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     О Т Ч Е Т Е Н      Д О К Л А Д 

 

ЗА РАБОТАТА НА ОКРЪЖЕН СЪД ГР. ПЛЕВЕН И РАЙОННИТЕ  

СЪДИЛИЩА ОТ СЪДЕБНИЯ РАЙОН ПРЕЗ 2021 ГОДИНА 

 

 

І.Кадрова обезпеченост на Окръжен съд-гр. Плевен 

         1.Брой на работещите в Окръжен съд-гр. Плевен съдии и младши 

съдии /незаети бройки/. 

  Плевенският окръжен съд обслужва територията на област с 

административен център гр. Плевен, която е разположена в централната 

част на Северна България, върху площ от 4 653.324 кв. километра, с 

население около 270000 души, което живее в 14 града и 109 села, обособени 

в 11 общини. 

  Към 01.01.2021г. щатът на Плевенския окръжен съд  включва 26 

съдии – и.ф.административен ръководител/ с решение на Висшия съдебен съвет по 

протокол № 31 от 17.09.2020 г. и е встъпила в длъжност, считано от датата на взимане 

на решението/ и зам.административен ръководител на гражданско и търговско 

отделения; заместник на административния ръководител на наказателно 

отделение, 22 съдии /една незаета бройка за административен ръководител/ и 

една незаета бройка за  младши съдия. 

  В началото на календарната 2021 г. щатните длъжности на съдиите 

са били заети както следва : 

  1.И.Ф.Административен ръководител– Екатерина Панова – с ранг 

„съдия във ВКС и ВАС”. 

  2.Заместник на административния ръководител – Емил Банков – с 

ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

  3.Съдия Цветелина Янкулова-Стоянова – с ранг „съдия във ВКС и 

ВАС”. 

4.Съдия Весела Сахатчиева – с ранг „съдия във ВКС и ВАС“. 

  5.Съдия Стефан Данчев – с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

  6.Съдия  Върбина Мълчиниколова – с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

           7.Съдия Силвия   Кръстева – с ранг „ съдия във ВКС и ВАС“. 

           8. Съдия Рени Георгиева - с ранг „съдия във ВКС и ВАС“. 

           9.Съдия Емилия Кунчева – с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

           10.Съдия Татяна Бетова – с ранг „съдия във ВКС и ВАС ” 

  11.Съдия Рени Спартанска– с ранг „съдия във ВКС и ВАС“. 

12.Съдия Методи Здравков– с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

13.Съдия Георги Грънчаров – с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

14.Съдия Светла Димитрова-Ковачева–с ранг„съдия във ВКС и АС”. 

15.Съдия Александър Григоров - с ранг„съдия във ВКС и ВАС”. 

           16.Съдия  Румен Лазаров – с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
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  17.Съдия Красимир Петракиев – с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

  18.Съдия Мариан Василев Иванов – с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

19.Съдия Иван Найденов Радковски –с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

  20.Съдия Цезарина Христова Йосифова – с ранг „съдия във ВКС и 

ВАС ”. 

  21.Съдия Жанета Димитрова Георгиева - с ранг „съдия във ВКС и 

ВАС ”. 

  22.Съдия Кристина Антонова Лалева – с ранг „съдия във ВКС и 

ВАС”. 

  23.Съдия Калоян Венциславов Гергов – с ранг „съдия във ВКС и 

ВАС“. 

  24.Съдия Доротея Симеонова Цонева – с ранг  „съдия в „АС“ 

   

 

В началото на отчетния период, щатната численост на Плевенския окръжен 

съд е включвала 26 щатни бройки за съдии – като 24 щатни бройки са били 

заети, а  незаети щатни бройки са както следва : 1 щатна бройка за 

административен ръководител и 1 щатна бройка за младши съдия.  

 

 

Със Заповед № 403 от 01.10.2020г. на административния ръководител - 

председател на Апелативен съд - Велико Търново е командирован Александър 

Людмилов Григоров от 05.10.2020г. за изпълнение на длъжността „съдия“ в 

наказателно отделение на ВТАС до заемане на длъжността от титуляр. 

Със Заповед № 414 от 30.09.2021г. на административния ръководител - 

председател на Апелативен съд - Велико Търново е командирован Калоян 

Венциславов Гергов от 01.10.2021г. до 01.10.2022г. за изпълнение на длъжността 

„съдия“ в наказателно отделение на ВТАС. 

С решение по протокол №1, т.13 от заседанието на Съдийската   колегия на 

Висшия съдебен съвет, проведено на 19.01.2021г.,Върбина Ганчева 

Мълчиниколова е освободена от длъжност „съдия“ в Окръжен съд-Плевен, 

считано от 19.01.2021г. 

С решение по протокол №30, т.6.22 от заседанието на Съдийската   колегия 

на Висшия съдебен съвет, проведено на 27.07.2021г.,Георги Илиянов Алипиев е 

назначен на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд-Плевен, считано от 

30.08.2021г. 

 

2.Кадрова обезпеченост на съдебната администрация. Брой на 

служителите. Дейност на съдебната администрация – съотношение с броя на 

магистратите, ефективност. 

  

Щатните длъжности на съдебните служители в Плевенския окръжен съд 

към 01.01.2021 г. съобразно щатното разписание са 46. От тях заети са били 42 
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разпределени както следва: 

 1.Съдебен администратор. 

 2.Административен секретар. 

 3.Главен счетоводител. 

 4.Управител сгради и МОЛ 

 5.Счетоводител, касиер и ССИ. 

 6.Завеждащ служба „Класифицирана информация” 

 7.Системен администратор – две щатни бройки 

 8.Връзки с обществеността и статистик 

          9.Съдебни секретари- девет щатни бройки. 

 10.Съдебни деловодители – тринадесет щатни бройки. 

 11.Архивар – една щатна бройка. 

 12.Шофьор, снабдител и куриер. 

 13.Съдебни призовкари - пет щатни бройки. 

 14.Чистач – куриер – три щатни бройки . 

  15.Работник поддръжка сгради 

 

Със заповед № РД-1/04.01.2021г. на и.ф.административния ръководител – 

председател на Окръжен съд-Плевен е назначена комисия за оценка и класиране 

на оферти за дезинсекция, дезинфекция и дератизация на помещенията в ОС-

Плевен; Сервиз и обслужване на два броя пътнически асансьори в съдебната 

палата; Пожароизвестителна система – абонаментен сервиз и поддръжка в 

съдебтата палата Плевен. 

Със заповед № РД-5/07.01.2021г. на и.ф.административния ръководител – 

председател на Окръжен съд-Плевен са утвърдени въззивните наказателни 

състави в Окръжен съд-Плевен, считано от 12.01.21г. 

Със заповед № РД-8/11.01.2021г. на и.ф.административния ръководител – 

председател на Окръжен съд-Плевен е създаден регистър с 

наименование“Административни заповеди“. 

Със заповед № РД-9/12.01.2021г. на и.ф.административния ръководител – 

председател на Окръжен съд-Плевен е назначена постоянна комесия за 

атистиране на съдебните служители в ОС-Плевен. 

Със заповед № РД-12/12.01.2021г. на и.ф.административния ръководител – 

председател на Окръжен съд-Плевен за разпечатване на всички книги, азбучници 

и регистри за 2020г. 

Със заповед № РД-13/15.01.2021г. на и.ф.административния ръководител – 

председател на Окръжен съд-Плевен е назначена комисия за проверка 

наличността на делата в деловодствата  на Окръжен съд-Плевен и архив. 

Със заповед № РД-21/28.01.2021г. на и.ф.административния ръководител – 

председател на Окръжен съд-Плевен е преназначена  Деница Петрова Тончева от 

длъжност „съдебен архивар“ на длъжност „съдебен деловодител“ в Окръжен 

съд-Плевен, считано от 01.02.21г.  

Със заповед № РД-23/28.01.2021г. на и.ф.административния ръководител – 
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председател на Окръжен съд-Плевен са повишени в ранг шест съдебни 

служители. 

Със заповед № РД-24/28.01.2021г. на и.ф.административния ръководител – 

председател на Окръжен съд-Плевен е назначена Кона Митева Дочева на 

длъжност „съдебен секретар“ в Окръжен съд-Плевен на основание чл.68, ал.1, т.4 

от КТ. 

Със заповед № РД-29/05.02.2021г. на и.ф.административния ръководител – 

председател на Окръжен съд-Плевен е назначена комисия за извършване на 

цялостна проверка на регистратурата по реда на чл.135, ал.2 от ППЗЗККИ. 

Със заповед № РД-47/22.02.2021г. на и.ф.административния ръководител – 

председател на Окръжен съд-Плевен относно организацията на работата в 

наказателно деловоство в Окръжен съд-Плевен. 

Със заповед № РД-48/22.02.2021г. на и.ф.административния ръководител – 

председател на Окръжен съд-Плевен е обявен конкурс за три щатни бройки за 

длъжност“съдебен секретар“ и една щатна бройка за длъжност „съдебен 

архивар“. 

Със заповед № РД-49/22.02.2021г. на и.ф.административния ръководител – 

председател на Окръжен съд-Плевен е назначена комисия за извършване на 

оценка и класиране на оферти за пощенски и куриерски услуги. 

Със заповед № РД-70/26.02.2021г. на и.ф.административния ръководител – 

председател на Окръжен съд-Плевен е назначен Валентин Тодоров Димов на 

длъжност“системен администратор“ в Окръжен съд-Плевен. 

Със заповед № РД-132/26.05.2021г. на и.ф.административен ръководител – 

председател на Окръжен съд-Плевен е прекратено трудовото правоотношение с 

Анислав Якимов Цветанов на длъжност „шофьор“ в Окръжен съд-Плевен, 

считано от 01.06.2021г. 

Със заповед № РД-133/27.05.2021г. на и.ф.административния ръководител – 

председател на Окръжен съд-Плевен Десислава Цветанова Гюзелева е 

преназначена от длъжност „съдебен секретар“ на длъжност“съдебен архивар“, 

считано от 01.06.2021г. в Окръжен съд-Плевен.  

Със заповед № РД-134/28.05.2021г. на и.ф.административния ръководител – 

председател на Окръжен съд-Плевен Анелия Йорданова Докузова е 

преназначена от длъжност „съдебен секретар“ на длъжност“шофьор, той, 

снабдител и куриер“, считано от 01.06.2021г. в Окръжен съд-Плевен.  

Със заповед № РД-135/31.05.2021г. на и.ф.административния ръководител – 

председател на Окръжен съд-Плевен е назначен Александър Георгиев Петров на 

длъжност „съдебен секретар“, считано от 01.06.2021г. в Окръжен съд-Плевен, 

след проведен конкурс.  

Със заповед № РД-136/31.05.2021г. на и.ф.административния ръководител – 

председател на Окръжен съд-Плевен е назначена Йовка Стилиянова Керенска на 

длъжност „съдебен секретар“, считано от 01.06.2021г. в Окръжен съд-Плевен, 

след проведен конкурс.  

Със заповед № РД-137/31.05.2021г. на и.ф.административния ръководител – 
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председател на Окръжен съд-Плевен е назначена Мари Славчева Йончовска на 

длъжност „съдебен секретар“, считано от 01.06.2021г. в Окръжен съд-Плевен, 

след проведен конкурс.  

Със заповед № РД-139/31.05.2021г. на и.ф.административен ръководител – 

председател на Окръжен съд-Плевен е прекратено трудовото правоотношение с 

Здравка Димитрова Атанасова на длъжност „завеждащ служка класифицирана 

информация“ в Окръжен съд-Плевен, считано от 31.05.2021г. 

Със заповед № РД-141/31.05.2021г. на и.ф.административен ръководител – 

председател на Окръжен съд-Плевен Петър Илиянов Петров е преназначен от 

длъжност „съдебен секретар“ на длъжност“завеждащ служба класифицирана 

информация“, считано от 01.06.2021г. в Окръжен съд-Плевен.  

Със заповед № РД-144/04.06.2021г. на и.ф.административния ръководител – 

председател на Окръжен съд-Плевен е обявен конкурс за една щатна бройка за 

длъжност „съдебен архивар“. 

Със заповед № РД-145/08.06.2021г. на и.ф.административния ръководител – 

председател на Окръжен съд-Плевен е определена Експертна комисия за 

унищожаване на делата в Окръжен съд-Плевен. 

Със заповед № РД-147/10.06.2021г. на и.ф.административния ръководител – 

председател на Окръжен съд-Плевен е изменено наименованието на 

длъжността“шофьор, той, снабдител и куриер“,  и е утвърдено  ново 

наименование на длъжността“шофьор, снабдител и технически изпълнител“ в 

Окръжен съд-Плевен.  

Със заповед № РД-152/17.06.2021г. на и.ф.административния ръководител – 

председател на Окръжен съд-Плевен е възложено на Димитринка Атанасова 

Георгиева на длъжност“съдебен деловодител“ да изпълнява зъдълженията на  

завеждащ служба“класифизирана информация“ в отсъстието на титуляра. 

Със заповед № РД-153/22.06.2021г. на и.ф.административния ръководител – 

председател на Окръжен съд-Плевен е възложено да се извърши инвентаризация 

на набирателната сметка за внесени  и изплатени депозити за вещи лица в 

Окръжен съд-Плевен.. 

Със заповед № РД-170/28.07.2021г. на и.ф.административния ръководител – 

председател на Окръжен съд-Плевен е обявен конкурс за три щатни бройки за 

длъжност“съдебен помощник“.  

Със заповед № РД-202/28.09.2021г. на и.ф.административния ръководител – 

председател на Окръжен съд-Плевен е назначена Десислава Илийчева Георгиева 

на длъжност „съдебен архивар“, считано от 01.10.2021г. в Окръжен съд-Плевен, 

след проведен конкурс.  

Със заповед № РД-224/01.11.2021г. на и.ф.административния ръководител – 

председател на Окръжен съд-Плевен е назначена Боряна Костадинова Тодорова 

на длъжност „съдебен помощник“, считано от 01.11.2021г. в Окръжен съд-

Плевен, след проведен конкурс.  

Със заповед № РД-225/08.11.2021г. на и.ф.административния ръководител – 

председател на Окръжен съд-Плевен е назначена Теодора Иванова Кюлджийска 
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на длъжност „съдебен помощник“, считано от 08.11.2021г. в Окръжен съд-

Плевен, след проведен конкурс.  

Със заповед № РД-227/09.11.2021г. на и.ф.административния ръководител – 

председател на Окръжен съд-Плевен е назначена комисия за извършване на 

оценка и класиране на оферти за програмен продукт с лицензи за „право“, 

„практика“ и „евро-право“. 

Със заповед № РД-228/09.11.2021г. на и.ф.административния ръководител – 

председател на Окръжен съд-Плевен е назначена комисия за извършване на 

оценка и класиране на оферти за застраховка „гражданска отговорност“ и 

„автокаско“ за служебено МПС. 

Със заповед № РД-230/15.11.2021г. на и.ф.административния ръководител – 

председател на Окръжен съд-Плевен е възложено на Анатоли Димитров Илиев 

на длъжност „съдебен помощник“ да изпълнява функциите и на служител в 

Регистратура за класифицирана информация в Окръжен съд-Плевен. 

Със заповед № РД-232/17.11.2021г. на и.ф.административния ръководител – 

председател на Окръжен съд-Плевен е назначена Мария Димитрова Иванова на 

длъжност „съдебен помощник“, считано от 17.11.2021г. в Окръжен съд-Плевен, 

след проведен конкурс.  

Със заповед № РД-242/29.11.2021г. на и.ф.административния ръководител – 

председател на Окръжен съд-Плевен е назначена комисия да извърши 

инвентаризация на материални и наматериални дълготрайни активи и 

материални запаси. 

Със заповед № РД-248/06.12.2021г. на и.ф.административния ръководител – 

председател на Окръжен съд-Плевен са повишени в ранг десет съдебни 

служители. 

Със заповед № РД-262/10.12.2021г. на и.ф.административния ръководител – 

председател на Окръжен съд-Плевен за утвърдени Вътрешни правила за 

организацията на дейността на съдебните помощници в Окръжен съд-Плевен и 

разпределение на съдебните помощници за работа с отделните състави. 

 

В края на отчетния период – 31.12.2021 г., щатните бройки за съдебни 

служители са 51 броя.  

Съдебните служители с ръководни длъжности са 3 на брой, в общата 

администрация са 11 на брой, а съдебните служители в специализираната 

администрация са 37 на брой.  

Съотношението магистрати – съдебни служители към 31.12.2021 г. е 1 към 

1.96. 

Дейността на общата и специализираната администрация е организирана в 

съответствие с изискванията на Правилника за администрацията в съдилищата. 

Общата администрация подпомага дейността на председателя на съда, съдебния 

администратор и специализираната администрация, а специализираната 

администрация подпомага и осигурява осъществяването на съдебната дейност. 

Съдебните помощници са четирима на брой и са разпределени за работа по 
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състави в гражданско, търговско и наказателно отделения. 

Съдебните деловодители са разпределени, както следва: 

В гражданско деловодство работят четирима деловодители, в наказателно 

деловодство работят четирима деловодители, в търговското деловодство – трима 

деловодители, в регистратурата - трима деловодители и  в архива – двама 

архивари.   

В Плевенския окръжен съд съществуват и са заети и длъжностите“ 

Управител сгради, Счетоводител-касиер и ССИ, завеждащ служба - 

класифицирана информация, Връзки с обществеността и статистик, както и 

работник, поддръжка сгради. 

Съдебните заседания се разпределят между единадесет съдебни секретари 

/две незаети бройки/, чиято натовареност е приблизително еднаква. Липсва 

специализация на секретарите и те не са прикрепени към конкретни съдии или 

съдебни състави. 

Служителите от Служба  „Връчване на призовки и съдебни книжа” са 

петима призовкари, отговарят за своевременното и законосъобразното връчване 

на призовките и съдебните книжа, съгласно правилата за процесуалните закони. 

Системните администратори са трима, отговарят за въвеждането и 

поддържането на информационните и периферните системи в съда, поддържа 

наличния хардуер и софтуер, инсталира и поддържа работните станции, 

осигурява интегрирането на информационните системи на съда с 

информационните системи на други ведомства. 

Финансово-счетоводната дейност се осъществява от главния счетоводител и 

счетоводител-касиер. В съда е внедрена автоматизирана система за счетоводна 

отчетност „КОНТО 66” , „RZWIN”- програмен продукт за труд и работна заплата 

и  „ HONWIN“– програмен продукт за отчитане на изплатените хонорари на 

вещи лица и съдебни заседатели. 

В Окръжен съд-Плевен се осъществява конкурсното начало за подбор и 

назначаване на съдебни служители от специализираната и обща администрация. 

Модела за подбор, бланките и нормативната уредба са предоставени за ползване 

от гражданите на web страницата на Плевенския окръжен съд.  

Ежегодно се актуализират и допълват Правила за изграждане и 

функциониране на система за финансово управление и контрол /СФУК/.  

Всички съдебни служители в Окръжен съд-Плевен работят за подобряване 

на административната дейност и обслужването на граждани при спазване 

Етичния кодекс на съдебните служители, като утвърждават необходимостта и 

мястото си в работния процес на съда. 

 

3. Квалификация на съдии и съдебни служители. 

Участие в обучение „Автотехнически експертизи– 20-21.05.2021г. – 

София – Цветелина Янкулова. 

Участие в обучение „Автотехнически експертизи– 20-21.05.2021г. – 

София – Калоян Гергов. 



8 

 

Участие в обучение „Компетентност, признаване, изпълнение на 

съдебни решения и определяне на приложимото право по регламент 

1215/2021.Новият регламент 848/2015 за несъстоятелността“– 23-

25.06.2021г. – София – Цветелина Янкулова. 

Участие в обучение „Етично поведение на съдебните служители“– 20-

21.07.2021г. – София – Силвия Кръстева. 

Участие в среща на адм.ръководители на окръжните съдилища с 

членове на конкурсните комисии и ПАК – 09.07.2021г. – София – Татяна 

Бетова. 

Участие в обучение „Етично поведение на съдебните служители“– 19-

21.07.2021г. – София – Мария Петкова. 

Участие в обучение „Етично поведение на съдебните служители“– 19-

21.07.2021г. – София – Веселка Димитрова. 

Участие в обучение „Защита на личните данни в съдебната система“– 

11-13.07.2021г. – София – Ина Минкова. 

Участие в обучение „Комуникационна компетентност в съдебната 

система“– 18-20.10.2021г. – София – Ина Минкова. 

Участие в обучение „Защита на класифицираната информация в 

съдебната система“– 15-18.11.2021г. – София – Мария Петкова. 

 

 

 

 

4. Предложения за промени в щата. 

Утвърденият към края на 2021 г. щат за магистрати е 26 броя, от които две 

свободни бройки.  

Със Заповед № 403 от 01.10.2020г. на административния ръководител - 

председател на Апелативен съд - Велико Търново е командирован Александър 

Людмилов Григоров от 05.10.2020г. за изпълнение на длъжността „съдия“ в 

наказателно отделение на ВТАС до заемане на длъжността от титуляр. 

Със Заповед № 414 от 30.09.2021г. на административния ръководител - 

председател на Апелативен съд - Велико Търново е командирован Калоян 

Венциславов Гергов от 01.10.2021г. до 01.10.2022г. за изпълнение на длъжността 

„съдия“ в наказателно отделение на ВТАС. 

С оглед на установената щатна и действителна натовареност при това 

положение е налице оптимална кадрова обезпеченост в Окръжен съд-Плевен, 

като не се налага увеличение на съдийския щат.  

