Д О К Л А Д
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЛОВЕШКИ
РАЙОНЕН СЪД ЗА 2018 г.
Териториалният обхват на дейността на Районен съд гр.Ловеч
включва общините Ловеч, Летница и Угърчин. През 2018 год. дейността на
Районен съд – Ловеч се осъществяваше в съответствие с нормативните
актове относно устройството и правораздаването в Република България,
както и в изпълнение на решенията и указанията на Висшия съдебен съвет,
Министерство на правосъдието и Окръжен съд-Ловеч.
I. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ.
1. Брой на работещите в районния съд съдии,
изпълнители, съдии по вписванията /незаети щатни бройки/.

съдии-

По щат през 2018 г. в районния съд са били 9 районни съдии, 2-ма
съдии по вписванията и 3-ма държавни съдебни изпълнители.
През целия отчетен период съдът е заседавал в пълния си състав от 9
съдии.
Дейността по образуване, насрочване, разглеждане и решаване на
делата, съгласно изградената в съда организация се осъществяваше от 5
граждански и 4 наказателни състава. Стриктно се прилагаше програмата за
случайно разпределение на делата, съгласно версията, предоставена от
ВСС. Постъпилите дела бяха образувани и разпределяни в деня на
постъпването им от председателя на съда, в негово отсъствие от заместник
- председателя, а в случаите на отсъствие или ангажираност на двамата
ръководители от определените със заповед на председателя съдии - съдия
Рабаджиева и съдия Велчева.
С Решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол №
35/13.11.2018 г. на основание чл.234 от ЗСВ съдиите Велчева и Вутова са
повишени в ранг „съдия във ВКС и ВАС”. Всички останали съдии са с
ранг „съдия във ВКС и ВАС” от 07.02.2017 г.
През отчетния период е образувано дисциплинарно производство на
съдия Галя Маринова със заповед № 17/16.03.2018 г. на председателя на
съда за системно неспазване на сроковете, предвидени в процесуалните
закони/ чл.308 от НПК/ за изписване на съдебните актове по
свършените/обявени за решаване/ в периода 01.09.2016 г. – 01.03.2018 г.
наказателни и административнонаказателни дела. Дисциплинарното
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производство е приключило със заповед № 21/08.05.2018 г. на председателя
на съда, с която на съдия Маринова е наложено дисциплинарно наказание
„забележка” за нарушение по чл.307, ал.3, т.1 от ЗСВ - системно неспазване
на сроковете, предвидени в процесуалните закони/ чл.308 от НПК/ за
изписване на съдебните актове по свършените/обявени за решаване/
наказателни и административнонаказателни дела / 8 НОХД, 79 НАХД, 3
НАХД по чл.78а от НК, 7 ЧНД по чл.243 и чл.244 от НПК и 1 НЧХД/ в
периода 01.09.2016 г. – 01.03.2018 г. С Решение на Съдийската колегия на
ВСС по протокол № 20/19.06.2018 г., влязло в сила на 10.07.2018 г. е
потвърдено наложеното със заповед № 21/08.05.2018 г. на председателя на
РС – Ловеч дисциплинарно наказание „забележка” на съдия Галя
Маринова.
2. Брой на служителите.
По щатно разписание, през 2018 година в РС Ловеч бяха утвърдени
27 бройки за служители, като през отчетния период всички бройки са били
заети.
Съотношението в РС Ловеч между служители и съдии (в т.ч.
ДСИ и съдии по вписванията) е 1,9 : 1, а ако извадим от тази бройка
служителите в канцеларията на СИС, съотношението е 1,6 : 1.
Считам, това съотношение между съдии и служители се явява
недостатъчно и е налице необходимост от още две бройки: една за
„съдебен деловодител” и една за „счетоводител”.
Необходимостта от бройка „съдебен деловодител” произтича не само
от съотношението между съдебни служители и магистрати, което е под
средното за страната /2,11 по данни на ВСС за първото полугодие на 2018
г./, а и от действителната натовареност на съда спрямо брой дела за
разглеждане и спрямо брой свършени дела, от липсата на длъжност
„статистик”, наличието на един служител „Регистратура”, както и от
липсата на възможност за съвместяване на функции или трансформация на
длъжности/поради възложените на всеки служител допълнителни
функции/. Следва да се има предвид и че с цел сравнително равномерна
натовареност на деловодители и секретари, на съдебните секретари е
възложено да обработват делата не само до първо съдебно заседание, а до
произнасянето на съдебен акт.
Необходимостта от бройка за „счетоводител”, както е отбелязано и в
предходни доклади е с оглед регистрацията на съда по ЗДДС от 01.07.2015
г., както и поради липсата на служител със съответната икономическа
специалност измежду наличния състав, който да бъде в помощ на
гл.счетоводител. За изтеклия период от регистрацията на съда по ЗДДС до
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настоящия момент определено се налага извода, че работата на
гл.счетоводител е изключително затруднена, не само поради спецификата
на работа по ЗДДС и увеличения документооборот, свързан с внасяните
такси с ДДС по изп.дела, както и поради поставените допълнителни
изисквания в СФУК, свързани с отразяване на погасените вземания по
издадените в полза на съда изпълнителни листи. Удачно е да бъде
отпусната бройка за „счетоводител” с оглед
Класификатора на
длъжностите в администрацията на съдилищата и Правила за прилагането
му, тъй като в чл. 18 изрично е отразено, че съвместяване на длъжности е
допустимо само в случай, че определени длъжности не изискват
натовареност за цял работен ден. В тази връзка през 2017 г. беше изготвено
мотивирано предложение от председателя до ВСС за увеличаване щата на
съда с тази бройка, като с решение по протокол №1/17.01.2018 г. на КСА
към Съдийската колегия на ВСС е отложено произнасянето по
предложението до изготвяне на унифицирани щатни структури на
съдилищата по нива. Въпроса за кадровата обезпеченост на съда
продължава да стои пред нас и решаването му е от съществено значение,
както, за да може работата на администрацията да бъде приведена изцяло в
съответствие с изискванията на Правилника за администрацията в
съдилищата, така и за нормалното протичане на работния процес и
сравнително еднаква и равномерна натовареност на съдебните служители.
Следва да се отбележи, че на повечето служители и през изтеклата година
бяха възложени допълнителни задължения и отговорности, което от своя
страна доведе до трудности при изпълнението на преките им такива.
II. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА.
Движението на делата и сравнителен анализ за последните 3
години
Общо постъпили през годината дела (граждански + наказателни) –
3 959.
2017 г. – 3 921.
2016 г. – 4 110
Общо за разглеждане през годината дела (граждански + наказателни)
– 4 388.
2017 г. – 4 328
2016 г. – 4 480
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Общо свършени през годината дела (граждански + наказателни) –
3 945.
2017 г. – 3 907
2016 г. – 4 094
1. Наказателни дела.
1.1. ПОСТЪПИЛИ (новообразувани) НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

НОХД
НЧХД
НЧД
Дела по чл.78а
НК
НЧД
(разпити)
НАХД
(вкл.по УБДХ)
ОБЩО :

2016 г
225
19
839
36

2017 г
211
14
651
37

2018 г
256
20
716
32

32

39

10

380

348

378

1531

1300

1412

Ръст на постъпили наказателни дела :
2018 г. спрямо 2017 г. – 112 дела повече постъпили.
2018 г. спрямо 2016 г. – 119 дела по - малко постъпили.
В долната графика са дадени постъпленията на наказателни дела по видове
1000

НАХД

НЧД

НОХД

НЧД/разпити/
ЧЛ.78А НК

100
НЧХД
10

1

:

2016
2017
2018
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В сравнение с предходната 2017 г. постъпилите наказателни общ
характер дела са с 45 дела повече, а в сравнение с 2016 г. с 31 дела повече.
Налице е увеличение на постъпленията на нчд – с 65 дела повече
спрямо 2017 г. и с 123 дела по – малко спрямо 2016 г. За да е по-ясна
представата по този показател и при сравнението с предходната година,
следва да се има предвид, че в тази бройка са включени и ЧНД по ЗЕС,
които за 2018 г. са били 302 на брой, за 2017 г. са били 181 на брой, а за
2016 г. са били 325. При това положение, ако от общия брой ЧНД извадим
тези с предмет разрешения по ЗЕС, то бройката на останалите постъпили
ЧНД възлиза на 414 и е налице намаление с постъпилите дела от този вид
през 2017 г., когато са били 470 и през 2016 г., когато са били 514. Следва
да се вземе предвид, че в основната си част ЧНД са по искания към съда
във връзка с образувани досъдебни производства и в този смисъл
постъпленията им зависят от броя и спецификата на досъдебните
производства, поради което е трудно да се прогнозира постъплението на
този вид дела.
При ч.н.д. (разпити), за 2018 г. постъпленията са били с 29 дела по –
малко спрямо предходната 2017 г. и с 22 дела по – малко спрямо 2016 г.
Разликите в постъпленията за 2018 г. на н.ч.х.д. и делата по чл.78а от
НК спрямо предходните 2017 и 2016 години са незначителни, за да могат
да се правят някакви по-съществени изводи за налагаща се тенденция. Поскоро, при тях се налага един сравнително еднакъв и постоянен брой на
постъпленията през годините.
При н.а.х.дела през отчетната 2018 г. са постъпили за разглеждане
378 н.а.х.дела, с 30 дела повече от постъпилите през 2017 г. и с 2 дела по малко от постъпилите през 2016 г. При тези дела, като се сравнят
постъпленията за трите години, може да се приеме, че са около 369 дела
годишно и като цяло се наблюдава намаление на постъпленията спрямо
предходни години, когато постъпленията на този вид дела са били средно
около 500 дела годишно.
Както и през предходните 2017 и 2016 години, така и сега, най-много
постъпили наказателни общ характер дела за разглеждане от съда са били
по Глава ХІ – Общоопасни престъпления, които за 2018 г. са били 133, за
2017 г. са били 107, за 2016 г. са били 126 дела. От тях, както и други
години, най-много са за престъпления по чл.343б и чл.343в от НК – 107
дела, а сравнително по-малко са тези по чл.343, ал.3,б.”а” и по чл.343,ал.1,
б.”а” и б.”б” от НК – 6 дела. Има постъпили и 3 дела за престъпление по
чл.346 от НК, както и 17 дела за престъпления по чл. 354а, ал.3,4 и 5 от НК.
На второ място по брой са постъпленията на делата за престъпления
против собствеността (Глава V от НК) – 64, при 51 за 2017 г. и при 48 за
2016 г. От тях кражба на чуждо имущество – 46 дела, грабеж – 3 дела,
присвоявания – 2 дела, измама – 4 дела и други престъпления против
собствеността – 2 дела.
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При престъпленията против личността общо са постъпили 15 дела,
при 16 дела за 2017 г. и при 18 дела за 2016 г. От така постъпилите, 8 дела
са за причинени телесни повреди по чл.129 и 4 дела по чл.131, ал.1 и ал.2 от
НК и 3 дела за други престъпления против личността.
По Глава ІІІ – Престъпления против правата на гражданите има
постъпило 1 дело, при 7 дела за 2017 г., няма постъпили такива през 2016 г.
По Глава VІ – Престъпления против стопанството – постъпили са 20
дела, при 13 дела за 2017 г. и при 15 дела за 2016 г.
По глава VІІІ – Престъпления против дейността на държавни органи
и обществени организации са постъпили 5 дела.
По Глава ІХ – Документни престъпления – постъпили са 11 дела, при
7 дела за 2017 г. и при 8 дела за 2016 г.
По Глава Х – Престъпления против реда и общественото спокойствие
– постъпили са 3 дела, от които 2 дела за престъпление по чл.325, ал.2, 3 и
4 от НК и 1 дело за престъпление по чл.326, ал.1 от НК.
В Районен съд – Ловеч за отчетния период не са постъпили дела,
отговарящи на критериите на ВСС за дела със значим обществен интерес.
1.2. ОБЩО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ
(останали висящи от предходния период + новообразувани +
продължаващи дела под същия номер)
НОХД
НЧХД
НЧД
Дела по чл.78а
НК
НЧД
(разпити)
НАХД
(вкл.по УБДХ)
ОБЩО :

2016 г
248
27
845
36

2017 г
237
26
661
39

2018 г
284
30
722
35

32

39

10

461

469

506

1 649

1 471

1 587

Ръст на наказателните дела за разглеждане :
2018 г. спрямо 2017 г. – 116 дела повече за разглеждане.
2018 г. спрямо 2016 г. – 62 дела по - малко за разглеждане.
В графика са дадени съотношението на наказателните дела за
разглеждане по видове за трите години :
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НОХД

НАХД

НЧД

1000

ЧЛ.78А НК
100

НЧХД

НЧД/разпити/
2016
2017
2018

10

1

Увеличението в броя на делата за разглеждане спрямо предходната
2017 г., се дължи предимно на по-големия брой постъпили НОХД, ЧНД и
НАХД, а не на останалите висящи към началото на отчетния период
наказателни дела, тъй като в началото на 2018 г. са останали висящи 170
наказателни дела, при 165 наказателни дела към началото на 2017 г. и 115
дела към началото на 2016 г.
Както и през предходната 2017 година, през отчетната най-много за
разглеждане са били дела по Глава ХІ – Общоопасни престъпления – 141
дела. След тях се нареждат тези по Глава V-та от НК – Престъпления
против собствеността – 76 дела, 20 дела - по Глава VІ-та – Престъпления
против стопанството.
1.3. СВЪРШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

2016 г.
2017 г.
2018 г.

