 броя - наказателни дела /4 бр. по решения и 

присъди и 2 бр. определения/, 9 бр. АНД /8 бр. решения и 1 бр. 

определение/. 

Потвърдени изцяло са 3 бр. присъди и решения по върнатите 

наказателни дела и двете върнати определения. 

Един съдебен акт е върнат с индекс 4г – изменен в наказателната и 

гражданската част – оправдано е едно от осъдените лица, по НЧХД, по 

отношение на второто е намален размерът на наложената глоба по чл.78а, 

намален е и размерът на присъденото обезщетение. 

По АНД – 8 решения върнати от обжалване, потвърдени 4 бр. 

решения, определения от 1 върнато - 1 потвърдено. 

С индекс 2а са върнати три решения - отменени и решени по 

същество от ВТАдмС поради неправилно приложение на материалния 

закон. 

С индекс 3б – решението е изменено в частта за наложената санкция.  

 

5.5. Еленски районен съд 

 От общо свършените през 2019 год. 651 броя граждански и 

наказателни дела са обжалвани и протестирани актовете по 58 бр. дела, 

което представлява приблизително 9%. Обжалвани са актовете по 23 броя 

граждански дела, а наказателните такива са 35 броя. В Районен съд – Елена 

през 2019 г. са потвърдени 29 броя съдебни актове по наказателни дела и 

10 броя съдебни актове по граждански дела. За 2019 г. има 1 брой 

наказателно дело със съдия-докладчик Пейо Приходков, по което 

Апелативен съд – Велико Търново е отказал възобновяването му. За 2019 г. 

има 2 броя наказателни дела със съдия-докладчик Искра Вараджакова, 

които Апелативен съд – Велико Търново е възобновил, като едното дело го 

е разгледал по същество – изменил е едно от наложените наказания, като 

го е намалил, а другото дело е върнал за ново разглеждане от друг състав 

на РС – Елена. През 2019 г. при гражданските дела изцяло отменено е 1 

брой дело. За същия период има 8 броя граждански дела, които са 

отменени в една част и потвърдени в друга част. За 2019 г. има и 1 брой 

дело, което е изменено в една част и потвърдено в друга част.  
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съд 
Свършени 

дела 

Обж.и 

пр. с.а. 
% 

Върнати 

дела 

Потв./изм. 

с.а. 
% 

ВТРС 6221 396 6,37 523 415 79,35 

ГОРС 3332 334 10,02 266 220 82,70 

СвРС 1615 136 8,42 130 102 78,46 

ПРС 1361 79 5,80 50 32 64 

ЕРС 651 58 8,90 59 58 98,30 

ВСИЧКО 13180 1033 7,91 1028 827 80,45 

 

През 2018 година общият процент на потвърдени и изменени актове 

на районните съдилища, спрямо общия брой върнати обжалвани дела е бил 

83,50%, а през 2017 година - 81,71%. 

Крайният извод е, че е налице висок процент на потвърдени и 

изменени актове на районните съдилище, което дава основание да се оцени 

много доброто качество на работа на съдиите в районните съдилища. Това 

разбира се е резултат на отличната подготовка, богатият професионален 

опит и дългогодишен специализиран стаж – повечето съдии в районните 

съдилищата са с над 15 години съдийски стаж. Налице е много добро 

качество на постановените от районните съдилища съдебни актове.  

6. Структура на осъдената престъпност 

 

В Районен съд – Велико Търново през отчетната 2019 год. общо 

273 са лицата, съдени в наказателните производства от общ характер, като 

5 от тях са оправдани и съответно 267 са осъдени. Най-голям дял заемат 

общоопасните престъпления, по които са съдени 136 лица. На следващо 

място са престъпленията против собствеността – 86 съдени лица, от които 

82 осъдени и 4 оправдани.  

При НЧХДелата от 12 съдени лица, 9 са оправдани, а 3 са осъдени. 

При АНД по чл.78а от НК от 38 съдени лица,  4 оправдани лица, 34 

са освободени от наказателна отговорност по чл.78а от НК, като 33 са с 

наложено административно наказание глоба, а 1 брой лице е с наказание 

обществено порицание. 

Влезлите в сила присъди през 2019 год. са 43 бр., от които 36 бр. са 

осъдителни присъди и 7 бр. оправдателни. От тези 7 бр. оправдателни 

присъди 2 бр. са по НОХД и също 5 бр. по НЧХД.  

 През 2019 год. броят на осъдените непълнолетни лица по НОХДела е 

4, като за 2018 год. броят на осъдените непълнолетни лица е 5 и съответно 

6 бр. за 2017 год. 

 Значително е намалял броят на осъдените лица по споразумения 

спрямо предходните години –  220 броя за 2019 год., 294 броя през 2018 

год., в сравнение с 250 броя през 2017 год.  

 За отчетния период е намалял значително броят на делата при които 

е използван институтът на съкратеното съдебно следствие, като през 2019 

год., спрямо предходните две години, е 18 бр. дела, за 2018 год. са 25 бр. и 

за 2017 год. са 27 бр. дела. 
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В Горнооряховския районен съд от общо постановените през 2019 

година 157 броя присъди и споразумения, всички са осъдителни. От общо 

постановените от съда 157 броя присъди и споразумения, 31 броя са 

присъди, а останалите 126 броя са споразумения за решаване на делото по 

реда на чл.381 - чл.384 от НПК. По свършените НОХД общо съдени лица 

са 165 и всички са осъдени. Осъдени са 5 непълнолетни лица. 

От общо постановените от съда през 2018 година 203 броя присъди и  

споразумения всички са осъдителни. От тях 35 броя са присъди, а 

останалите 168 броя са споразумения за решаване на делото по реда на 

чл.381 - чл.384 от НПК. По свършените дела общо съдени лица са 201, от 

които всички са осъдени. Осъдено са 8 непълнолетни лица.  