Към края на отчетния период съобразно утвърдената щатна численост, 

съотношението "съдии: съдебни служители" е 1:1,96. 

Обща и специализирана администрация: 

Щатът по отношение на длъжностите за съдебни деловодители, архивари и 

призовкари е напълно оптимизиран, тъй като те са общо 21 броя, разпределени в 

търговско деловодство – 3, в гражданско деловодство – 4, в наказателно 
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деловодство – 4, в регистратура – 3, в архив – 2, призовкари -5. 

През 2021г. в Окръжен съд гр.Плевен работят 31 съдийски състава, които се 

подпомагат от десет съдебни секретари, като месечно участват в най-малко 

единадесет открити съдебни заседания.  

 

С решение по протокол №12 на Съдийската колегия на Висшия съдебен 

съвет от проведено заседание на 13.04.2021г. са разкрити четири  щатни бройки 

за съдебен помощник. 

С решение по протокол №42 на Съдийската колегия на Висшия съдебен 

съвет от проведено заседание на 23.11.2021г. е разкрита една щатна бройка за 

съдебен секретар. 

 

Запазване на щатната численост на съдебната администрация е необходима 

заради периода на съдебната ваканция, когато служителите активно ползват 

платения си годишен отпуск и възможността за взаимно заместване е силно 

ограничена. Работата на съдебните служители е свързана с участие в открити 

съдебни заседания, обслужване на граждани и прекомерното натоварване в 

определени периоди създава реален риск от допускане на грешки при 

обработване на документацията. 

Вмененото задължение с Правилника за администрацията в съдилищата за 

взаимозаменяемост на съдебните служители важи в еднаква сила за всички, 

независимо от кое звено са съдебните служители. Такива са и указанията на 

Висшия съдебен съвет, с оглед ограничението в щатовете да се възлага на 

съдебните служители съвместяване на функциите по различни длъжности. В 

Окръжен съд-Плевен се съвместяват длъжностите счетоводител-касиер и ССИ, 

шофьор - снабдител и куриер, чистач - куриер, управител сгради – МОЛ, връзки 

с обществеността и статистик. 

 
    

 

                

 

ІІ.Движение на делата. 

Брой дела за разглеждане през 2021 г. 

2570 броя  

Брой на постъпилите дела. Брой дела за разглеждане. 

През 2021 г. в Окръжен съд-град Плевен са стояли за разглеждане общо 

2570 дела, от които 406 дела са били висящи към 01.01.2021 г., а 2164 дела са 

постъпили през 2021 г. 

През 2020 г. в Окръжен съд-град Плевен са стояли за разглеждане общо 

2748 дела, от които 544 дела са били висящи към 01.01.2020 г., а 2204 дела са 

постъпили през 2020 г. 

През 2019 г. в Окръжен съд-град Плевен са стояли за разглеждане общо 
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2924 дела, от които 333 дела са били висящи към 01.01.2019 г., а 2591 дела са 

постъпили през 2019 г. 

През 2018 г. в Окръжен съд-град Плевен са стояли за разглеждане общо 

2887 дела, от които 353 дела са били висящи към 01.01.2018 г., а 2534 дела са 

постъпили през 2018 г. 

През 2017 г. в Окръжен съд-град Плевен са стояли за разглеждане общо 

3116 дела, от които 305 дела са били висящи към 01.01.2017 г., а 2811 дела са 

постъпили през 2017 г. 

През 2016 г. в Окръжен съд-гр. Плевен са стояли за разглеждане общо 2934 

дела, от които 328 дела са били висящи към 01.01.2016 г., а 2606 дела са 

постъпили през 2016 г. 

 Видно  е от горното, че през 2020г  броят на постъпилите дела  и на 

висящите дела за разглеждане е намалено  в сравнение с 2019г., но намалението 

е само с около 5% при делата общо за разглеждане. При постъпилите дела 

намалението процентно е близо 15%. За последните пет години най-голямо е 

било постъплението и висящите дела за разглеждане през 2017г. Следва да се 

отбележи, че 2020 г се отличава с особености по отношение на организацията на 

работа и постъплението на дела с оглед на обявената епидемична обстановка, 

обявено извънредно положение за периода от 13.03. до 13.05.2020г, както и с 

оглед наличието на период в рамките на извънредното положение, в който беше 

спряно образуването на дела. Налице са ограничения при  достъпа до съдебната 

сграда, спазване на предписани правила при работата на администрацията, 

редуциране на дейността  в редица сфери в национален и регионален мащаб. 

Тези особености във всички случаи са оказали влияние върху гражданската 

активност. В този смисъл сравнителен анализ следва да се прави, но и да се 

подхожда към този анализ предпазливо  и с отчитане на особеностите на 

работата през изминалата година. При анализа за 5 години назад следва да се 

отбележи, че през  година се наблюдава увеличение на постъпилите дела при 

намаление на този брой предната година. През 2020 г има намалено постъпление 

на дела. При тези данни не може да се  направи  категоричен извод за трайно 

намаление на постъплението на дела, още по – малко това може да се направи 

при съобразяване и на особеностите в работата на съда през 2020г.   

 А. Първоинстанционни дела.  

 а/ граждански дела и търговски дела първа инстанция 

През 2021 г. са стояли за разглеждане общо 544 дела /223 граждански и 321 

търговски дела/, от които 183 дела са били висящи в началото на отчетния 

период, а 361 дела са постъпили през 2021 г. 

През 2020 г. са стояли за разглеждане общо 557 дела /255 граждански и 302 

търговски дела/,  

от които 190 дела са били висящи в началото на отчетния период, а 367 

дела са постъпили през 2020 г. 

През 2019 г. са стояли за разглеждане общо 618 дела /224 граждански и 394 

търговски дела/, от които 155 дела са били висящи в началото на отчетния 
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период, а 463 дела са постъпили през 2019 г. 

През 2018 г. са стояли за разглеждане общо 616 дела /217 граждански и 399 

търговски дела/, от които 152 дела са били висящи в началото на отчетния 

период, а 464 дела са постъпили през 2018 г. 

През 2017 г. са стояли за разглеждане общо 536 дела /195 граждански и 341 

търговски дела/, от които 148 дела са били висящи в началото на отчетния 

период, а 388 дела са постъпили през 2017 г. 

През 2016 г. са стояли за разглеждане общо 534 дела / 203 граждански и 

331търговски дела/, от които 137 дела са били висящи в началото на отчетния 

период, а 397 дела са постъпили през 2016 г. 

Изводите, които могат да се направят по отношение на този вид дела са 

аналогични на изводите относно общото постъпление и броя на дела за 

разглеждане. Намалението в постъплението е около 20%. Вероятна причина за 

това може да е наложените ограничения почти през цялата 2020 г  в различните 

социални и бизнес сфери, търговския оборот и икономическия живот като цяло. 

Това неминуеми води до спад и в активността по отношение на съдебната сфера 

доколкото реализацията на права по съдебен ред е свързано с разход на средства, 

а и следва в голяма степен интензивността в икономическата сфера.От 2017 г до 

2019 г броят на постъпилите дела от този вид се е увеличавал като това спира 

през 2020г, но с оглед на горепосочените съображения и сравнителния анализ за 

последните 5 години не може да се направи категоричен извод за трайна  

тенденция в този смисъл. Видно е, че през 2018 и 2019г. е било налице 

увеличение  с около 13%, в сравнение с 2017 и 2016г.  

б/ частни граждански дела без жалби за бавност 

През 2021 г. са стояли за разглеждане общо 15 дела, които 13 са постъпили 

през годината. Няма дела, които са останали висящи от предходен период. 

През 2020 г. са стояли за разглеждане общо 16 дела, от които 13 са 

постъпили през годината, а 3 дела са останали висящи от предходен период. 

През 2019 г. са стояли за разглеждане общо 22 дела, от които 21 са 

постъпили през годината, а 1 дело е останало висящо от предходен период. 

През 2018 г. са стояли за разглеждане общо 19 дела, които са постъпили 

през годината. 

През 2017 г. са стояли за разглеждане общо 13 дела, които са постъпили 

през годината. 

През 2016 г. са стояли за разглеждане общо 11 дела, които са постъпили 

през годината. 

 в/ жалби за бавност  

През 2021 г. са стояли за разглеждане 3 жалби за бавност, които са 

постъпили през годината. 

През 2020 г. са стояли за разглеждане 2 жалби за бавност, които са 

постъпили през годината. 

През 2019 г. не е имало за разглеждане жалби за бавност. 

През 2018 г. е стояла за разглеждане 1 жалба за бавност, която е  постъпила 
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през годината. 

През 2017 г. са стояли за разглеждане общо 4 жалби за бавност, като 

всички са постъпили през годината. 

През 2016 г. са стояли за разглеждане общо 4 жалби за бавност, като 

всички са постъпили през годината. 

 д/ фирмени дела 
През 2021 година не са се разглеждали фирмени дела в Окръжен съд 

Плевен. 

През 2020 година не са се разглеждали фирмени дела в Окръжен съд 

Плевен. 

През 2019 година не са се разглеждали фирмени дела в Окръжен съд 

Плевен. 

През 2018 година не са се разглеждали фирмени дела в Окръжен съд 

Плевен. 

През 2017 г. са стояли за разглеждане общо 122 дела, които са постъпили 

през 2017 г. 

През 2016 г. са стояли за разглеждане общо 196 дела, които са постъпили 

през 2016 г. 

е/ наказателни общ характер дела 

През 2021 г. са стояли за разглеждане общо 145 дела, от които 40 са били 

висящи в началото на годината, а 105 дела са новообразувани. 

През 2020 г. са стояли за разглеждане общо 113 дела, от които 28 са били 

висящи в началото на годината, а 85 дела са новообразувани. 

През 2019 г. са стояли за разглеждане общо 116 дела, от които 28 са били 

висящи в началото на годината, а 88 дела са новообразувани. 

През 2018 г. са стояли за разглеждане общо 124 дела, от които 23 са били 

висящи в началото на годината, а 101 дела са новообразувани. 

През 2017 г. са стояли за разглеждане общо 126 дела, от които 16 са били 

висящи в началото на годината, а 110 дела са новообразувани. 

През 2016 г. са стояли за разглеждане общо 109 дела, от които 26 са били 

висящи в началото на годината, а 83дела са новообразувани.Нивата намаляват 

съвсем леко, но последователно от 2017 г насам. От сравнителния анализ е 

видно, че картината през 2019 г и 2020 г е почти еднаква с пренебрежима 

разлика от по 3 бр. дела при постъпилите и стоящите за разглеждане дела. Видно 

е от горните данни, че през 2019г. е налице намаление на стоящите за 

разглеждане дела и на постъпилите, но и в двата аспекта нивото е по-високо в 

сравнение с 2016г. Промяната през отчетната година в сравнение с предходната 

е съвсем малка. Особеностите на организацията на работа през 2020г се 

отразяват по различен начин на картината при наказателните дела и на практика  

няма промяна в сравнение с предходната година.  

Представени по глави от НК и текстове наказателните дела първа 

инстанция са: 

През 2021 година са стояли за разглеждане 17 дела за престъпления по 
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глава ІІ от НК, като 1 дело е за убийство по чл.115, 4 дела са за квалифицирани 

състави на убийство по чл.116, ал.1 от НК, 3 дела са за лишаване от живот при 

професионална непредпазливост, 4 дела са за лишаване от живот поради 

професионална непредпазливост, 2 дела са за опит за убийство по чл.115 от НК и 

3 дела са за опит за убийство по чл.116 от НК. 

От стоялите за разглеждане през 2021 година общо 11 дела са с предмет 

„Други престъпления против личността”, като 2 дела са останали несвършени от 

предходен период и 9 са новообразувани. 10 от тези дела са за отвличане по 

чл.142, ал.1-3 от НК и 1 дело е за блудство. 

През 2021 година са стояли за разглеждане 16 дела за „Престъпления 

против собствеността“, като 9 са останали несвършени от предходен период, а 7 

са новопостъпили през отчетната година. 

От тези 16 дела с предмет „Престъпления против собствеността“, 2 дела са 

за кражба в особено големи размери, представляваща особено тежък случай – 

чл.196а НК, 7 дела са за квалифицирани състави на грабеж – чл.199 от НК, 1 

дело е за присвояване в особено големи размери - чл.203, ал.1 от НК, 4 дела за 

документна измама в особено големи размери – чл.212, ал.5 от НК и 2 дела са за 

квалифицирани състави на рекет – чл.213а, ал.3 от НК. 

През 2021 г. са стояли за разглеждане общо 21 дела за „Престъпления 

против стопанството”, от които 3 дела са останали несвършени в началото на 

отчетния период, а 18 дела са новообразувани, като от тях: 1 дело е за 

придобиване или прокарване в обръщение на подправени парични знаци или 

платежни инструменти, 2 дела са за получаване на кредит чрез представяне на 

неверни сведения, 16 дела са за използването на платежен инструмент с неверни 

данни или без съгласието на титуляра и 2 дела са за извършване по занятие на 

банкови, застрахователни или други финансови сделки, без съответно 

разрешение. 

През 2021 г. са стояли за разглеждане 11 дела за престъпления против 

финансовата, данъчната и осигурителната системи, като 2 от тях са били 

несвършени в началото на периода, а 9 дела са новообразувани. От тези 11 дела, 

2 са за пране на пари, а 9 дела са за укриване и неплащане на данъчни 

задължения, вноски ДОО и здравно осигуряване. 

През 2021 година е имало за разглеждане 22 дела за Престъпления против 

дейността на държавните органи и обществените организации, като 7 дела са 

били останали несвършени от минал период, а 15 са образувани през отчетната 

2021 година. От тези 22 дела – 2 са за престъпление по служба, 9 са за подкуп, 6 

са за противоправно търсене и извършване на теренни археологически разкопки 

или подводни проучвания, а 5 дела са за извършване на археологически разкопки 

и отчуждаване на културни ценности. 

През 2021 година е имало за разглеждане 47 дела от раздел Общоопасни 

престъпления, като 8 от тях са останали от минал период, а останалите 39 дела са 

новопостъпили. От тези 47 дела – 1 дело е за квалифициран състав на палеж и 

взрив, 2 за причиняване на смърт и телесна повреда в транспорта - чл.342 от НК, 
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9 дела за причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта – чл.343, ал.1, 

б.“в“ от НК, 2 дела за причиняване на смърт при управление на МПС в 

квалифицирани случаи - чл. 343, ал. 3, б. "б" и ал. 4 НК, 30 дела за Основни 

състави на производство, пренасяне, изготвяне, търговия и др. на наркотични 

вещества - чл. 354а, ал. 1 и 2 НК, 1 дело за престъпление в транспорта, 1 дело за 

привилегирован състав на транспортно престъпление и 1 дело - състав за 

придобиване и държане на наркотични вещества. 

ж/ частни наказателни дела първа инстанция 

През 2021 г. са стояли за разглеждане общо 530 дела, от които 15 дела са 

били висящи в началото на отчетния период, а 515 дела са новообразувани. 

През 2020 г. са стояли за разглеждане общо 526 дела, от които 15 дела са 

били висящи в началото на отчетния период, а 511 дела са новообразувани. 

През 2019 г. са стояли за разглеждане общо 643 дела, от които 23 дела са 

били висящи в началото на отчетния период, а 620 дела са новообразувани. 

През 2018 г. са стояли за разглеждане общо 846 дела, от които 51 дела са 

били висящи в началото на отчетния период, а 795 дела са новообразувани. 

През 2017 г. са стояли за разглеждане общо 965 дела, от които 10 дела са 

били висящи в началото на отчетния период, а 955 дела са новообразувани. 

През 2016 г. са стояли за разглеждане общо 603 дела, от които 9 дела са 

били висящи в началото на отчетния период, а 594 дела са новообразувани. 

Налице е трайна тенденция за намаляване на броя на този вид дела от 

2017г. насам, когато броят им е бил с над 300 повече от 2019г. 

з/ частни наказателни дела разпити 

През 2021 г. са стояли за разглеждане общо 38 дела, като всички са 

новообразувани. 

През 2020 г. са стояли за разглеждане общо 66 дела, като всички са 

новообразувани. 

През 2019 г. са стояли за разглеждане общо 51 дела, като всички са 

новообразувани. 

През 2018 г. са стояли за разглеждане общо 66 дела, като всички са 

новообразувани. 

През 2017 г. са стояли за разглеждане общо 55 дела, като всички са 

новообразувани. 

През 2016 г. са стояли за разглеждане общо 80 дела, като всички са 

новообразувани. 

  

 Б. Второинстанционни дела. 

а/ въззивни граждански дела 

През 2021 г. са стояли за разглеждане общо 613 дела, от които 110 дела са 

били висящи в началото на годината, а 503 дела са новообразувани. 

През 2020 г. са стояли за разглеждане общо 791 дела, от които 267 дела са 

били висящи в началото на годината, а 524 дела са новообразувани. 

През 2019 г. са стояли за разглеждане общо 889 дела, от които 82 дела са 
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били висящи в началото на годината, а 807 дела са новообразувани. 

През 2018 г. са стояли за разглеждане общо 539 дела, от които 64 дела са 

били висящи в началото на годината, а 475 дела са новообразувани. 

През 2017 г. са стояли за разглеждане общо 555 дела, от които 63 дела са 

били висящи в началото на годината, а 492 дела са новообразувани. 

През 2016 г. са стояли за разглеждане общо 590 дела, от които 85 дела са 

били висящи в началото на годината, а 505 дела са новообразувани. 

От горното е видно, че е било налице съществено увеличение на делата за 

разглеждане  през 2019 г в сравнение с 2018 и 2017г. с над 340 дела и с над 300 

дела по отношение на новообразуваните, което е приблизително 65%. През 2020г 

е налице намаление с около 10% на общо стоящите за разглеждане дела. По – 

големият брой висящи дела в началото на периода се обяснява и със значително 

по –голямото постъпление през 2019 г на този вид дела. Вероятните причини за 

намаленото постъпление през отчетната година бяха описани в началото на 

раздела по отношение на всички граждански дела. Към  тях следва да се добави 

и наличието на  значителен брой дела през 2019 г по идентични казуси  по 

искове за заплащане на нощен труд на служители в ОД на МВР,чийто брой през 

2020 г е намалял съществено, макар и в края на периода  да започва постъпление 

на такива дела за последващи периоди. 

б/ частни граждански дела втора инстанция 

През 2021 г. са стояли за разглеждане общо 330 дела, от които 12 дела са 

били висящи в началото на годината, а 318 дела са новообразувани. 

През 2020 г. са стояли за разглеждане общо 297 дела, от които 8 дела са 

били висящи в началото на годината, а 289 дела са новообразувани. 

През 2019 г. са стояли за разглеждане общо 212 дела, от които 8 дела са 

били висящи в началото на годината, а 204 дела са новообразувани. 

През 2018 г. са стояли за разглеждане общо 264 дела, от които 10 дела са 

били висящи в началото на годината, а 254 дела са новообразувани. 

През 2017 г. са стояли за разглеждане общо 322 дела, от които 22 дела са 

били висящи в началото на годината, а 300 дела са новообразувани. 

През 2016 г. са стояли за разглеждане общо 339 дела, от които 14 дела са 

били висящи в началото на годината, а 325 дела са новообразувани 

От сравнителния анализ е видно, че по този вид дела е имало намаление 

през предходните две години, но през отчетната 2020г се наблюдава увеличение 

на броя на този вид дела като постъпление и стоящи за разглеждане. След 

промяна на разпоредбите в ГПК в края на 2019 г  и предоставяне на  правомощия 

на районните съдии в рамките на заповедните производства да се произнасят по 

наличието на неравноправни клаузи е увеличен броя на частните жалби от 

заявители срещу отказите на районните съдии за издаване на заповеди за 

изпълнение. 

в/ общо граждански дела за разглеждане 

През 2021 г. са стояли за разглеждане общо 1505 граждански дела, от 

които 305 дела са били висящи в началото на годината, а 1200 дела са 
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новообразувани. 

През 2020 г. са стояли за разглеждане общо 1645 граждански дела, от 

които 465 дела са били висящи в началото на годината, а 1180 дела са 

новообразувани. 

През 2019 г. са стояли за разглеждане общо 1719 граждански дела, от 

които 245 дела са били висящи в началото на годината, а 1474 дела са 

новообразувани. 

През 2018 г. са стояли за разглеждане общо 1420 граждански дела, от 

които 226 дела са били висящи в началото на годината, а 1194 дела са 

новообразувани. 

През 2017 г. са стояли за разглеждане общо 1539 граждански дела, от 

които 233 дела са били висящи в началото на годината, а 1306 дела са 

новообразувани. 

През 2016 г. са стояли за разглеждане общо 1665 граждански дела, от 

които 236 дела са били висящи в началото на годината, а 1429 дела са 

новообразувани. 

За периода 2016-2018г. е била очертана трайна тенденция за намаление на 

броя на този вид дела. През 2019г. е било налице съществено увеличение с 21% 

на делата за разглеждане и 23% на новообразуваните дела. През 2020г 

постъплението е почти на нивото на 2018 г, а по – големият брой висящи дела от 

предходния период се обяснява с по – голямото постъпление през 2019 г. 

 г/ въззивни наказателни дела 

През 2021 г. са стояли за разглеждане 179 дела, от които 34 дела са били 

висящи в началото на годината, а 145 дела са новообразувани. 

През 2020 г. са стояли за разглеждане 163 дела, от които 28 дела са били 

висящи в началото на годината, а 135 дела са новообразувани. 