Общо за
разглеждане
1 649
1 471
1 587

Свършени

% от разгледани

1 484
1 301
1 415

90 %
88 %
89 %

Забелязва се, че през отчетната година е налице леко увеличение - с 1
% на свършените дела спрямо общо разгледаните, в сравнение с
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предходната 2017 г. и леко намаление с 1 % намаление в сравнение с 2016
г. Считам, че достигнатият процент е много добър показател за бързината
на правораздаване по наказателни дела и се надявам през предстоящата
2019 г. тези резултати да се подобрят или поне запазят.
Свършени НОХД
От общо за разглеждане НОХД – 284 (образувани по внесени от
прокуратурата обвинителни актове и споразумения), са свършени 263 дела,
т.е.93 %, при 88% за 2017 г. и при 91 % за 2016 г.
234 нохд са свършени в тримесечен срок от образуването им, което
представлява 89% от общо свършените дела, при същия процент за 2017 г.
и при 91 % за 2016 г. Разбира се преобладаващата част от тях са
приключили със споразумение, но 19 дела от разгледаните по общия ред
също са приключили в този срок.
От разгледаните НОХД, 215 дела са приключили със споразумение
по реда на чл.382 и чл.384 от НПК, 40 дела са приключили с присъда, а 8
дела са били прекратени.
От прекратените 8 НОХД, 1 е било върнато на прокуратурата поради
допуснати съществени процесуални нарушения на досъдебното
производство, които са довели до ограничаване правата на
обвиняемия/обв.акт е внесен от РП-Тетевен/, по 1 дело не е било одобрено
внесеното споразумение, тъй като подсъдимият е заявил, че не желае да
сключи споразумение, по 2 дела не са били одобрени внесените
споразумения, като е прието от съдебните състави, че същите противоречат
на закона, тъй като са били налице основанията за прилагане на чл.78а от
НК, по 1 дело не е било одобрено внесеното споразумение, поради
неявяване на подсъдимия, по 1 дело е прекратено съдебното производство,
образувано по внесено споразумение от РП-Ловеч и изпратено на РСТетевен по подсъдност, по 1 дело е прекратено съдебното производство,
образувано по внесен обвинителен акт от РП-Троян и е изпратено на СРС
по подсъдност, по 1 дело е прекратено съдебното производство, поради
отвод на всички съдии и е изпратено на ВКС за определяне на друг равен
по степен съд за разглеждането му.
През отчетния период в Районен съд – Ловеч няма постановени
оправдателни присъди.
Останали несвършени в края на периода н.о.х.дела – 21.
Свършени НЧХД
- От общо разгледаните 30 н.ч.х. дела са свършени 20 дела (67 %), от
които с акт по същество – 7 дела, прекратени са били 13 дела, от които по 4
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дела е постигната спогодба, а останалите 9 дела са прекратени по други
причини/ оттегляне на тъжбата, престъплението, за което са образувани е
общ характер, изпратени на друг съд по компетентност, 1 дело изпратено
на ВКС за определяне на друг равен по степен съд, поради отвод на всички
съдии/. Останали несвършени в края на отчетния период – 10 н.ч.х.дела.
Има постановени три оправдателни присъди.
Свършени дела по чл.78а от НК.
- При разгледани 35 н.а.х.дела по чл.78а от НК, са свършени 32 дела
(91 %). По 31 е било постановено решение по същество, 1 дело е
прекратено и върнато на прокурора, тъй като не са били налице материално
правните предпоставки по чл.78а от НК, повдигнатото обвинението е по
чл.343б, ал.3 от НК и не е съобразена от прокурора разпоредбата на чл.78а,
ал.7 от НК /ДВ бр.54/2017г./, която изрично забранява приложението на
ал.1 - ал.6, когато дееца е бил в пияно състояние или след употреба на
наркотични вещества или техните аналози.
Несвършени 3 дела в края на периода.
Свършени НАХД
- Разгледани са били 506 н.а.х.дела. От тях са свършени 374 дела (74
%), от които с акт по същество – 331 дела, а 43 са били прекратени, като
това са дела по които жалбите са подадени след законовия 7-дневен срок за
обжалване или такива, които са прекратени и изпратени по подсъдност на
друг равен по степен съд, в района на който е извършено нарушението.
Останали несвършени н.а.х.дела в края на периода – 132 дела.
При този вид дела, по 138 от тях наказателните постановления са
били потвърдени, 37 са били изменени, а 156 наказателни постановления са
били отменени. Както и през предходните години и сега най-много
отменени НП са тези на РДГ и ОД на МВР, като причините за това найчесто са допуснати съществени процесуални нарушения в хода на
административнонаказателното производство.
Свършени ЧНД
От разгледаните 722 ч.н.дела, са свършени 716 дела (99 %). По 685 от
тях има постановен съдебен акт, а 31 дела са били прекратени, като
причините за това са били оттегляне на постъпила молба за кумулация,
изпращане на делото по подсъдност на друт районен съд, неизпълнени
съдебни поръчки, недопустимост на подадената жалба/производства по
чл.243 и чл.244 от НПК/. Останали са висящи 6 дела, като това са дела
постъпили в самия край на годината.
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Забележка. Тук не са включени н.ч.д. (разпити пред съдия), тъй като
поради естеството на производството всички са приключили.
1.4. Прекратени и върнати наказателни дела. Причини.
От
свършените
през
2018
г.
НОХД,
1 дело е било прекратено и върнато на прокурора, поради допуснати на
досъдебното производство съществени отстраними процесуални
нарушения/обв.акт е внесен от РП-Тетевен/, по 4 дела не са били одобрени
внесените споразумения за прекратяване на наказателното производство,
като по 1 дело не е било одобрено внесеното споразумение, тъй като
подсъдимият е заявил, че не желае да сключи споразумение, по 2 дела не са
били одобрени внесените споразумения, като е прието от съдебните
състави, че същите противоречат на закона, тъй като са били налице
основанията за прилагане на чл.78а от НК и по 1 дело не е било одобрено
внесеното споразумение, поради неявяване на подсъдимия. По 2 дела е
прекратено съдебното производство и са изпратени по компетентност за
разглеждане от друг районен съд, поради обстоятелството, че деянията за
които е внесен обв.акт/споразумение не са извършени в района на РСЛовеч. По 1 дело е прекратено съдебното производство, поради отвод на
всички съдии и е изпратено на ВКС за определяне на друг равен по степен
съд за разглеждането му.
От изложеното е видно, че от общо 8 НОХД, 5 от тях са прекратени и
върнати на РП, 2 дела са прекратени и изпратени по подсъдност, тъй като
наблюдаващият прокурор не е съобразил правилата за местната подсъдност
по чл.36 от НПК и 1 дело е прекратено поради отвод на всички съдии и
изпратено на ВКС за определяне на друг равен по степен съд.
За разлика от предходни години, в които основна причина за
прекратяване на съдебното производство и връщане на делата в РП е била
наличието на несъответствия и противоречия между обстоятелствена част и
диспозитива на обвинителния акт от една страна или между тях и
цифровата квалификация на деянието или други допуснати отстраними
съществени процесуални нарушения в хода на досъдебното производство,
то през отчетния период причините за прекратяване и връщане на делата са
разнородни и не могат да бъдат обобщени.
От свършените през 2018 г. АНД по чл.78а от НК,
1 е било прекратено и върнато на прокурора, тъй като не са били налице
материално правните предпоставки по чл.78а от НК, повдигнатото
обвинението е по чл.343б, ал.3 от НК и не е съобразена от прокурора
разпоредбата на чл.78а, ал.7 от НК /ДВ бр.54/2017г./, която изрично
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забранява приложението на ал.1 - ал.6, когато дееца е бил в пияно
състояние или след употреба на наркотични вещества или техните аналози..
1.5. Съдени лица

2016 г.
2017 г.
2018 г.

Общо за
разглеждане
н.о.х.дела
248
237
284

Свършени
н.о.х.дела

Съдени лица

225
209
263

238
221
288

1.6. Осъдени лица.
За 2018 г. са осъдени 280 лица, няма оправдани лица, като останали
несвършени в края на периода са били 21 общ характер дела. От този брой
осъдени, 15 лица са били непълнолетни.
Тук следва да се посочи, че това са бройката на осъдените, при които
присъдите са влезли в сила.
От общият брой на осъдените по н.о.х.дела лица – 280, наложените
наказания са както следва :
- лишаване от свобода до 3 години – 205 лица. От тях, с ефективно
наказание са били осъдени 62 лица, а условно – 143 лица.
- лишаване от свобода от 3 до 15 години – 2 лица.
- пробация е наложена на 52 лица.
- глоба – 16 лица.
- други наказания – 5 лица.
От общия брой свършени с присъда н.ч.х.дела – 7, осъдени с
наложено наказание глоба са били 2 лица, на 1 лице е наложеното
наказание лишаване от свобода,5 лица са били оправдани.
30 лица са освободени от наказателна отговорност по реда на чл.78а
от НК с наложени административни наказания.
1.7. Обжалвани актове по наказателни дела.
През годината са били обжалвани и протестирани общо 190 акта по
наказателни дела (решения и определения, вкл. и по н.а.х.д.). Броят на
върнатите обжалвани съдебни актове от горните инстанции до края на
отчетния период е 182. От тях потвърдени са били 148 акта, от които 122
присъди и решения и 26 определения.
За отчетния период има 1 дело с отменена присъда, което е върнато
за ново разглеждане на първоинстанционния съд, 1 дело с отменена
присъда, като е постановена нова, 1 дело, по което присъдата е изменена в
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наказателната част по приложението на закона, 1 дело, по което присъдата
е изменена в наказателната част по отношение на наказанието, 1 дело, по
което присъдата е изменена в гражданската част, 1 дело, по което
присъдата е изменена в наказателната част.
5 решения са отменени и е постановено ново решение, 2 решения са
отменени изцяло и делата са върнати за ново разглеждане, 1 решение е
отменено в едната част и потвърдено в другата.
При определенията 5 са отменени, като са върнати за разглеждане на
първоинстанционния съд, 3 са отменени и са постановени нови, 3 са
изменени в наказателната част,
През отчетния период са постъпили 7 молби с искане за
възобновяване на наказателното производство по НОХД . Исканията за
възобновяване по 6 от тях са оставени без уважение, по 1 НОХД
производството е възобновено, присъдата е отменена и делото върнато за
ново разглеждане от първоинстанционния съд.
От така върнатите до края на отчетния период 182 обжалвани акта,
81% са били потвърдени, което е достатъчно висок показател, за да
приемем, че е налице много добро качество на правораздаване по
наказателните дела. За сравнение през 2017 г. потвърдените актове са били
77 %, а през 2016 г. са били 78%. Тук е мястото да отбележа, че
многократно наказателните състави, са се събирали и обсъждали
отменените съдебни актове, като по някои отменени актове, най-вече тези с
които делото се връща за ново разглеждане от друг състав на съда от
Административен съд като касационна инстанция по н.а.х.делата не сме
били съгласни с мотивите на горната инстанция. Но за съжаление тези
актове на касационната инстанция не подлежат на проверка от по-горна за
тях инстанция и сме длъжни да се съобразяваме, въпреки несъгласието ни.
1.8. СВЪРШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА В СРОК ДО 3 МЕСЕЦА
(от общо свършените)
2018 г.

Свършени дела

В срок до 3 м.

НОХД
НЧХД
НЧД
ДЕЛА ПО
ЧЛ.78А НК
НЧД(разпити)
НАХД
ОБЩО

263
20
716
32

234
10
714
31

10
374
1415

10
161
1160

% от
свършените
89 %
50 %
100 %
97 %
100 %
43 %
82 %
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Сравнявайки тези показатели с предходната 2017 година, прави
впечатление намалението с 1 % на свършените до 3 месеца наказателни
дела от общо свършените и с 3 % спрямо 2016 г., когато процента на
свършените до 3 месеца дела е бил 85 %.
Увеличение в сравнение с предходната 2017 г. има в свършените в 3месечен срок НЧХД – 50%, при 38 % за 2017 г. и равен с този за 2016 г. 50%.
Леко намален е процента на свършените до 3 месеца н.а.х.дела по
чл.78а от НК – 97 %, при 100% за 2017 г. и леко увеличен спрямо този за
2016 г. – 94%.
Намаление има при свършените в 3-месечен срок н.а.х.дела, които
през отчетната година са 43%, при 47% за 2017 г. и при 46% за 2016 г.
Причината този процент да е толкова нисък спрямо процента на
свършилите по останалите видове дела е големият брой н.а.х.дела,
останали висящи в края на периода/132/, поради неприключване на
производството или поради неизготвен съдебен акт по делата, които са
обявени за решаване. Надявам се този процент да се увеличи, като отчитам
факта, че при този вид дела зачестиха тези, които са със значителна
фактическа и правна сложност, напр. НП, издадени от ТД на НАП, КФН,
КЗП, ДИТ, Агенция Митници и РДГ и изискват значително повече усилия
и време при разглеждането им.
При наказателните общ характер дела е налице равен процент с този
от 2017 г. и намаление с 2 % на свършените до 3 месеца в сравнение с 2016
г., когато този процент е бил 91%.
Видно от таблицата, по-нисък е процента на свършените до 3 месеца
дела при н.ч.х.делата, в сравнение с този по НОХД, НАХД по чл.78а от НК
и ЧНД. Причините както и друг път сме отбелязвали са единствено в
страните по тях – несвоевременно представяне на доказателства, оставяне
без движение на тъжби, които не отговарят на изискванията на чл.81 от
НПК, за да бъдат приведени в съответствие с тях и времето от
уведомяването на тъжителя за недостатъците на тъжбата му и съответно
изправянето им от негова страна.
При н.о.х.делата, въпреки високия процент на свършилите дела в 3
месечен срок в сравнение с общо свършените дела, причините за
неприключването им произтичат от фактическата и правна сложност на
определени дела, големия брой свидетели по някои от тях, многократно
отлагане поради отсъствие на страните или свидетелите, процесуални
пречки за даване ход на разпоредително заседание, необходимостта от
събиране на доказателства, несъбрани в хода на досъдебното производство,
както и необходимостта от назначаване на повторни или допълнителни
експертизи. Като цяло процента на свършените в 3 – месечен срок
наказателни дела, спрямо общо свършените е достатъчно висок, но се
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надявам, че през настоящата 2019 г. ще положим повече усилия и ще
постигнем по-добър резултат по този показател или поне ще го запазим.
17 от постъпилите н.о.х.дела са били разгледани по реда на Глава
ХХVІІ от НПК - Съкратено съдебно следствие, а 11 дела са разгледани по
реда на Глава ХХІV/ бързо производство/.
Останали несвършени дела в края на отчетния период са 172
наказателни дела, при 170 наказателни дела за 2017 г. и при 165
наказателни дела за 2016 г., т.е. с 2 дела повече от предходната 2017 г. и с 7
дела повече от предходната 2016 година.
През 2018 г. от Бюро Съдимост при РС Ловеч са издадени 6414
свидетелства за съдимост, от тях 1415 броя електронни свидетелства за
съдимост и 3337 справки за съдимост.
През отчетната 2018 година председателя и зам.председателя на съда
са издали и 302 разпореждания за осигуряване достъп до данните на
мобилните и интернет оператори по реда на чл.251г от ЗЕС, т.е. налице е
увеличение в сравнение с 2017 г., когато са били 181 и намаление в
сравнение с 2016 г., когато са били 325. В тази бройка има и 12 отказа за
осигуряване на достъп по ЗЕС.
През 2018 г. са постъпили 3 заявления по Закона за достъп до
обществена информация, които са били уважени и е предоставен достъп до
обществена информация.
2. Граждански дела.
2.1. ПОСТЪПИЛИ (новообразувани) граждански дела
2016 г.

2017 г.

2018 г.

По общия исков
ред
Производства по
чл.310 ГПК

349

387

474

50

47

44

Административни
по ЗСПЗЗ и
ЗВГЗГФ

32

16

8

15

Частни гр.дела
По чл.410 и 417
от ГПК

207

288

246

1 853

1 808

1 678

Други
граждански дела
ОБЩО :

88
2579

75
2621

97
2547

Ръст на постъпили граждански дела :
2018 г. спрямо 2017 г. - 74 дела по - малко
2018 г. спрямо 2016 г. – 32 дела по - малко

В долната графика са дадени постъпленията на граждански дела по
видове :

10000

дела с-у
търговци
общ ред

1000
100

чл.410 и 417

др.гр.дела
чл.310

Частни гр.д.