От общо разгледаните по внесени прокурорски актове 245 броя 

НОХД през 2017 година са свършени 204 броя НОХД, като по 20 НОХД са 

образувани и проведени бързи производства. 7 НОХД са приключени по 

реда на Глава двадесет и седма от НПК. От общо свършените НОХД са 

приключили с присъда 35 дела, прекратени са 169 НОХД, като от 

прекратените дела 163 НОХД са приключили със споразумение по реда на 

чл.382 и чл.384 от НПК.  Върнати за доразследване са 6 НОХД. 

 

В Районен съд - Свищов през 2019 г. в Районен съд - Свищов са 

произнесени 24 броя присъди и са одобрени 70 споразумения за решаване 

на делото по реда на чл.381 - чл.384 от НПК. Осъдителните присъди са 21 

броя. Има постановени 3 оправдателни присъди. По свършените дела общо 

съдени лица са 104 лица, от които 95 лица са осъдени /91,35% от общо 

съдените лица/, има 3 оправдани лица. Осъдено е 1 непълнолетно  лице 

(Фиг. 11). Наложени са следните наказания: на 75 лица е наложено 

наказание лишаване от свобода до 3 години, като в 16 случая наказанието е 

ефективно и в 59 е условно. Има наложено  1  наказание лишаване от 

свобода над 3 години. На 5 лица е наложено наказание пробация, на 12 

лица – глоба, на 2 лица  – други наказания, предимно обществено 

порицание на непълнолетни подсъдими. Видът и размерът на определените 

наказания е идентичен в сравнение с предходните години, което се 

определя от спецификата на района и извършваните престъпления. Следва 

да се отчете завишаване броя на наказанията глоба и сравнително високия 

брой на наказанията лишаване от свобода, което се дължи и на 

законодателни промени относно наказанията за някои престъпления, 

непозволяващи замяна на предвиденото в закона наказание лишаване от 

свобода – например за престъпленията по чл. 343 б ал. 1 от НК. Това е 

довело и до значително намаляване броя на  наложени наказания пробация, 

което е отчетено и през предходната година. Преимуществено налаганите 

наказания пробация, както и кратките срокове лишаване от свобода до 

голяма степен се дължат на големия брой одобрени споразумения – 70, по 

които са наложени наказания на 73 лица. По реда на съкратено съдебно 

следствие съдът е произнесъл 5 присъди. На 10 лица са наложени 

административни наказания на основание чл. 78а от НК. 
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В Павликенския районен съд през 2019 година са внесени 61 бр. 

прокурорски актове по НОХД, от които 24 броя нови обвинителни актове 

/при 42бр. за 2018г./ и 37 броя споразумения. Разгледани са общо 69 броя 

наказателни дела от общ характер /61 нови/, 8 останали несвършени от 

предходната година/. От разгледаните наказателни дела от общ характер, 

внесени с обвинителен акт – 24бр., със споразумение са приключили 15 

дела. Общо наказателните дела приключили със споразумения са 52 броя. 

Шест бр. НОХД са приключили с акт по същество, от които 6 присъди при 

13 присъди през 2018г. и 4бр. през 2017г. 

Несвършени в края на 2018 година са 11 броя НОХД. Обжалваните 

НОХД са 2 бр. 

Постановена е една оправдателна присъда – по обвинение за закана с 

убийство поради недоказаност. Присъдата е протестирана и потвърдена от 

въззивната инстанция.   

Съдени са 58 лица по НОХД, 5 по НЧХД, срещу 13 е водено 

производство по чл.78а от НК. 

Осъдени са 57 лица по НОХД, едно по НЧХД и 13 лица са признати 

за виновни с освобождаване от наказателна отговорност и налагане на 

административно наказание. 

Оправдано е едно лице по НОХД и едно по НЧХД.  

 
Общо 

Съдени лица 

Общо 

Осъдени лица 

Осъдени 

Непълнолетни 

лица 

Оправдани 

лица 

2017 69 59 1 4 

2018 106 98 2 1 

2019 76 70 0 2 

Няма осъдени непълнолетни при двама осъдени непълнолетни през 

2019 г. 

 

В Еленския районен съд През 2019 г. са осъдени 25 лица, а влезлите 

в сила присъди и споразумения са 25. През 2018 г. са осъдени 30 лица, а 

влезлите в сила присъди и споразумения са 27. През 2017 г. са осъдени 38 

лица, а влезлите в сила присъди и споразумения са 37. Наблюдава 

намаление на показателя на осъдените лица в сравнение с 2018 г. и 2017 г. 

Това се дължи, от една страна, на по-малкия брой дела за разглеждане, а от 

друга страна, на липса на дела с повече на брой подсъдими по тях. 

В Районен съд – Елена през 2019 г. няма постъпили дела, които 

представляват значим обществен интерес и дела за корупционни 

престъпления. Не се наблюдават такива през 2018 г. и 2017 г. 

През 2019 г. няма разгледани НЧХД. 

 

През 2019 година в целия съдебен район от районните съдилища при 

Окръжен съд - Велико Търново са осъдени 622 лица. През 2018 година в 

целия съдебен район от районните съдилища при Окръжен съд - Велико 

Търново са осъдени 830 лица. През 2017 година в целия съдебен район от 
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районните съдилища са осъдени 736 лица. През 2019 година се наблюдава 

намаление на броя на осъдените лица. Оправданите лица са 11 лица през 

2019 година, докато през 2018 год. оправданите лица са били 5, а през 2017 

година са били оправдани също 11 лица.  

 

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. В някой от районните съдилища се наблюдавала 

увеличение на постъплението на наказателни дела, съответно водещо до 

увеличение на съдената и осъдена престъпност. Наблюдава се 

приблизително устойчиви статистически данни на осъдените 

непълнолетни - общо за съдебния окръг са осъдени 13 непълнолетни лица 

през 2019 година, а през 2018 година са осъдени 17 непълнолетни лица, 

при 19 за 2017 година. Следователно намалял е броят на осъдените 

непълнолетни лица през 2019 година, което всъщност е тенденция за 

последните три години. 

7. Дела с обществен интерес 

В района на Великотърновски окръжен съд, видно от докладите на 

районните съдилища през 2019 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 2019 година във всички съдилища бележи 

динамика спрямо предходните две години. 