През 2019 г. са стояли за разглеждане 181 дела, от които 27 дела са били 

висящи в началото на годината, а 154 дела са новообразувани. 

През 2018 г. са стояли за разглеждане 198 дела, от които 38 дела са били 

висящи в началото на годината, а 160 дела са новообразувани. 

През 2017 г. са стояли за разглеждане 213 дела, от които 39 дела са били 

висящи в началото на годината, а 174 дела са новообразувани. 

През 2016 г. са стояли за разглеждане 249 дела, от които 44 дела са били 

висящи в началото на годината, а 205 дела са новообразувани. 

През последните  години е налице трайна тенденция за постепенно и 

плавно намаление на този вид дела, както за разглеждане, така и 

новообразувани.Тенденцията следва тенденциите за изменение на  

постъплението и в районните съдилища. 

д/ частни наказателни дела втора инстанция 

През 2021 г. са стояли за разглеждане 169 дела, от които 11 дела са висящи 

в началото на отчетния период, а 158 дела са били новообразувани. 

През 2020 г. са стояли за разглеждане 234 дела, от които 8 дела са висящи в 

началото на отчетния период, а 226 дела са били новообразувани. 
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През 2019 г. са стояли за разглеждане 213 дела, от които 10 дела са висящи 

в началото на отчетния период, а 203 дела са били новообразувани. 

През 2018 г. са стояли за разглеждане 230 дела, от които 15 дела са висящи 

в началото на отчетния период, а 215 дела са били новообразувани. 

През 2017 г. са стояли за разглеждане 218 дела, от които 7 дела са висящи в 

началото на отчетния период, а 211 дела са били новообразувани. 

През 2016 г. са стояли за разглеждане 228 дела, от които 13 дела са били 

висящи в началото на отчетния период, а 215 дела са били новообразувани. 

Налице е увеличение на нивата за този вид дела. 

е/ общо наказателни дела за разглеждане 

През 2021 г. са стояли за разглеждане общо 1065 наказателни дела, от 

които 101 дела са били висящи в началото на годината, а 964 дела са 

новообразувани. 

През 2020 г. са стояли за разглеждане общо 1103 наказателни дела, от 

които 79 дела са били висящи в началото на годината, а 1024 дела са 

новообразувани. 

През 2019 г. са стояли за разглеждане общо 1205 наказателни дела, от 

които 88 дела са били висящи в началото на годината, а 1117 дела са 

новообразувани. 

През 2018 г. са стояли за разглеждане общо 1467 наказателни дела, от 

които 127 дела са били висящи в началото на годината, а 1340 дела са 

новообразувани. 

През 2017 г. са стояли за разглеждане общо 1577 наказателни дела, от 

които 72 дела са били висящи в началото на годината, а 1505 дела са 

новообразувани. 

През 2016 г. са стояли за разглеждане общо 1269 наказателни дела, от 

които 92 дела са били висящи в началото на годината, а 1177 дела са 

новообразувани. 

През 2017г. е постигнато най-високо постъпление от 2010г. насам, като 

постъплението в сравнение с 2016г. е увеличено с 400 дела. През 2019г. е било 

налице съществено намаление на този вид дела в сравнение с 

2018г./приблизително 18%/. Обяснението може да се търси в намалението на 

броя на повечето от видовете наказателни дела,  с изключение на частните 

наказателни дела втора инстанция. 

2.Брой на свършените  дела. 

А/ граждански дела и търговски дела първа инстанция 

През 2021 г. са свършени общо 376 дела, от които 174 граждански дела 

първа инстанция и 202 търговски дела. В срок до три месеца са свършени 98 

граждански дела първа инстанция, което представлява 56% от общо свършените 

дела от този вид и 104 търговски дела, което представлява 51% от общо 

свършените дела от този вид. 

През 2020 г. са свършени общо 374 дела, от които 189 граждански дела 

първа инстанция и 185 търговски дела. В срок до три месеца са свършени 133 
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граждански дела първа инстанция, което представлява 70% от общо свършените 

дела от този вид и 102 търговски дела, което представлява 55% от общо 

свършените дела от този вид.   

През 2019 г. са свършени общо 428 дела, от които 159 граждански дела 

първа инстанция и 269 търговски дела. В срок до три месеца са свършени 119 

граждански дела първа инстанция, което представлява 75% от общо свършените 

дела от този вид и 181 търговски дела, което представлява 67% от общо 

свършените дела от този вид.   

През 2018 г. са свършени общо 461 дела, от които 169 граждански дела 

първа инстанция и 292 търговски дела. В срок до три месеца са свършени 132 

граждански дела първа инстанция, което представлява 78% от общо свършените 

дела от този вид и 199 търговски дела, което представлява 68% от общо 

свършените дела от този вид.   

През 2017 г. са свършени общо 384 дела, от които 149 граждански дела 

първа инстанция и 235 търговски дела. В срок до три месеца са свършени 102 

граждански дела първа инстанция, което представлява 68% от общо свършените 

дела от този вид и 105 търговски дела, което представлява 45% от общо 

свършените дела от този вид.   

През 2016 г. са свършени общо 386 дела, от които 170 граждански дела 

първа инстанция и 216 търговски дела. В срок до три месеца са свършени 115 

граждански дела първа инстанция, което представлява 67% от общо свършените 

дела от този вид и 141 търговски дела, което представлява 66% от общо 

свършените дела от този вид.   

В Окръжен съд-гр.Плевен като цяло не е налице забавяне на 

производството по въззивни граждански дела  и по граждански и търговски дела 

- първа инстанция. Видно е, че бързината на правораздаването в аспекта на 

свършени в срок до три месеца дела е  добра,макар че е налице  отстъпление в 

сравнение с предходната година. Това се обяснява с наличието на период по 

време на обявеното в страната извънредно положение, в който не са провеждани 

открити съдебни заседания, неколкократно са отлагани насрочени такива 

заседания, което неминуемо води до забавяне в разглеждането на делата. В 

редица случаи делата са отлагани поради заболяване от ковид 19 на вещи лица. 

Увеличен е делът на търговските дела по искове срещу застрахователни 

компании, в които случаи липсва влязла в сила присъда относно деянието, 

гражданският съд установява наличието на деликт, събирането на доказателства 

и изготвянето на експертизата след изслушване на гласни доказателства също 

води до удължаване на времето за разглеждане и приключване на делата. 

Несвоевременно се изпращат изисканите от съда материали по досъдебни 

производства, което допълнително утежнява и удължава процеса.  

 Следва да се отбележи също така, че за първи път от продължително 

време и поне от 5 години, видно от горната статистика, броят на търговските и 

гражданските дела първа инстанция, които са постъпили и на същите, които  са 

разгледани през 2020г е почти изравнен. Към настоящия момент значителен 
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превес като брой са имали търговските дела, които са били почти два пъти 

повече от гражданските такива. По горните причини броят на съдиите, които 

разглеждат търговски дела първа инстанция е по – голям от броя на съдиите, 

които разглеждат граждански дела първа инстанция. С оглед статистиката за 

2020г следва да се обсъди  и обмисли необходимостта от промени в този смисъл. 

С оглед промените на чл. 113 от ГПК делата по искове от търговските банки за 

неизплатени кредити при съобразяване на ЗПК  се разглеждат вече като 

граждански дела по общия ред. Този брой дела обаче не се оказва значителен за 

2020 г и не това е основната причина за намаляването на броя на търговските 

дела. Видно от статистиката е, че няма съществено увеличение на гражданските 

дела, а е налице значително намаление на търговските дела. Едно от възможните 

обяснения и за това явление е епидемичната обстановка, ограничаването на  

икономическата дейност , липсата на средства и ограничаване или невъзможност 

поради тази причина реализирането на права по съдебен ред. Освен 

извънредното положение и епидемичната обстановка през 2020г в страната няма 

някакви други резки промени и събития, които рязко да променят установилата 

се със години статистическа картина. Малкото влияние или липсата на такова от 

тези фактори върху гражданските дела първа инстанция е обяснимо, тъй като 

над 60% от тези дела са по СК, има дела за поставяне под запрещение, а тези 

видове дела не предполагат високи такси, водят се от физически лица, при които 

е възможно освобождаване от такси , а и са дела, които налагат неотложно 

решаване на конкретните въпроси / произход, запрещение, осиновяване и др. /.   

     В ПлОС от  дълго време е утвърден принципа на   специализация на 

съдиите, като разделението е както между наказателно - правната и гражданско 

правната материя, така и между гражданските и търговските дела - първа 

инстанция, което позволи постигане на много добро професионално равнище на 

съдиите, разглеждащи дела в гражданско и търговско отделение, придобиването 

на полезна процесуална  рутина при разглеждането на тези видове дела и 

постигане на еднаква и трайна практика по определени видове граждански и 

търговски дела.         

 През отчетната година   се наложи продължително отсъствие на съдията  

Красимир Петракиев поради продължителен болничен отпуск, както и на мл. 

съдията Силвия Даскалова поради отпуск по майчинство. Това наложи 

извършване на преразпределение на висящите дела на техен доклад с оглед 

осигуряване на своевременно разглеждане и произнасяне по делата. Въпреки 

увеличената натовареност на гражданското отделение през 2020 г само 

преразпределянето на делата не е довело до забавяния, но същото се е отразило 

на натовареността на съдиите от гражданско и търговско отделение. 

       Търговско отделение през изминалата година работи в  състав от десет  

съдии – Екатерина Панова, Цветелина Янкулова, Весела Сахатчиева, Силвия 

Кръстева, Светла Димитрова, Стефан Данчев, Върбина Мълчиниколова, Рени 

Георгиева, Емилия Кунчева и Красимир Петракиев.  Дела по несъстоятелност се 

разглеждат само от четирима съдии – Сахатчиева, Данчев, Кръстева и Светла 



20 

 

Димитрова с оглед запазване на специализацията и с оглед намалението  на 

постъпващите дела от този вид. Всичките съдии са със значителен  

професионален  опит, като първите четиримата посочени съдии отдавна 

разглеждат дела по несъстоятелност,  съдия Мълчиниколова разглежда и 

наказателни дела втора инстанция, но  много бързо и удачно се интегрира в 

работата на търговско отделение. Останалите съдии са с продължителен стаж на 

длъжността, специализирали в гражданско правната и търговско правната 

материя като първа инстанция и като въззивна такава. Попълването на търговско 

отделение позволи постигането на по-равномерна натовареност и даде 

възможност за по-сериозно и задълбочено предварително проучване на делата от 

отделните съдии –докладчици, което е особено необходимо при гражданските и 

търговските дела- първа инстанция разглеждани в ПлОС, които поначало се 

отличават с по-голяма фактическа, а и правна сложност. Това  разрешение на 

въпроса с разпределението на броя съдии, разглеждащи търговски и граждански 

дела първа инстанция до 2019 г имаше съществен резултат. Съдиите 

разглеждащи граждански дела-първа инстанция – Рени Спартанска, Т.Бетова, 

Ж.Димитрова и М.Здравков също така имат  значителен опит и непрекъснато 

усъвършенстват знанията и подготовката си по разглежданите от тях дела. С 

оглед на актуалната статистика за последната година, както бе посочено по – 

горе и след отчитане на работата за 2020г следва да се обсъди разпределението 

на работата  относно разглеждането на граждански и търговски дела първа 

инстанция.    

     И през настоящата година причина за забавеното разглеждане на 

малко на брой  граждански и търговски дела са продължаващите проблеми с 

призоваването на страните, живеещи в малки населени места, а така също и в 

гр.София, в които съответните длъжностни лица не оформят призовките по 

предвидения в ГПК ред, не ги връщат своевременно в съда.  

        В някои случаи е необходимо самите съдии да насрочват делата така, 

че да планират по – прецизно  и необходимото   време  за връчване на 

призовките, за да се гарантира  спазване сроковете за призоваване преди датата 

на съдебното заседание. За съдебния район на  ПлОС също са  налице  отделни 

случаи на забавяне разглеждането на делата поради пропуски  в работата на 

връчителите на призовки от този район. Причини за отлагане на делата през 

отчетния период естествено са и препприетите в страната противоепидемични 

мерки, които налагаха неколкократно отлагане на дела поради обявено 

извънредно положение, а след това и поради заболяване на вещи лица и страни 

по делата. 

    В много малко на брой  случаи  забавянето разглеждането на дело се 

дължи на пропуск или грешка в работата на деловодителите на съответните 

граждански или търговски състави, тъй като тези деловодители са с 

дългогодишен опит в работата си.   

      Налице са все още проблеми, произтичащи от непрецизност  при   

администриране  на въззивните жалби по чл.262 от ГПК, което трябва да се 
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извършва от първоинстанционните съдилища от района –неправилно се 

изчислява д.т. или изобщо не се събира такава, не всички страни по делото са 

уведомени за съдебното решение, непроизнасяне по молби по чл. 247 или по чл. 

250 от ГПК, съдържащи се в подадените въззивни жалби срещу решението  и 

други подобни процесуални  пропуски, които се констатират  от въззивната 

инстанция и това налага връщането на делата на първоинстанционния съд за 

отстраняване на нередовностите по администриране на въззивните жалби. По 

този въпрос  е  уеднаквена   практиката на отделните състав в ПлОС, 

разглеждащи въззивни граждански дела, според която  в случаи на констатирани 

нередовности по администрирането на въззивните жалби се прекратява 

въззивното производство и се връща делото на първоинстанционния съд за 

отстраняване на посочените по-горе нередовност, а не те  да се отстраняват  чрез 

извършване на пропуснатите процесуални действия  от въззивната инстанция. 

Това е изцяло в съответствие с нормата на чл.76,ал.9 от Правилника за 

администрацията в съдилищата. Налице са отделни случаи на администриране 

на делата от въззивния съд по пряка преценка на конкретния състав и с оглед 

обстоятелствата по делото и неговия характер. Администрирането от въззивния 

съд не съставлява процесуално нарушение, но задължение за това има 

първоинстанционния съд.  

         Въззивните граждански дела в ПлОС се отличават с бързина на 

насрочването и приключването им в едно съдебно заседание, тъй като много 

рядко се налага провеждане на второ съдебно заседание за събиране на 

допуснати от въззивния съд нови доказателства. По този вид дела следва да се 

отбележи много добрата и прецизна работа на съдебните състави в 

подготвителното заседание по чл. 267 от ГПК в което  се решават всички 

предварителни въпроси по допустимостта на жалбите и по евентуални 

доказателствени искания. Добрата предварителна работа превръща в много 

редки изключения случаите на отвеждане на съдии от делото в самото първо 

съдебно заседание, което да води да необходимост от определяне на друг 

съдебен състав или на  заместващ съдия и е съпроводено със забавяне при 

разглеждането на делото.       

    В ПлОС отдавна има  утвърдена практика по предварително 

изготвяне на изключително подробни проекти за доклади  по делата на осн. 

чл.146 от ГПК, както за гражданските, така и за търговските дела – първа 

инстанция. Това  изисква по-големи процесуални усилия  от  съдиите,  

разглеждащи граждански и търговски дела първа инстанция в ПлОС, тъй като в 

преобладаващия брой случай изготвянето на проектодоклада по делото отнема 

толкова време, колкото е необходимо и за изготвяне на самото решение, а и 

съдебният акт е със сходен със самото  решение обем. По търговските дела 

следва да се има предвид особеният процесуален ред за тяхното разглеждане, 

който предвижда двойна размяна на книжа между страните по делото, което 

неизбежно удължава висящността на делото в сравнение с гражданските дела –

първа инстанция. 
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         Поначало в търговско отделение отводите не създават съществен 

проблем в работата на отделението. По съществен дял от тях имат случаите на 

отводи на съдии поради това, че имат сключени договори за кредит с определени 

банки, които се явяват и страни по делата. Тук е възможно преосмисляне на 

възприетата практика за отвеждане в такива случаи, като се има предвид, че 

съдиите са страни и по много др. облигационни правоотношения /напр. с електро 

снабдителни и водоснабдителни   дружества /в които случаи това не се счита 

като основание за отвод. Следва да се отбележи, че в ПлОС практиката е 

противоречива. Част от съдиите се отвеждат  по дела при  участието на банки,  с 

които имат кредитни отношения, а друга част  не се отвеждат. Преценката се 

извършва от всеки съдия, въпросът е обсъждан на общо събрание, но 

задължително решение по този въпрос не може да бъде взето, тъй като 

противоречието не може да бъде отстранено по административен ред или с 

решение на общото събрание. Основанията за отвод съобразно действаща 

нормативна уредба се преценяват от всеки съдия отделно и последният не може 

да бъде задължен да възприеме един или друг начин на действие.    

     Производствата по несъстоятелност, като сериозен дял от 

разглежданите от ПлОС търговски дела се отличават с фактическа и правна 

сложност и са доста трудоемки, като се има предвид, че в хода на 

производството по несъстоятелност, както в никое друго производство, се налага 

изготвянето на десетки съдебни актове - в т.ч. повече от едно решение по едно и 

също дело /за откриване производство по несъстоятелност, впоследствие за 

обявяване в несъстоятелност, евентуално за спиране, а впоследствие и за   

възобновяване на производството по несъстоятелност и накрая за прекратяване 

на производството и заличаване на търговеца/. Още по –голям е броят на  

определения и разпорежданията, които се налага почти  ежедневно да се 

постановяват по тези дела. При това някои от тези съдебни актове, които се 

постановяват в хода на производството по несъстоятелност и които изискват 

задълбочена преценка, фактически се равняват по сложност и по обем на самото 

решение за откриване на производството по несъстоятелност. Например едно 

производство по чл. 692 от ТЗ по разглеждане на значителен брой възражения  

от кредитори или от длъжника срещу приети, респективно не приети от синдика 

вземания в повечето случаи по своята сложност и обем на процесуалните 

действия по  решаване на спорния въпрос  се равнява на отделно исково 

производство и макар съдебния акт с който то приключва да е определение, 

което не подлежи на обжалване, то това изисква значителна по обем дейност от 

съдията –докладчик и е много трудоемко, като се има предвид, че се касае за 

работа по дела, съставени от няколко  тома  с документи, които следва да бъдат 

преценявани.  

       Продължителната висящност на  тези производства произтича от 

характера им на универсално принудително изпълнение срещу имуществото на 

несъстоятелния длъжник и от  големия брой участници в него. Продължават  и 

проблемите, свързани с осребряването на имуществото от масата на 
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несъстоятелността. Влошената икономическа ситуация в страната се проявява  в  

липсата на купувачи за това имущество, което пък пречи да се приключи 

производството по-бързо. Това води до продължителна висящност на тези 

производства във фазата на осребряване на имуществото от масата на 

несъстоятелността, като многократно периодично  се повтарят от съда и от 

синдика действията по провеждане на събрания на кредиторите  по чл. 677,ал.1 

т. 8 от ТЗ, изготвяне на нови актуални оценки на имуществата, след изтичане 

срока на действие на първоначалните експертни оценки, многократни нови 

продажби според новите оценки и т.н. По тези производства  няма как да бъде 

съкратена тяхната висящност чрез административни организационни мерки, а са  

необходими по-скоро  законодателни промени,  свързани с предвиждане на 

крайни срокове за приключване на тези производства, независимо от това дали 

са осребрени всички материални активи на длъжника, тъй като в много случаи 

самите кредитори, а също така и синдиците нямат интерес от приключването на 

производствата по несъстоятелност, дори напротив-имат интерес от тяхната по-

голяма висящност, което пък влиза в противоречие със законоустановения 

интерес на обществото   от  бързо приключване на  този вид  дела.      

     При тези производства продължават да са налице затруднения за 

изследването на действителното финансово–икономическо състояние на 

търговците поради трудности с достъпа до счетоводната им документация или 

изобщо  липсата на такава документация.  Това създава проблеми при изготвяне 

на експертизите за  икономическото състояние на длъжниците, а така също и 

затормозява  работата на синдика и  забавя производството.  

           Не са малко случаите, които налагат постановяване на решение по 

чл. 632, ал.1 от ТЗ – спиране на производството по несъстоятелност след 

неговото откриване поради липса на имущество за покриване дори на началните 

разноски в това производство. В тези случаи делата остават висящи пред ПлОС в 

продължение на едногодишния срок по чл. 632,ал.2 от ТЗ и това безспорно 

влошава показателя за бързо приключване   на  тези производства, а оттам влияе 

отрицателно и върху показателя за всички търговски дела. Освен това няма и 

ограничение пред възможността за  многократно спиране на тези производства 

на посоченото по-горе основание, което също така налага друго законодателно 

уреждане. През отчетния период постъпването на нови дела по несъстоятелност 

съществено намалява, но на производство все още са достатъчно висящи такива, 

което обуславя и натовареност на съдиите, които ги разглеждат.    

     Производствата по търговски и граждански дела – първа инстанция   

са изключително оспорвани, в тях участниците ангажират целия арсенал от 

процесуални способи за защита на правата си, много често се предявяват 

насрещни искове, привличат се трети лица – помагачи срещу които се предявят 

обратни искове, правят се множество възражения, което разширява значително 

предмета на спора, изисква провеждането на множество процесуални действия, 

натрупват се значителен обем доказателства, които подлежат на преценка и 

всичко това  усложнява работата на съдията –докладчик по този вид дела.  
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При оценяване работата на съдиите от гражданско и търговско отделение, 

следва да се има предвид и това, че  поради значителния материален  интерес по 

търговските дела, в т.ч. и по  производствата по несъстоятелност, както и 

гражданските дела първа инстанция свързани с отнемане на незаконно 

придобито имущество процента на обжалваните съдебни актове е по- висок в 

сравнение с въззивните граждански дела. Една немалка част от решенията по 

въззивни граждански дела са необжалваеми, а освен това при въззивните 

граждански дела  допускането до касационно обжалване и постановяване на 

решение по съществото на спора от ВКС  е рядкост, докато при обжалване на 

съдебните актове по първоинстанционни граждански и търговски дела, 

произнасянето на горната инстанция по съществото на спора е правило. Още по-

малък е броя на обжалвани актове   по частни граждански дела, по които в 

голямата си част  съдебните актове на въззивната инстанция са окончателни.  