ЗСПЗЗ и
ЗВГЗГФ

2016
2017
2018

10
1

От графиката и таблицата е видно, че има намаление на
постъпленията на граждански дела в сравнение с 2017 г. и 2016 г.
По видове граждански дела, най-осезаемо е намалението на
постъпленията в групата ч.гр.дела по чл.410 и чл.417 от ГПК, като са
постъпили 130 дела по – малко в сравнение с 2017 г. и 175 дела по – малко
в сравнение с 2016 г. Леко намаление се наблюдава и при останалите
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ч.гр.дела, които са с 42 по-малко от постъпилите през 2017 г., но са с 39
повече от постъпилите през 2016 г. Намаление има и в графата
„административни производства” с 8 дела по-малко от 2017 г. и 24 дела по
– малко от 2016 г. В сравнение с 2017 г. са постъпили 3 дела по – малко по
чл.310 от ГПК, а в сравнение с 2016 г. 6 по - малко.
По общия исков ред са постъпили 87 дела повече от тези през 2017 г.
и 125 дела повече от 2016 г. В графа „други граждански дела” също се
наблюдава увеличение с 22 дела спрямо 2017 г. и с 9 дела спрямо 2016 г.
Най-многобройни са постъпилите искове в група „Искове по СК,
ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет, ЗБЖИРБ – 271 дела, от които - развод по общия
ред – 43, развод по взаимно съгласие – 67, издръжка и изменение на
издръжка - 19 дела. Наблюдава се увеличение с 25 дела на исковете за
развод в сравнение с предходната година.
Облигационните искове постъпили през отчетния период са 104, с 9
повече спрямо 2017 г., когато са били 95 и с 1 повече в сравнение с
постъпилите през 2016 г., когато са били 103. Значително увеличение се
наблюдава при установителните искове постъпили през 2018 г. – 170, които
са с 61 повече спрямо 2017 г., когато са били 109 и с 102 повече спрямо
постъпилите през 2016 г., когато са били 68.
Не е налице съществена разлика в постъпленията на вещни искове –
13 дела, при 17 дела за 2017 г. и при 12 дела за 2016 г. Отделно от тях са
постъпили за разглеждане и 18 делби, които са със 7 дела по - малко
спрямо 2017 г.,когато са били 25 и с 3 дела повече спрямо 2016 г., когато са
били 15 дела.
Леко увеличение има на постъпилите искове по КТ – 37, които са с 8
повече от постъпилите през 2017 г., когато са били 29 и с 15 по – малко
спрямо 2016 г., когато са били 52. От тях искове за защита срещу незаконно
уволнение – 6 дела.
Има увеличение в сравнение с предходните години в броя на делата
по чл.26 и чл.30 от Закона за закрила на детето – общо постъпили 54 дела,
при 39 дела за 2017 г. и при 46 дела за 2016 г.
Има и образувани 18 дела по Закона срещу домашното насилие,
които са с 4 дела повече спрямо 2017 г. и с 3 дела повече спрямо 2016 г.
По Закона за защита срещу дискриминация няма постъпили за
разглеждане дела през отчетната 2018 година.

2.2. Общо граждански дела за разглеждане
(останали висящи от предходния период + новообразувани +
продължаващи дела под същия номер)
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По общия исков
ред
Производства по
чл.310 ГПК
Административни
по ЗСПЗЗ и
ЗВГЗГФ
Частни гр.дела
По чл.410 и 417
от ГПК
Други
граждански дела
ОБЩО :

2016 г.

2017 г.

2018 г.

554

563

685

63

65

53

33

36

17

211

290

251

1 855

1811

1684

115

92

111

2 831

2 857

2 801

В графика по-долу са дадени съотношението на гражданските дела за
разглеждане по видове за трите години :
10000
общ ред
1000
100

чл.410 и 417
ЗСПЗЗЧастни
и
гр.д.
ЗВГЗГФ
чл.310 др.гр.дела

др.гр.дела

2016
2017
2018

10
1

Като общ брой дела за разглеждане през отчетната 2018 г. са с 56
дела по – малко от тези за 2017 г. и с 30 дела по - малко от тези за 2016 г.,
което се дължи на по-малкия брой постъпили граждански дела, а не на броя
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на останалите висящи в началото на периода дела, който е почти еднакъв с
този от предходните години. Не могат да се правят категорични изводи
дали е налице като цяло тенденция за намаляване или увеличаване на
гражданските дела, по - скоро може да се приеме една усреднена стойност
между трите години от 2 830 гр.дела общо за разглеждане.
2.3. Свършени граждански дела.

2016 г.
2017 г.
2018 г.

Общо за
разглеждане
2 831
2 857
2 801

Свършени

% от разгледани

2 610
2 606
2 530

92%
91%
90%

- От общо за разглеждане 685 гр.дела по общия исков ред, са
свършени 454 дела, т.е. 66%, при 63% за 2017 г. и при. 70% за 2016 г.
- Производствата по чл.310 от ГПК – разгледани са 53 дела, свършени
– 39 дела, т.е. 74%, при 86% за 2017 г. и при 71 % за 2016 г.
- Производствата по ч.гр.дела – разгледани 251 дела, свършени – 243
дела, т.е. 97 %, при 98% за 2017 г. и при 99 % за 2016 г.
- Производствата по чл.410 и 417 от ГПК – разгледани 1 684 дела;
свършени – 1 682 дела, т.е. 100% , при същия процент за 2017 г. и за 2016 г.
- Други граждански дела – разгледани 111 дела, свършени – 99 дела,
т.е. 89%, при 85% за 2017 г. и при 85 % за 2016 г.
- Административни дела – разгледани 17 дела, свършени – 13 дела,
т.е. 76%, при 75% за 2017 г. и при 58 % за 2016 г.
Положителният извод от така изложените данни е, че последните три
години се забелязва доста висок процент на свършените граждански дела
спрямо общо разгледаните. Считам, че достигнатият процент е много добър
показател за бързината на правораздаване по граждански дела и се надявам
през настоящата 2019 г. този резултат да се запази.

2.4. СВЪРШЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА В СРОК ДО 3 МЕСЕЦА
(от общо свършените)

По общия исков
ред

2018 г.
Свършени дела
454

В срок до 3 м.
288

% от
свършените
63 %
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Производства по
чл.310 от ГПК
Административни
по ЗСПЗЗ и
ЗВСГЗГФ
Частни гр.дела
По чл.410 и 417от
ГПК
Други
граждански дела
ОБЩО

39

32

82 %

13

6

46 %

243
1682

237
1 682

98 %
100 %

99

92

93 %

2 530

2 337

92 %

Наблюдава се леко увеличение на процента на свършените до 3
месеца граждански дела спрямо общо свършените,
в сравнение с
предходната година, когато е бил 90% и леко намаление с 1% спрямо 2016
г., когато е бил 93%. Считам, че достигнатия показател е достатъчно висок
и е повод за удовлетворение от свършената работа. Следва да се има
предвид, че при исковите производства по общия ред, поне месец е само
срока за размяна на книжа. В приложените към доклада справки, се намира
и Справка ІІІ, от която е видно, че при този вид граждански дела, през
отчетната година, по 171 дела по общия исков ред, срока за размяна на
книжа е бил 1 месец, 2 месеца е бил по 103 дела, 3 месеца по 95 дела и по
132 дела срока за размяна е бил над 3 месеца. При производствата по
чл.310 от ГПК, по 14 дела размяната на книжата е траяла до 1 месец, по 6
дела е била до 2 месеца, по 2 дела е била до 3 месеца и по 2 дела размяната
е траяла над 3 месеца.
Останали несвършени дела в края на отчетния период са 271
граждански дела, при 251 граждански дела за 2017 г. и при 221 граждански
дела за 2016 г., т.е. с 20 дела повече от предходната 2017 г. и с 50 дела
повече от 2016 г.
2.5. Обжалвани актове по граждански дела.
През годината са били обжалвани общо 138 акта по граждански дела
(решения, определения и разпореждания). 164 са били върнати от горните
инстанции до края на отчетния период, като в тази бройка са включени
делата, изпратени по жалби през 2017 г. и върнати от инстанционен
контрол през 2018 г. Изцяло потвърдени са били 106 акта, т.е. 65 % от
всички обжалвани и върнати до края на годината дела. Изцяло отменени
или обезсилени са били 41 акта, като от тях 21 решения и 20 определения и
разпореждания. От тези 41 акта – 6 са отменени или обезсилени по
обективни причини. 3 акта са били отменени или обезсилени само в едната
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им част и потвърдени в другата, от които 1 решение поради отказ или
оттегляне на ИМ пред въззивната инстанция и 2 решения поради
произнасяне по същество от горната инстанция.
ІІІ. Натовареност на районният съд и съдебните състави.
Както се посочи по-горе, в Районен съд гр.Ловеч са общо 9 съдии по
щат, разпределени на 5 граждански и 4 наказателни състава, като през
целия отчетен период съдът е заседавал в пълния си състав.
От изложените по-горе данни за броя на общо разгледаните през
годината дела, натовареността на 9-те съдебни състава е била както следва :
- Натовареност по щат – 40,63 дела.
- Действителна натовареност – 40,63 дела.
В сравнение с действителната натовареност за 2017 г., която е била
40,07 е налице незначително увеличение, а в сравнение с 2016 г. когато е
била 43,92, през настоящата е налице леко намаление на действителната
натовареност.
Натовареността на гражданските състави по щат е била 46,68 дела,
при 47,62 дела за 2017 г. и при 47,18 за 2016 г., а тази на наказателните –
33,06 дела, при 30,65 дела за 2017 г. и при 34,35 дела за 2016 г.
Спрямо броя на свършените през периода дела, натовареността е
била :
Действителна натовареност – 36,53 свършени месечно дела.
За наказателните състави натовареността по този показател е била
29,48 свършени месечно дела, а за гражданските – 42,17 свършени дела.
Съпоставянето на тези данни води до извода за една натовареност
около средната за страната за наказателните и гражданските състави по
сега действащите критерии на ВСС. Изводите обаче са до голяма степен
условни, тъй като с приетите Правила за оценка на натовареността на
съдиите са предвидени граници на натовареността на съдията в зависимост
от разгледаните и приключени в рамките на една година дела, които
формират индекс на натовареност в различни интервали и обуславят
„нормална натовареност”, „висока натовареност”, „свръхнатовареност”,
”ниска натовареност” и „слаба натовареност”. С оглед разпоредбата на §8
от Правилата, индивидуалната натовареност на всеки съдия следва да бъде
отразена в настоящия доклад.
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Натовареност на съдиите според данните от Системата за
изчисляване натовареността на съдиите за периода 01.01.2018 г. 31.12.2018 г.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Мария Шолекова – 144,48
Георги Христов – 118,29
Галя Маринова – 102,69
Иванета Митова – 117,51
Ирена Рабаджиева – 117,83
Наталия Атанасова – 106,82
Ивелина Йорданова – 106,92
Йорданка Вутова – 114,67
Цветомира Велчева – 120,00