 

 

Съд 
Нат. щат / нат. действ 

2017 2018 2019 

ВТРС 30,76/30,85 30,19/30,28 28,67/37,11 

ГОРС 39,84/44,82 33,93/45,75 30,88/33,08 

СвРС 41,38/55,17 40,52/52,57 37,65/50,19 

ПРС 32,29/32,29 31,35/33,44 30,42/41,71 

ЕлРС 34,21/34,21 34,79/34,79 30,04/30,04 

 

Анализирайки посочените цифри се налага извод, че натовареността 

по щат бележи леко намаление, дължащо се на намаленото постъпление на 

дела като общ показател. Увеличение на действителната натовареност през 

2019 година спрямо предходната 2018 година се наблюдава за РС- Велико 

Търново и РС – Павликени и е налице минимално намаление 

действителната натовареност на съдиите в РС – Свищов и РС – Горна 

Оряховица. Разликата в натовареността по щат и действителната такава е 

поради реалната динамика в заетите щатни бройки и отработените човеко 
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месеци. В РС-Свищов има реално заети четири щатни бройки, но един от 

съдиите е командирован в РС – София. Увеличението на действителната 

натовареност и разликата с натовареността по щат за РС - Велико Търново 

и РС – Горна Оряховица също се дължи на това, че реално през 2019 

година са работили по-малко съдии – за РС – Велко Търново поради трима 

целогодишно командировани в ОС-Велико Търново съдии от районния съд  

и един съдия в отпуск по майчинство, а за РС – Горна Оряховица – двама 

от съдиите са в продължителен отпуск – един съдия поради временна 

нетрудоспособност – общо заболяване, а друг – поради отпуск за 

отглеждане на малко дете до 2 години и ползване на полагащият се платен 

годишен отпуск. Разликите между натовареността по щат и действителната 

натовареност в районните съдилища във Горна Оряховица и Свищов се 

дължи на различните движения в щатовете 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 - Елена. Драстична е разликата между натовареност по щат и 

действителната натовареност за Районен съд – Свищов, което се дължи на 

посочените по-горе причини относно кадровата обезпеченост в този съд. 

Оптимално там следва да работят четирима съдии. 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 2019 година от Бюрата съдимост при районните съдилища от 

Великотърновския съдебен окръг са издадени следните свидетелства за 

съдимост и справки за съдимост: 

- Великотърновски районен съд - през 2019 година от Бюро 

съдимост са издадени 6 876 броя свидетелства за съдимост и 2 615 броя 

справки за съдимост, или общо в размер на 9 491 бр., а през 2018г. са 

издадени 8449 броя свидетелства за съдимост и 3 143 броя справки за 

съдимост. За сравнение през 2017 година от Бюро съдимост при ВТРС са 

издадени 10 359 бр. свидетелства за съдимост и 2 412 бр. справки за 

съдимост; 

- Горнооряховски районен съд – през 2019 година в Районен съд – 

Горна Оряховица са издадени 4127 свидетелства за съдимост и 4760 

справки за съдимост, или общо 8887 свидетелства и справки за съдимост, а 

през 2018 година - 4656 свидетелства за съдимост и 4837 справки за 

съдимост, или общо 9493 свидетелства и справки за съдимост. За 

сравнение през 2017 година са издадени 6299 броя свидетелства за 

съдимост и 4415 справки; 

- Свищовски районен съд - през 2019 година в Районен съд - Свищов  

са издадени общо 2916 справки, от които 2106 свидетелства за съдимост и 

810 справки за съдимост, а през 2018 година са издадени общо 3325 
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справки, от които 2524 свидетелства за съдимост и 801 справки за 

съдимост. За сравнение през 2017 година са издадени 3241 броя 

свидетелства за съдимост и 782 броя справки са съдимост; 

- Павликенски районен съд - през 2019 година са издадени 1455 

свидетелства за съдимост и 753 справки за съдимост, а през 2018 година са 

издадени 1690бр. свидетелства за съдимост и 759 бр. справки за съдимост. 

През 2017 година са издадени 2007 броя свидетелства за съдимост и 597 

броя справки са съдимост; 

- Еленски районен съд – през 2019 година са издадени 630 

свидетелства за съдимост и 272 справки за съдимост, а през 2018 година са 

издадени 721 свидетелства за съдимост и 327 справки за съдимост, при 

1120 броя свидетелства за съдимост и 350 броя справки са съдимост за 

2017 година.  

От анализа на председателите на районните съдилища в дейността на 

Бюра съдимост не се констатират проблеми.  

Общия брой на издадените през 2019 година в съдебния окръг 

свидетелства за съдимост и справки за съдимост е 24404, а през 2018 

година в окръга общия брой свидетелства и справки за съдимост е 28177, 

при 31 582 броя за 2017 година. Тези цифри говорят за трайно намаление 

на общия брой на издаваните от районните съдилища справки и 

свидетелства за съдимост. Причината за това се корени в самата 

нормативна уредба относно дейността и работата на бюрата „Съдимост“ 

при районните съдилища. С § 61 от ПЗР на този ЗИД е създадена нова ал.5 

в чл.77 от Закона за съдебната власт, според която условията и редът, по 

които бюрата за съдимост предоставят информация на административните 

органи за обстоятелства относно съдимостта на гражданите се уреждат с 

издадената от министъра на правосъдието Наредба № 8 за функциите и 

организацията на дейността на бюрата за съдимост. Според новия чл.35б 

от тази наредба, създаден във връзка с изменение и в ЗОАРАКСД, 

информацията за съдимостта на лицата по искания на централните или 

териториалните органи на изпълнителната власт се предоставя под 

формата на електронно служебно свидетелство за съдимост, издавано от 

Министерството на правосъдието. 

  

10. Съдебни изпълнения 

 По щатно разписание през 2019 година в Държавното съдебно 

изпълнение при Великотърновския районен съд е имало две щатни 

бройки за Държавни съдебни изпълнители. 