     Общ проблем за граждански и търговски  дела-първа инстанция е 

това, че ответниците  – физически лица по тези дела не могат да бъдат намерени 

на  посочените в исковите молби адреси, нито на постоянните   им адреси, в 

какъвто случай се налага назначаването на особен представител на страната по 

чл. 47, ал. 6 от ГПК на разноски на ищеца, което пък удължава времето за 

размяна на книжа, а оттам и висящността на тези дела. През отчетния период 

съществен дял от търговските дела съставляват делата, уреждащи спорове по 

застрахователни правоотношения. По този вид дела като правило се установи 

наличието на искания за освобождаване на ищците от внасянето на държавни 

такси и разноски по производството. В по –голямата си част същите са уважени 

поради наличието на основания за това, но освобождаването от своя страна 

предпостави значително увеличаване на разходите за експертизи за сметка на 

бюджета на съда. Това доведе до неколкократни искания за увеличаване на 

отпуснатите средства. В този смисъл разумно е предвиждането на средствата за 

вещи лица от бюджета на съда да не са от общата издръжка, както е, а да са 

предвидени отделно средства за това на база сравнителен анализ за предходни 

периоди за размера на тези разходвани средства.     

    Проблемът с фактическата и правна сложност важи особено и за 

делата по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито 

имущество, които са най-съществените като правна е фактическа сложност сред 

гражданските дела–първа инстанция, разглеждани от ПлОС. Приключването на 

тези дела се забавя поради разширения предмет на изследване и  големия обем 

доказателства, които са налага да се събират, в т.ч. и изготвяне на многобройни 

експертизи. При тях възникват и проблеми с намирането на подходящи 

експерти, като въпросът се усложнява и от отвеждането на в.л. и необходимостта 

от ангажиране  на експерти от друг съдебен район. 

  Производствата по жалби срещу действията на съдия-изпълнител  се 

забавят  поради факта, че в много случаи жалбите срещу действия на ЧСИ се 

изпращат директно до ПлОС, а не се подават чрез съответния ЧСИ, както 

изисква закона, което  налага тяхното препращане до съответния  съдебен 
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изпълнител за изпълнение на процедурата по чл. 436 от ГПК, едва след което 

жалбата се връща в ПОС за разглеждане по същество. Положително по 

отношение на този вид дела беше, че според Правилника за администрация в 

съдилищата  те вече се образуват като въззивни граждански дела по жалби 

срещу действия на СИ, а не като частни граждански дела, което отчете тяхната 

тежест и сложност, като ги изравни по статут с другите въззивни граждански 

дела.  С изменения на ГПК в ДВ бр. 86/2017 г, се разшири предмета на 

обжалване на действията на съдебните изпълнители. 

      По тези производства проблем представлява невъзможността за 

ефективен  контрол от страна на съда върху бързината  при  действията на 

съдията-изпълнител по изпълнение на процедурата по чл. 436 от ГПК, 

предхождаща изпращането на жалбата, заедно с копие от изпълнителното дело 

на Окръжен съд. Не са малко оплакванията на страните по изпълнителни дела за 

това, че жалбите им срещу действия на ЧСИ не се администрират от последните 

своевременно, а в много случаи тези жалби  съдържат и искания за спиране на 

изпълнителни производства, което пък изисква по – бързо произнасяне  на съда 

по тези искания.      

       И  през изминалата година проблем в работата на съда и пречка за 

бързото приключване на някои дела  създават и  отделни,  добре познати на 

всички съдии молители, които от една страна  отказват да ползват правна помощ 

и държат самостоятелно  да водят дела в много случаи по сложни правни казуси,  

а заедно с това не изпълняват  разпорежданията на съда и оспорват всяко едно 

разпореждане, подават непрекъснато жалби и сигнали, като злоупотребяват с 

правата си. 

      Такива проблеми има и при търговски дела – първа инстанция, макар 

по тях в преобладаващия брой случай страните имат процесуални представители 

–адвокати, но в по-голяма степен този род проблеми  се проявяват  по 

гражданските дела - първа инстанция, където най-често се налага съдиите да 

полагат значителни усилия за изясняване предмета на спора, за определяне на 

точната му правна квалификация, за точното определяне на надлежния ответник 

и за канализиране на процеса, тъй като молителите – физически лица не познават 

закона, а не прибягват до адвокатска помощ, подават неясни ръкописно 

изготвени искови молби, обстоятелствата в които трудно се поддават на точна 

правна квалификация. 

          През изминалата 2020 г. съдиите от гражданско и търговско 

отделение продължават да разглеждат  при 100% натовареност  фирмените дела, 

водени при ПлОС, съобразно заповед на Председателя на Плевенски окръжен 

съд. Върху  служителите от търговско деловодство  е и  тежестта на   дейността 

по въвеждане и съхраняване на информацията за сдруженията с нестопанска цел 

и читалищата, тъй като вече няма деловодители във фирмено отделение на 

Плевенски окръжен съд. През предходния отчетен  период се предприе 

административно решение   като деловодител Людмила Маджарова от 

„Регистратура“  извън състава на тримата деловодители в търговско деловодство 
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да е натоварена с изготвянето на удостоверенията, както и с подготовката на 

цялата документация по отделните фирмени дела с оглед прехвърлянето на 

същите за регистрация в Агенцията по вписванията. Това разрешение на въпроса 

е адекватно и продължава прилагането му и през 2020г.  Заедно с това  съдиите  

не могат  вече да ползват техническото съдействие при изготвяне на съдебните 

актове за първоначална регистрация и за вписване на промени, каквото беше 

оказвано  преди  от „Информационно обслужване „АД и това  увеличи обема на 

тяхната работа и натовареността им, макар  тези дела в повечето случаи да не се 

отличават с правна сложност и броят им да е много малък. Следва да се 

отбележи, че деловодителите от гражданско деловодство са четири на брой като 

обработват значително по – голям обем дела. Правната и фактическа сложност 

на търговските дела, както и на първоинстанционните граждански дела са от 

значение главно за съдиите и не толкова за деловодителите. За последните има 

значение броя на обработваните актове на съдиите, но  сложността на акта от 

правна страна не влияе върху начина на неговото обработване.  Касае се за 

деловодители с дългогодишен стаж, за които не би следвало да възникват 

проблеми в тази връзка. При промяна  в отделенията  досежно вида на 

разглеждани дела от отделните съдии или при промяна в състава на 

деловодствата по различни причини следва да се обсъждат затрудненията  и да 

се реагира адекватно на нуждите.    

   Накрая следва да се отбележи като проблем в работата на 

регистратурата на ПлОС и на гражданското и търговско  деловодство 

затрупването им с различни жалби, искания, запитвания и др. трудно влизащи в 

някакви процесуални рамки  молби, подавани  безогледно  от няколко много 

упорити в злоупотребата си с права молители, броя на жалбите  и молбите от 

които отдавна е надхвърлил  нормалните размери  и по които не може да се 

образуват дела поради липсата на нормални искания, отправени по надлежен ред 

до съда, но които така или иначе изискват  почти ежедневно  администриране 

най-малкото за да бъдат връщани на подателя им или препращани по 

компетентност, което изключително много затруднява работата в регистратурата 

и преди всичко на зам.-председателя на гражданско и търговско отделение. 

    На фона на посочените по-горе проблеми, свързани със 

законодателната уредба, със спецификата на отделните производства, както и с 

други обективни пречки  за нормалното движение на делата още по –високо 

следва да бъдат оценени постиженията на съдиите от гражданско и  търговско  

отделения на ПлОС по отношение бързината и ефективността  на 

правораздаването. Тези постижения следва да бъдат високо оценени в 

противовес на  последователно  насажданото през последните години в 

обществото мнение, че  съдебната система е не реформирана, тромава и 

несправедлива  и, че тя е  едва ли не единствената пречка пред европейската 

интеграция на държавата.  Затова е необходимо изрично  да се посочи, че в 

ПлОС всички съдии разглеждащи граждански и търговски дела се отнасят 

изключително отговорно и професионално към разпределените им дела, имат 
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значителен съдийски стаж  и  опит при разглеждането на възложените им дела, а 

отдавнашната   специализация на съдиите в ПлОС позволява много доброто 

овладяване на тази сложна материя, каквато е гражданското и търговското право 

и съответстващите  им процеси. През отчетния период е значителен  процентът 

на делата, приключили в тримесечен срок. Съдиите успешно преминаха  и 

преминават  през предизвикателствата, свързани с епидемичната обстановка в 

страната и обявеното през пролетта на 2020г извънредно положение. Това 

наруши регулярния график на работа на съдиите, но не доведе  до съществени 

проблеми при разглеждането и решаването на делата. Известното забавяне  и 

необходимостта от неколкократни отлагания на дела отложи във времето,  но 

не повлия върху качеството на правораздаването. Забавянето от своя страна 

беше в обозрими срокове. 

б/ частни граждански дела без жалби за бавност 

През 2021 г. са свършени общо 15 дела, като всички те са решени в 

тримесечен срок, което е 100% от общо свършените дела от този вид. 

През 2020 г. са свършени общо 16 дела, като 15 от тях са решени в 

тримесечен срок, което е 94% от общо свършените дела от този вид. 

През 2019 г. са свършени общо 19 дела, като всички те са решени в 

тримесечен срок, което е 100% от общо свършените дела от този вид. 

През 2018 г. са свършени общо 18 дела, като всички те са решени в 

тримесечен срок, което е 100% от общо свършените дела от този вид. 

През 2017 г. са свършени общо 13 дела. От тях 12 дела са решени в 

тримесечен срок, което представлява 92% от общо свършените дела от този вид. 

През 2016 г. са свършени общо 11 дела. От тях 11 дела са решени в 

тримесечен срок, което представлява 100% от общо свършените дела от този 

вид. 

 г/ жалби за бавност 

През 2021 г. са разгледани 3 бр. жалби за бавност, които са приключили в 

тримесечен срок. Това представлява 100% от решените дела от този вид. 

През 2020 г. са разгледани 2 бр. жалби за бавност, които са приключили в 

тримесечен срок. Това представлява 100% от решените дела от този вид. 

През 2019 г. няма разгледани и приключили жалби за бавност. 

През 2018 г. е разгледана 1 бр. жалба за бавност, приключили в тримесечен 

срок, което представлява 100% от решените дела от този вид. 

През 2017 г. са разгледани и решени 4 жалби за бавност – всички в 

тримесечен срок, което представлява 100% от решените дела от този вид. 

През 2016 г. са разгледани и решени 4 жалби за бавност – всички в 

тримесечен срок, което представлява 100% от решените дела от този вид. 

д/ фирмени дела 

През 2021 година няма разгледани и решени фирмени дела в Окръжен съд 

Плевен. 

През 2020 година няма разгледани и решени фирмени дела в Окръжен съд 

Плевен. 
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През 2019 година няма разгледани и решени фирмени дела в Окръжен съд 

Плевен. 

През 2018 година няма разгледани и решени фирмени дела в Окръжен съд 

Плевен. 

През 2017 г. са решени общо 122 дела, от които няма висящи от началото 

на отчетния период. Всички са решени в 3-месечен срок. 

През 2016 г. са решени общо 196 дела, от които няма висящи от началото 

на отчетния период. Всички са решени в 3-месечен срок. 

е/ наказателни общ характер дела първа инстанция 

През 2021 г. са решени общо 111 дела, от които 81 дела в тримесечен срок, 

което представлява 73 % от общо свършените дела от този вид. 

През 2020 г. са решени общо 73 дела, от които 54 дела в тримесечен срок, 

което представлява 74 % от общо свършените дела от този вид. 

През 2019 г. са решени общо 88 дела, от които 67 дела в тримесечен срок, 

което представлява 76 % от общо свършените дела от този вид.  

През 2018 г. са решени общо 96 дела, от които 78 дела в тримесечен срок, 

което представлява 81 % от общо свършените дела от този вид.  

През 2017 г. са решени общо 103 дела, от които 84 дела в тримесечен срок, 

което представлява 82 % от общо свършените дела от този вид.  

През 2016 г. са решени общо 92 дела, от които 69 дела в тримесечен срок, 

което представлява 75 % от общо свършените дела от този вид.  

Видно е, че през 2019г. е било налице влошаване на показателя относно 

приключване на делата в 3-месечен срок с 5%, през 2020г процентът е почти 

идентичен, но все пак може да се посочи, че този вид дела са най-трудни за 

приключване в този срок. Още повече, че по закон самото насрочване на 

разпоредителното заседание и съдебното заседание е общо в такъв срок. 

През отчетния период в съда са разгледани и решени общо 19 наказателни 

дела по реда на глава 27 НПК „Съкратено съдебно следствие в производството 

пред първата инстанция”, 55 дела по реда на глава 29 НПК „Решаване на делото 

със споразумение”, няма дела разгледани по реда на глава 24 НПК „Бързо 

производство”. От прекратените общо 69 дела, 14 са прекратени по други 

причини, а останалите 55 дела са със споразумение.  

В Окръжен съд-гр.Плевен като цяло не се наблюдава значително забавяне 

на производството по наказателни общ характер дела. Причините за забавяне на 

производството по някои от делата се изразяват в нередовното призоваване  на 

страните и свидетелите по делата/по различни не зависещи от съда причини/, в 

неявяването по уважителни причини в съдебно заседание на подсъдими и 

техните защитници, а по дела, които представляват фактическа и правна 

сложност – в необходимостта да се събират и проверяват нови доказателства, да 

се призовават голям брой свидетели и вещи лица. Съществено забавяне се 

получава по делата, по които се извършват следствени действия по делегация в 

чужбина или се призовават лица. След промяната на чл.329 ал.2 от НПК, с която 

се въвежда задължителното участие на подсъдимия във въззивното производство 
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съществено се забави този вид производство. Това е така защото при 

неявяването на подсъдимия или подсъдимите/въпреки редовното призоваване/ се 

налага отлагане на делото за принудителното довеждане на съответното лице. 

ж/ частни наказателни дела първа инстанция 

През 2021 г. са свършени общо 519 дела. В срок до три месеца са решени 

499 дела, което представлява 96% от общо свършените дела от този вид. 

През 2020 г. са свършени общо 511 дела. В срок до три месеца са решени 

495 дела, което представлява 97% от общо свършените дела от този вид. 

През 2019 г. са свършени общо 628 дела. В срок до три месеца са решени 

620 дела, което представлява 99% от общо свършените дела от този вид. 

През 2018 г. са свършени общо 823 дела. В срок до три месеца са решени 

816 дела, което представлява 99% от общо свършените дела от този вид. 

През 2017 г. са свършени общо 914 дела. В срок до три месеца са решени 

907 дела, което представлява 99% от общо свършените дела от този вид. 

През 2016 г. са свършени общо 593 дела. В срок до три месеца са решени 

589 дела, което представлява 99% от общо свършените дела от този вид. 

От горните цифри е видно, че е налице съществено намаление на този вид 

дела през отчетната година, но броят на приключилите дела в тримесечен срок се 

запазва. 

Броят на дадените разрешения за прилагане на СРС за 2021 г. е 85, а на 

постановените откази е 4. Изготвените веществени доказателствени средства са 

22 броя.  

з/ частни наказателни дела разпити 

През 2021 г. са решени 38 дела за разпити пред съдия, всички приключили 

в тримесечен срок. 

През 2020 г. са решени 66 дела за разпити пред съдия, всички приключили 

в тримесечен срок. 

През 2019 г. са решени 51 дела за разпити пред съдия, всички приключили 

в тримесечен срок. 

През 2018 г. са решени 66 дела за разпити пред съдия, всички приключили 

в тримесечен срок. 

През 2017 г. са решени 55 дела за разпити пред съдия, всички в тримесечен 

срок. 

През 2016 г. са решени 80 дела за разпити пред съдия, всички в тримесечен 

срок.  

Б.Въззивни дела/граждански, търговски и наказателни/ 

а/ въззивни граждански дела 

През 2021 г. са били решени общо 516 дела, от които 386 дела в 

тримесечен срок, което представлява 75% от общо свършените дела. 

През 2020 г. са били решени общо 681 дела, от които 426 дела в 

тримесечен срок, което представлява 63% от общо свършените дела. 

През 2019 г. са били решени общо 622 дела, от които 498 дела в 

тримесечен срок, което представлява 80% от общо свършените дела. 
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През 2018 г. са били решени общо 457 дела, от които 393 дела в 

тримесечен срок, което представлява 86% от общо свършените дела. 

През 2017 г. са били решени общо 491 дела, от които 429 дела в 

тримесечен срок, което представлява 87% от общо свършените дела. 

През 2016 г. са били решени общо 526 дела, от които 464 дела в 

тримесечен срок, което представлява 88% от общо свършените дела.  

През 2019г. е било налице съществено увеличение на този вид дела с 36%. 

През 2020г увеличаването на броя на тези дела продължава като увеличението е 

с над 10%. Това увеличение и периодите без образуване и разглеждане на дела 

по време на извънредното положение обяснява снижения процент на броя на 

делата, приключили в 3-месечен срок.  

б/ частни граждански дела втора инстанция 

През 2021 г. са решени 320 дела. В срок до три месеца са решени 318 дела, 

което представлява 99% от общо свършените дела от този вид. 

През 2020 г. са решени 285 дела. В срок до три месеца са решени 283 дела, 

което представлява 99% от общо свършените дела от този вид. 

През 2019 г. са решени 204 дела. В срок до три месеца са решени 200 дела, 

което представлява 98% от общо свършените дела от този вид. 

През 2018 г. са решени 256 дела. В срок до три месеца са решени 251 дела, 

което представлява 98% от общо свършените дела от този вид. 

През 2017 г. са решени 312 дела. В срок до три месеца са решени 310 дела, 

което представлява 99% от общо свършените дела от този вид. 

През 2016 г. са решени 316 дела. В срок до три месеца са решени 314 дела, 

което представлява 99% от общо свършените дела от този вид. 

Тенденцията за намаляване на този вид дела  от 2016 г насам е прекъсната 

през отчетната 2020г. Броят на този вид дела е увеличен с 40%, но въпреки 

това и при епидемична обстановка се наблюдава  устойчива тенденция за 

решаване на тези дела в тримесечен срок в близки до 100% параметри. 

в/ въззивни наказателни общ характер дела 

През 2021 г. са решени общо 140 дела. В срок до три месеца са свършени 

97 дела, което представлява 69% от общо свършените дела от този вид. 

През 2020 г. са решени общо 129 дела. В срок до три месеца са свършени 

91 дела, което представлява 71% от общо свършените дела от този вид.   

През 2019 г. са решени общо 153 дела. В срок до три месеца са свършени 

114 дела, което представлява 75% от общо свършените дела от този вид.   

През 2018 г. са решени общо 171 дела. В срок до три месеца са свършени 

142 дела, което представлява 83% от общо свършените дела от този вид.   

През 2017 г. са решени общо 175 дела. В срок до три месеца са свършени 

149 дела, което представлява 85% от общо свършените дела от този вид.   

През 2016 г. са решени общо 209 дела. В срок до три месеца са свършени 

179 дела, което представлява 86% от общо свършените дела от този вид.   

Налице е трайна тенденция за намаление на този вид дела. Забавянето на 

този вид дела е свързано с въвеждането на разпоредбата на чл.329 ал.2 от НПК, 
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съгласно която по дела с обвинение за тежко престъпление присъствието на 

подсъдимия в съдебно заседание е задължително.  

г/ частни наказателни дела втора инстанция 

През 2021 г. са решени 157 дела. В срок до три месеца са решени 147 дела, 

което представлява 94% от общо свършените дела от този вид. 

През 2020 г. са решени 223 дела. В срок до три месеца са решени 215 дела, 

което представлява 96% от общо свършените дела от този вид. 

През 2019 г. са решени 205 дела. В срок до три месеца са решени 200 дела, 

което представлява 98% от общо свършените дела от този вид.  

През 2018 г. са решени 220 дела. В срок до три месеца са решени 219 дела, 

което представлява 100% от общо свършените дела от този вид.  

През 2017 г. са решени 203 дела. В срок до три месеца са решени 201 дела, 

което представлява 99% от общо свършените дела от този вид.  

През 2016 г. са решени 221 дела. В срок до три месеца са решени 217 дела, 

което представлява 98 % от общо свършените дела от този вид.  

Налице е увеличение на този брой дела, което обаче не се е отразило на 

сроковете за тяхното приключване. 

 

През 2021 година са решени общо 1212 граждански дела. В срок до три 

месеца са свършени 906 дела, което представлява 75% от общо решените дела. 

През 2021 година са решени общо 969 наказателни дела. В срок до три 

месеца са решени 864 дела, което представлява 89% от общо свършените дела.

  

През 2020 година са решени общо 1002 наказателни дела. В срок до три 

месеца са решени 921 дела, което представлява 92% от общо свършените дела.