От изнесените данни е видно, че съдиите при РС-Ловеч са нормално
натоварени според въведените с чл.16 от Правилата граници на
натовареността. Справка за индивидуалната натовареност на всеки
съдия/разпечатка от СИНС за 2018 г./ е приложена към отчетния доклад.
През изминалата година в съответствие с график за дежурства в
почивните дни, в който са включени всички наказателни съдии и един
граждански съдия, някои от постъпилите наказателните дела са разгледани
от съдия Рабаджиева, която е определена за дежурен съдия всяка пета
събота и неделя от месеца и е разгледала 3 ЧНД по чл.161 от НПК. Съдия
Рабаджиева през отчетния период е разгледала и 10 ЧНД по искания по
чл.251б, ал.1 от ЗЕС в периода 29.01.2018 г. - 09.02.2018 г., когато поради
платен годишен отпуск на председателя на съда и отпуск по болест на
зам.председателя на съда е изпълнявала функциите на председател
съгласно чл.168, ал.8 от ЗСВ. Едно наказателно дело от общ характер е
разпределено за разглеждане на съдия Велчева, поради отвод на всички
наказателни съдии. Частните наказателни дела - производства по Закона за
здравето и по чл.432 от НПК, съгласно заповед на председателя, както и
през предходните години се разглеждаха само от наказателните съдии, като
бяха разпределяни на случаен принцип между четирите наказателни
състава. Съгласно решение на общото събрание на съдиите и заповед на
административния ръководител № 44/ 31.07.2017 г. наказателните състави
бяха включени при разглеждането на ч.гр.дела по чл.410 от ГПК при
кампанийно постъпване на голям брой дела от този вид, независимо дали
през или извън периода на съдебната ваканция. От наказателните съдии са
разгледани общо 15 ч.гр.д. по чл.410 от ГПК.
И през изминалата година се провеждаха съдебни заседания в
определените извънредни дни, с оглед спазване на законовите и
инструктивни срокове. Тези извънредни дни твърде често бяха ползвани от
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наказателните състави и реално през голяма част от годината те заседаваха
по три дни в седмицата.
Положителният извод е, че значителната част от делата се решават в
законовите инструктивни срокове. Причините за отлагане на гражданските
и наказателните производства, както и преди са основно в страните,
участващи в тях. Не са констатирани случаи, в които отлагането на делата
да е по вина на съдията-докладчик. При наказателните състави отлагането
на делата е свързано с неявяването на свидетели, ангажираността на
защитниците по дела в други съдилища, представяне на болнични листи,
най-често от подсъдимите.
Кратки делови справки за работата на съдиите.
За изминалата 2018 г. всеки от съдиите при РС-Ловеч е разгледал и
решил следния брой дела, както следва :
Съдия Мария Шолекова
Разгледани - 70 нохд, 104 анд, 7 по чл.78а от НК, 356 нчд и 5 нчхд, 5
ч.гр.д. по чл.410 от ГПК.
Решени – 65 нохд, 85 анд, 6 по чл.78а от НК, 356 нчд и 1 нчхд, 5
ч.гр.д.
Останали несвършени – 5 нохд, 19 анд, 1 по чл.78а от НК и 4 нчхд.
Съдия Георги Христов
Разгледани 68 нохд, 141 анд, 8 по чл.78а от НК, 147 нчд, 10 нчхд, 5
ч.гр.д. по чл.410 от ГПК.
Решени – 64 нохд, 112 анд, 7 по чл.78а от НК, 145 нчд и 8 нчхд, 5
ч.гр.д.
Останали несвършени – 4 нохд, 29 анд, 1 по чл.78а от НК, 2 нчд и 2
нчхд.
Съдия Галя Маринова
Разгледани - 73 нохд, 142 анд, 10 по чл.78а от НК, 106 нчд и 8 нчхд.
Решени – 66 нохд, 80 анд, 10 по чл.78а от НК, 105 нчд и 4 нчхд.
Останали несвършени – 7 нохд, 62 анд, 1 нчд и 4 нчхд.
Съдия Йорданка Вутова
Разгледани - 72 нохд, 118 анд, 10 по чл.78а от НК, 110 нчд, 7 нчх, 5
ч.гр.д. по чл.410 от ГПК.
Решени – 68 нохд, 96 анд, 9 по чл.78а от НК, 107 нчд и 7 нчхд, 5
ч.гр.д.
Останали несвършени – 4 нохд, 22 анд, 1 по 78а, 3 нчд от НК.
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Съдия Иванета Митова
Разгледани – 138 гр.д., 16 по чл.310 от ГПК, 3 адм.д., 48 ч.гр.д., 333
ч.гр.д. по чл.410 и 417 от ГПК, други гр.дела – 25.
Решени – 94 гр.д., 11 по чл.310 от ГПК, 1 адм.д., 46 ч.гр.д, 333 ч.гр.д.
по чл.410 и 417 от ГПК, други гр.дела – 23.
Останали несвършени – 44 гр.дела, 5 по чл.310 от ГПК, 2 адм.д., 2
ч.гр.д. и 2 други гр.дела.
Съдия Наталия Райкова - Атанасова
Разгледани – 133 гр.д., 11 по чл.310 от ГПК, 4 адм.д., 53 ч.гр.д., 333
ч.гр.д. по чл.410 и 417 от ГПК, други гр.дела – 22.
Решени – 85 гр.д., 8 по чл.310 от ГПК, 4 адм.д., 50 ч.гр.д., 333 ч.гр.д.
по чл.410 и 417 от ГПК, други гр.дела – 19.
Останали несвършени – 48 гр.д., 3 по чл.310 от ГПК, 3 ч.гр.д. и 3
други гр.дела.
Съдия Ирена Рабаджиева
Разгледани – 145 гр.д., 12 по чл.310 от ГПК, 4 адм.д., 50 ч.гр.д., 335
ч.гр.д. по чл.410 и 417 от ГПК, други гр.дела – 21 и 13 чнд.
Решени – 97 гр.д., 9 по чл.310 от ГПК, 3 адм.д., 50 ч.гр.д., 334 ч.гр.д.
по чл.410 и 417 от ГПК, други гр.дела – 19 и 13 чнд.
Останали несвършени – 48 гр.д., 3 по чл.310 от ГПК, 1 адм.д, 1
ч.гр.дело по чл.410 и 417 от ГПК и 2 други гр.дела.
Съдия Ивелина Йорданова - Игнатова
Разгледани – 134 гр.д., 7 по чл.310 от ГПК, 3 адм.д., 50 ч.гр.д., 334
ч.гр.д. по чл.410 и 417 от ГПК, други гр.дела – 23.
Решени – 83 гр.д., 5 по чл.310 от ГПК, 3 адм.д., 49 ч.гр.д., 333 ч.гр.д.
по чл.410 и 417 от ГПК, 19 други гр.дела.
Останали несвършени – 51 гр.д., 2 по чл.310 от ГПК, 1 ч.гр.д., 1
ч.гр.дело по чл.410 и 417 от ГПК и 4 други гр.дела.
Съдия Цветомира Велчева
Разгледани – 133 гр.д., 7 по чл.310 от ГПК, 3 адм.д., 50 ч.гр.д., 334
ч.гр.д. по чл.410 и 417 от ГПК, други гр.дела – 20 и 1 нохд.
Решени – 93 гр.д., 6 по чл.310 от ГПК, 2 адм.д., 48 ч.гр.д., 334 ч.гр.д.
по чл.410 и 417 от ГПК, други гр.дела – 19.
Останали несвършени – 40 гр.д., 1 по чл.310 от ГПК, 1 адм.д., 2
ч.гр.д., 1 други гр.дела и 1 нохд.
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ІV. Ревизионна дейност през 2018 година
1.Проверки на Окръжен съд-Ловеч.
Съгласно заповед № 00505 от 16.11.2018 год. на председателя на
Окръжен съд – Ловеч на 12.12., 13.12. и 14.12.2018 г. беше извършена
проверка на организацията на дейността на съдиите от Ловешки районен
съд за периода от 01.01.2018 г.-30.11.2018 г. Писмен доклад с
констатациите от тази проверка е постъпил в РС – Ловеч на 21.01.2019 г.,
като на същата дата е проведено общо събрание на съдиите, на което
всички колеги са запознати с резултатите от проверката.
При проверката е констатирано, че председателят на Ловешки
районен съд е създал необходимата организация за работа на съда и при
изпълнение на функциите си, спазва разпоредбите на чл. 80, ал. 1, т. 1, 2, 3,
4, 8 -17 от ЗСВ.
Спазва се издадената заповед №16/30.04.2015 г, с която са
определени съдиите, извършващи разпределение на делата чрез системата
за случайно електронно разпределение, както и процентната натовареност
на председателя на съда и на съдиите по всички видове дела, групите дела
и процентната натовареност на съставите съгласно проведеното общо
събрание на съдиите на 27.04.2015 г., като няма промяна понастоящем.
Председателят на PC Ловеч е утвърдил през 2018 г. вътрешни
правила за случайно разпределение на делата през периода на съдебната
ваканция.
Спазват се правилата за оценка на натовареността на съдиите, като е
отбелязано, че председателя не се е възползвал от правото си по чл.12 ал.8
от цитираните правила и не е намалил допълнително процента си на
натовареност. Аналогично стои въпроса и с натовареността на
зам.председателя.
Спазват се утвърдените със заповед №17/4.05.2015 г. актуализирани
вътрешни правила за случайното разпределение на делата в ЛРС, като
същите са публикувани на Интернет страниците на съда и локалната
мрежа.
Издадени са заповеди за атестиране на съдебните служители, за
повишаването им в ранг, за унищожаване на изпълнителните дела с изтекъл
срок на съхранение. Спазват се заповедите за организиране на дежурства
през почивни и празнични дни, както и заповедта, с която са определени
съдебните състави и дните за насрочване и разглеждане на делата им.
Архивирането на делата и съхранението на веществените доказателства се
извършва в съответствие с разпоредбите на ПАС и установените вътрешни
правила в ЛРС.
Председателят е разпоредил на съдебните деловодители в
наказателното деловодство след влизане в сила на постановените присъди
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или след получаване на делото от горната инстанция незабавно да
предприемат действия по изпълнение на задълженията по чл. 98, ал. 1 от
ПАС, като не се възползват от предоставения им в тази разпоредба 7
дневен срок.
Административният ръководител е определил съдия Велчева за лице,
изпълняващо функциите за връзка с медиите.
Със заповед №70/31.07.2018 г. председателят е напомнил на съдиите
да спазват стриктно процесуалните способи за своевременно разглеждане и
приключване на делата в разумен срок; да спазват сроковете за насрочване
на делата по чл. 247а от НПК, ГПК и АПК, включително специалните
срокове за разглеждане на някой видове дела - бързи производства,
заповедни производства, бързи производства по КТ; да използват
процесуалните способи за връчване на призовки, съобщения, книжа по
съответния процесуален закон; назначаване на резервен защитник и
определяне на резервен член на съдебния състав, определяне на резервни
дати; своевременно изготвяне на съдебните актове и мотивите към
присъдите; да прилагат предвидените в съответния процесуален закон
дисциплинарни средства по отношение на страните по делото, вещите
лица, свидетели и други участници в производството; да упражняват
правото си на самоотвод своевременно и непосредствено след образуване
на делото и да предприемат мерки за приключване на делата, образувани
преди 2014 година.
Стриктно се спазва заповед №29/30.06.2015 г, с която е упълномощен
съдебният администратор да извършва ежемесечни проверки по спазване
на процесуалните срокове за изготвяне на съдебните актове от
магистратите в ЛРС, като в края на всеки месец се прилагат справки от
деловодната програма по видове дела и съдии докладчици, които се
докладват на адм.ръководител.
Със заповед № 17/16.03.2018 год. на основание чл. 310 и чл. 313, ал. 1
от ЗСВ председателят е образувал дисциплинарно производство на съдия
Галя Маринова за системно неспазване на сроковете, предвидени в
процесуалните закони /чл. 308 от НПК/ за изписване на съдебните актове
по свършените /обявени за решаване/ в периода 01.09.2016 г. - 01.03.2018 г.
наказателни и административни дела. Със заповед № 21/08.05.2018 г.
председателят е наложил наказание „забележка" на съдия Галя Маринова за
нарушение на чл. 307, ал. 3, ал.1, т.1 от ЗСВ - системно неспазване на
сроковете, предвидени в процесуалните закони /чл. 308 от НПК/ за
изписване на съдебните актове по свършените /обявени за решаване/
наказателни и административно наказателни дела 8 НОХД, 79 НАХД, 3
НАХД по чл. 78а от НК, 7 НЧД по чл. 243 и чл. 244 НПК и 1 НЧХД в
периода 01.09 .2016 г. - 01.03.2018 г. Цитираната заповед е обжалвана и с
решение на съдийската колегия на ВСС от 19.06.2018г. е потвърдено
наложеното със същата дисциплинарно наказание.
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Издадена е заповед №4/10.01.2018 г., с която адм.ръководител е
определил две комисии, които да извършат инвентаризация на всички
граждански, наказателни дела и изпълнителни дела за предходната 2017 г.
Разпределението на делата се извършва в ЛРС на принципа на
случаен подбор съгласно чл. 9 от ЗСВ още в деня на постъпването им в
съда чрез електронно разпределение съобразно постъпването им. Спазена е
и разпоредбата на чл. 35, ал. 4 от Правилника за администрация в
съдилищата, а именно книжата, по които се образуват дела, се предават
същия ден на административния ръководител на съда, който образува
делото, ако са налице процесуалните изисквания, като определя вида му и
съдията докладчик на случаен подбор, използвайки програмата за случайно
разпределение на делата. Административният ръководител е разпоредил в
случай на негово отсъствие делата да се разпределят от зам. председателя
Г. Христов, а в случай и на негово отсъствие са определени съдиите
Рабаджиева и Велчева.
Със заповед № 51/19.09.2017 г. на основание чл. 80, ал. 1, т. 9 във
връзка с чл. 9 ЗСВ във връзка с чл. 35, ал. 5 ПАС председателят е възложил
на Галина Тодорова Денчева /съдебен деловодител в PC Ловеч/ дейността
по определяне на съдия докладчик на принципа на случаен подбор във
всички случаи на отсъствие на председателя и оправомощените от него
разпределящи съдии чрез програмата за случайно разпределение на делата.
На сайта на съда са публикувани правила за случайно разпределение
на делата. След отвод на съдията-докладчик делото незабавно се
разпределя на случаен принцип на друг съдия-докладчик.
При извършване на проверката са разгледани на случаен принцип
следните наказателни дела по съдии докладчици:
Съдия Шолекова - НОХД № 1098/2018 г., НАХД № 950/18 г., НАХД
№ 219/18 п, (НОХД № 431/17 г., НОХД № 1105/18 г., ЧНД № 499/18 г.,
ЧНД № 847/18 г. и ЧНД № 171/18 г.
Съдия Христов - НОХД №1022/18 г., НАХД № 305/18 г., НАХД
№1154/18 г., НОХД № 564/18 г.,ЧНД № 651/18 г., ЧНД № 390/18 г. и ЧНД
№ 576/18 г.
Съдия Маринова - НОХД № 1190/18 г., НАХД № 858/18 г., НАХД №
187/18 г., НОХД № 365/17 г., ЧНД № 770/18 г. и ЧНД № 1301/18 г.
Съдия Вутова - НОХД № 1208/18 г., НАХД № 306/18 г., НАХД №
1068/18 г., НОХД № 415/18 г., ЧНД № 869/18 г., ЧНД № 1071/18 г. и ЧНД
№ 1114/18 г.
При проверката на тези дела не са установени нарушения, свързани с
образуването, насрочването, отлагането, приключването им и изготвяне на
съдебния акт.
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Делата се образуват в деня на постъпването им, като определеният
съдия-докладчик насрочва делото в сроковете предвидени по ГПК и НПК.
Делата през проверявания период са разгледани в разумен срок.
При извършване на проверката са разгледани на случаен принцип
следните граждански дела по съдии докладчици:
Съдия Митова -гр.д. № 501/2018 г., гр.д.№ 2126/2017 г., гр.д.№
774/2018 г.; гр.д.№ 298/2018; гр.д.№ 1221/2018 г., гр.д.№ 1959/2016
г.,1192/2018 г., гр.д.1№ 750/2014 г., гр.д.№ 2040/2015 г., гр.д.№ 2237/2015
г., гр.д.№ 332/2018 г.
Съдия Рабаджиева -гр.д.№2435/2017 г, гр.д.№582/2012 г., гр.д.№
583/2012 г.,гр.д.№ 558/2016 г., гр.д.№ 2321/2015 г.,гр.д.№ 1327/2018 г.,
гр.д.№ 1290/2018 г., гр.д.№ 1878/2017 г.; гр.д.№ 894/2017 г. ,гр.д.№
1803/2016 г.,гр.д.№ 1408/2016 г., гр.д.№ 328/2016 г.; гр.д.№ 389/2018
Съдия Атанасова-гр.д.№1309/2018 г., гр.д.№ 2225/2016 г.,гр.д.№
1681/2017 г.,гр.д.№ 1018/2015 г.; гр.д.№ 2524/2018 , гр.д.№ 1854/2018;
гр.д.№ 1539/2016 г., гр.д.№ 880/2017 г.
Съдия Йорданова-гр.д.№188/2018, гр.д. №434/2018, гр.д.№ 1115/2016
г., гр.д.№ 1289/2018 г., гр.д.№ 2612/2017 г., гр.д.№ 1208/2017 г.,гр.д.№
1083/2017 г.; гр.д.№ 2441/2017 г.; гр.д.№ 362/2018
Съдия Велчева- гр.д. № 1204/2018 г.;гр.д.№ 2185/2017 г.
Констатирано е че по наказателните дела се спазват разпоредбите на
чл.247а, ал. 2, т. 1 и чл. 252, ал. 1 и ал. 2 от НПК, както и че по реда на
Глава 27 от НПК са приключили 21 дела, а със споразумение са
приключили 196 дела.
Натовареност на съдии на база постъпили дела по съдии:
Шолекова - 43.18; Христов - 28.45; Маринова - 23.18; Вутова-24.72; Митова
- 43.36; Рабаджиева - 44.36; Райкова - 43.90; Велчева - 43.09; Йорданова 43.36.
Брой на делата, приключили в тримесечен срок, над тримесечен
срок и общо приключили дела (по съдии):
Шолекова - в тримесечен срок - 412 дела, над тримесечен срок - 46
дела или общо приключила - 458 дела;
Христов - в тримесечен срок - 245 дела, над тримесечен срок - 69 дела
или общо приключил - 314 дела;
Маринова - в тримесечен срок - 168 дела, над тримесечен срок - 76
дела или общо приключила - 244 дела;
Вутова - в тримесечен срок - 231 дела, над тримесечен срок -38 дела
или общо приключила - 269 дела;
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Митова - в тримесечен срок - 420 дела, над тримесечен срок-53 дела
или общо приключила - 473 дела;
Рабаджиева - в тримесечен срок - 460 дела, над тримесечен срок - 34
дела или общо приключила - 494 дела;
Райкова - в тримесечен срок - 432 дела, над тримесечен срок-32 дела
или общо приключила - 464 дела;
Велчева - в тримесечен срок - 430 дела, над тримесечен срок-27 дела
или общо приключила - 457 дела;
Йорданова - в тримесечен срок - 431 дела, над тримесечен срок - 25
дела или общо приключила - 456 дела;
Общо делата приключили в Ловешки районен съд в тримесечния
срок са 3 230, над три месеца 400 дела или общо 3630 дела.
Срок за изготвяне на съдебните актове - брой на делата с
изготвен съдебен акт в законоустановения срок, брой на делата с
изготвен съдебен акт над законоустановения срок и всичко изготвени
съдебни актове (по съдии).
На комисията са предоставени справки съгласно заповедта на
председателя на Окръжен съд – Ловеч за броя на делата с изготвен съдебен
акт в законоустановения срок, брой на делата с изготвен съдебен акт над
законоустановения срок, вкл. и за общия брой на изготвените съдебни
актове по съдии, но в доклада с констатациите относно наказателните дела
е пропуснато отбелязване на броя на постановените съдебни актове по
съдии, затова ги отразявам:
Шолекова – в едномесечен срок – 512 бр., над едномесечен срок –
няма или всичко изготвени съдебни актове – 512.
Христов - в едномесечен срок – 360 бр., от 1 до 3 месеца – 11 бр.или
всичко изготвени съдебни актове – 371.
Маринова – в едномесечен срок – 228 бр., от 1 до 3 месеца – 15 бр.,
над 3 месеца – 59 бр. или всичко изготвени – 302.
Вутова - в едномесечен срок – 338 бр., от 1 до 3 месеца – 2 бр. или
всичко изготвени съдебни актове – 340.
При проверката е констатирано, че съдиите Шолекова и Вутова са
изготвили съдебните актове в сроковете, предвидени в НПК.
Проверяващите са приели за законоустановен срок за изготвяне на
мотивите по НОХД и НЧХД предвидения в чл.308, ал.2 от НПК 60 дневен
срок, поради което мотивите към присъди по 3 дела на съдия Христов и по
2 дела на съдия Вутова макар да присъстват в справките като изготвени в
срок от 1 до 3 месеца, всъщност са изготвени в предвидения от закона
двумесечен срок и не е налице забавяне при изписването им, което е
отчетено в доклада и като просрочени са отразени само тези дела, по които
мотивите към присъдите са изготвени над предвидения 60 дневен срок.
Делата, по които мотивите са изготвени над предвидения 60 дневен срок по
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чл. 308, ал. 2 НПК са НОХД №1272/2017 г., НОХД №365/2017 г. и НОХД
№ 456/2016 г. и трите на съдия Маринова. По 12 НАХД - 7 на доклад на
съдия Г. Маринова и 5 на доклад на съдия Г. Христов - решенията са
постановени в срок от 1 до 3 месеца. В доклада от проверката не е посочено
просрочието над едномесечния срок в дни, както това е направено за ЧНД
по чл.243 от НПК, но то е видно от представените справки и считам за
коректно да отбележа, че забавянето при постановяване на решенията по
отразените 5 НАХД на съдия Христов е минимално, в рамките на няколко
дни след изтичане на едномесечния срок и по-скоро е изключение, а не
трайна практика на съдията, имайки предвид общия брой постановени
актове от съдия Христов в едномесечен срок – 360 бр.и отклонението от
този срок – 5 бр. За да не звучи голословно ще посоча датите, на които тези
5 дела са обявени за решаване и дните, с които е забавено изготвянето на
решение по тях: НАХД № 965/2017 г. е обявено за решаване на 27.02.2018
г., решението е постановено на 30.03.2018 г., т.е. забавено с 3 дни; НАХД
№ 856/2017 г. е обявено за решаване на 30.04.2018 г., решението е
постановено на 31.05.2018 г., т.е.забавено с 1 ден; НАХД № 198/2018 г. е
обявено за решаване на 15.05.2018 г., решението е постановено на
18.06.2018 г., т.е. забавено с 3 дни; НАХД № 199/2018 г. е обявено за
решаване на 15.05.2018 г., решението е постановено на 18.06.2018 г., т.е.
забавено с 3 дни и НАХД № 664/2018 г. е обявено за решаване на
02.10.2018 г., решението е постановено на 07.11.2018 г., т.е. забавено с 5
дни.
При проверката са констатирани 58 НАХД със съдия докладчик Г.
Маринова, по които решенията са постановени в срок над 3 месеца.
Констатирани са случаи, при които делата по чл. 243 от НПК не са
разгледани от съдиите докладчици в едномесечен срок от постъпване на
делото /чл. 243, ал. 4 от НПК/, а именно: ЧНД № 1061/2017 г. съдия
докладчик Галя Маринова - съдебния акт е просрочен с 1 месец и 14 дни;
ЧНД № 18/2018 г. съдия докладчик Георги Христов - съдебния акт е
просрочен с 8 дни; ЧНД № 366/2018 г. съдия докладчик Галя Маринова съдебния акт е просрочен с 19 дни.
При проверката е установено едно дело, при което не е спазен
седмодневния срок по чл. 244 от НПК, а именно ЧНД № 1207/2018 г. със
съдия докладчик Галя Маринова, по което съдебният акт е просрочен с 3
дни.
При проверката е установено, че по 28 НАХД със съдия - докладчик
Галя Маринова, които са обявени за решаване и е изтекъл едномесечния
срок за произнасяне, към 30.11.2018 г. все още не са постановени решения.
Само по едно от тях - НАХД № 289/2018 г. - решението е постановено на
05.12.2018 г.
Отправена е препоръка да се предприемат мерки за спазване на
сроковете за изготвяне на съдебни актове.
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За гражданските състави:
Митова- в едномесечен срок- 549 бр; от 1-3 месеца-5 бр., над 3 месеца
няма или общо изготвени съдебни актове 554.
Рабаджиева- НЧД- 13- бр. в едномесечен срок; гр.дела: в едномесечен
срок- 539 бр.; от 1 до 3 месеца 2 бр. и над 3 месеца-няма, общ брой на
изготвените съдебни актове 554.
Райкова- в едномесечен срок- 518 бр; от 1 до 3 месеца-1 бр. и над 3
месеца-няма, общ брой на изготвените съдебни актове- 519.
Велчева- в едномесечен срок- 589 бр; от 1 до 3 месеца-няма и над 3
месеца-няма, общ брой на изготвените съдебни актове 589.
Йорданова в едномесечен срок- 572 бр; от 1 до 3 месеца-1 бр. и над 3