 Разпределянето на постъпилите преписки, по които се образуват 

изпълнителни дела, съгласно Заповед на Административния ръководител – 

председател на РС – Велико 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 
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събират от съдилищата по ГПК се облагат с данък добавена стойност. 

Както през предходната 2018 год., така и през настоящата отчетна 2019 

год. се извършват справки от "Регистъра на банковите сметки и сейфове" 

за което са изготвени "Вътрешни правила на основание чл. 56а, ал.6 от 

Закона за кредитните институции". 

 През 2019 год. в съдебното изпълнение при Районен съд - Велико 

Търново са образувани 479 броя изпълнителни дела. През 2018 год. в 

съдебното изпълнение при Районен съд - Велико Търново са образувани 

490 броя изпълнителни дела. През 2017 год. са образувани 527 броя 

изпълнителни дела.  

В началото на отчетния период броя на висящите изпълнителни дела 

е 1051, като в края на същия период е 1153 броя, което е с 102 броя 

изпълнителни дела в повече, спрямо предходната година.  

През 2019 год. са приключени и прекратени 349 броя 

изпълнителни дела, от които чрез реализиране на вземането 159 броя и 

прекратени на основание чл. 433, ал. 1, т. 8 от ГПК, т.е поради неактивност 

на страна на взискателя в продължение на две години и по други причини 

190 броя.  Изпратени за доизпълнение в други съдебни райони 28 броя 

изпълнителни дела. 90 броя дела са образувани и прекратени през 

отчетната години. 

Запазена е тенденцията и през настоящата отчетна 2019 год. делът 

на изпълнителните дела, които са образувани в полза на органите за 

съдебната власт да е най-голям, а именно - 349 броя, следвани от 

частните държавни вземания - 51 бр. в полза на юридически лица и 

търговци, включително банки - 40 бр., в полза на граждани - 33 бр. и 

изпълнение на обезпечителнимерки - 6 бр. 

През 2019 год. са събрани общо 269 264 лева, като най-голям е 

делът на събраните суми в полза на държавата - 122 647 лева, от които в 

полза на органите на съдебната власт - 105 549 лева и частно 

държавни вземания - 17 098 лева. Следват събраните суми в полза на 

граждани - 86 015 лева, от които за издръжка 70 101 лева и в полза на 

юридически лица - 59 458 лева.  На основание чл. 458 от ГПК Държавата е 

присъединен взискател по право към всяко образувано изпълнително 

производство и сумите събрани в нейна полза по удостоверение на НАП са 

включени в общо събраната сума за отчетния период. 

 За сравнение през 2018 год. са събрани общо 295 938 лева, като 

най-голям е делът на събраните суми в полза на граждани, а именно 97 554 

лева, от които 72 004  лева за издръжки. 

 Погасяване на задължението в срокът за доброволно изпълнение се 

наблюдава по делата в полза на органите на съдебната власт, а именно 22 

571 лева, като и за издръжка -   9 524 лева. 

 През 2019 год. постъпилите приходи от държавни такси са в общ 

размер 46 281 лева, съгласно Тарифата за държавни такси, които 

съдилищата събират по ГПК. 

 Събраните държавни такси в полза на взискателите по изпълнителни 

дела са в размер на 35 852 лева, от които 33 652 лева са събраните 

начислени държавни такси по делата, по които взискателят е освободен от 
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заплащането й, включиително и събраната такса за изпълнение на парично 

вземане. 

 

В Горнооряховски районен съд работят двама държавни съдебни 

изпълнители – ръководител Ваня Тодорова и държавен съдебен 

изпълнител Милена Алексиева.  

В началото на отчетния период съдебно - изпълнителната служба е 

започнала с несвършени 1148 броя дела. 

 През отчетния период са образувани 347 изпълнителни дела  срещу 

331 броя за 2018 г. и 359 за 2017 г. През отчетния период са прекратени 

общо 235 броя изпълнителни дела срещу 241 броя за същия период на 2018 

година. 

 Към 31.12.2019 год. висящите изпълнителни дела са 1260 броя  

срещу 1148 броя към 31.12.2018 година. 

 Насрочените принудителни изпълнителни действия през отчетния 

период са 241 броя. От тях 58 броя извършени. 

Анализът на данните сочи, че новообразуваните през 2019 година 

изпълнителни дела са се увеличили с 16 дела спрямо новообразуваните 

изпълнителни дела през 2018 година, а в сравнение с 2017 г. е налице спад 

с 12 дела. 

С несвършените 1148 дела в началото на отчетния период, общо на 

производство през 2019 година са били 1495 изпълнителни дела.  

 Събраните държавни такси по Тарифата за държавни такси, които се  

събират от съдилищата по ГПК, през отчетния период са в размер на 

35 192,00 лева срещу 40 898,00 лв. през 2018 година. 

 През отчетния период са постъпили 2 броя жалби против извършени 

действия на държавните съдебни изпълнители. Едната е уважена, а другата 

е отхвърлена. 

 В съдебно изпълнителна служба при Районен съд – Горна Оряховица 

за отчетния периода са изготвени 11 300 броя призовки и книжа срещу 10 

653 броя призовки и книжа през 2018 година. 

Събраните суми през отчетния период са общо 285 428.00 лв., като 

най-голям е делът на събраните суми в полза на граждани – 187 132 лв., 

следван от дела в полза на Държавата – 52 835.00 лева и на следващо място  

са сумите, събрани в полза на юридически лица – 45 461.00 лв. Събраните 

суми през 2018 година са 384 281.00 лв., а през 2017 година са общо 

394 199.00 лв.  

Налице е тенденция за спад в събираемостта на сумите по 

издадените изпълнителни листи, което се дължи на лошите социално- 

икономически условия, в които се намира по-голямата част от населението 

– длъжници по изпълнителните дела. 

 От изложеното по-горе прави впечатление, че броят на 

изпълнителните дела нараства, но за сметка на това се отчита спад на 

материалния интерес по тях. Причините за това са комплексни. Най-голям 

дял на новообразуваните дела през отчетния период се пада на тези в полза 

на съдилищата – 69,74% от общия брой, следват тези в полза на граждани 



 121 

– 14,41% и на трето място в полза на търговци – 10,95%. Делата в полза на 

банки вече са трайно намалели и са само 0,86%. 