  

През 2019 година са решени общо 1254 граждански дела. В срок до три 

месеца са свършени 998 дела, което представлява 80% от общо решените дела. 

През 2019 година са решени общо 1126 наказателни дела. В срок до три 

месеца са решени 1053 дела, което представлява 94% от общо свършените дела. 

През 2018 година са решени общо 1175 граждански дела. В срок до три 

месеца са свършени 976 дела, което представлява 83% от общо решените дела. 

През 2018 година са решени общо 1379 наказателни дела. В срок до три 

месеца са решени 1324 дела, което представлява 96% от общо свършените дела. 

През 2017 година са решени общо 1313 граждански дела. В срок до три 

месеца са свършени 1072 дела, което представлява 82% от общо решените дела. 

През 2017 година са решени общо 1450 наказателни дела. В срок до три 

месеца са решени 1396 дела, което представлява 96% от общо свършените дела. 

През 2016 година са решени общо 1428 граждански дела. В срок до три 

месеца са свършени 1233 дела, което представлява 86% от общо решените дела. 

През 2016 година са решени общо 1195 наказателни дела. В срок до три 

месеца са решени 1134 дела, което представлява 95% от общо свършените дела. 

Видно е от горното, че както по граждански, така и по наказателни дела 
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правораздаването е на високо ниво от гледна точка бързината. Обяснението за 

минималното снижаване на бързината при гражданските дела е техния увеличен 

брой с близо 10% и периодите през  годината,в които не се образуваха и 

разглеждаха дела. Снижението в показателя за бързина при наказателните дела е 

по – малко, но то е свързано и с малко над 10%-ното намаление на наказателните 

дела.  

  

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

А. Първоинстанционни дела/граждански, търговски и наказателни/. 

а/ граждански и търговски дела първа инстанция 

През 2021 г. със съдебен акт по същество са били решени общо 259 дела, 

от които 118 граждански дела първа инстанция и 141 търговски дела. 

През 2020 г. със съдебен акт по същество са били решени общо 264 дела, 

от които 141 граждански дела първа инстанция и 123 търговски дела. 

През 2019 г. със съдебен акт по същество са били решени общо 320 дела, 

от които 108 граждански дела първа инстанция и 212 търговски дела. 

През 2018 г. със съдебен акт по същество са били решени общо 366 дела, 

от които 130 граждански дела първа инстанция и 236 търговски дела 

През 2017 г. със съдебен акт по същество са били решени общо 307 дела, 

от които 118 граждански дела първа инстанция и 189 търговски дела 

През 2016 г. със съдебен акт по същество са били решени общо 302 дела, 

от които 138 граждански дела първа инстанция и 164 търговски дела 

Решените със съдебен акт по същество граждански дела първа 

инстанция и търговски дела се разпределят както следва:  59 дела са за искове 

по СК и ЗЛС, облигационни искове – 36 дела; установителни искове 14 дела, 

обезпечения – 37 дела, 3 дела частни производства, други граждански дела 5 

броя. 57 дела са за Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи 

се до търговска сделка /обективна или субективна/, 1 дело е свързано с иск за 

отмяна на решение на общо събрание на ТД и нищожност при повторност на 

отменено решение на орган на ТД, 10 дела са по иска за прекратяване на ТД по 

съдебен ред, 1 дело е относно иск за обезщетение за вреди причинени от членове 

на органи на ТД или други ЮЛ, 2 дела са за иск за заплащане на дивидент и 

равностойността на дружествен дял. Също така има 13 броя дела по обжалване 

отказ на длъжностното лице по ЗТР за вписване/обявяване, 1 дело е за иск за 

прекратяване на кооперация по съдебен ред и 4 частните търговски дела, които 

също са приключили със съдебен акт по същество. 

б/ частни граждански дела без жалби за бавност 

През 2021 г. с акт по същество са решени 13 дела. 

През 2020 г. с акт по същество са решени 14 дела. 

През 2019 г. с акт по същество са решени 15 дела. 

През 2018 г. с акт по същество са решени 14 дела. 

През 2017 г. с акт по същество са решени 11 дела. 

През 2016 г. с акт по същество са решени 7 дела. 
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 в/ жалби за бавност 

През 2020 г. с акт по същество са били решени 2 дела. 

През 2020 г. с акт по същество е било решено 1 дело. 

През 2019 г. няма разглеждани и решени жалби за бавност. 

През 2018 г. с акт по същество е било решено 1 дело. 

През 2017 г. с акт по същество са били решени 4 дела. 

През 2016 г. с акт по същество са били решени 4 дела. 

 г/ фирмени дела 

През 2021 г. няма решени дела от този вид. 

През 2020 г. няма решени дела от този вид. 

През 2019 г. няма решени дела от този вид. 

През 2018 г. няма решени дела от този вид. 

През 2017 г. са решени общо 122 дела – всички в тримесечен срок 

През 2016 г. са решени общо 196 дела – всички в тримесечен срок 

  

 д/ наказателни общ характер дела 

През 2021 г. с акт по същество са били решени 42 дела 

През 2020 г. с акт по същество са били решени 29 дела 

През 2019 г. с акт по същество са били решени 41 дела 

През 2018 г. с акт по същество са били решени 54 дела 

През 2017 г. с акт по същество са били решени 56 дела 

През 2016 г. с акт по същество са били решени 59 дела 

Очертана е ясна тенденция за намаление на този вид дела. 

През 2021 г. в Плевенския окръжен съд са постановени 42 присъди, като по 

69 дела производството е прекратено или е постигнато споразумение, като по 11 

от тях е постигнато споразумение по чл.381-384 от НПК, а по 44 дела е сключено 

споразумение по чл.382 НПК. 

Решените през отчетния период със съдебен акт по същество наказателни 

дела първа инстанция се разпределят както следва: 9 дела са за престъпления по 

глава ІІ от НК „Престъпления против личността - убийства”, 4 дела от 

приключените в отчетният период със съдебен акт по същество е с предмет 

„Други престъпления против личността, 5 дела са за „Престъпления против 

личността“, 7 дела са за престъпления против стопанството, 5 дела от 

приключилите със съдебен акт по същество, са за престъпления против 

финансовата,  данъчната и осигурителната системи, 6 дела за престъпления 

против дейността на държавните органи и обществените организации. 6 дела 

приключили със съдебен акт по същество са за общоопасни престъпления. 

Б. Въззивни производства/граждански, търговски и наказателни/ 

а/ въззивни граждански дела 

През 2021 г. със съдебен акт по същество са  били решени общо 450 дела. 

През 2020 г. със съдебен акт по същество са  били решени общо 624 дела. 

През 2019 г. със съдебен акт по същество са  били решени общо 547 дела.  

През 2018 г. със съдебен акт по същество са  били решени общо 406 дела.  
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През 2017 г. със съдебен акт по същество са  били решени общо 439 дела.  

През 2016 г. със съдебен акт по същество са  били решени общо 468 дела.  

Видно е от горното, че има съществено увеличение на този вид дела с 15% 

в сравнение с предходната година. 

б/ частни граждански дела втора инстанция 

През 2021 г. със съдебен акт по същество са  били решени общо 269 дела. 

През 2020 г. със съдебен акт по същество са  били решени общо 251 дела. 

През 2019 г. със съдебен акт по същество са  били решени общо 186 дела. 

През 2018 г. със съдебен акт по същество са  били решени общо 220 дела. 

През 2017 г. със съдебен акт по същество са  били решени общо 264 дела. 

През 2016 г. със съдебен акт по същество са  били решени общо 276 дела. 

в/ въззивни наказателни общ характер дела 

През 2021 г. със съдебен акт по същество са  били решени общо 122 дела.  

През 2020 г. със съдебен акт по същество са  били решени общо 115 дела.  

През 2019 г. със съдебен акт по същество са  били решени общо 140 дела. 

През 2018 г. със съдебен акт по същество са  били решени общо 157 дела.  

През 2017 г. със съдебен акт по същество са  били решени общо 168 дела.  

През 2016 г. със съдебен акт по същество са  били решени общо 197 дела.  

 г/ частни наказателни дела втора инстанция 

През 2021 г. със съдебен акт по същество са  били решени общо 143 дела. 

През 2020 г. със съдебен акт по същество са  били решени общо 203 дела. 

През 2019 г. със съдебен акт по същество са  били решени общо 186 дела. 

През 2018 г. със съдебен акт по същество са  били решени общо 203 дела. 

През 2017 г. със съдебен акт по същество са  били решени общо 192 дела. 

През 2016 г. със съдебен акт по същество са  били решени общо 207 дела. 

 

2.2 Брой на прекратените дела. Причини. Основание за прекратяване. 

Прекратени и върнати за доразследване дела. 

А. Първоинстанционни дела/граждански, търговски и наказателни/. 

а/ граждански и търговски дела първа инстанция 

През 2021 г. са били прекратени производствата по 117 дела, от които 56 

граждански дела и 61 търговски дела. Поради оттегляне на исковата молба са 

прекратени производствата по 14 граждански дела, поради обстоятелството, че 

делото не е било подсъдно на Окръжен съд-гр. Плевен са прекратени 

производства по 13 дела, поради неотстранени нередовности в исковата молба са 

прекратени 11 дела и по други причини 18 броя дела. Няма граждански дела 

първа инстанция прекратени поради сключване на спогодба. 

Поради оттегляне на исковата молба са прекратени производствата по 11 

търговски дела, поради връщане на исковата молба заради неотстранени  

нередовности са прекратени производствата по 27 дела, 2 дела са прекратени, 

защото не са подсъдни на Окръжен съд Плевен, по спогодба са прекратени 3 

дела, а по други причини са били прекратени производствата по 18 дела. 

През 2020 г. са били прекратени производствата по 110 дела, от които 48 
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граждански дела и 62 търговски дела. Поради оттегляне на исковата молба са 

прекратени производствата по 8 граждански дела, поради обстоятелството, че 

делото не е било подсъдно на Окръжен съд-гр. Плевен са прекратени 

производства по 12 дела, поради неотстранени нередовности в исковата молба са 

прекратени 8 дела и по други причини 20 броя дела. Няма граждански дела 

първа инстанция прекратени поради сключване на спогодба. 

Поради оттегляне на исковата молба са прекратени производствата по 15 

търговски дела, поради връщане на исковата молба заради неотстранени  

нередовности са прекратени производствата по 3 дела, 9 дела са прекратени, 

защото не са подсъдни на Окръжен съд Плевен, по спогодба са прекратени 2 

дела, а по други причини са били прекратени производствата по 33 дела. 

През 2019 г. са били прекратени производствата по 108 дела, от които 51 

граждански дела и 57 търговски дела. Поради оттегляне на исковата молба са 

прекратени производствата по 2 граждански дела, поради обстоятелството, че 

делото не е било подсъдно на Окръжен съд-гр. Плевен са прекратени 

производства по 9 дела, поради неотстранени нередовности в исковата молба са 

прекратени 14 дела и по други причини 26 броя дела. Няма граждански дела 

първа инстанция прекратени поради сключване на спогодба. 

Поради оттегляне на исковата молба са прекратени производствата по 8 

търговски дела, поради връщане на исковата молба заради неотстранени  

нередовности са прекратени производствата по 9 дела, 17 дела са прекратени, 

защото не са подсъдни на Окръжен съд Плевен, по спогодба са прекратени 4 

дела, а по други причини са били прекратени производствата по 19 дела. 

През 2018  г. са били прекратени производствата по 91 дела, от които 35 

граждански дела и 56 търговски дела. Поради оттегляне на исковата молба са 

прекратени производствата по 6 граждански дела, поради обстоятелството, че 

делото не е било подсъдно на Окръжен съд-гр. Плевен са прекратени 

производства по 4 дела, по спогодба са прекратени 2 дела, поради неотстранени 

нередовности в исковата молба са прекратени 14 дела и по други причини 9 броя 

дела. 

Поради оттегляне на исковата молба са прекратени производствата по 3 

търговски дела, поради връщане на исковата молба заради неотстранени  

нередовности са прекратени производствата по 8 дела, 11 дела са прекратени, 

защото не са подсъдни на Окръжен съд Плевен, по спогодба са прекратени 3 

дела, а по други причини са били прекратени производствата по 31 дела. 

През 2017  г. са били прекратени производствата по 75 дела, от които 29 

граждански дела и 46 търговски дела. Поради оттегляне на исковата молба са 

прекратени производствата по 2 граждански дела, поради обстоятелството, че 

делото не е било подсъдно на Окръжен съд-гр. Плевен са прекратени 

производства по 8 дела, по спогодба са прекратени 4 дела и по други причини 15 

броя дела. 

Поради оттегляне на исковата молба са прекратени производствата по 4 

търговски дела, поради връщане на исковата молба заради неотстранени  
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нередовности са прекратени производствата по 2 дела, 13 дела са прекратени, 

защото не са подсъдни на Окръжен съд Плевен, по спогодба са прекратени 4 

дела, а по други причини са били прекратени производствата по 23 дела. 

През 2016  г. са били прекратени производствата по 80 дела, от които 28 

граждански дела и 52 търговски дела. Поради оттегляне на исковата молба са 

прекратени производствата по 5 граждански дела, поради обстоятелството, че 

делото не е било подсъдно на Окръжен съд-гр. Плевен са прекратени 

производства по 9 дела, по спогодба няма дела и по други причини 15 броя дела. 

Поради това, че делото не е било подсъдно на Окръжен съд-гр. Плевен са 

прекратени производствата по 24 търговски дела, поради оттегляне на исковата 

молба са прекратени производствата по 7 търговски дела, поради връщане на 

исковата молба заради неотстранени  нередовности са прекратени 

производствата по 5 дела, по спогодба са прекратени 6 дела, а по други причини 

са били прекратени производствата по 7 дела. 

б/ частни граждански дела без жалби за бавност 

През 2021 г. са били прекратени производствата по 2 дела. 

През 2020 г. са били прекратени производствата по 2 дела. 

През 2019 г. са били прекратени производствата по 4 дела. 

През 2018 г. са били прекратени производствата по 4 дела. 

През 2017 г. са били прекратени производствата по 2 дела. 

През 2016 г. са били прекратени производствата по 4 дела. 

в/ наказателни общ характер дела 

През 2021 г. са били прекратени производствата по 69 дела. Поради 

решаване на делото със споразумение по чл.382 НПК са прекратени 44 дела, със 

споразумение по чл.384 НПК са приключили 11 дела и по други причини са 

прекратени 14 дела. 

През 2020 г. са били прекратени производствата по 44 дела. Поради 

решаване на делото със споразумение по чл.382 НПК са прекратени 25 дела, със 

споразумение по чл.384 НПК са приключили 8 дела и по други причини са 

прекратени 11 дела. 

През 2019 г. са били прекратени производствата по 47 дела. Поради 

решаване на делото със споразумение по чл.382 НПК са прекратени 24 дела, със 

споразумение по чл.384 НПК са приключили 13 дела и по други причини са 

прекратени 10 дела. 

През 2018 г. са били прекратени производствата по 42 дела. Поради 

решаване на делото със споразумение по чл.382 НПК са прекратени 25 дела, със 

споразумение по чл.384 НПК са приключили 4 дела и по други причини са 

прекратени 13 дела. 

През 2017 г. са били прекратени производствата по 47 дела. Поради 

решаване на делото със споразумение по чл.382 НПК са прекратени 28 дела, със 

споразумение по чл.384 НПК са приключили 15 дела и по други причини са 

прекратени 4 дела. 

През 2016 г. са били прекратени производствата по 33 дела. Поради 
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решаване на делото със споразумение са прекратени 27 дела, поради връщане на 

делото на прокурора за допълнително разследване е прекратено 1 дело и по 

други причини 5 дела. 

г/ частни наказателни дела първа инстанция 

През 2021 г. са били прекратени производствата по 40 дела. 

През 2020 г. са били прекратени производствата по 49 дела. 

През 2019 г. са били прекратени производствата по 53 дела. 

През 2018 г. са били прекратени производствата по 48 дела. 

През 2017 г. са били прекратени производствата по 52 дела. 

През 2016 г. са били прекратени производствата по 11 дела. 

Б. Въззивни дела /граждански, търговски и наказателни/  

а/ въвзивни граждански дела 

През 2020 г. са прекратени производствата по 66 дела. Поради 

неотстранени в срок нередовности на въззивната жалба са прекратени 4 дела, 

поради оттегляне на въззивната жалба и отказ от иска са прекратени 7 дела, 

поради сключване на спогодба няма прекратено дело, по други причини са 

прекратени производствата по 46 дела, поради недопустимост на иска са 

прекратени производствата по 9 дела. 

През 2020 г. са прекратени производствата по 57 дела. Поради 

неотстранени в срок нередовности на въззивната жалба са прекратени 3 дела, 

поради оттегляне на въззивната жалба и отказ от иска са прекратени 4 дела, 

поради сключване на спогодба е прекратено 1 дело, по други причини са 

прекратени производствата по 40 дела, поради недопустимост на иска са 

прекратени производствата по 9 дела. 

През 2019 г. са прекратени производствата по 75 дела. Поради 

неотстранени в срок нередовности на въззивната жалба е прекратено 1 дело, 

поради оттегляне на въззивната жалба и отказ от иска са прекратени 7 дела, 

поради сключване на спогодба са прекратени 2 дела, по други причини са 

прекратени производствата по 53 дела, поради недопустимост на иска са 

прекратени производствата по 12 дела. 

През 2018 г. са прекратени производствата по 51 дела. Поради 

неотстранени в срок нередовности на въззивната жалба са прекратени 2 дела, 

поради оттегляне на въззивната жалба и отказ от иска са прекратени 3 дела, по 

други причини са прекратени производствата по 34 дела, поради недопустимост 

на иска са прекратени производството по 12 дела. 

През 2017 г. са прекратени производствата по 52 дела. Поради 

неотстранени в срок нередовности на въззивната жалба са прекратени 3 дела, 

поради оттегляне на въззивната жалба и отказ от иска са прекратени 2 дела, 

поради сключване на спогодба е прекратено 1 дело, по други причини са 

прекратени производствата по 34 дела, поради недопустимост на иска са 

прекратени производството по 12 дела. 

През 2016 г. са прекратени производствата по 58 дела. Поради 

неотстранени в срок нередовности на въззивната жалба са прекратени 8 дела, 
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поради оттегляне на въззивната жалба и отказ от иска са прекратени 4 дела, 

поради сключване на спогодба са прекратени 4 дела, по други причини са 

прекратени производствата по 31 дела, поради недопустимост на иска са 

прекратени производството по 11 дела. 

б/ частни граждански дела втора инстанция 

През 2021 г. са били прекратени производствата по 51 дела, като всички са 

прекратени по други причини. 

През 2020 г. са били прекратени производствата по 34 дела, като всички са 

прекратени по други причини.   

През 2019 г. са били прекратени производствата по 18 дела, като всички са 

прекратени по други причини. 

През 2018 г. са били прекратени производствата по 36 дела. 1 дело е 

прекратено по подсъдност, 5 дела поради недопустимост на иска и по други 

причини са прекратени производствата по 30 дела.   

През 2017 г. са били прекратени производствата по 48 дела. Поради 

неотстранени нередовности на жалбата са прекратени 4 дела, поради оттегляне 

на жалбата е прекратено 1 дело, 9 дела поради недопустимост на иска и по други 

причини са прекратени производствата по 27 дела.   

През 2016 г. са били прекратени производствата по 40 дела. Поради 

неотстранени нередовности на жалбата са прекратени 8 дела, поради оттегляне 

на жалбата 2 дела, върнати за продължаване на съдопроизводствените действия 

1 дело, 11 дела поради недопустимост на иска и по други причини са прекратени 

производствата по 18 дела.   

През 2021 г. в Плевенския окръжен съд е било прекратено производството 

по общо 234 граждански и търговски дела. 

През 2020 г. в Плевенския окръжен съд е било прекратено производството 

по общо 201 граждански и търговски дела. 

През 2019 г. в Плевенския окръжен съд е било прекратено производството 

по общо 201 граждански и търговски дела. 

През 2018 г. в Плевенския окръжен съд е било прекратено производството 

по общо 182 граждански и търговски дела. 

През 2017 г. в Плевенския окръжен съд е било прекратено производството 

по общо 177 граждански и търговски дела. 

През 2016 г. в Плевенския окръжен съд е било прекратено производството 

по общо 182 граждански и търговски дела. 

Налице е запазване на броя на прекратените дела от този вид през 2020г. 

в/ въззивни наказателни дела 

През 2021 г. са били прекратени производствата по 18 дела, по други 

причини. 

През 2020 г. са били прекратени производствата по 14 дела, по други 

причини. 

През 2019 г. са били прекратени производствата по 13 дела, по други 

причини. 
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През 2018 г. са били прекратени производствата по 14 дела – 5 дела поради 

оттегляне на иска и 9 дела по други причини. 

През 2017 г. са били прекратени производствата по 7 дела по други 

причини. 

През 2016 г. са били прекратени производствата по 12 дела по други 

причини. 

г/ частни наказателни дела втора инстанция  

През 2021 г. са били прекратени производствата по 14 дела. Поради 

оттегляне на жалбата или протеста са прекратени 2 дела, поради недопустимост 

на жалбата са прекратени 4 дела и по други причини 8 броя. 

През 2020 г. са били прекратени производствата по 20 дела. Поради 

оттегляне на жалбата или протеста е прекратено 1 дело, поради недопустимост 

на жалбата са прекратени 5 дела и по други причини 14 броя. 