месеца-няма, общ брой на изготвените съдебни актове 573.
Комисията е установила, че почти всички съдебни актове по
граждански дела са изготвени в едномесечен срок, а по изключение и над
този срок, като забавянето е минимално.
Проверка по движението и мерки за приключването към
30.11.2018 год. на делата, които се разглеждат повече от 1 година, брой
дела и съдия -докладчик:
Наказателни дела:
НАХД № 1269/2016 г. съдия докладчик Галя Маринова е обявено за
решаване на 20.06.2018 г. и към момента на проверката не е постановено
решение.
НАХД № 658/2017 г. съдия докладчик Галя Маринова е обявено за
решаване на 06.06.2018 г. и към момента на проверката не е постановено
решение.
НОХД № 923/2017 г. съдия докладчик Галя Маринова е насрочено за
29.11.2018 г. като делото е с фактическа и правна сложност.
НАХД № 990/2017 г. съдия докладчик Галя Маринова е обявено за
решаване на 07.06.2018 г. и към момента на проверката не е постановено
решение.
НОХД № 733/2017 г. съдия докладчик Георги Христов делото е
отложено за 04.12.2018 г. и представлява фактическа и правна сложност.
НОХД № 686/2017 г. съдия докладчик Мария Шолекова е отложено
за 19.12.2018 г. и делото представлява фактическа и правна сложност.
НАХД № 995/2017 г. съдия докладчик Мария Шолекова е обявено за
решаване на 08.11.2018 г. и на 08.12.2018 г. е постановен съдебен акт.
Прието е, че част от делата / НОХД № 923/2017 г., НОХД № 733/2017
г. и НОХД № 686/2017 г./ представляват фактическа и правна сложност,
което е довело до събиране на писмени, гласни доказателства, назначаване
на експертизи по искане на страните или по инициатива на съда и не е
нарушен разумния срок по чл. 22 от НПК за разглеждането им, както и че
останалите дела, които са обявени за решаване - НАХД № 1269/2016 г.,
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НАХД № 658/2017 г. НАХД № 990/2017 г./всички на съдия Маринова/, не
са с фактическа и правна сложност и няма изготвени съдебни актове към
момента на проверката.
Граждански дела:
Съдия Митова: гр.д.№ 2126/2017 г., 1005/2015 г. (след отвод на други
съдии)
Съдия Рабаджиева: гр.д.№ 1408/2016 г.; гр.адм.д.№ 634/2017 г,
гр.д.№ 1878/2017 г., гр.д.№ 894/2017 г., гр.д.№ 1803/2016 г.;
Съдия Райкова: гр.д.№ 2225/2016 г., гр.д.№ 1681/2017 г., гр.д.№
1018/2015 г.;
Съдия Велчева: гр.д.№ 2185/2017 г.
Съдия Йорданова: гр.д.№ 2441/2017 г.,гр.д.№ 1208/2017 г., гр.д.№
2021/2017 г.;
Гражданските дела, които се разглеждат повече от една година са 27
броя, като 10 от тях са спрени (справка №4) По отношение на останалите
17 броя комисията е установила, че се касае за дела с фактическа и правна
сложност (основно делбени производства) а освен това често причина за
забавяне е нередовното призоваване на страна, смърт на страна, налагаща
конституиране на нови лица, назначаване на особен представител,
допускана на правна помощ и др.
По гр.адм.дело № 634/2017 г., образувано на 6.04.2017 г. съдиятадокладчик Н.Райкова е приела направен отвод на 11.09.2018 г., т.е. след
изтичане на 1 г., след което делото е разпределено на друг съдия И.Рабаджиева, която е обявила, че ще постанови решение на 20.12.2018 г.
Гр.д. № 2441/2017 г. на съдия Йорданова, с предмет иск по чл.225 КТ,
е образувано на 24.11.2017 г. и е обявено за решаване на 18.05.2018 г., но е
продължило повече от 1 година поради възобновяването му в срока за
произнасяне (с оглед постъпила преди това по електронната поща молба от
страна, която не е докладвана на съдията), а в последствие делото е
отлагано поради тежко заболяване на допуснат до разпит свидетел.
Гр.дело № 2021/2017 г. г. на съдия Йорданова е образувано по иск за
делба на 20.09.2017 г.Имало е проблем с призоваването на ответника, съдът
е отлагал делото за постигане на спогодба от страните, предвид изявено
желание от тяхна страна, отлагано е и по молба на адвокат.
Гр.дело № 1681/2017 г. на съдия Райкова е образувано на 10.08.2017
г. по иск за делба на наследствени имоти, като съдът е сезиран и с иск за
възстановяване на запазена част от наследството. Съдията е разделил двете
производства в противоречие с чл.343 ГПК и чл.210, ал.2, изр.второ ГПК и
спрял иска за делба на осн. чл.229, ал.1,т.4 ГПК до приключване на делото
по иска за възстановяване на запазена част от наследството.След отпадане
на пречките по движение на делото, то е възобновено, но исковата молба е
оставена без движение на 14.11.2018 г. , а разделянето на исковете е довело
до забавянето на делбеното производство.
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Гр.дело № 1005/2015 г. е изпратено по подсъдност на ЛРС и след
отводи на съдиите Рабаджиева и Райкова, е на доклад на съдия Митова от
24.06.2015 г. С разпореждане от 28.10.2015 г. съдията е оставил без
движение предявената от Ваня Начков искова молба като нередовна.
Постъпилата от него молба на 06.11.2015 г. е оставена повторно без
движение с разпореждане от 02.12.2015г. На 07.12.2015 г. е постъпила
молба от страната за предоставяне на правна помощ, по която съдът е
постановил отказ с определение на 29.12.2015 г. (връчено на страната на
11.01.2016 г.) и което не е обжалвано. В определението съдът не е
разпоредил делото да се докладва след влизане в сила на определението. На
29.03.2015 г. е подадена молба от ищеца и с разпореждане върху молбата
от 22.04.2016 г. съдът е постановил спиране на производството, на
основание чл.229, ал.1, т.4 ГПК. Проверка по движение на делото е
извършена от съдията на 31.08.2016 г.,10.10.2016 г., 12.12.2016 г.23.03.2017
г. и 31.05.2017 г. Делото е възобновено на 08.11.2018 г.
Спрени наказателни и граждански.
За периода на проверката няма спрени наказателни дела.
Проверени са следните граждански дела:
Съдия Митова: гр.д.№ 1221/2018 г., гр.д.№ 1959/2016 г., гр.д.№
1192/2018 г.,
Съдия Райкова : гр.д.№ 1539/2016 г.,гр.д.№ 2524/2017 г., гр.д.№
1854/2018 г. и гр.д.№ 880/2017 г.
Съдия Йорданова: гр.д.№ 188/2018 г., гр.д.№ 434/2018 г., гр.д.№
1115/2016 г.
Съдия Велчева: гр.д.№ 1976/2017 г.
Съдия Рабаджиева: гр.д.№ 2435/2017 г.гр.д.№ 582/2012 г.,гр.д.№
583/2012 г., гр.д.№ 2321/2015 г., гр.д.№ 558/2016 г., гр.д.№ 1327/2018 г.
Общо спрените граждански дела са 17 на брой и са проверени от
комисията. Установено е, че една част са спрени на основание чл.229 ал.1
т.4 от ГПК- поради наличие на преюдициалност на спора, като съдиятадокладчик е изготвял своевременно справки за приключване на
преюдициалните спорове. Четири дела са спрени на основание чл.229 ал.1
т.5 от ГПК- поради наличие на престъпно обстоятелство, едно - по чл.229,
ал.1,т.7 ГПК във вр. с чл.637, ал.1 ТЗ (несъстоятелност на отв.), едно - по
чл.229, ал.1, т.2 ГПК, поради настъпила смърт на ответник, останалите са
спрени по взаимно съгласие на страните.
Анализ на качеството на дейността на съда, с оглед резултатите
от инстанционния контрол- наказателни и граждански дела.
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Наказателни дела
През проверявания период са били обжалвани и протестирани 27
съдебни акта по НОХД, НЧХД и ЧНД, от които 14 потвърдени, 1 акт е
отменен и делото е върнато за ново разглеждане, по 1 дело актът е отменен
и е постановена нова присъда, 1 съдебен акт е изменен в наказателната част
по отношение на приложение на закона, 1 съдебен акт е изменен в
наказателната част по отношение на наказанието, 1 е изменен в
гражданската част, 1 акт е изменен в наказателната част и е потвърден в
останалата част, 1 дело е отменено по реда на възобновяването и е върнато
за ново разглеждане на първоинстанционния съд и по 6 дела искането за
възобновяване е оставено без уважение.
Атакувани са 29 определения по НОХД, НЧХД и ЧНД, от които 21 са
потвърдени, 2 са отменени и делата са върнати за ново разглеждане, по 2
дела актовете са отменени и е постановен акт по същество, по 2 дела акта е
изменен и по 2 дела искането за възобновяване е оставено без уважение.
От обжалваните общо 105 НАХД, 99 са потвърдени, по 4 дела
актовете са отменени и е постановено друго решение, по 1 дело акта е
отменен и делото е върнато на прокурора и по 1 дело решението е
отменено в едната част и е потвърдено в другата.
На инстанционен контрол са били 5 определения по НАХД, от които
3 са потвърдени и 2 са отменени и делата са върнато за ново за ново
разглеждане.
Граждански дела
През отчетния период са обжалвани 115 граждански съдебни актове,
като от тях са потвърдени 47, отменени са 24, изменени са 6; върнати са по
други причини 7, а 31 дела не са върнати от по-горната инстанция.
По частните граждански дела са обжалвани общо 40 съдебни актове,
от които са потвърдени 24, отменени са 8, по 3 от тях жалбите са оставени
без разглеждане, 1 е обезсилен и 4 не са върнати от горната инстанция.
Направен е извод, че броят на отменените съдебни актове по
наказателните и гражданските дела е малък спрямо общия брой на
разгледани дела за проверявания период. Всички съдии в Ловешки районен
съд са с дългогодишен стаж, имат много добра теоретична подготовка и
правилно прилагат материалния и процесуалния закон, непрекъснато
повишават своята квалификация, като участват в различни форми на
обучения.
Отводи по делата, брой на делата, по които има отводи,
мотивирани ли са и по какви причини са направени.
Налице са отводи по 38 наказателни дела, които са мотивирани и
формално са спазени са изискванията на чл. 29 от НПК. Причини за отвод изразено съмнение за тенденциозно отношение и съмнение за
безпристрастност на съдията, поради което съдиите са си направили отвод
на основание чл. 31, ал.1 във връзка с чл. 29, ал. 2 от НПК; съдията е
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работил на трудов договор като юрисконсулт в РУГ Ловеч и си е направил
отвод на основание чл. 31, ал.1 във връзка с чл. 29, ал. 2 от НПК; отвод на
съдиите на основание чл. 31, ал.1 във връзка с чл. 29, ал. 2 от НПК, поради
близки приятелски отношения или познанства със страна по делото; отвод
на основание чл. 31, ал.1 във връзка с чл. 29, ал. 1,6. г от НПК - съдията се е
произнесъл по мярка за неотклонение на досъдебното производство на
обвиняемия.
По 15 граждански дела са направени 26 отвода, които са подробно
мотивирани. Основанието за отстраняване на съдията докладчик е
разпоредбата на чл.22, ал.1, ал.6 от ГПК- съществуване на други
обстоятелства, които пораждат основателно съмнение в безпристрастието
му: напр.ответник е ЛРС в производства по ЗОДОВ, по които дела всички
съдии от състава на ЛРС се отстраняват и то се пренася в друг съд
(гр.д.№1194/2018 г. -9 отвода); изразено становище при предходно
произнасяне по идентичен спор между същите страни; лично познанство на
съдията със страните.
Дела с отменен ход по същество.
За проверявания период има 1 дело с отменен ход по същество:
НАХД 889/2018 год., при което е прекратено производството по УБДХ и
изпратено на РП-Ловеч поради данни за престъпление от общ характер.
Комисията е установила, че през проверявания период има 5
граждански дела, с отменен ход по същество, според приложена справка на
PC. Комисията е констатирала, че в този раздел попада и гр.дело №
774/2018 г.
Гр.д.№ 1115/2016 на съдия Йорданова и гр.дело № 2435/2017 г. на
съдия Рабаджиева са възобновени и спрени, на основание чл.229, ал.1,т.5
ГПК.
Гр.дело № 2612/2017 г. на съдия Йорданова е възобновено за
конституиране на страна- ответник, който е също наследник на починало
лице, а гр.дело №1083/2017 г. е с отменен ход по същество с оглед даване
на указания от страна на съда за представяне на необходимо доказателство.
По гр.д.№ 774/2018 г. съдия Митова е възобновила производството
по делото за да даде възможност на ответника да се запознае с писмени
доказателства, представени от ищеца към молба, която е подадена по
делото преди съдебното заседание, с което е даден ход на делото по
същество.
Обезпечение на бъдещ иск.
Разгледани са общо 13 граждански дела за обезпечение на бъдещ иск,
като по всички от тях съдиите- докладчици са се произнасяли незабавно.
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Комисията е констатирала различие при определяне на срока за
предявяване на бъдещи искове.
По гр.дело № 1309/2018 г. съдия Н.Райкова е определила
едномесечният срок да тече от узнаване на определението. По гр.дело №
501/2018 г. съдия Митова е определила едномесечният срок да тече от
влизане в сила на определението, а съдиите Рабаджиева и Йорданова са
посочили, че срокът тече от датата на определението, което е съобразено с
актуалната практика на ВКС.
Обърнато е внимание на останалите съдии при постановяване на
актовете досежно допуснатото обезпечение и определяне на срока за
предявяване на бъдещ иск да съобразят TP № 6 от 14.03.2014 г. на ВКС по
т. д. № 6/2013 г., ОСГТК, в което се приема, че срокът по чл.390, ал.З,
изр.1-во ГПК за предявяване на бъдещия иск тече от постановяване на
определението за допускане на обезпечението, освен в случаите на
неспазен от съда срок по чл.395, ал.2 ГПК, когато срокът за предявяване на
бъдещия иск тече от връчване на определението.
Архивиране на делата и съхранение на веществените
доказателства.
Делата се архивират съобразно ПАС, за което е издадена заповед от
Председателя на PC Ловеч и са утвърдени вътрешни правила.
Веществените доказателства се съхраняват в обособено за това помещение,
като за унищожаването им се съставят протоколи от комисия, назначена
със заповед на Председателя. Книгите се водят в съответствие с
Правилника и имат необходимото съдържание.
Предприети мерки за регулиране и контролиране на дейността
на службите „Съдебно деловодство" и „Връчване на призовки и
книжа" по срочното и стриктното изпълнение на определените в ПАС
задължения.
В PC Ловеч е създадена много добра организация в съответните
деловодства, като стриктно се спазват сроковете за обработване на делата,
пускане на съобщения, издаване на изпълнителни листи, изпращане на
покана за доброволно изпълнение и изпращане на преписи от влезлите в
сила съдебни актове, както и издаване на бюлетин за съдимост.
Изготвянето на призовки се извършва от съдебните секретари и по
наказателните дела не са констатирани пропуски в това отношение.
През проверявания период по отношение на гражданските дела се
установява, че е създадена много добра организация на работа на съдиите и
служителите. Не са констатирани съществени отклонения от
процесуалните правила на ГПК при насрочване и движение на делата до
тяхното приключване.
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Отразените в доклада резултати от извършената проверка налагат
извод за създадена много добра организация на работа на съдиите и
съдебните служители, както и че същите отговорно и своевременно са
изпълнявали служебните си задължения. Като цяло приемам, че е дадена
положителна оценка за дейността на съда през проверявания период, с едно
изключение, касаещо неспазване на сроковете при изготвяне на съдебните
актове по наказателни дела. Неспазване на срока за изготвяне на съдебните
актове по наказателни дела се наблюдава само при един от четирите
наказателни състава. Броят на съдебните актове, изготвени над
законоустановените срокове по делата на съдия Г. Маринова за периода на
проверката е 74, т.е. по-голям в сравнение с предходните две години - 2017
г., когато неизготвените в срок съдебни актове от този съдия са били 67 и
2016 г., когато са били 71. Значително по-малък е броят на делата, по които
съдия Маринова е изготвила съдебните актове в срок от 1 до 3 месеца, в
сравнение с този през 2017 г. и 2016 г., но за съжаление значително поголям е броят на делата, по които съдия Маринова е изготвила съдебния
акт над 3 месеца от обявяването им за решаване. За периода на проверката
са констатирани 59 дела, по които съдия Маринова е изготвила съдебния
акт над 3 месеца от обявяването им за решаване, при 15 дела за 2017 г. и
при 27 дела за 2016 г. В хода на извършената от Окръжен съд - Ловеч
проверка са констатирани 28 НАХ дела, по които е изтекъл срока за
произнасяне на съдебен акт и към 30.11.2018 г. такъв не е изготвен. Следва
да се отбележи, че по – голямата част от тези 28 дела са били обявени за
решаване през месеците май, юни и юли на 2018 г. и по 23 от тях няма
изготвен съдебен акт и до настоящия момент – 28.01.2019 г. - датата на
приключване на годишния доклад.
Изложените данни в настоящия доклад относно постъпилите
наказателни дела през 2018 г. и общият брой на наказателни дела за
разглеждане, които формират индивидуалната натовареност на всеки съдия
не водят до извод за съществена разлика в натовареността на съдиите към
по-висока такава, която би обяснила забавянето при изготвяне на съдебните
актове. Напротив броя на разгледаните от съдия Маринова наказателни
дела през отчетния период, индивидуалната й натовареност, изчислена на
тази база, както и натовареността й според данните от СИНС сочат, че
същата е с по-ниска натовареност спрямо останалите наказателни съдии.
Съобразявайки тези данни и обективните данни от деловодната система за
изготвени съдебни актове над предвидените в закона срокове, приемам, че
няма подобрение при съдия Маринова относно срочността при изготвяне
на съдебните актове. Тук е мястото да отбележа, че неспазването на
предвидените срокове за изготвяне на съдебните актове от един съдия
влияе и върху цялостната дейност на съда по показател – процент на
свършените дела спрямо общо разгледаните. По – важен проблем от
статистиката обаче е, че по този начин се дава повод на страните по делата
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с основание да ангажират отговорността на съда за разглеждането им в
неразумен срок.
Относно препоръката в доклада от проверката на Окръжен съд Ловеч да се предприемат мерки за спазване на сроковете за изготвяне на
съдебни актове по наказателни дела, ще отбележа следното: Тази
препоръка присъстваше в доклад с резултати от проверка на дейността на
РС – Ловеч и през 2017 г. и тя разбира се е отправена към председателя на
съда, тъй като единствено той има такива правомощия. Председателят на
РС – Ловеч, съобразявайки докладите от предходни проверки, данните за
дейността на съда, в частност тези за изготвени съдебни актове над
законоустановените срокове е предприел всички възможни мерки спрямо
съдиите за санкция и предотвратяване на по-нататъшни нарушения. В
резултат на констатациите, обективирани в доклади от извършени проверки
от Окръжен съд – Ловеч на база предоставените от РС – Ловеч справки, в
резултат на изготвените ежемесечни справки от съдебния администратор
на съда за срочността при изписване на съдебните актове, председателят на
съда е инициирал дисциплинарно производство по отношение на съдия
Г.Маринова за системно неспазване на сроковете по чл.308 от НПК. Със
заповед № 17/16.03.2018 год. на основание чл. 310 от ЗСВ председателят е
образувал дисциплинарно производство на съдия Галя Маринова за
системно неспазване на сроковете, предвидени в процесуалните закони /чл.
308 от НПК/ за изписване на съдебните актове по свършените /обявени за
решаване/ в периода 01.09.2016 г. - 01.03.2018 г. наказателни и
административнонаказателни дела. Със заповед № 21/08.05.2018 г.
председателят е наложил дисциплинарно наказание „забележка" на съдия
Галя Маринова за нарушение на чл. 307, ал. 3, т.1 от ЗСВ - системно
неспазване на сроковете, предвидени в процесуалните закони /чл. 308 от
НПК/ за изписване на съдебните актове по свършените /обявени за
решаване/ наказателни и административнонаказателни дела 8 НОХД, 79
НАХД, 3 НАХД по чл. 78а от НК, 7 НЧД по чл. 243 и чл. 244 НПК и 1
НЧХД в периода 01.09.2016 г. - 01.03.2018 г. Неправилно е отбелязано в
доклада на ОС – Ловеч, че заповедта е обжалвана, тъй като съдия
Маринова не е обжалвала цитираната заповед. Заповедта, с която
председателят налага дисциплинарно наказание подлежи на служебен
административен контрол от съответната колегия на ВСС съгласно чл.314,
ал.3 от ЗСВ. С Решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол №
20/19.06.2018 г., влязло в сила на 10.07.2018 г. е потвърдено наложеното
със заповед № 21/08.05.2018 г. на председателя на РС – Ловеч
дисциплинарно наказание „забележка” на съдия Галя Маринова.
Освен, че е наложил дисциплинарно наказание, председателят със
заповед № 89/06.12.2018 г. е лишил съдия Маринова от изплащане на
допълнително трудово възнаграждение за 2018 г. в съответствие с чл.5, ал.2
от Правилата за определяне и изплащане на средства за допълнителни
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трудови възнаграждения в органите на съдебната власт/приети с решение
на Пленума на ВСС от 22.11.2018 г./
В съответствие с чл.337 от ЗСВ, председателят с мотивирана заповед
е отказал ползването на платен годишен отпуск на съдия Маринова за
периода 27.12.2018 г. – 04.01.2019 г. именно поради наличие на
неизготвени съдебни актове по дела, по които законоустановения срок за
произнасяне е изтекъл.
От изложеното е видно, че председателят на съда в рамките на 2018 г.
е предприел всички възможни мерки, в съответствие с правомощията си по
ЗСВ да санкционира съдията за допуснато нарушение на чл.307, ал.3, т.1 от
ЗСВ, което продължава трайно във времето. Именно системното
неспазване на сроковете при изписване на съдебните актове от съдия
Маринова през последните три години е причината председателят да
предприеме вече като крайна мярка образуване на дисциплинарно
производство и да наложи дисциплинарно наказание. За съжаление
предприетите мерки очевидно не са въздействали на съдия Маринова,
която продължава да не съблюдава законоустановените срокове в НПК за
изготвяне на съдебните актове.
V. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯ.
1. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
1.1. Брой на постъпилите изпълнителни дела.
През отчетния период в СИС са постъпили за разглеждане 800
изп.дела. От тях :
-