 Събираемостта по изпълнителните дела в полза на съдилищата е 

около и над 30%, като основната причина за това е ниският стандарт на 

живот и бедност на длъжниците по този вид дела. 

 

В Свищовски районен съд има един държавен съдебен изпълнител, 

като по щат длъжността се заема от Магдалена Иванова.  

През 2019 година постъпленията на дела е понижено спрямо 2017  

година и повишено спрямо 2018 година. През 2019 година са постъпили 

146 бр. изпълнителни дела, при 125 за 2018 година и  159 за 2017 година .  

Данните сочат, че новообразуваните през 2019 година изпълнителни дела 

са се увеличили с 21 дела спрямо новообразуваните изпълнителни дела 

през 2018 година и са намалели с 13 дела спрямо новообразуваните 

изпълнителни дела през 2017 година. 

В съдебно-изпълнителната служба през 2019 година е имало на 

производство 690 бр. изпълнителни дела, от които несвършени в края на 

предишния отчетен период 544 бр. От всички изпълнителни дела на 

производство са свършени 127 дела, от които 65 чрез реализиране на 

вземането, 58 са прекратени – по други причини и 4 дела – изпратени на 

друг съдебен изпълнител.  

В съдебно-изпълнителната служба през 2018 година е имало на 

производство 755 бр. изпълнителни дела, от които несвършени в края на 

предишния отчетен период 630 бр. От всички изпълнителни дела на 

производство са свършени 211 дела, от които 86 чрез реализиране на 

вземането, 119 са прекратени – по други причини и 6 дела – изпратени на 

друг съдебен изпълнител.  

За сравнение през 2017 година е имало на производство 815 бр. 

изпълнителни дела, от които несвършени в края на предишния отчетен 

период 656 бр. От всички изпълнителни дела на производство са свършени 

185 дела, от които 118 чрез реализиране на вземането, 60 са прекратени – 

по други причини и 7 дела – изпратени на друг съдебен изпълнител.  

Значително увеличение на постъпленията на дела спрямо 2016 

година се дължи на изпратените възлагателни писма до ДСИ за 

принудително събиране на вземанията на органите на съдебната власт.  

През 2019 година са събрани 133 424 лева. За сравнение през 2018 

година са събрани 117 495 лева, а  през  2017 година са събрани 88 572 

лева. Налице е увеличаване на събираемостта на вземанията спрямо 

предходните две години.  

 

В Павликенски районен съд През 2019г. са образувани 172бр. 

изпълнителни дела при образувани 173 броя изпълнителни дела през 

2018г. и 245 броя за 2017. Наблюдава се стабилитет на новообразуваните 

изпълнителни дела, вкл. на образуваните изпълнителни дела за събиране 

вземания на органите на съдебната власт – 131бр. за 2019г. при 133 бр. за 

2018г. и 187 броя за 2017г., което е обяснимо с оглед обстоятелството, че 
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от 2017г. съдебните органи започнаха масово за предприемат събиране на 

вземанията си чрез ДСИ, вкл. чрез пренасочването им от ЧСИ и НАП към 

ДСИ и пикът бе през първата година. Средномесечното постъпление е 

13,44 бр. новообразувани изп. дела. 

И през 2019г. се запазва тенденцията за увеличаване на броя на 

исканията от взискатели за цялостно проучване на имущественото 

състояние на длъжници.  

Отново нараства броят на свършените дела чрез реализиране на 

вземането, след лек спад през 2018г. – 74бр. за 2019г., при 63бр. за 2018г. и 

89бр. за 2017г. По-голям брой дела са изпратени на друг съдебен 

изпълнител по компетентност. 

Нараснал размерът на събраните суми – 150 214лв. при 147 943 лв. за 

2018г. и 138 580,97лв. за 2017г. /трайна тенденция  - 123 228,93 лв. за 

2016г./ Наблюдава се завишение на събраните суми в резултат на 

извършени изпълнителни действия. Докато през 2018г. от събрана сума в 

общ размер 147 943 лв. и в срока за доброволно изпълнение са постъпили 

34 235лв., а през 2017г. при събрана суми в общ размер на 138 580,97лв., 55 

163,00лв. са внесени в срока за доброволно изпълнение, то през 2019г. при 

събрани суми в общ размер на 150 214лв., само 13 561 лв. са внесени в 14-

дневен срок от връчване на поканата за доброволно изпълнение. Събрани 

са и почти същия размер държавни такси /2019г. – 11 572лв, 2018 г. - 11 

757 лв.; 2017 г. - 6 781,94 лв./. 

 

В Еленски районен съд през 2019 г. са образувани 72 броя 

изпълнителни дела. Налице е намалено постъпление в сравнение с 2018 г. 

и 2017 г.: 2018 г. – 75 броя и 2017 г. – 100 броя. Свършените изпълнителни 

дела са, както следва: за 2019 г. – 51 броя, за 2018 г. – 53 броя и за 2017 г. – 

34 броя. Изпратените на други съдебни изпълнители през изминалата 

година са 11 броя. Висящите изпълнителни дела за 2019 г. са 573 броя, за 

2018 г. са 563 броя и за 2017 г. са 544 броя. С оглед на изложените цифри 

се констатира намаление на новопостъпилите изпълнителни дела в 

сравнение с предходните 2018 г. и 2017 г. При свършените такива се 

констатира незначително намаление спрямо 2018 г. и увеличение в 

сравнение с 2017 г. При висящите дела се наблюдават увеличение в 

сравнение с предходните две години. 

Образуваните изпълнителни дела в полза на държавата са 42, в полза 

на юридически лица и търговци са 14 броя, в полза на физически лица 

(граждани) са 16 броя и изпълнение на обезпечителни мерки – 0 броя. От 

свършените такива първите са 13 броя, вторите са 25 броя, докато третите 

са 13 броя. При останалите несвършени дела в края на отчетния период 

преобладават тези в полза на физически лица – 339 броя. В полза на 

юридическите лица са 112 броя, а в полза на държавата са 117 броя. От 

несвършените дела в полза на физически лица за издръжка са 192 броя, а 

трудовите спорове са 91 броя.  