През 2019 г. са били прекратени производствата по 19 дела. Поради 

оттегляне на жалбата или протеста са прекратени 3 дела, поради недопустимост 

на жалбата са прекратени 2 дела и по други причини 14 броя. 

През 2018 г. са били прекратени производствата по 17 дела. Поради 

оттегляне на жалбата или протеста са прекратени 3 дела, поради недопустимост 

на жалбата са прекратени 4 дела и по други причини 10 броя. 

През 2017 г. са били прекратени производствата по 11 дела. Поради 

оттегляне на жалбата или протеста са прекратени 2 дела, поради нередовност на 

жалбата е прекратено 1 дело и по други причини 8 броя. 

През 2016 г. са били прекратени производствата по 14 дела. Поради 

оттегляне на жалбата или протеста е прекратено 4 дела, поради недопустимост 

на жалбата или протеста е прекратено 1 дело, поради нередовност на жалбата е 

прекратено 1 дело и по други причини 8 броя. 

3.Висящи дела в края на отчетния период /по видове/. 

А. Първоинстанционни дела/граждански, търговски и наказателни/ 

а/ граждански – 67 дела 

б/търговски – 119 дела 

в/наказателни – 45 дела 

Б. Въззивни дела/граждански, търговски и наказателни/ 

а/ граждански – 107 дела 

б/наказателни – 51 дела 

Към 31.12.2021 г. висящи са останали общо 389 дела, от които 293 

граждански и търговски дела и 96 наказателни дела. 

Към 31.12.2020 г. висящи са останали общо 406 дела, от които 305 

граждански и търговски дела и 101 наказателни дела. 

Към 31.12.2019 г. висящи са останали общо 544 дела, от които 465 

граждански и търговски дела и 79 наказателни дела. 

Към 31.12.2018 г. висящи са останали общо 333 дела, от които 245 

граждански и търговски дела и 88 наказателни дела. 

Към 31.12.2017 г. висящи са останали общо 353 дела, от които 226 
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граждански и търговски дела и 127 наказателни дела. 

Към 31.12.2016 г. висящи са останали общо 310 дела, от които 236 

граждански дела и 74 наказателни дела. 

Висящите дела към края на отчетната 2020 г. подробно са посочени по 

видове и брой в таблица озаглавена „Отчет за работата на окръжен съд”, 

представляваща неразделна част от доклада. Снижен е броят на висящите дела, 

който показател естествено е свързан с броя и на постъпилите дела от всички 

видове.  

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

касационна проверка, изводи. 

А. Граждански и търговски дела 

От решените през 2021 г. 1010 граждански дела и 202 търговски дела, са 

били обжалвани съдебните актове по общо 106 дела, от които 61 граждански 

дела и 45 търговски дела. 

През 2021 година са върнати от институционална проверка 27 граждански 

дела първа инстанция и 47 търговски дела, със следните резултати: 

потвърдени са 51 дела - 25 граждански дела и 26 търговски дела, 26 дела не 

са допуснати до касационно обжалване - 24 граждански и 2 търговски, частично 

отменени са 21 дела - 7 граждански дела и 14 търговски дела, обезсилени са 2 

дела, които са граждански, а изцяло отменени са 10 дела - 5 граждански и 5 

търговски.  

 

Б. Наказателни дела. 

От решените през 2021 г. 969 наказателни дела са били обжалвани и 

протестирани 96 дела.  

Общо за 2021 година от институционална проверка са се върнали  47 

наказателни дела, със следните резултати:  

потвърдени 41 дела, 3 са отменени изцяло с постановяване на нова 

присъда, а 3 дела са изменени в наказателната част. 

От решените през отчетния период общо 1212 граждански и търговски 

дела – първа и втора инстанция, са били обжалвани съдебните актове по 106 

дела, като са останали висящи в края на отчетния период 293 дела. 

От решените през 2021 година общо 969 наказателни дела първа и втора 

инстанция, са били обжалвани и протестирани съдебните актове по 126 дела, 

като са останали висящи в края на отчетния период 96 дела. 

5. Структура на наказателната престъпност с влезли в сила присъди. 
През 2021 г. в Плевенския окръжен съд са влезли в сила 91 присъди, като 

има влезли в сила 4 оправдателни присъди. Съдени са общо 191 лица, като са 

осъдени 105 лица, а оправдани са трима. При тези данни за осъдени и оправдани 

лица се имат предвид и такива съдебни актове, които не са влезли в сила. 

През 2019 г. в Плевенския окръжен съд са влезли в сила 43 присъди и 37 

споразумения, като всички присъди са осъдителни. Съдени са общо 147 лица и 

са оправдани 11 от тях. Общо са осъдени 91 лица. При данните за съдени и 
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оправдани лица се имат предвид и такива съдебни актове които не са влезли в 

сила. 

През 2018 г. в Плевенския окръжен съд са влезли в сила 78 присъди, от 

които 77 осъдителни и 1 оправдателна. Съдени са общо 119 лица и са оправдани 

2 от тях. Общо са осъдени 100 лица. 

През 2017 г. в Плевенския окръжен съд са влезли в сила 72 присъди, от 

които 66 осъдителни и 6 оправдателна. Съдени са общо 120 лица и са оправдани 

5 от тях. Общо са осъдени 109 лица. 

През 2016 г. в Плевенския окръжен съд са влезли в сила 40 присъди, от 

които 37 осъдителни и 3 оправдателна. Съдени са общо 131 лица и са оправдани 

5 от тях. Общо са осъдени 69 лица. 

Наблюдава се устойчива тенденция за снижаване броя на оправданите 

лица като абсолютна величина. 

Постановените присъди през 2021 година по  наказателни дела първа 

инстанция се разпределят както следва: 

а/ „Престъпления против личността - убийства” 

През отчетната година са стояли за разглеждане общо 17 дела, от които 9 

са решени по същество с присъда, а 2 са прекратени. 

През 2021 г. са влезли в сила присъди по 9 дела за престъпления против 

личността - убийства.   

За престъпления с този предмет са съдени 18 подсъдими, като 7 от тях са 

осъдени, като са им наложени следните наказания: 

6 от осъдените лица са с наложено наказание до 3 години лишаване от 

свобода, като на 5 от тях наказанието е отложено с изпитателен срок. Едно 

осъдено лице е с наложено наказание между 10 и 30 години лишаване от 

свобода. 

б/ „Други престъпления против личността“ 

През отчетната година са стояли за разглеждане 11 дела с предмет „Други 

престъпления против личността”. Решени с присъда по същество са 4 дела, а 

прекратени и свършени със споразумение са 6.  

През 2021 г. за „Други престъпления против личността“ са влезли в сила 

съдебните актове по 7 дела.  

Осъдени са 17 лица, от които 13 на лишаване от свобода до 3 години, като 

10 от тях са с условно осъждане, 2 на лишаване от свобода от 3 до 10 години и 2 

лица на лишаване от свобода от 10 до 30 години. 

в/ „Престъпления против собствеността” 

През отчетната година са стояли за разглеждане 16 дела за „Престъпления 

против собствеността”, като 5 от тях са решени по същество с присъда и 5 са 

прекратени или свършени със споразумение. 

През 2021 г. за извършени „Престъпления против собствеността” са влезли 

в сила присъди по 5 дела. 

През отчетния период осъдените лица са 10. От тях 5 лица са осъдени на 

лишаване от свобода до 3 години, като 3 ще търпят присъдата условно. На 
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лишаване от свобода над 3 до 10 години са осъдени 4 лица, а на лишаване от 

свобода над 10 до 30 години – 1 лице. 

г/ „Престъпления против стопанството” 
През 2021 г. са стояли за разглеждане 21 дела за престъпления против 

стопанството. Решени с присъда по същество са 7, а прекратени и свършени със 

споразумение са 11 дела. 

 През 2021 г. са влезли в сила 15 присъди за „Престъпления против 

стопанството”. 

Осъдените лица са 16, като 15 от тях са с наложено наказание лишаване от 

свобода до 3 години, като 13 лица са с условно осъждане. Едно лице е осъдено 

на лишаване от свобода от 3 до 10 години. 

д/ „Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната 

системи” 
През отчетния период са стояли за разглеждане 11 дела за престъпления 

против финансовата, данъчната и осигурителната системи. Решени с присъда по 

същество са 5 от тях, а 4 са прекратени. 

През 2021 г. са влезли в сила 5 присъди.  

Осъдени са 6 лица, всички на лишаване от свобода до 3 години - условно. 

е/ „Престъпления против дейността на държавните органи и 

обществените организации ” 

През 2021 г. са стояли за разглеждане 22 дела за такива престъпления. 

Решени с присъда по същество са 6 дела, а прекратени и свършени със 

споразумение са 10 дела. 

През отчетния период са влезли в сила присъди по 12 дела. 

През 2021 г. за престъпления по тази глава са осъдени 14 лица. На 4 лица е 

наложено наказание лишаване от свобода до 3 години - условно, на 2 лица 

лишаване от свобода от 3 до 10 години, а на 8 лица е наложено наказанието 

„Пробация“. 

ж/ „Общоопасни престъпления” 

През 2021 г. са стояли за разглеждане 47 дела за Общоопасни 

престъпления. Решени с присъда по същество са 6 дела и прекратени и решени 

със споразумение са 31 дела. 

През отчетния период са влезли в сила присъди по 37 дела. 

През 2021 г. за Общоопасни престъпления са осъдени 35 лица. От тях на 

лишаване от свобода до 3 години са осъдени 33 подсъдими, от които 17 са 

осъдени условно, на 1 лице е наложено наказание лишаване от свобода от 3 до 

10 години и на едно лице е наложено наказание „Пробация“. 

През 2021 г. в Окръжен съд-гр. Плевен са постъпили 105 НОХдела, като са 

били внесени общо 61 обвинителни акта от Окръжна прокуратура. Към 

01.01.2021 г. несвършени от предходен период са били останали общо 40 НОХД 

или през отчетната година са стояли за разглеждане общо 145 НОХДела. През 

изминалата година са свършени общо 111 дела, като са постановени 42 присъди, 

55 дела са прекратени и свършени по споразумение, а 14 дела са прекратени по 
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различни други причини. 

6. Оправдателните присъди 

Постановени през 2021 година са 4 оправдателни присъди.  

По НОХДела №№868/2019 година, 869/2019 година, 26/2020 година и 

748/2020 година. 

Като причина за оправдателната присъда може да се посочи достигането 

до друг фактически извод след провеждане на съдебното следствие за 

авторството на деянието, както и  различното приемане на фактическата 

обстановка от тази предложена от прокурора след проведеното съдебно 

следствие и анализа на събраните доказателства, както и различен прочит на 

приложимата правна норма в аспекта на задължителната съдебна практика. 
  

ІІІ. СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН. АНАЛИЗ 

ПО ОБЩ БРОЙ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПО СВЪРШЕНИ ДЕЛА. 

Анализ на натовареността /по щат и действителна/ по наказателни и 

граждански дела – общо първа и втора инстанция. Средна натовареност 

спрямо общия брой дела за разглеждане и спрямо свършените. 

 

1. Оценка за дейността на съда и на всеки съдия в съответствие с 

показателите натовареност и качество. 

1. Изпълняващата функцията административен ръководител съдия 

Екатерина Панова е решила общо 140 дела – 2 нохд, 7 чнд, 1 внчхд, 1 внохд, 3 

вчнд, 3 граждански дела първа инстанция, 59 въззивни граждански дела, 46 

въззивни частни граждански дела, 13 търговски дела и 5 частни търговски дела.  

През 2021 година има върнати от обжалване 1 решение, което е 

потвърдено и 3 определения, които също са потвърдени.  

2. Заместник административният ръководител съдия Емил Банков е решил 

общо 172 дела - 15 нохд, 16 внохд, 2 внчхд, 117 чнд, 15 вчнд, 1 анд, 1 частно 

гражданско дело първа инстанция, 1 въззивно гражданско дело и 4 въззивни 

частни граждански дела. 

През 2021 година съдия Банков има 1 потвърдено решение и 3 потвърдени 

определения. 

3. Съдия Весела Сахатчиева е решила общо 89 дела – 34 въззивни 

граждански дела, 27 търговски дела, 3 частни търговски и 25 частни граждански 

дела втора инстанция. 

През отчетния период на съдия Сахатчиева са се върнали от обжалване 

решения със следните резултати: 5 са потвърдени, 1 не е допуснато до 

касационно обжалване и 3 бр. са изменени отчасти. От определенията: 2 са 

потвърдени, а 1 е изменено отчасти. 

4. Съдия Георги Грънчаров е решил общо 86 дела – 10 нохд, 13 внохд, 1 

внчхд, 1 ванд, 44 чнд, 16 вчнд и 1 анд. 

От обжалваните и върнатите през 2021 г. съдебни актове, съдията 

Грънчаров има 1 потвърдено решение и 1 присъда, която е изменена в 
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наказателната част по отношение на наказанието. Всички върнали се 

определения през 2021 година – 3 бр., са потвърдени.   

5. Съдия Доротея Симеонова е решила общо 96 дела, от които 11 нохд, 11 

внохд, 1 ванд, 56 чнд, 16 вчнд и 1 анд. 

През 2021 година са е върнала от касационна проверка 1 присъда, която е 

потвърдена от горната инстанция, 8 определения, които са потвърдени и 1 

определение, което е отменено изцяло.  

6. Съдия Емилия Кунчева е решила общо 79 дела, от които 39 въззивни 

граждански дела, 21 въззивни частно граждански дела и 15 търговски дела и 4 

частно търговски дела. 

През 2021 г. съдия Кунчева има върнати от институционална проверка 6 

потвърдени решения и 1 недопуснато до касационно обжалване.  

7. Съдия Жанета Димитрова е решила общо 93 дела – 36 граждански дела 

първа инстанция, 3 частни граждански дела, 36 въззивни граждански дела и 18 

въззивни частни граждански дела. 

През 2021 г. съдията Жанета Димитрова има върнати от обжалване 1 

потвърдено решение. 

8. Съдия Иван Радковски е решил общо 88  дела, от които 11 нохд, 11 

внохд, 2 внчхд, 48 чнд и 16 въззивни частни наказателни дела. 

През 2021 година върнатите от проверка съдебни актове са със следните 

резултати: 2 присъди изменени в наказателната част и 3 потвърдени 

определения. 

9. Съдия Калоян Гергов е решил 70 дела, от които 7 нохд, 9 внохд, 1 внчхд, 

2 ванд, 41 чнд и 10 въззивни частни наказателни дела. 

През 2021 година са се върнали 3 определения, които са потвърдени от 

горната инстанция. 

10. Съдия Красимир Петракиев е решил общо 83 дела - от тях 43 въззивни 

граждански дела, 24 въззивни частни граждански дела, 13 търговски дела и 3 

частни търговски дела.  

През отчетния период съдия Петракиев има 1 потвърдено решение и 1 

отменено отчасти определение. 

11. Съдия Кристина Лалева е решила 113 дела – 10 нохд, 14 внохд, 1 внчхд, 

2 ванд, 70 чнд, 15 вчнд и 1 анд. 

През 2021 година съдия Лалева има върнати 1 решение, което е изцяло 

отменено и 5 определения, които са потвърдени от горната инстанция. 

12. Съдия Мариан Иванов е решил 105 дела, от които 13 нохд, 14 внохд, 1 

ванд, 59 чнд и 18 въззивни частни наказателни дела. 

През 2021 г. на съдията Иванов са се върнали 2 потвърдени определения и 

1 определение, което е отменено изцяло.  

13. Съдия Методи Здравков е решил общо 103 дела – 41 граждански дела 

първа инстанция, 2 частни граждански дела първа инстанция, 38 въззивни 

граждански дела и 22 въззивни частни граждански дела. 

През 2021 г. съдия Здравков има върнати проверка 6 решения, които са 
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потвърдени и 1 изменено отчасти.  

14. Съдия Рени Георгиева е решила общо 84 дела – 43 въззивни 

граждански дела, 26 въззивни частни граждански дела, 12 търговски дела и 3 

частни търговски дела. 

През 2021 г. съдията Георгиева има върнали се 1 потвърдено решение, 5 

решения, които не са били допуснати до обжалване, 1 изцяло отменено решение 

и 5 решения, които са изменени отчасти. От определенията – 1 е потвърдено, а 1 

не е допуснато до обжалване. 

15. Съдия Рени Спартанска е решила общо 99 дела – 37 граждански дела 

първа инстанция, 5 частни граждански дела, 35 въззивни граждански дела и 22 

въззивни частни граждански дела. 

През 2021 година са се върнали от касационна проверка 12 решения – 2 

потвърдени, 3 недопуснати до обжалване, 1 е отменено изцяло, 2 обезсилени и 4 

изменени отчасти.  Също така има върнали се 3 потвърдени определения и 1 

недопуснато до касационно обжалване. 

16. Съдия Румен Лазаров е решил общо 100 дела – 18 нохд, 16 внохд, 1 

внчхд, 1 ванд, 49 чнд и 15 вчнд.  

През 2021 г. съдията Лазаров има 9 потвърдени определения. 

17. Съдия Светла Димитрова е решила общо 81 дела – 34 въззивни 

граждански дела, 23 въззивни частни граждански дела, 21 търговски дела и 3 

частно търговски дела. 

През 2021 г. има върнати от касационно обжалване 2 потвърдени решения, 

1 недопуснато до обжалване и 1 изменено отчасти. От определенията са се 

върнали 1 потвърдено и 1, което е изменено отчасти от горната инстанция.  

18. Съдия д-р Силвия Кръстева е решила общо 80 дела – 29 въззивни 

граждански дела, 17 въззивни частни граждански дела, 29 търговски дела и 5 

частни търговски дела. 

От върналите се през 2021 г. обжалвани дела на съдия д-р Кръстева, има 1 

потвърдено решение, 4 недопуснати до обжалване и 2 отменени изцяло. От 

определенията, които са се върнали от обжалване през 2021 година – 1 е 

отменено изцяло. 

19. Съдия Стефан Данчев е решил общо 89 дела, от които 38 въззивни 

граждански дела, 21 въззивни частни граждански дела, 29 търговски дела и 1 

частно търговско дело. 

През 2021 година съдия Данчев има върнати от проверка 4 потвърдени 

решения, 2 недопуснати до обжалване, 2 отменени изцяло и 2 изменени отчасти. 

От определенията се е върнало 1, което не е било допуснато до обжалване от 

горната инстанция. 

20. Съдия Татяна Бетова е решила общо 115 дела –  39 граждански дела 

първа инстанция, 7 частни граждански дела, 44 въззивни граждански дела и 25 

въззивни частни граждански дела.  

През 2021 г. има върнати от обжалване 4 потвърдени решения, 2 

недопуснати до обжалване, 2 отменени изцяло и 1 изменено отчасти. От 
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определенията са се върнали 5, които са потвърдени. 

21. Съдия Цезарина Йосифова е решила общо 112 дела – 14 нохд, 14 внохд, 

2 внчхд, 1 ванд, 65 чнд и 16 въззивни частни наказателни дела. 

През 2021 година, на съдия Йосифова са се върнали 2 обжалвани 

определения, които са с резултат „потвърдено“. 

22. Съдия Цветелина Янкулова е решила общо 77 дела, от които 40 

въззивни граждански дела, 22 въззивни частни граждански дела, 13 търговски 

дела и 2 частни търговски дела. 

През 2021 година върнатите от обжалване актове са със следния резултат: 

1 потвърдено решение, 2 решения недопуснати до касационно обжалване и 1 

изменено отчасти. А от определенията – 1 е потвърдено, 2 не са допуснати до 

обжалване, а 1 е отменено изцяло. 

23. Младши съдия Георги Алипиев е решил общо 26 дела - 1 внохд, 1 чнд, 

17 вчнд, 3 граждански дела втора инстанция и 4 часни граждански дела втора 

инстанция.  

През 2021 година няма върнати съдебни актове от инстанционна проверка 

на младши съдия Георги Алипиев. 

За периода 01.01.2020 – 31.12.2020 година, в Окръжен съд Плевен има 52 

бр. съдебни актове, изготвени извън срока, като 1 дело е въззивно наказателно от 

частен характер, 6 бр. са граждански дела първа инстанция, 36 дела са 

граждански втора инстанция и 9 са търговски дела. 

От тях 28 дела са със срок между 13.03.-13.05.2020 година, когато са били 

в сила Заповед №РД-84 от 16.03.2020 година и Заповед № РД-92 от 09.04.2020 

година на Председателя на Окръжен съд Плевен, според които достъпът до 

сградата на съда в този период е ограничен и се извършва само по предварително 

утвърден график. 

 

Следва да се има предвид, че показателите на всички съдии са на високо 

ниво. Не е  възможно подробното обсъждане в доклада на конкретните причини 

за евентуална пълна или частична отмяна, както и на обезсилване на всяко едно 

решение. Следва да се отбележи, че в потвърдените актове не се включват тези, 

които не са допуснати до касационно обжалване.  При един значителен брой от 

върналите се дела от инстанционна проверка не се поставя индекс.Това зависи от 

вида на отделните казуси и актове. В този смисъл изчисляването на някакво 

процентно  съотношение не дава адекватна и ясна статистическа картина и не 

обуславя нивото на качество. Като цяло е необходимо да се подчертае, че 

натовареността на съдиите в ПОС е разпределена по видове дела така, че да се 

постигне максимална справедливост от гледна точка на натовареността, което и 

да осигури спокойна и качествена работа. Броят на делата, по които актовете са 

изготвени извън инструктивните срокове, не е голям като забавянето не е 

съществено. През изминалата година причините за това се крият в особеностите 

и ограниченията във връзка с епидемичната обстановка и конкретни 
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обстоятелства за отделни съдии. Това не е система в работата на Окръжен съд - 

Плевен , но следва да се прецизира организацията на работа и тези случаи да се 

сведат до абсолютния минимум. 