частни държавни вземания – 14
публични държавни вземания – 519
в полза на ЮЛ и търговци – 172, от тях : в полза на банки – 6
дела, в полза на търговци – 76 дела и на други ЮЛ – 90 дела
в полза на граждани – 77 изп.дела. От тях : за издръжки – 23,
вземания произтичащи от трудови спорове – 28 дела,
предаване на дете – 1, други – 25 изп.дела.
изпълнения на обезпечителни мерки – 18 дела.

В сравнение с предходните години – постъпилите през 2017 г. са
били 448, а през 2016 г. са били 425.
Видно е, че постъпленията през отчетната 2018 г. са с 352 дела повече
от тези през предходната 2017 г. и с 375 дела повече от постъпилите през
2016 г. Това увеличение в постъпленията на изп.дела се дължи до известна
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степен на образуваните дела по изп.листи за вземания на съдебната власт,
вкл. и по изп.листи, които бяха изтеглени от ТД на НАП поради
непредприети от публичния изпълнител действия по събиране на
присъдените суми в полза на съдебната власт. Като цяло последните две
години се забелязва тенденция за увеличение постъпленията на изп.дела,
спрямо предходни години, когато по-голяма част от делата беше насочен
към частните съдебни изпълнители, но като цяло броя на постъпилите
изпълнителни дела не е голям и причината за това е икономическа,
свързана с обезлюдяване на съдебния район, което косвено влияе и на
постъплението на делата в съда, не само на изпълнителните, поради което е
трудно да се прогнозира какви ще са тенденциите на постъпленията за в
бъдеще.
1.2. Общо изп.дела за разглеждане през 2018 година.
Останали несвършени от предходни години са били 2 742 изп.дела,
като общо за разглеждане в СИС през отчетната година са били 3 542 дела.
За сравнение през предходната 2017 г. общо делата за разглеждане са били
3 590, а през 2016 г. общо делата за разглеждане са били 3 823.
Сравнително постоянния брой на делата по този показател
продължава и се дължи главно на все още многото стари изпълнителни
дела, по които вземанията са много трудно събираеми, а за някои може да
се каже, че направо са станали несъбираеми, по немалка част от тях
взискателите са се дезинтересирали и не проявяват никаква активност. В
тази връзка, с оглед дадените от председателя препоръки, както и тези в
миналогодишни отчетни доклади, ДСИ проявиха активност и бяха
прекратени немалко изп.дела, при които взискателят не е поискал
извършването на изпълнителни действия в продължение на две години,
съгласно разпоредбата на чл.433, ал.1, т.8 от ГПК.
Отново най-голям е бил броя за разглеждане на изп.дела, по които
взискател са ЮЛ – 2 064, следвани от вземанията в полза на държавата 741, в полза на граждани – 624 дела, в т.ч. издръжки – 495 дела, изпълнение
на обезпечителни мерки – 110 дела.
1.3. Свършените изпълнителни дела.
През 2018 г., от общо за разглеждане 3 542 изпълнителни дела са
били свършени 783 дела.
.
За сравнение през 2017 г. от общо за разглеждане 3 590 изпълнителни
дела, са били свършени 848 дела, а през 2016 г., от общо за разглеждане 3
823 изпълнителни дела, са били свършени 681 дела. Забелязва се
значително увеличение на свършените изп.дела през отчетната година
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спрямо тези през 2016 г. и намаление с 65 дела спрямо свършените през
2017 г. Основната причина за малкия брой свършени дела спрямо общо
разгледаните, изтъквана и в предходни отчетни доклади е, че по все помалко дела длъжниците притежават някакво имущество или получават
доходи, върху които да се насочи изпълнението.
Показателен за това е факта, че от свършените през годината дела,
208 са свършени чрез реализиране на вземането, т.е. чрез изплащане на
дълга, 472 са свършени по други причини, а 103 са изпратени на друг
съдебен изпълнител.
Останали несвършени в края на отчетния период са 2759 дела, при
2742 дела за 2017 г. и при 3 142 дела за 2016 г.
1.4. Натовареност на ДСИ.
През отчетната година, в СИС при РС Ловеч по щат са били 3-ма
ДСИ, като през целия отчетен период са работили едновременно трима
ДСИ, затова натовареността е изчислена на трима ДСИ.
С оглед на така направеното уточнение, средно месечно за
разглеждане един съдебен изпълнител е имал по 98 изп.дела, при 100 дела
за 2017 г. и при 106 дела за 2016 г.
Действително броя на разгледаните от един съдъбен изпълнител дела
не е много голям, но имайки предвид характера на работата на съдебните
изпълнители, тази натовареност е достатъчно висока и непосилна за срочно
и качествено изпълнение по всички дела. Не по-малка е и натовареността и
на работещите в канцеларията на СИС служители, като отбелязвам, че
освен другите си задължения, са били изготвени и изпратени и 10 134
призовки и книжа по висящите изп.дела. Броят на изготвените изходящи
документи е по-малък в сравнение с 2017 г., когато е бил 12 330, но това
намаление се дължи на оптимизиране организацията на работа чрез
въвеждане на електронен обмен на информация - справки в Регистъра на
банкови сметки и сейфове към БНБ, НАП, Кадастралната информационна
система и Имотен регистър към Агенция по вписванята.
Отчитайки немалката натовареност както на ДСИ, така и на
служителите в СИС, както и спецификата на работата им, изказвам
благодарност на ДСИ за създадената добра организация, а на служителите
за доброто изпълнение на служебните им задължения, като се надявам, че
ще продължат все така съвестно да изпълняват функциите си.
Въпреки това, както и обективните трудности които изброих по-горе,
средно месечно свършени дела от един съдебен изпълнител са били 19
дела, при 22 дела за 2017 г. и при 17,5 дела за 2016 г. Последните две
години се наблюдава известно увеличение по този показател в сравнение с
предходни години, което се дължи както вече отбелязах на създадената
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добра организация и професионални умения и опит на работещите в СИС –
ДСИ и съдебни служители. Следва да се уточни обаче, че тази цифра на
средномесечно свършени дела от един ДСИ е изчислена на база
свършените поради реализиране на вземането или по други причини дела,
без да се включва бройката на изпратените на друг съдебен изпълнител.
1.5. Суми за събиране.
Само от постъпилите през 2018 г. изп.дела, сумата за събиране е
била 1 869 171.
За сравнение, от постъпилите през 2017 г. изп.дела, сумата за
събиране е била 1 199 308, а от постъпилите през 2016 г. изп.дела, сумата за
събиране е била 947 214.
Сумата от постъпилите през 2018 г. изп.дела, заедно със сумата
останала за събиране от висящите в началото на годината дела, прави обща
сума за събиране през отчетния период по всички изпълнителни дела в
размер на 25 201 098 лева.
От нея, в полза на държавата (публични и частни държавни вземания)
са стоели за събиране 1 508 686 лева, в полза на юридически лица 22 692
858 лева и в полза на граждани 999 518 лева.
За сравнение, общата сума за събиране по всички изп.дела през 2017
г. е била 37 898 800 лева, през 2016 г. е била 43 411 720 лева.
Съдебните изпълнители при РС Ловеч, за отчетната година са
събрали общо 1 412 588 лева, като за сравнение през 2017 г. са събрали
1 275 489 лева, а през 2016 г. са събрали 1 220 626 лева.. Налице е
значително увеличение на събраните суми спрямо 2017 г. и 2016 г.
Както сме констатирали многократно в предишни отчетни доклади, в
СИС при РС Ловеч има много висящи изпълнителни дела от предходни
години. При тях събирането на вземанията става още по-трудно, има стари
изпълнителни дела, които са висящи от години, по много от тях
взискателите са се дезинтересирали и по никакъв начин не съдействат на
съдебните изпълнители. Както вече споменах по-горе, немалко от тези дела
вече бяха прекратени, но препоръката ми е ДСИ да продължат и още пощателно да преразгледат тези изп.дела и упражнят правомощията си по
чл.433, ал.1, т.8 от ГПК.
През изминалите години, в отчетните доклади сме констатирали и
отчитали на практика едни и същи проблеми, пречещи за реализирането на
по-голяма събираемост, които са относими и към отчетния период.
Вече посочих, че влияние за лошата събираемост има както
продължаващата икономическа криза и тежките икономически условия в
страната като цяло и в частност Ловешкия изпълнителен район. За
съжаление, все повече кредитополучатели не могат да обслужват кредитите
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си, а фирмите да изпълняват поетите към партньорите си финансови
задължения.
Като цяло считам, че работата на съдебно-изпълнителната служба е
добра по отношение на свършените изп.дела и събраната сума, като
отчитам насложилите се през годините проблеми и обективни трудности в
работата й.
2. СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯ.
Както винаги, стриктно и точно изпълняваха функциите си и съдиите
по вписвания при ЛРС – Венета Василева и Катя Добрева, въпреки
значителната им натовареност и благодарение на които слабости в тази
дейност на съда няма констатирани.
Извършени са били общо 5 809 вписвания, като от тях съдия Венета
Василева е извършила 2 907 вписвания, а съдия Катя Добрева – 2 902
вписвания. Налице е намаление спрямо предходната 2017 г. когато общо
вписванията са били 6 775, както и спрямо 2016 г., когато общо
вписванията са били 8 395.
Освен вписванията съдия Василева е издала 1 119 броя преписи, 547
броя удостоверения и 3 броя откази за вписване. Съдия Добрева е издала 1
116 преписи, 548 удостоверения и е направила 1 отказ за вписване.
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VІ. Отчет - анализ по изпълнението на Комуникационната стратегия за 2018 г.
РАЙОНЕН СЪД – ЛОВЕЧ
СПРАВКА ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ОТ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2018 Г. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 2014 – 2020 ГОДИНА
ИНДИКАТОР
ОПИСАНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПРЕЗ 2018
ИЗМЕРИТЕЛ
ЦЕЛЕВА
ГОДИНА
СТОЙНОСТ
Обслужени запитвания
През отчетния период в Районен съд Ловеч са постъпили Брой
Обслужват
се
по Закона за достъп до 3 заявления по ЗДОИ. На заявителите е предоставен обслужени
всички постъпили
обществена информация
пълен достъп до поисканата от тях информация.
заявления – 3 в РС – Ловеч
бр.
заявления
по
ЗДОИ
Координационни
Не са провеждани в рамките на 2018 г.
срещи/разговори на
представители „връзки с
обществеността” на
органите на съдебната
власт
Брой медийни изяви