През отчетния период като държавен съдебен изпълнител в Районен 

съд – Елена е работил Костадин Костадинов.  
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11. Съдии по вписванията 

Съдиите по вписванията във Великотърновския съдебен район през 

2019 година са извършили следните вписвания: 

-Великотърновски районен съд – 9 210 бр. вписвания и 1 126 бр. 

отбелязвания и заличавания, при 9 662 бр. вписвания и 1 002 бр. 

отбелязвания и заличавания за 2018 година и при общо 11 617 броя за 

2017г., от които 10 282 бр. вписвания и 2131 бр. отбелязвания и 

заличавания. Общият брой на образуваните нотариални дела за 2019 год. 

възлиза на 10 380 бр., като всички са приключени. 

- Горнооряховски районен съд – През отчетния период съдиите по 

вписванията при Районен съд - Горна Оряховица са разпоредили общо 

6284 вписвания, в това число са образувани 3132 нотариални дела, като са 

извършени 395 заличавания и отбелязвания. Съдиите по вписванията са се 

произнесли за издаването на 1717 броя удостоверения и са изготвени 677 

броя отговора по запитвания от държавни органи. Издадени са 1781 

преписа. Постановили са 1 отказ за вписване по подадена молба за 

вписване, който не е обжалван. Обявени са 6 броя саморъчни завещания. 

Показателите за 2018 година са следните - 6642 вписвания, в това число са 

образувани 3039 нотариални дела. Заличени са 401 ипотеки и възбрани. 

Съдиите по вписванията са се произнесли за издаването на 1820 броя 

удостоверения, 677 броя справки за държавни органи, както и 1847 броя 

преписа. Съдиите по вписванията са постановили 5 отказа за вписване по 

За 2017г. данните са следните: 7570 вписвания, в това число са образувани 

3495 нотариални дела, заличени са 751 ипотеки и възбрани.  

- Свищовски районен съд – общият брой вписвания в Служба по 

вписванията през 2019 година са 4 996, спрямо 4101 през 2018 година и 

3512 през  2017 година. Налице е чувствително увеличение на обема на 

работа през 2019 година, в сравнение с предходните две години. От 

вписаните сделки договорите за продажби са 1071 бр., ипотеки – 133 бр., 

дарения – 263 бр. През 2018 година от вписаните сделки договорите за 

продажби са 1065 бр., ипотеки – 281 бр., дарения – 276 бр. Като цяло 

общият брой вписвания е увеличен – за сравнение през 2017 година 

договорите за продажба са 1177, ипотеки – 296 бр., дарения – 243 броя. 

Забелязва се леко увеличение на вписаните продажби спрямо предходната 

година. Налице е леко намаление  на  вписаните договори за аренда в 

сравнение с предходната година – през 2019 година са 451, през 2018 

година са 460, а през 2017 година са 469. Вписаните  през 2013 година 

договори за аренда  са  773 броя, което значително надвишава вписаните 

договори за аренда през последните три години. Налице е чувствително 

увеличаване на вписаните наеми – през 2019 година те са 374, спрямо 344 

през 2018 година и 163 през 2017 година.  

 

- Павликенски районен съд – Общият брой на всички вписвания

  удостоверения и справки за 2019г. е 4994бр., а на събраните такси 

87 660лв. Не са нарушавани законоустановените срокове при 
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осъществяване на дейността, не са постъпвали жалби срещу действията на 

съдията по вписванията.  

През 2019 година в Служба по вписванията гр.Павликени са 

извършени 3550 бр. вписвания при 5033 бр. вписвания за 2018г. и 3191 бр. 

вписвания през 2017г. Вписани са 1112 бр. продажби, 253бр. дарения, 31 

бр. замени, 389бр. договори за наем, 116бр. договори за аренда, 68бр. 

ипотеки, 129бр. възбрани, 21бр. искови молби, 81бр. делби и др.  

През 2019г. са изпълнени разпореждания за издаване на 457бр. 

удостоверения за вещни тежести, с което се поддържа високия им брой – 

при 556 удостоверения за 2018г., 703 бр. удостоверения за 2017г. 

Извършени са 2бр. устни справки при 10 бр. за 2018г. и 152 бр. за 

2017г.; 128бр. справки по молба на държавен орган при 182 бр. за 2018г. и 

82бр. за 2017г. Издадени са 785 бр. преписи от документи и са извършени 

72 отбелязвания и заличавания на вписани обстоятелства. 

Със заповед на Министъра на правосъдието ДСИ К. Гализов 

замества съдията по вписвания Димитър Трифонов при ползването на 

отпуск. 

 

- Еленски районен съд – Дейността на Службата по вписванията 

през отчетната 2019 г. се характеризира с намаление на броя на 

извършените вписвания в сравнение с 2018 г. и 2017 г. През 2019 г. са 

вписани 1737 броя, през 2018 г. са вписани 1916 броя и през 2017 г. са 

вписани 1918 броя. През отчетната 2019 г. преобладават продажбите – 743 

броя. Следват обстоятелствените проверки, които са 188 броя. Даренията 

са 153 броя. Наемите са 107 броя. Актовете за общинска собственост са 97 

броя. Замените са 18 броя, а арендите – 38 броя. Констативните 

нотариални актове са 43 броя. Актовете за държавна собственост са 13 

броя. Ипотеките са, както следва: договорни ипотеки – 25 броя и законни 

ипотеки – 2 броя. През 2019 г. са заличени 33 броя ипотеки. През 2019 г. 

няма вписани възбрани за обезпечение на бъдещ иск. Възбраните на ДСИ 

са 16 броя, възбраните на ЧСИ – 99 броя и възбраните на публичен 

изпълнител – 2 броя. През 2019 г. има вписани постановления на ДСИ – 1 

броя, на ЧСИ – 11 броя, а на публичен изпълнител – 1 брой. През 2019 г. са 

вписани 4 броя право на ползване. Вписаните искови молби са 15 броя, а 

делбите са 20 броя. Вписани са откази от вещни права 6 броя. През 2019 г. 