3. Общо дела 

През отчетния период в съда са работили 26 съдии по щат – 13 в 

гражданското и търговското отделение и 13 в наказателното отделение. В 

наказателно и в гражданско отделение са отработени 264 човекомесеца. 

Средномесечно разгледани дела на един съдия на база щатното разписание 

през 2021 г. е  8,24   дела, а средномесечно свършените дела от един съдия на 

база утвърденото щатно разписание през 2020 г. са 6,99     дела. 

Средномесечно разгледани дела на един съдия на база щатното разписание 

през 2020 г. е  8,81   дела, а средномесечно свършените дела от един съдия на 

база утвърденото щатно разписание през 2020 г. са 7,51     дела. 

Средномесечно разгледани дела на един съдия на база щатното разписание 

през 2019 г. е  9,37   дела, а средномесечно свършените дела от един съдия на 

база утвърденото щатно разписание през 2019 г. са 7,63     дела. 

Средномесечно разгледани дела на един съдия на база щатното разписание 

през 2018 г. е  8,91   дела, а средномесечно свършените дела от един съдия на 

база утвърденото щатно разписание през 2018 г. са 7,88     дела. 

Средномесечно разгледани дела на един съдия на база щатното разписание 

през 2017 г. е  9,27   дела, а средномесечно свършените дела от един съдия на 

база утвърденото щатно разписание през 2017 г. са 8,22     дела. 

 Средномесечно разгледани дела на един съдия на база щатното 

разписание през 2016 г. е  8,73   дела, а средномесечно свършените дела от един 

съдия на база утвърденото щатно разписание през 2016 г. са 7,81     дела. 

Видно е, че е налице минимално намаление на показателите, което е 

свързано и с броя на постъпилите и разгледани дела през отчетния период, както 

и е повлияно от наличието на период по време на извънредното положение, през 

който не са образувани дела. 

Средномесечно разгледани дела на един съдия на база действителната 

натовареност през 2021 г. е 9,73 дела, а средномесечно свършените дела от един 

съдия на база действителната натовареност през 2021 г. са 8,26 дела. 

Средномесечно разгледани дела на един съдия на база действителната 

натовареност през 2020 г. е 9,92 дела, а средномесечно свършените дела от един 

съдия на база действителната натовареност през 2020 г. са 8,45 дела. 

Средномесечно разгледани дела на един съдия на база действителната 

натовареност през 2019 г. е 10,05 дела, а средномесечно свършените дела от един 

съдия на база действителната натовареност през 2019 г. са 8,18 дела. 

Средномесечно разгледани дела на един съдия на база действителната 

натовареност през 2018 г. е 9,66 дела, а средномесечно свършените дела от един 

съдия на база действителната натовареност през 2018 г. са 8,54 дела. 

Средномесечно разгледани дела на един съдия на база действителната 

натовареност през 2017 г. е 9,77 дела, а средномесечно свършените дела от един 
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съдия на база действителната натовареност през 2017 г. са 8,66 дела. 

Средномесечно разгледани дела на един съдия на база действителната 

натовареност през 2016 г. е 8,81 дела, а средномесечно свършените дела от един 

съдия на база действителната натовареност през 2016 г. са 7,88 дела. 

Анализът на данните сочи, че се е очертала трайна тенденция през  

предходните няколко години за увеличение на средномесечно разгледани дела 

на един съдия на база действителната натовареност като  през 2019г. г. е 

постигнат своеобразен връх. През 2020г има пренебрежимо малко намаление на 

действителната натовареност спрямо разгледаните дела, но пък е налице 

увеличение на тази  действителна натовареност спрямо решените дела. 

3. Граждански дела. 

Средномесечно разгледани граждански дела на един граждански съдия 

през 2021 г. на база утвърденото щатно разписание е 9,65 дела, а средномесечно 

свършените граждански дела от един граждански съдия през 2021 г. на база 

натовареност по щат са 7,77 дела. 

Средномесечните за разглеждане граждански и търговски дела на един 

съдия на база действителна натовареност през 2021 г. е 9,46 дела, а 

средномесечно свършените граждански дела от един съдия на база действителна 

натовареност през 2021 г. са 7,62 дела. Отработени са 159 човекомесеци, като 

изчислението на показателя става при съотнасяне на делата за разглеждане и 

съответно решените дела към тези отработени човекомесеци. 

4. Наказателни дела 

Средномесечно разгледани наказателни дела на един съдия на база 

утвърденото щатно разписание през 2021 г. е 6,83 дела, а средномесечно 

свършените наказателни дела от един съдия през 2021 г. са 6,21 дела.  

Средномесечните наказателни дела за разглеждане на един наказателен 

съдия на база действителна натовареност през 2021 г. е 10,14 дела/изчислява се 

на база дела за разглеждане и действително отработени човекомесеци в 

наказателно отделение/, средномесечно свършени дела от един наказателен 

съдия са 9,22 дела. Отработени са 105 човекомесеца, като изчислението на 

показателя става при съотнасяне на постъпилите дела и съответно решените дела 

към тези отработени човекомесеци. 

Анализът на статистическите данни за отчетния период позволява да се 

направи извод, че през 2020 г. магистратите в Плевенския окръжен съд са 

постигнали много добри резултати по отношение на насрочването, 

разглеждането и решаването в сроковете, предвидени в процесуалните закони на 

гражданските, търговските, наказателните, и фирмените дела.Известното 

отстъпление и снижаване на показателтие по отношение на приключването на 

делата в тримесечни срокове има обективно обяснение в извънредните 

обстоятелства, съпътстващи съдебната дейност през 2020г, които обстоятелства 

са свързани с епидемичната обстановка и нарушаване на ритъма на работа на 

съдилищата за отделни периоди.  Много добри са резултатите на магистратите и 

по отношение на качеството на постановяваните от тях съдебни актове. 
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Основание за този извод са следните резултати от обжалване пред по-горни 

инстанции: 

Обжалвани през 2021 година са 87 броя търговски дела, като от тях 

потвърдени са 9 броя, 2 не са допуснати до обжалване, 1 е изцяло отменено, 5 са 

изменени отчасти и невърнати от касационно обжалване са 34.  

През 2021 г. са обжалвани 47 граждански и частни граждански дела първа 

инстанция, от тях потвърдени са 8 броя, 2 дела са изцяло отменени, а невърнати 

от касационно обжалване са 27 дела.  

През 2021 г. са обжалвани 148 въззивни граждански и въззивни частни 

граждански дела, от тях потвърдени 9 броя, 20 дела не са допуснати до 

касационно обжалване, отменени изцяло са 5 дела, 1 дело е изменено отчасти, а 

не са се върнали от касационно обжалване 54 дела.  

През 2021 г. са обжалвани и протестирани 49 броя наказателни общ 

характер дела, от тях потвърдени са 5 броя, 3 дела са изменени отчасти, а 19 не 

са върнати от обжалване.  

През 2021 г. са обжалвани и протестирани 92 броя частни наказателни 

първа инстанция дела, от тях потвърдени са 38 броя, 3 броя са отменени изцяло, 

1 дело е изменено отчасти, а 31 дела не са се върнали от обжалване. 

През 2021 г. са обжалвани и протестирани 4 броя въззивни наказателни 

дела, от които 2 са се върнали без индекс и 2 все още не са се върнали от 

касационно обжалване.  

 

 

ІV. РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА. 

През 2020г. е извършена проверка от назначена от административния 

ръководител на Апелативен съд-Велико Търново комисия, относно 

организацията на административната дейност на съда, разпределение на делата, 

движението на делата, натовареност на съдиите и други. Констатациите след 

извършената проверка сочат на създадена много добра организация на работа, 

липсата на  установени проблеми, които да влияят на качеството и бързината на 

съдебната дейност.  Дадените препоръки и указания са  общи и свързани основно 

с усъвършенстване на работата. Предоставени са за запознаване от съдиите чрез 

вътрешната информационна система на Пл ОС, издадена е заповед на и.ф 

административен ръководител и се върви към изпълнението им на практика.  

 

V. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ, 
КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ 

1.Сграда, оборудване, проблеми. 

Плевенският окръжен съд се помещава в масивна пететажна 

административна сграда. Сградата е построена през 1972 г. и е собственост на 

Министерство на правосъдието. 

 Освен Окръжен съд-гр. Плевен в сградата се помещават и Окръжна 

прокуратура-гр. Плевен, Районен съд-гр. Плевен, Районна прокуратура-гр. 
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Плевен и  Областно звено „Охрана”-гр. Плевен. Поради големия брой на 

институциите, ползващи съдебната палата, помещенията в сградата са крайно 

недостатъчни за работещите в нея други магистрати, служители, инспектори и 

сътрудници по охраната от Областно звено „Охрана”-гр. Плевен. Условията за 

работа на магистратите и съдебните служители в Окръжен съд Плевен 

значително са подобрени още през 2013г. след настаняването на съдиите от ВС 

Плевен може да се твърди също, че магистратите и служителите работят в 

нормални условия. В максимална степен съдиите от ПОС са настанени в 

самостоятелни кабинети, а съдебните деловодители от гражданско и наказателно 

деловодство вече не работят по четирима, а по двама в стая. Във всяко 

деловодство има нормални условия за работа и дори осигурена работна маса за 

проучване на делата от гражданите и адвокатите. Констатираната в предходните 

години пренаселеност на магистрати и съдебни служители по отношение на 

Окръжен съд Плевен вече не е налице. В тази насока може да се каже, че както 

магистратите, така и съдебните служители имат създадени добри условия за 

работа.  

ТЕКУЩИ РЕМОНТИ: 

Както всяка година така и през 2021 г се извършиха текущи ремонти на 

съдийски кабинети и канцеларии. 

Смениха се три неработещи климатика в съдийски кабинети с нови. 

Направи се частична подмяна на мивки в санитарните възли.  

 

ПРИОРИТЕТНИТЕ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ: 

За 2021 година заложените ремонти: 

- Ремонт на покрива на конферентната зала.  

- Подмяна на дограмата на централния вход. 

- Ремонт на служебното стълбище. 

- Ремонт на коридора в сутерена. 

- Поставяне на термо-вентили на всички радиатори. 

- Подмяна на климатиците в окръжен съд, които в по-голямата си част са 

купувани преди повече от 15 години. Предвидени 3 броя.  

- Постепенна подмяна на ел. осветлението в цялата сграда с LED. 

- Текущ ремонт и подмяна на оборудване на съдийски кабинети и 

канцеларии. 

- Подмяна на подовата настилка на асансьорните кабини. 

За тази амбициозна ремонтна програма бяха направени обосновани 

искания за средства от ВСС, които се отпуснаха и всички по-горе изброени 

дейности се извършиха в рамките на календарната година. Даже допълнително 

се изградиха три канцеларии на мястото на конферентната зала за отпуснатите 

нови щатни бройки. 

За 2022 година са заложени ремонти, които да продължат посоката за 

създаване на по-добра работна среда: 

-Ремонти на съдийски кабинети и канцеларии. 
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-Продължава постепенната подмяна на климатици. 

-Подмяна на компрометирана на входа и по стълбището. 

-Прокарване  на топла вода през сервизните помещения до асансьорите. 

-Промяна на трасето на главния водопровод, за да се обособи едно 

помещение като истински архив до абонатната станция. 

            2. Техническо оборудване – компютри, мрежи, програмни 

продукти, проблеми.  
 В Плевенския окръжен съд се използват 3 сървъра  и  78 работни станции, 

от които 24 работни станции за магистрати, 4 работни станции за съдебни 

помощници, 10 работни станции за съдебни секретари, 3 работни станции за 

съдебни призовкари, 29 работни станции за съдебни деловодители и съдебни 

служители от общата администрация и 8 работни станции в 4 съдебни зали. 

Използват се 1 сървър и 5 специализирани компютри за управление на 

информационните табла. Използват се и 4 мобилни компютъра. 

В съда се поддържа вътрешна локална компютърна мрежа с 166 работни 

точки, която обхваща кабинетите на магистратите, новосъздадени 3 кабинета за 

съдебни помощници, канцелариите на съдебните служители, съдебните зали и 

сървърното помещение. През 2021 г. беше подменена и осъвременена цялата 

опорната мрежова техника с комутатори с пропускателна способност 1 Gbit/s. 

 Софтуерните продукти, които се използват в Плевенския окръжен съд са 

Windows 2019 Server, Windows 2008 R2 Server, Windows 10 Pro (64 bit), Windows 

7 Pro (64 bit), MS Office 2010 Pro, както и различен помощен софтуер. За защита 

от вируси и друг злонамерен софтуер на информацията и масивите данни, се 

използва антивирусна програма ESET Endpoint Antivirus и ESET Server Security. 

Използва се правно-информационната система AПИС7.  

Интернет свързаността на Окръжен съд – Плевен се осъществява през две 

отделни връзки: оптична със  скорост 300 Mbit/s и резервирана връзка с медна 

свързаност - ADSL Net Biz 20 Mbit/s. Свързаността към Единната 

информационна система на съдилищата (ЕИСС) се осъществява чрез отделна 

оптична и безжична 5G връзка за осъществяване на резервираност. 

 От 2008 г. в Окръжен съд - гр. Плевен е внедрена деловодна програма САС 

„Съдебно деловодство” от „Информационно обслужване” АД - клон гр. Варна, 

която е съобразена с организацията на работата в съда и законодателните 

промени. Автоматизираната система за управление на делата е с доказана висока 

ефективност и има осезаем положителен ефект за ускореното обработване на 

делата, за упражняване на своевременен контрол върху движението на делата и 

решаването им в законоустановените срокове, за бързото предоставяне на 
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информация на страните по делата и техните процесуални представители и на 

гражданите. 

От август 2020 г. в Окръжен съд - гр. Плевен беше внедрена и новата 

деловодна програма ЕИСС „Единна информационна система на съдилищата” от 

„Информационно обслужване” АД. Разпределението на делата и изчисляване на 

натовареността на съдиите се осъществяват също чрез ЕИСС. 

Всички магистрати и служители в съда ползват правно-информационната 

система АПИС7, като е осигурена възможност за ползването й и в съдебните 

зали от съдебният състав, на отделни компютърни конфигурации.. 

Функционират аудиозаписваща и озвучителна техника във всички съдебните 

зали, което значително улеснява съдебните секретари в изготвянето на 

протоколите от открити съдебни заседания. Закупени са и функционират web 

камери и компютърни колони за всички магистрати и за съдебните зали, като 

целта е те да се използват за онлайн свързаност, онлайн семинари и обучения. 

През 2021 г., след мотивирано искане до Комисия „КПКИТ“ към ВСС, бяха 

отпуснати средства за закупуване на 5 бр. информационни табла, специализиран 

софтуер и компютри за тях.  

Ежегодно се полагат усилия за поддържане и подобряване на материалната 

база и за осъвременяване на техниката, с която разполага Окръжен съд - Плевен. 

 Окръжен съд - Плевен работи с данни от автоматизираните 

информационни фондове на Национална база данни „Население” за извършване 

на справки в диалогов режим на работа. 

В експлоатация е и унифицирана интернет страница на Окръжен съд 

Плевен, разработена по проект „Доразвитие и централизиране на порталите в 

Сектор „Правосъдие“ за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-

правосъдие“. Ежедневно страницата се обновява с информация за насрочените 

заседания, постановените съдебни актове и влезлите в сила такива, като се 

съблюдават всички изисквания на Закона за защита на личните данни. 

Ежеседмично се актуализира и публикува „Регистър на отводите и 

самоотводите“ по НПК и ГПК за граждански и наказателни дела.  

Сайтът на съда се актуализира и с допълнителна информация, 

подпомагаща юридическите лица и гражданите: информация както за съда 

/персонал, контакти, банкови сметки и др./, така и част от вътрешните правила, 

действащи в съда, информация за движението на дела от обществен интерес, 

седмичен информационен бюлетин и др. 

Ежедневно се изпращат данни по съдебни дела към ЦУБИПСА, както и 

към Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП), предоставящ 
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функционалности като – достъп до електронно копие на дело, електронно 

призоваване, изпращане на съобщения по конкретно дело и др. 

Проблеми:  

Въпреки добрата техническа обезпеченост на ОС Плевен, все още основна 

част от наличната копирна техника е от 2013 година, като техническото й 

състояние вече е незадоволително. Въпреки редовно извършваните 

профилактики и ремонти е необходима подмяната й. 

 

КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ 

През 2021 година продължава практиката наложена в Окръжен съд Плевен, 

веднъж седмично, в сайта на съда, да се публикува информация за насрочените 

за разглеждане дела, през предстоящата седмица. Това се прави с цел 

информиране на обществото и прозрачност на работата на Окръжен съд Плевен. 

Такива съобщения, за насрочените за разглеждане дела, са публикувани 27 броя 

за 2021 година, като същите са изпратени своевременно и на електронните пощи 

на местните и регионални медии.  

Ежедневно или според графика на провеждане на съдебните заседания, се 

публикува информация и за разгледаните дела, резултата от проведеното 

заседание, постановените съдебни актове, както и причините за отлагане на 

делата. Такъв тип съобщения през 2021 година са публикувани 58 бр., като 

същите отново са изпратени и до имейлите на представителите на медиите в град 

Плевен. 

В сайта на Окръжен съд Плевен се публикуват и други съобщения, които са 

свързани с различни събития или дейности в съда, както и за организацията на 

работата в условията на пандемия, за изисквания, които е нужно да бъдат 

спазвани, промените в пропускателния режим на съдебната палата и за 

ограничаване на достъпа до сградата, когато е имало такова. Тези съобщения 

също са изпращани до медиите в град Плевен, с цел своевременното 

уведомяване на гражданите за всички настъпващи промени и изисквания, които 

са наложени с цел запазване живота и здравето, както на магистрати и 

служители, така и на всички граждани. 

Поради обявената пандемия на национално ниво и наложените 

ограничителни мерки, през изминалата 2021 година не се осъществиха лекциите 

в училищата по образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и 

гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. 
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За да бъдат спазени наложените ограничения, но все пак да се поддържа 

контакт с учениците, се организира конкурс за есе, за ученици от 8-ми до 12-и 

клас, на тема „Какво е за мен правосъдието и какъв трябва да бъде един съдия“. 

В сайта на съда бе публикувано обявление за организирането на такъв конкурс, 

като същото беше изпратено до местни и регионални медии. В обявлението беше 

подробно обяснен регламента за участие. Бяха получени 10 броя есета от 

ученици, както от плевенски гимназии, така и от други градове – София, Сливен, 

Перник, Троян, Ботевград. Комисия в състав лекторите от образователната 

програма - и.ф. административен ръководител председател на Окръжен съд 

Плевен съдия Екатерина Панова, зам. председателя на Окръжен съд Плевен 

съдия Емил Банков, съдия д-р Силвия Кръстева и съдия Светла Димитрова, 

както и служителят „Връзки с обществеността“ – Ина Минкова, класираха 

есетата, като определиха първо, второ, трето място и две поощрителни награди.  

В Деня на отворените врати, който се проведе на 16.04.2021 година, при 

стриктно спазване на наложените противоепидемични мерки, бяха наградени 

отличените есета, като за първо, второ и трето място бяха предвидени грамота и 

книга с юридическа тематика, а за двете поощрени есета имаше грамота и флаш 

памет. Отличените есета бяха публикувани на сайта на Окръжен съд Плевен, 

заедно с есе извън конкурсната програма, поради това, че авторът не е ученик, но 

все пак изпратено за обявения конкурс.  

На електронните пощи на местните и регионални медии, своевременно се 

изпращаше информация за етапите на провеждане на конкурса, както и снимки 

от Деня на отворените врати и самото награждаване. В резултат на това, в 

информационните сайтове бе отразено със снимки и информация случилото се. 

По Образователната програма през учебната 2021-2022 година е 

предвидено организирането на викторина, между отбори на ученици от 

гимназиалния етап на обучение. Викторината ще се проведе между отделните 

училища, желаещи да се включат, като броят на учениците в един отбор ще бъде 

съобразен с противоепидемичните изисквания и ограничения, които ще бъдат 

наложени тогава и ще е между три и пет участника. Предвидени са и награди за 

отличилите се. 

                              РАЙОННИ     СЪДИЛИЩА  

               Висящи дела в края на отчетния период – по районни 

съдилища. Обжалвани и протестирани съдебни актове, резултати от 

въззивна проверка по районни съдилища.Натовареност по районни 

съдилища. 

Постъпление на дела, за разглеждане и свършени дела в табличен вид и       
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висящи дела в края на отчетния период: 

 

            

 

 

Районен 

съд 

 

годин

а 

Висящи в 

началото 

на 

периода 

Постъпили 

през 

годината 

Всичко за 

разглеждане 

Свършени дела Висящи в 

края на 

периода 
Всичко В срок до 3 месеца 

Брой % 

Вид дела  Гр. Нак. Гр. Нак. Гр. Нак. Гр. Нак Гр. Нак. Гр. Нак общо Гр. Нак. 