- изготвени са 12 броя месечни бюлетини с Брой
информация за насрочени за разглеждане през следващ съобщения
работен период дела;
18
- 6 броя други съобщения - за инициативи на съда.

Проведени обучения за
повишаване на
квалификацията
свързана с
комуникацията с
вътрешни
и
външни
публики

През 2018 г. са проведени две обучения по съвместен
проект с НИП:

ИЗТОЧНИК НА
ИНФОРМАЦИЯ
Административни
данни (Регистър
на заявленията по
ЗДОИ)

ИЗПЪЛНЕНИЕ
V

-

-

В зависимост от Административни
- наличието
на данни
информационните
поводи.

Участвали
съдии
от
- на 15.06.2018 г., в сградата на РС Ловеч, е района на ОС
проведен семинар на тема: „Административни Ловеч, както
производства, възложени за разглеждане на и външни за
районните съдилища“ с лектор Аглика Адамова – системата
лица
съдия във ВАС;
/юрисконсулт
- на 15.11.2018 г., в зала на РС Ловеч, е и адвокати/

-

Отчет
проведени
обучения

V

за

V

Административни
данни

V

проведен семинар на тема „Дела с международен
елемент по Семейния кодекс“ с лектор Димитринка
Гайнова – съдия в Окръжен съд Велико Търново.
Вътрешни
информационни
бюлетини,

До ВСС, МП, Инспектората към ВСС и ОС Ловеч са Изготвени и В зависимост от
изпратени:
изпрати над постъпилите
писма, искания
и
- 2 бр. статистически справки за дейността на съда 40

ИНДИКАТОР
разпространени към
изпълнителната и
законодателната власт и в
рамките на съдебната
власт
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през 2017 г. и първите 6 месеца на 2018 г.;
До ВСС са изпратени:

- решение на ОС на РС Ловеч от 24.01.2018 г.
за
създаване Централизиран фонд СБКО за
отпускане помощи на магистрати и съдебни
служители през 2018 г. и отчисляване на 0,1 % от
средствата за СБКО за 2018 за централизирания
фонд СБКО с предназначение за отпускане помощи
на магистрати и съдебни служители.
- становище по предложение за изменение
разпоредбата на чл. 80,ал. 1 от Правилника за
администрацията на съдилищата;
- становище до Комисия „СКНСС“ към Съдийската
колегия на ВСС относно предложение за основните
характеристики на СИНС;
- 2 бр. писма, ведно със справки, за дела за
разглеждане, съдени и осъдени лица вида на наложените
наказания за престъпления по чл. 131, ал. 1, т. 12 НК;
До Окръжен съд Ловеч са изпратени:

- Анализ до председателя на ОС Ловеч на
мотивите за отводи по граждански и наказателни
дела;
- Справки за образуването, разпределението,
движението и приключване и резултати от въззивен
контрол на делото във връзка със заповед на
Председателя на ОС Ловеч за годишна проверка
дейността на РС Ловеч;
- 3 бр. справки за образувани пред РС Ловеч
дела, по които е прилагано правото на ЕС;
- 1 бр. справка до Председателя на ОС Ловеч във
връзка с проект „Укрепване на капацитета съдебната
система в сферата на правосъдието за деца“;

- 12 броя писма, ведно със справки за
образувани наказателни дела обща характер за
корупционни престъпления и дела, свързани с

ИЗМЕРИТЕЛ

ЦЕЛЕВА
СТОЙНОСТ
становища и запитвания
справки

ИЗТОЧНИК НА
ИНФОРМАЦИЯ

ИЗПЪЛНЕНИЕ

ИНДИКАТОР
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ИЗМЕРИТЕЛ

ЦЕЛЕВА
СТОЙНОСТ

ИЗТОЧНИК НА
ИНФОРМАЦИЯ

ИЗПЪЛНЕНИЕ

-

-

-

организирана престъпност;
- 12 бр писма с информация за наказателни
производства, водени срещу съдия, прокурор или
следовател;
До НИП е изпратено:
- 1 бр. справка за образувани и водени
производства по ЗЗДН;
До ВКС и ВАС са изпратени:
- 3 бр. становища относно образувани
тълкувателни дела;
- До община Ловеч:
- Писмо, ведно със справка, за условно
осъдени непълнолетни лица, живущи на територията
на Община Ловеч;

Успеваемост на
прессъбщенията и
продължаващи
тематични публикации

До ВСС, ВКС, Апелативен съд - Велико Търново, ОС
-Ловеч, МП и други органи на съдебната и изпълнителна
власт са изпратени и множество други информации и
справки, изготвени по конкретни запитвания и
процедури.
РС Ловеч не разполага с ресурс за коректно Съотношение
измерване успеваемостта на разпространените от съда брой
прессъбщения.
съобщения
/брой
медийни
публикации

Публикации и
излъчвания в печатните и
електронните медии

- 1-на публикация в електронно издание на агенция
„Фокус“

Брой
публикации 1

интернет

Достигната аудитория по
целеви групи
Отношение на медиите
по теми, свързани със
съдебната система

РС Ловеч не разполага с необходимия ресурс за
подобно измерване.
РС Ловеч не разполага с необходимия ресурс за
коректно идентифициране на отношението на медиите
(експертен анализ на съдържанието на публикациите) по

-

-

-

-

-

-

-

-

V

ИНДИКАТОР

Репутация на органите на
съдебната власт в
социалните медии
Време за реакция при
комуникационни/медийн
и кризи
Нови/обновени
уебсайтове на органи на
съдебната власт
Честота на обновяване на
информацията на
уебсайтовете на органите
на съдебната власт
Информационни
системи, осигуряващи
онлайн достъп до
информация за граждани
и фирми
Подобрение на нагласите
и отношението на
широката общественост
към органите на
съдебната власт
Събития и инициативи,
насочени към гражданите
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теми, свързани със съдебната система и в частност – с
дейността на съда
РС Ловеч не разполага с необходимия ресурс за
подобно измерване.
През
2018
г.
не
са
комуникационни/медийни кризи.

идентифицирани

ИЗМЕРИТЕЛ

ЦЕЛЕВА
СТОЙНОСТ

ИЗТОЧНИК НА
ИНФОРМАЦИЯ

ИЗПЪЛНЕНИЕ

-

-

-

-

-

-

-

-

Административни
данни

V

Данни
от
системен
администратор

V

Административни
данни

V

-

-

Х

3 събитие и
инициативи

Административни
данни

V

През 2018 г. РС Ловеч е напълно обновен сайта на
съда. Изготвена е нова визия на страницата. Обновена е
част от информацията по рубрики, като процеса ще
продължи и през следващата 2019 г.
В секцията за публикуване на постановените съдебни
съгласно
актове информацията се обновява ежедневно. В секцията
изискванията на
/новини/информация/
информацията
се обновява
чл.64 от ЗСВ.
съобразно наличието на информационни поводи. В
останалите секции на интернет страницата информацията
се обновява своевременно, при настъпили промени.
Освен чрез интернет страницата на РС Ловеч, данни Брой
инф.
за разглеждани дела, въведени в ползваната от съда системи - 2
деловодна програма, са достъпни онлайн и чрез:
- http://legalacts.justice.bg/ - Централен интерфейс за
публикуваните съдебни актове на съдилищата в страната
по отношение на постановените актове;
РС Ловеч не разполага с необходимия ресурс за
подобно измерване.