са вписани сервитути – 0 броя, договори за прехвърляне на предприятие – 

1 брой и суперфиция – 1 брой. Няма вписвания на влезли в сила решения 

на поземлени комисии. Не се наблюдава вписване на апорт на недвижим 

имот в търговско дружество или кооперация и на влезли в сила съдебни 

присъди, с които се конфискува недвижим имот. Обявените завещания са 7 

броя.  

През отчетната 2019 г. са издадени 411 броя удостоверения, 

извършени са 20 броя устни справки и са направени 623 преписи. 

Извършените справки по молба на държавен орган са 225 броя. Извършени 

са 0 броя отбелязвания и 51 броя заличавания. 
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Реализираните приходи от такси за извършени вписвания през 2019 

г. са 36345.00 лв. През отчетната година са постъпили и такси, както 

следва: 4610.00 лв. за издадените удостоверения, 65.00 лв. за извършените 

устни справки, 715.00 лв. за направените преписи и 510.00 лв. за 

извършените заличавания. 

През отчетния период като съдия по вписванията в Районен съд – 

Елена е работил Зюлкяр Ходжев. 
 

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 2019 година 

председателите на районните съдилища са правили различни искания за 

отпускане на допълнителни финансови средства, с които са закупени 

многофункционални устройства, скенери и друга техника, която осигурява 

работата на съда, бързина и ефективност при обслужването на гражданите. 

Всички съдилища имат Интернет страници, публикуват на тях своите 

съдебни актове съобразно изисквания и работят със съответните 

програмни продукти, обслужващи управлението на делата, финансовата 

дейност и обслужването на гражданите. 

 През изминалата година Великотърновският районен съд е 

продължил да работи в Съдебна палата – Велико Търново, като всички 

магистрати, съдии и съдебни служители са били обезпечени откъм 

материална база и им е била осигурена нормална среда за работа.  

Районен съд - Велико Търново се помещава в съдебната палата на ул. 

Васил Левски № 16. Площта, която ползва Районен съд - Велико Търново е 

в размер на 1542 кв.м., в т.ч. общите части.  

 Районен съд - Велико Търново и към отчетната 2019 год. е ползвал за 

осъществяване на правораздавателната си дейност 6 броя съдебни зали, 

като 2 от тях са обособени чрез разделянето на една. Освен това, други 2 са 

обособени по проект „Правосъдие - приятел на делото“, за изслушване на 

деца, участващи в съдебните производства.  

 В сграда 2 на ул. „Цанко Церковски“ 40 площта, която ползва 

Районен съд - Велико Търново, е около 57 кв.м. На първия етаж от 

сградата са разположени 3 съдии по вписвания. На вторият етаж са 

разположени 2 броя съдебни деловодители ДСИ и 2 броя държавни 

съдебни изпълнители. 

 Добрата и ползотворна дейност на съда се определя от множество 

фактори, но за постигане на по-голяма ефективност в дейността на 

магистратите, съдиите и съдебните служители, е необходимо да бъдат 

създадени и благоприятни условия на труд. 

 

 Няма промяна и в сградния фонд на Районен съд - Горна 

Оряховица. Сградата на Районен съд - Горна Оряховица се намира на пл. 
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„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. След проведените в периода 2007 – 2009 

година процедури и дейности по обновяване на материалната база, 

Районен съд – Горна Оряховица придобива вид на внушителен и модерен 

съд, в който може да се достигне нивото на европейското правораздаване.  

През 2019 г. в източното крило на съда, е обособена стая за почивка 

на съдебните служители и магистратите. 

Извършен е ремонт на канализацията, преминаваща под архивни 

помещения, находящи се в източното крило на съдебната палата, поради 

системното им наводняване през годините по време на обилни валежи и 

снеготопене. В тази връзка е изградена ревизионна улична шахта и бяха 

подменени отходните тръби с такива с по-голям отвор, като по този начин 

се разрешава дългогодишния проблем с тази част от сградата. 

Подменена е дограмата в централното и западното крила на 

съдебната палата, която е поставяне по време на построяване на сградата 

през 1934 година. В тази връзка е извършван и съпътстващ ремонт, 

изразяващ се в обръщане на прозорците и полагане на боя, заедно с 

поставяне на алуминиеви щори на всички помещения в централното и 

западното крила. 

Частичен ремонт е извършен и на зала № 3 в съдебната палата чрез 

ремонт на подиума, освежаване на ламперията и на стените. Осигурени са 

изключително добри условия за работа на всички магистрати и служители 

в Районен съд – Горна Оряховица.  

 

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. В отчетния доклад 

за работата на Районен съд – Свищов през 2016 година е отчетена 

необходимостта от ремонт на покрива на сградата. След отправено искане 

през месец юли 2017 година до комисия Управление на собствеността към 

ВСС за отпускане на средства за неотложен текущ ремонт в сградата на 

Съдебна палата гр. Свищов, с Решение на Комисия „Бюджет и финанси“ от 
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9 август 2017 година, упълномощена с Решение на Пленума на ВСС от 

27.07.2017г. е дадено съгласие за увеличение на бюджета за 2017 година на 

Районен съд Свищов по § 10 -00 Издръжка с 23 472 лева с ДДС с цел 

осигуряване на средства за извършване на текущ ремонт на покрива и 

помещенията на тавански етаж за отстраняване на последиците от течове 

на Съдебната палата в гр. Свищов. Извършен е ремонт на покрива и 

помещенията на тавански етаж за отстраняване на последиците от течове 

на Съдебната палата в гр. Свищов. Въпреки извършения ремонт общото 

мнение, че сградата в битово отношение е на добро ниво, то е приемливо 

становището на Административния ръководител на РС-Свищов, че е 

удачно да бъде подменена дограмата на сградата на съда с оглед и на 

енергийна ефективност.  