-

Брой
- Проведен е Ден на отворени врати:
- на 23.04.2018 г. Деня на отворените врати е посетители в
Деня
на
посветен на хората с увреждания;
отворени
- на 04.10.2018 г. Деня на отворените врати е
врати – над
преминал под мотото на инициативата „Съдът слуша“.
40;
- на 01.06.2018 г. се проведе обучение на
Брой

кметове, кметски наместници на населените места в

ИНДИКАТОР
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района на РС Ловеч, които не се обслужват от
връчителите при Окръжен съд Ловеч. На срещата
бяха покани нотариусите, осъществяващи дейност в
района на РС Ловеч и частните съдебни изпълнители,
обслужващи района на Окръжен съд Ловеч;
- започната е работата по съвместен проект с
участието на РС Ловеч, ОС Ловеч, Община Ловеч и
Министерство на правосъдието за изграждане на
„Синя стая“ в гр. Ловеч.

ИЗМЕРИТЕЛ

ЦЕЛЕВА
СТОЙНОСТ

ИЗТОЧНИК НА
ИНФОРМАЦИЯ

ИЗПЪЛНЕНИЕ

участници
обучение на
връчителя –
над 50

Информационни
В РС Ловеч не са провеждани информационни
кампании, насочени към
кампании с посочената насоченост;
повишаване на
осведомеността и
правната култура
Взаимодействие между
В РС Ловеч през 2018 г. не са провеждани
органите на съдебната
инициативи по взаимодействие с неправителствения
власт и организациите от сектор
неправителствения
сектор
Ресурсно обезпечаване – за реализацията на посочените по-горе дейности са използвани изцяло финансовите и
човешки ресурси на РС Ловеч.

-

-
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Изказвам специална благодарност на Марияна Мицова – архивар в РС
– Ловеч, която дълги години освен задълженията на длъжността, която
заема, вмененото й допълнително задължение по приемането, съхранението
и унищожаването на веществените доказателства, изпълняваше и
продължава да изпълнява функциите и на статистик, длъжност, с каквато
съдът не разполага, която изготвяше в края на всяко шестмесечие обобщена
информация за образуването, движението и приключването на делата и за
отменените актове от по-горните инстанции, изготвяше и всички други
справки, изискани от ОС-Ловеч, ВКС, ВСС, Инспекторат към ВСС,
Министерство на правосъдието. Въпреки изключителното натоварване
съдебният служител Мицова своевременно и качествено изпълняваше
всичките си основни и допълнителни служебни задължения. Изказвам
благодарност на Галина Денчева – съдебен деловодител в наказателното
деловодство за оказаната помощ на Марияна Мицова при изготвяне на
всички справки, касаещи отчета за дейността на РС – Ловеч за 2018 г., на
Мая Гетова – съдебен деловодител в гражданското деловодство за
изключително качествено и прецизно изпълнение както на основните й
задължения, така и във връзка с допълнително възложените й функции на
завеждащ регистратура по ЗЗКИ, на Виолета Атанасова – съдебен
деловодител в гражданското деловодство, която години наред замества при
необходимост служителя в Бюро „Съдимост”, на Румяна Георгиева –
съдебен администратор за оказаната помощ на председателя при изготвяне
на вътрешни правила и годишния отчет за дейността на съда.
Засвидетелствам своята признателност и към тези съдебни секретари, които
в трудни моменти – отсъствие на свои колеги поради заболяване, проявиха
инициативност и разбиране и поеха допълнителни ангажименти във връзка с
обработване и движение на делата, за да не стига до отсрочването или
забавянето им. Тук е мястото да отбележа, че през отчетния период, както и
през предходните години, повечето от съдебните служители в
администрацията на съда бяха натоварени с допълнителни задължения,
такива извън присъщите за длъжността, която заемат и въпреки огромното
натоварване и напрежение, произтичащо от естеството на работата,
поставените изисквания към тях и комуникацията с гражданите, получаващи
услуги от съдебната администрация, успяха да изпълнят своевременно,
съвестно и отговорно всички свои преки и допълнително поставени задачи и
да спомогнат за добрите резултати, които отчитаме в настоящия доклад.
VІІ. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ.

1. Сграда, оборудване, проблеми. Районен съд гр.Ловеч е установен в
съдебна палата, предоставена за стопанисване от ВСС на Окръжен съд
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гр.Ловеч. Осъществено е добро разпределение на съдийските кабинети,
канцеларии, стаи на служителите и заседателни зали. Всеки съдия е в
самостоятелна стая обезпечена с компютър, принтер и обзавеждане. Всички
служители са по двама в канцелария, а съдебните заседания се провеждат в 4
зали, оборудвани с компютри и лазерни принтери.
За радост въпреки силно рестриктивния бюджет на съда, успяхме да
извършим цялостен ремонт на една от стаите, предназначена за заседателна
зала и архив, както и на една от стаите на съдебни служители. В
съответствие с дадени предписания от РД ”Пожарна безопасност и защита на
населението” извършихме подмяна на четири броя врати на архивните
помещения с огнеустойчиви самозатварящи се врати. Не успяхме, разбира се
поради липса на средства да извършим ремонт на всички архивни
помещения, на гражданското деловодство, на кабинета на съдиите по
вписванията, които се нуждаят от такъв, но се надявам това да се случи през
2019 година.
2. Техническо оборудване
продукти, проблеми.

-

компютри,

мрежи,

програмни

През 2018 г. не сме закупували и не ни е предоставяна от ВСС нова
компютърна техника. Като цяло вече не малка част от компютърната ни
техника е остаряла и се нуждае от подмяна, като се надявам през настоящата
2019 година да успеем да я обновим.
Съдът разполага с оперативни програми Windows, както и с програми
за “Личен състав”, ”Конто” и “Апис”. Изградена е и функционира локална
мрежа, която свързва наличните компютри и която улеснява работата и
взаимодействието на служителите и съдиите, както и достъп на всички до
правно-информационната система “Апис”. Стриктно се прилага и
програмата за случайно разпределение на делата, версията предоставена ни
от ВСС. Създадена е организация за ежедневно отразяване в СИНС на
всички решени дела от системния администратор, а след отбелязване от
съдията - докладчик на основанията за корекция, предоставяне на
ежемесечни справки от съответните съдебни секретари по състави и
проверка в САС и за нанасяне на коригиращите коефиценти по делата от
председателя на съда.
Активно се поддържаше и сайта на съда в Интернет, на който съгласно
изискването на ЗСВ се публикуват незабавно постановените от съда актове,
с изключение на тези по наказателни дела, по които е наложено съответно
наказание. Тези актове се публикуват след получаване на уведомление от
прокуратурата, че наложеното наказание е приведено в изпълнение.
Своевременно се публикуват на сайта на съда и графика за насрочените
съдебни заседания, както и друга полезна за гражданите информация,
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касаеща дейността ни. През отчетния период – м.март 2018 г. беше
завършена процедурата по обновяване сайта на РС-Ловеч, като промяната на
структурата и съдържащата се информация на сайта на съда беше направена
с цел улесняване на страните по делата и техните процесуални
представители, а и на всички граждани в намирането на нужната им
информация.
Нормално функционира и деловодната програма САС „Съдебно
деловодство” на „Информационно обслужване” – Варна и следва да
отбележа, че при извършените от ОС - Ловеч проверки на дейността ни, не
констатираха слабости в това отношение. През годината програмата беше
усъвършенствана с нова версия.
VІІІ. ВЗЕТИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА В
РАЙОНЕН СЪД – ЛОВЕЧ
През отчетния период са издадени редица заповеди от
административния ръководител и създадени вътрешни правила със
съдействието на съдебния администратор, които са насочени към
подобряване дейността на съда като цяло и по - добър контрол върху
работата на отделните звена в администрацията на съда.
- Издадена е заповед № 4/10.01.2018 г, с която адм.ръководител е
определил две комисии, които да извършат инвентаризация на всички
граждански, наказателни дела и изпълнителни дела за предходната 2017 г.
- Стриктно се спазва заповед № 32/17.05.2017 г., с която председателят
е утвърдил вътрешни правила за определяне, отчитане и заплащане на
допълнително възнаграждение за времето, през което магистратите и
съдебните служители са на разположение на работодателя.
- Стриктно се спазва заповед № 43/31.07.2017 г., с която председателят
е забранил приемането и съхраняването в РС – Ловеч на веществени
доказателства – наркотични вещества и акцизни стоки/ цигари и алкохол/.
- Стриктно се спазва заповед № 45/25.08.2017 г., с която председателят
е забранил приемането и съхраняването в РС – Ловеч на веществени
доказателства – взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси,
отровни и упойващи вещества, превозни средства, животни, птици, влечуги,
насекоми, горива, бързоразвалящи се стоки, пари и други ценности.
- Стриктно се спазва заповед № 49/05.09.2017 г., с която председателят
е утвърдил вътрешни правила за приемане, съхраняване, предаване и
унищожаване на веществените доказателства в РС – Ловеч.
- Стриктно се спазва заповед №
100/20.10.2017 г., с която
председателят е определил съдебните секретари да извършват подбора на
основни и резервни съдебни заседатели чрез съществуващата електронна
деловодна система.
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- Стриктно се спазва заповед № 103/06.11.2017 г., с която
председателят е разпоредил актовете на съда с изключение на тези по
наказателни дела, с които подсъдимият е осъден да изтърпи съответно
наказание да се публикуват незабавно след постановяването им на интернет
страницата на съда, при спазване изискванията на ЗЗКИ и ЗЗЛД. Решенията,
с които присъдите са влезли в сила да се публикуват на страницата на съда в
интернет след получаване на уведомление от прокурора, че са предприети
действия по привеждането им в изпълнение.
- Издадена е заповед № 6/15.01.2018 г. на председателя, с която е
утвърдена процентаната натовареност на председателя, зам.председателя и
останалите съдии по всички видове дела, като са създадени и нови групи
дела – ЧГД банкова тайна, ЧНД по чл.243 и чл.244 от НПК.
- Издадена е заповед № 13/02.03.2018 г. на председателя, с която са
дадени указания на служителя в „Бюро Съдимост” в съответствие с
изменения в Наредба № 8/2008 г. за функциите и организацията на дейността
на бюрата за съдимост.
- Издадена е заповед № 17/16.03.2018 г. на председателя, с която е
образувано дисциплинарно производство по отношение на съдия Галя
Маринова за системно неспазване на сроковете, предвидени в чл.308 от НПК
за изготвяне на съдебните актове по свършени/обявени за решаване/ в
периода
01.09.2016
г.
–
01.03.2018
г.
наказателни
и
административнонаказателни дела.
- Издадена е заповед № 21/08.05.2018 г. на председателя, с която на
съдия Галя Маринова е наложено дисциплинарно наказание „забележка” за
нарушение по чл.307, ал.3, т.1 от ЗСВ, която е потвърдена с Решение на
Съдийската колегия на ВСС по протокол № 20/19.06.2018 г., влязло в сила на
10.07.2018 г.
- Издадена е заповед № 68/23.07.2018 г. на председателя, с която са
утвърдени видовете дела, попадащи в обхвата на чл.329, ал.3 от ЗСВ.
- Издадена е заповед № 68а/23.07.2018 г. на председателя, с която са
утвърдени вътрешни правила за случайно разпределение на делата през
периода на съдебната ваканция.
- Издадена е заповед № 70/31.07.2018 г. на председателя, с която е
напомнено на съдиите да спазват стриктно процесуалните способи за
своевременното разглеждане и приключване на делата в разумен срок;
сроковете по НПК, ГПК и АПК за насрочване на делата; да използват
процесуалните способи за връчване на призовки, съобщения и книжа;
своевременно да изготвят съдебните актове и мотивите към присъдите; да
прилагат предвидените в съответния процесуален закон дисциплиниращи
средства по отношение на страните, вещите лица, свидетелите и други
участници в процеса; да упражняват правото си на самоотвод
непосредствено след образуване на делото или възникване на основанието;
да предприемат мерки за приключване на делата преди 2014 година, както и
за несвършените дела със срок на разглеждане над 1 година.
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- Със заповед № 92/13.12.2018 г. на председателя е назначена комисия,
която да извърши преразглеждане на създадената и получена в
организационната единица класифицирана информация, с цел премахване
нивото на класификация на документите.
- Административният ръководител на ЛРС със заповед №
94/21.12.2018 г. е определил комисия, която да извърши инвентаризация на
пасивите и частично на активите, излезли от употреба на ЛРС към 31.12.2018
г.
- Със заповед № 95/21.12.2018 г. председателят е назначил комисия,
която да извърши преглед на внесените по набирателната сметка на съда
депозитни суми за вещи лица, свидетели и гаранции, като за непотърсените в
законоустановения давностен срок да изготви предложение за
конфискуването им.
- Стриктно се спазва заповед №29/30.06.2015 г., с която е
упълномощен съдебния администратор да извършва ежемесечни проверки
по спазване на процесуалните срокове за изготвяне на съдебните актове от
магистратите в ЛРС, като в края на всеки месец се прилагат справки от
деловодната програма по видове дела и съдии докладчици, които се
докладват на адм.ръководител.
ІХ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Както винаги и тази година съдиите при ЛРС се събираха на събрания, на
които бяха обсъждани проблеми по новите законодателни промени,
дискутирана и уеднаквявана беше практиката на съда по прилагането им.
Съобразявани бяха тълкувателните решения на ВКС, както и дадените от
Ловешкия окръжен съд указания. Както и през предходните години, така и
сега, повечето от съдиите и съдебните служители, когато служебните им
ангажименти позволяваха, успяха да участват в различни семинари по
обучение и квалификация, организирани от Националния институт на
правосъдието. През 2018 г. Районен съд – Ловеч като партньор на НИП по
програма за регионални обучения на съдилищата и прокуратурите в страната
по проект „Качествено професионално обучение за повишаване
ефективността
на
правосъдието”
организира
два
семинара:
„Административни производства, възложени за разглеждане на районните
съдилища” с лектор Аглика Адамова от ВАС и „Дела с международен
елемент по СК” с лектор Димитринка Гайнова от ОС – В.Търново, при които
както и предходната година бяха поканени всички съдии от съдебния район.
Това са основните моменти и проблеми при осъществяването на
правораздавателната дейност в Ловешки районен съд, които бяха развити и в
отделните раздели на доклада.
В заключение изказвам благодарност към всички съдии и служители за
работата им през отчетната 2018 година, за положените от тях усилия, за
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проявената всеотдайност, за доброто им взаимодействие и колегиалност при
разрешаването на възникналите проблеми и осъществяване на
правораздавателната дейност.

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ
ПРЕДСЕДАТЕЛ РАЙОНЕН СЪД-ЛОВЕЧ
МАРИЯ ШОЛЕКОВА