През 2019 година в съда е придобита следната техника: сървър и 3 

персонални принтера. Новият сървър замени старите такива, ползвани вече 

повече от 10 години. Все още обаче на някои работни места се ползва 

техника от 2007 г. Въпреки закупените нови принтери в съда се ползват и 

такива, придобити през 2008 г. В бъдеще разходите за ремонт на тази 

остаряла техника ще се увеличават, затова е наложително да бъде заменена 

с нова. 

 

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. 

През 2017 година основно РС-Павликени е бил ангажиран с ремонт 

на покривното пространство. Първоначалният проблем е отпреди три 

години с теч в един от кабинетите на последния етаж, ползван от 

прокуратурата. В рамките на отпуснатите ни от ВСС 500лв. през 2016г. е 

частично ремонтирана неравността на покрива над този кабинет, водеща 

до оформяне на локви. Установена е обаче генерална грешка при 

изпълнение на покривната конструкция относно планиране на наклоните и 

дебита на отводнителните съоръжения. След като през първите месеци на 

2017г. се появиха течове на още три места, поради обледяването падна 

един от улуците, а ледоход тръгна по северната фасада с риск да я откърти, 

са били предприети множество огледи и изготвени протоколи и снимки от 

проверките. През м.април 2017 г. е било възложено на експерт-строителен 

инженер изясняване на проблема и изготвяне на план за решаването му. 

Експертизата предложи осъществяване на ремонт чрез подмяна на 

отводнителните съоръжения, премахване на цялата хидроизолация, ново 

регулиране нивото на покрива с цел добро отводнявани и поставяне на 

нова хидроизолация. На РС-Павликени са били отпуснати необходимите 

средства от ВСС и през 2017 г. ремонтът е осъществен в рамките на сума, 



 128 

неналагаща провеждането на обществена поръчка по ЗОП. В началото на 

2017 година бе открита и приведена в експлоатация „синя стая” за щадящо 

изслушване на деца. В рамките на 2018 година продължава подобряването 

на техническото оборудване на „Синята стая” за щадящо изслушване на 

деца. 

И през отминалия отоплителен сезон се налага авариен ремонт на 

тръби и конвектори. Разреши се проблемът с отоплението на помещението 

на деловодството, което е с голям обем – при тавани с височина 3.50м. и не 

беше изолирано от сутерена /архив/. През 2017г. бе подменен един от 

конвекторите с по-мощен, а през 2018г. бе затворен подхода към архива и 

топлият въздух остава в помещението на деловодството. Въпреки 

положените усилия в цялата сграда се наблюдава проблем с дограмата, 

която не е добре поставена и през нея влиза студен въздух. Поради 

неправилно поставени первази проникна вода в помещението на таванския 

етаж, което подготвяме като зала за обучение и предстои при затопляне на 

времето да се отстранят проблемите по дограмата поне в тази стая.  

В сградата е изградена система за видео наблюдение с камери във 

фоайетата и коридорите на сградата, както и в стаята за четене на делата, 

сървъра и помещението по ЗЗКИ. Извън работно време се ползва охрана на 

съдебната палата от СОТ. 

Сградата е достъпна за хора в неравностойно положение, които имат 

достъп и до горните етажи чрез асансьор. 

Крайният извод е, че материалната база е добра и функционална, 

съдии и съдебни служители работят в подходяща обстановка и при 

отлични условия.  

 Районен съд - Елена също разполага със самостоятелна сграда, в 

която се помещава и районната прокуратура. И през 2019 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 Доклада адм. ръководител – председател 

на РС-Елена, подробно е описано, че във връзка с реконструкцията на 

съдебната сграда през 2015 г. е сключен договор за проектиране № 93-00-

474/02.10.2015 г. между Министерство на правосъдието и ЕТ “Архарт – В 

Валери Врабчев”. На 16.10.2015 г. в Министерство на правосъдието на 
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заседание на Експертен технически съвет 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, находяща се в УПИ II, кв. 39, гр. Елена, ул. „Й. Й. Брадати”, 

в обхват Архитектурно решение за обособяване и разпределение на 

помещенията, и е прието Архитектурно решение за обособяване и 

разпределение на помещения, както и се реши при разработване на проекта 

във фаза „технически проект” да бъдат отразени посочени препоръки. В 

резултат на уверение от МП да се извърши цялостна реконструкция на 

сградата – при наличие на достатъчно средства, а ако такива не са налице 

реконструкцията да се извърши на етапи, като приоритетно ще е 

изграждането на отоплителна инсталация – предвид спешната 

необходимост от такава, беше изработена съответната строителна 

документация. Последната беше предоставена на Община Елена и след 

одобрението й, последва издаване на разрешение за строеж от страна на гл. 

архитект на Община Елена. Пълният комплект документи са били 

предоставени на МП, което от своя страна, с оглед настъпилите промени в 

ЗСВ през 2016 г., предаде на ВСС за по нататъшно движение и 

разпореждане. През 2017 г. от страна ВСС бе проведена обществена 

поръчка с предмет “Извършване на строително-монтажни работи в сгради 

на органите на съдебната власт по шест обособени позиции“, сред които 

Обособена позиция № 1: I-ви етап “Строителни работи по част “отопление, 

вентилация и климатизация“ на обект “Реконструкция и основно 

обновяване на сградата, публична държавна собственост, предоставена за 

нуждите на Районен съд и Районна прокуратура гр. Елена, находяща се в 

УПИ II, кв. 39, ул. „Й. Й. Брадати“ № 2“. Поради неявили се кандидати за 

участие в поръчката, същата е прекратена. От страна на ВСС беше 

проведена нова обществена поръчка през 2018 г., която е прекратена на 

осн. чл. 193 във вр. с чл. 110, ал. 1, т. 6 от ЗОП. През 2019 г. няма обявена 

обществена поръчка по отношение на сградата на Районен съд – Елена. 

През 2019 г. бе извършен текущ ремонт на част от покрива на сградата на 

Районен съд – Елена. 

 

В заключение считам, че съдиите от Великотърновския съдебен 

район през 2019 година са работили при натовареност около и 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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