ПЛЕВЕН 2017 731 273 9588 3557 10331 3838 9746 3571 8659 3294 89 92 91 585 267 

2018 585 267 9287 3061 9882 3346 9044 3100 8691 2815 96 90 93 838 246 

2019 838 246 8247 2696 9097 2958 8324 2743 7835 2473 94 90 92 773 215 

2020 773 215 7161 2563 7934 2778 7120 2411 6634 2088 93 87 92 814 367 

 2021 814 367 8038 2428 8852 2795 8086 2535 7263 2156 90 85 89 766 260 

ЛЕВСКИ 2017 38 30 880 557 920 587 871 529 781 494 90 93 91 49 58 

2018 49 58 844 451 897 509 825 459 766 403 93 88 91 72 50 

2019 72 50 947 445 1021 498 928 460 875 436 94 95 95 93 38 

2020 93 38 816 356 909 394 842 357 794 326 94 91 93 67 37 

 
2021 67 37 858 378 925 415 864 368 823 328 95 89 93 61 47 

Ч.БРЯГ 2017 67 64 1234 582 1301 646 1227 578 1131 507 92 88 90 68 74 

2018 74 68 1261 427 1235 495 1218 411 1173 352 96 86 91 117 84 

2019 117 84 1277 380 1394 464 1323 401 1252 305 95 76 86 71 63 

2020 71 63 1274 376 1345 439 1212 359 1152 255 95 71 90 133 80 

 
2021 133 80 1553 384 1686 464 1505 354 1344 254 89 72 86 181 110 

НИКОПОЛ 2017 50 12 733 359 784 371 725 342 653 321 90 94 92 59 29 

2018 59 29 831 327 890 358 856 337 812 298 95 88 92 34 21 

2019 34 21 662 305 696 326 636 308 610 280 96 91 94 60 18 

2020 60 18 557 243 617 261 574 228 532 189 93 83 90 43 33 

 
2021 43 33 683 227 726 260 662 229 602 193 91 84 89 64 31 

КНЕЖА 2017 110 36 895 317 1005 353 914 321 857 281 94 88 91 91 32 

2018 91 32 865 295 956 327 844 286 792 245 94 86 90 112 41 

2019 112 41 831 292 943 333 870 296 812 245 93 83 88 73 37 

2020 73 37 734 286 807 323 736 270 692 222 94 82 91 71 53 

 
2021 71 53 853 300 924 353 840 308 802 247 95 80 91 84 45 
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 Натовареност на съдилищата в табличен вид: 

 

 

районен 

съд 

година Отработ

ени 

човеком

есеци 

Действителна 

натовареност 

Натовареност по щат 

граждански наказателни общо 

   За 

разгле

ждане 

решени разгл реш разгл реш разгл реш 

ПЛЕВЕН 

2017 264 53.67 50.44 66.22 62.47 29.08 27.05 49.20 46.24 

2018 269 49.17 45.14 63.35 57.97 25.35 23.48 45.93 42.17 

2019 266 45.32 41.61 58.31 53.36 22.41 20.78 41.86 38.43 

2020 234 45,78 40,73 44,08 39,56 21,05 18,27 34,33 30,55 

 2021 252 46,22 42,15 52,69 48,13 21,17 19,20 38,82 35,40 

ЛЕВСКИ 

2017 30 50.23 46.67 * * * * 41.86 38.89 

2018 36 39.06 35.67 * * * * 39.06 35.67 

2019 36 42.19 38.56 * * * * 42.19 38.56 

2020 36 36,19 33,31 * * * * 36,19 33,31 

 2021 35 38,29 35,20 * * * * 37,22 34,22 

ЧЕРВЕН 

БРЯГ 

2017 37 52.62 48.78 * * * * 40.56 37.60 

2018 37 49.46 33.94 * * * * 38.13 33.94 

2019 36 51.61 47.89 * * * * 38.71 35.92 

2020 33 54,06 47,61 * * * * 37,17 32,73 

 2021 34 63,24 54,68 * * * * 44,79 38,73 

НИКОПОЛ 

2017 36 32.08 29.64 * * * * 32.08 29.64 

2018 36 34.67 33.14 * * * * 34.67 33.14 

2019 36 28.39 26.22 * * * * 28.39 26.22 

2020 36 24,39 22,28 * * * * 24,39 22,28 

 2021 26 37,92 34,27 * * * * 27,39 24,75 

КНЕЖА 

2017 36 37.72 34.31 * * * * 37.72 34.31 

2018 36 35.64 31.38 * * * * 35.64 31.39 

2019 36 35.44 32.39 * * * * 35.44 32.39 

2020 36 31,39 27,94 * * * * 31,39 27,94 

 2021 36 35,47 31,89 * * * * 35,47 31,89 

 
 

                         РАЙОНЕН СЪД – ПЛЕВЕН  
 

        НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

През отчетната 2021 г. са постъпили 2428 дела, от които 2427 

новопостъпили и 1 дело продължаващо под същия номер. От тях НОХД са 

786, 36 бр. са НЧХД, 112 броя дела са по чл.78А от НК, 885 са ЧНД, 90 броя са 

ЧНД-разпити, 519 са НАХД.  

В началото на отчетния период са останали висящи общо 367 броя 

наказателни дела, от които 140 НОХД, 15 НЧХД, 15 дела по чл.78А от НК, 22 

ЧНД и 175 броя НАХД. 
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През отчетната 2021 г. са разгледани общо 2795 наказателни дела, като от 

тях са приключени 2535 дела или 90,6%, в това число 813 НОХД, 36 НЧХД, 

120 дела по чл.78А от НК, 886 ЧНД, 590 НАХД. Производствата по чл.222 и 

чл.223 от НПК са общо 90 броя и са приключени.  

 

Вид дело Брой 

НОХД 813 

НЧХД 36 

НАХД 590 

78 А 120 

ЧНД 886 

ЧНД – разпити 90 

 

От свършените общо 2411 наказателни дела, със съдебен акт по 

същество са приключени 1725 бря дела  или 72%. От  тях 132 броя са НОХД, 

11 НЧХД, 94 дела по 78 а от НК, 827 ЧНД, 600 НАХД. Приключени с акт по 

същество са и общо 61 броя разпити като вид ЧНД. 

От свършените общо 2535 наказателни дела, със съдебен акт по същество 

са приключени 1686 броя дела, или 66,5%. От тях 151 броя са НОХД, 14 

НЧХД, 112 дела по чл.78А от НК, 807 ЧНД, 512 НАХД. Приключени с акт по 

същество са и общо 90 броя разпити като вид ЧНД. За съпоставка, от общо 

свършените през 2020 година 2 411 наказателни дела, със съдебен акт по 

същество са приключили 1725 броя дела или 72%. 

От общо свършените 2535 наказателни дела са прекратени общо 849 броя 

дела, или 33,5% от свършените, както следва: 662 броя НОХД, от които с 

определения по чл.382 от НПК - 205 броя, със споразумение по чл.384 от НПК 

- 408 броя, 30 броя НОХД са върнати за доразследване и 19 броя НОХД са 

прекратени по други причини; 22 броя НЧХД, от които 2 броя с споразумение 

по чл.384 от НПК и 20 броя по други причини; 8 броя дела по чл.78А от НК, 

от които 1 дело върнато за доразследване и 7 дела върнати по други причини; 

79 броя ЧНД и 78 броя НАХД. За съпоставка, от общо свършените 2411 

наказателни дела, през 2020 година са прекратени общо 686 броя дела, или  

25%.  

 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

През отчетната 2021 г. са постъпили 8038 дела, от които 8031 

новопостъпили и 7 дела продължаващи под същия номер.  

От постъпилите 8038 дела, 1846 са граждански дела, 82 бързи 

производства, 6 административни дела, 884 частно-граждански дела, 5178 дела 

по чл.410-417 от ГПК, 42 други граждански дела. От гражданските дела, 788 

дела са по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет. и ЗБЖИРБ, от тях 132 дела по чл.49 от 

СК, 181 дела по чл.50 от СК, 61 дела за издръжка, 77 дела по ЗЗДН. Постъпили 

са 364 дела по облигационни искове, 41 вещни дела, 67 делби и други искове 
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по ЗН, 568 установителни искове, 100 дела по КТ, 6 административни дела, 52 

молби за обезпечения на бъдещ иск, 801 частно-граждански дела, 5178 частно-

граждански дела по чл.410-417 от ГПК, 31 частно-граждански дела по 

процедури по различни регламенти, и 42 други граждански дела.  

В началото на 2021 г. са останали несвършени 814 граждански дела, от 

които 751 граждански дела, 31 бързи производства, 21 ч.гр.д., 8 дела по 

чл.410-417 от ГПК, и 3 други граждански дела.  

През 2021 г. общо са били разгледани 8852 граждански дела, от които 

2597 граждански дела, 113 бързи производства, 6 административни дела, 905 

частно-граждански дела, 5186 частно-граждански дела по чл.410-417 от ГПК, 

45 други граждански дела. Приключени са 8086 дела или 91,3% от 

разгледаните, от тях 7263 са приключени в тримесечен срок или 90%. По 

същество са решени 6925 дела или 85,6% от приключените, прекратени са 

1161 дела, или 14,4% от приключените. От приключените граждански дела, 

решени по същество са 1477 граждански дела по общия ред, 61 са бързи 

производства, 2 административни дела, 774 частно-граждански дела, 4580 

ч.гр.д. по чл.410-417 от ГПК, 31 други граждански дела. Прекратени са 1161 

дела, от които 431 граждански дела, 28 бързи производства, 1 

административно дело, 106 частно-граждански дела, 587 частно-граждански 

дела по чл.410-417 от ГПК, 8 други граждански дела. От прекратените 1161 

дела, 69 дела са прекратени по спогодба и 1092 дела по други причини. 

 

От решените през 2021 г. 8086 граждански дела, са свършени 800 дела по 

СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР и ЗЗДетето, 343 облигационни дела, 47 вещни дела, 77 

делби и други искове по ЗН, 637 установителни искове, 94 дела по КТ, 3 

административни производства, 51 обезпечения, 797 частни наказателни дела, 

5167 заповедни производства по чл.410-417 от ГПК, 31 частни производства 

по регламенти, 39 други граждански дела.  

От свършените 800 дела по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР и ЗЗДетето в тримесечен 

срок са решени 695 дела или 86,9%. 

От свършените 343 облигационни дела в тримесечен срок са решени 162 

дела или 47,2%. 

От свършените 47 вещни дела в тримесечен срок са решени 15 дела или 

31,9%. 

От свършените 77 делби и други искове по ЗН в тримесечен срок са 

решени 18 дела или 23,4%. 

От свършените 637 установителни искове в тримесечен срок са решени 

263 дела или 41,3%. 

От свършените 94 дела по КТ в тримесечен срок са решени 45 дела или 

47,9%. 

От свършените 3 административни производства в тримесечен срок са 

решени 2 дела или 66,7%. 
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От свършените 51 обезпечения в тримесечен срок са решени 51 дела или 

100%. 

От свършените 797 частни наказателни дела в тримесечен срок са решени 

781 дела или 98%. 

От свършените 5167 заповедни производства по чл.410-417 от ГПК в 

тримесечен срок са решени 5163 дела или 99,9%. 

От свършените 31 частни производства по регламенти в тримесечен срок 

са решени 31 дела или 100%. 

От свършените 39 други граждански дела в тримесечен срок са решени 36 

дела или 92,3%. 

 

              От разгледаните през 2020 г. 7934 граждански  дела, в тримесечен 

срок са свършени 6 634 дела или 83,52%.  

През 2020 година общо са разгледани 2153 граждански дела по 

общия ред, от тях в тримесечен срок са приключени  1000 броя дела или 

46,45%. От общо свършените дела от този вид, приключените в 3 месечен срок 

съставляват 70%. 

През 2020 година общо са разгледани 138 производства по чл. 310 

ГПК, от тях в тримесечен срок са приключени  90 броя дела или 65,22%. От 

общо свършените дела от този вид, приключените в 3 месечен срок 

съставляват 84%. 

През 2020 година общо са разгледани 9 административни дела, от 

тях в тримесечен срок са приключени  7 броя дела или 78%. От общо 

свършените дела от този вид, приключените в 3 месечен срок съставляват 

78%. 

През 2020 година общо са разгледани 741 Ч.гр.д., от тях в 

тримесечен срок са приключени  704 броя дела или 95%. От общо свършените 

дела от този вид, приключените в 3 месечен срок съставляват 98%. 

През 2020 година общо са разгледани 4 592 ЧГрД по чл. 410 и чл. 417 

ГПК, от тях в тримесечен срок са приключени  4 580 броя дела или 99,74%. От 

общо свършените дела от този вид, приключените в 3 месечен срок 

съставляват 100%. 

През 2020 година общо са разгледани 301 други граждански дела, от 

тях в тримесечен срок са приключени  253 броя дела или 84%. От общо 

свършените дела от този вид, приключените в 3 месечен срок съставляват 

92%. 

 От общо свършените през 2020 година  7120 граждански дела, 6634 

от тях са приключени в тримесечен срок или 93%. 

За съпоставка, през 2020 г. са разгледани 7934 дела, а са приключени 

7120 дела, или 89,7%, от тях в тримесечен срок – 6634 дела, или 93%. По 

същество са решени 6028 дела или 84,6% от свършените, прекратени са 1092 

дела или 15,4% от приключените. През 2019 г. са разгледани 9097 граждански 

дела, а са приключени 8324 дела или 91,5%, от тях в тримесечен срок - 7835 
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дела, или 94,1%. По същество са решени 7375 дела или 88,6% от свършените 

дела, прекратени са 949 или 11,4% от свършените дела.  

 

 
 

 
 
Наблюдава се отчетлива тенденция както за увеличаване на разгледаните 

гр.дела, така и за увеличение на процента решени дела по същество. Големият 

брой прекратени дела се дължи основно на прекратените през отчетната 2021 г. 
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производства по чл.410 и чл.417 ГПК - 587 дела. За сравнение техният брой през 

2020 г. е бил 548, а през 2019 г. - 333. Основна причина за това е прекратяването 

на голяма част от този вид дела поради изпращането им по подсъдност предвид 

изменението на чл.411, ал.1 от ГПК от 2015 г., с което се вмени на съда 

задължение да извършва служебна проверка на местната подсъдност при 

постъпване на заявлението, както и за изпращане на делото на местно 

компетентния съд, ако делото не му е подсъдно. Други най-чести причини за 

прекратяване на делата са неотстраняване на нередовности, оттегляне или отказ 

от иск.   

 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА:  

От всичко разгледани през 2021 г. общо 2795 наказателни дела, 

свършени са 2535 дела, от които в тримесечен срок – 2156 дела, или 85%.  

През 2021 година общо са разгледани 926 НОХД, свършени са 813 

НОХД, от тях в тримесечен срок са приключени 672 дела, или 83%.  

През 2021 година общо са разгледани 51 НЧХД, свършени са 36 НЧХД, 

от тях в тримесечен срок са приключени 15 дела или 42%.  

През 2021 година общо са разгледани 127 броя дела по чл.78А от НК, 

свършени са 120 от тях, от които в тримесечен срок 115 дела, или 86%. 

През 2021 година общо са разгледани 907 ЧНД, свършени са 886 ЧНД, от 

тях в тримесечен срок са приключени 881 броя дела, или 99%. 

През 2021 година общо са разгледани 90 ЧНД - разпити, приключени са 

90 дела, от тях в тримесечен срок са приключени 90 броя дела, или 100%.  

През 2021 година общо са разгледани 694 НАХД, приключени са 590 

дела, от тях в тримесечен срок са приключени 383 броя дела, или 65%.  

От разгледаните през 2020 г. общо 2 778 наказателни  дела, в 

тримесечен срок са свършени 2 088 дела или 75,16%.  

През 2020 година общо са разгледани 779 НОХД, от тях в 

тримесечен срок са приключени  542 броя дела или 67%. От общо свършените 

дела от този вид, приключените в 3 месечен срок съставляват 85%. 

През 2020 година общо са разгледани 50 НЧХД, от тях в тримесечен 

срок са приключени  21 броя дела или 42%. От общо свършените дела от този 

вид, приключените в 3 месечен срок съставляват 60%. 

През 2020 година общо са разгледани 123 броя дела по чл. 78 А НК, 

от тях в тримесечен срок са приключени  98 броя дела или 42%. От общо 

свършените дела от този вид, приключените в 3 месечен срок съставляват 

91%. 

През 2020 година общо са разгледани 924 ЧНД, от тях в тримесечен 

срок са приключени  890 броя дела или 96,32%. От общо свършените дела от 

този вид, приключените в 3 месечен срок съставляват 99%. 

През 2020 година общо са разгледани 61 ЧНД - разпити, от тях в 

тримесечен срок са приключени  61 броя дела или 100%. От общо свършените 

дела от този вид, приключените в 3 месечен срок съставляват 100%. 
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През 2020 година общо са разгледани 841 НАХД, от тях в 

тримесечен срок са приключени  476 броя дела или 57%. От общо свършените 

дела от този вид, приключените в 3 месечен срок съставляват 71%. 

От общо свършените през 2020 година  2 411 наказателни дела, 2088 

от тях са приключени в тримесечен срок или 87%. 

От разгледаните през 2019 г. 2958 дела, в тримесечен срок са 

свършени 2473 дела или 93,04%.  

От общо разгледаните 843 НОХД, свършените в тримесечен срок са 

649 или 76,99%.  

От общо разгледаните 69 НЧХД свършените в тримесечен срок са 36 

или 52,17%. 

От общо разгледаните 125 дела по чл. 78 А от НК свършените в 

тримесечен срок са 114 или 91,20%. 

От общо разгледаните 1015 ЧНД свършените в тримесечен срок са 

993 или 97,83%. 

От общо разгледаните 107 разпита свършените в тримесечен срок са 

107 или 100%. 

От общо разгледаните 799 НАХД свършените в тримесечен срок са 

574 или 71,84%. 

От разгледаните през 2018 година 2805 наказателни дела в 

приключилите в  тримесечен срок са били 90% спрямо свършените и 84% 

спрямо разгледаните. От приключилите 3100 наказателни дела,  в тримесечен 

срок са приключили 2805 наказателни дела, от които 782 НОХД или 90%, 28 

НЧХД или 61%, 116 дела по чл. 78 а от НК или 92%, 1083 ЧНД или 98%, 89 

ЧНД разпити или 100%, 707 НАХД или 82%. 

Разгледано в процентно съотношение и при гражданските и при 

наказателните дела се наблюдава спад  по показателя за приключени дела в 

тримесечен срок като при наказателните дела този спад е значително по – 

чувствителен. Това се наблюдава на фона на намалял брой разгледани дела. 

Обективно обяснение за това явление може да се намери и в наличието през  

2020г на период, през който не се разглеждаха дела освен определен вид 

производства, но на ниво Районен съд – Плевен следва да се обсъдят 

комплексно причините и да се предприемат мерки за недопускане на забавяне 

на отделните видове производства.  

 

РАЗГЛЕДАНИ ДЕЛА ПО ВИДОВЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ  

 
През 2021 г. е постъпило 1 дело за извършени ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 

ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА - УБИЙСТВА. Същото е останало несвършено в 

края на отчетния период. 

През 2021 г. са постъпили общо 35 броя дела за извършени 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА. С останалите несвършени в 

началото на периода, общият брой на разгледаните дела в тази група е 44. 
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Свършени са 35 броя дела, или 79,5%, от които в срок до 3 месеца – 26 дела. 

Постановени са 8 присъди, 25 дела са приключили със споразумение по 

чл.381-384 от НПК, 2 са прекратени. 

През 2021 г. са постъпили общо 21 броя дела за извършени ДРУГИ 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА. С останалите несвършени в 

началото на периода, общият брой на разгледаните дела в тази група е 34 броя 

дела. Свършени са 29 броя, или 85%, от които в срок до 3 месеца  - 15 дела 

Постановени са 15 присъди, 13 дела са приключили със споразумение по 

чл.381-384 от НПК, 1 дело е прекратено.  

През 2021 година е налице е тенденция за запазване броя на 

постъплението по този вид дела в сравнение с предходните години година. 

Следва да се отбележи, че това са едни от най-тежките за разглеждане дела в 

Плевенски районен съд, характеризиращи се с фактическа и правна сложност. 

През 2021 г. са постъпили общо 4 броя дела за извършени 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ, няма 

останали несвършени в началото на периода. От разгледаните 4 дела, 

свършени са 4 дела, или 100%, от които в срок до 3 месеца – 4 дела. Всичките 

4 дела са приключили със споразумение по чл.381 - 384 от НПК. 

През 2021 г. са постъпили общо 29 броя дела за извършени 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕСТВОТО И МЛАДЕЖТА. С 

останалите несвършени в началото на периода, общият брой на разгледаните 

дела в тази група е 40 броя дела. Свършени са 31 броя дела, или 77,5%, от 

които в срок до 3 месеца – 17 дела. Постановени са 21 присъди, 8 дела са 

приключили със споразумение по чл.381 - 384 от НПК, 2 дела са прекратени.  

През 2021 г. са постъпили общо 191 броя дела за извършени 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА. С останалите 

несвършени в началото на периода, общият брой на разгледаните дела в тази 

група е 239 броя дела. Свършени са 202 броя дела, или 84,5%, от които в срок 

до 3 месеца - - 155 дела. Постановени са 55 присъди, 129 дела са приключили 

със споразумение по чл.381 - 384 от НПК, 18 дела са прекратени.  

Налице е тенденция на запазване на постъплението на този вид дела в 

сравнение с предходните години. 

През 2021 г. са постъпили общо 70 броя дела за извършени 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО. С останалите несвършени 

в началото на периода, общият брой на разгледаните дела в тази група е 77 

броя дела. Свършени са 69 броя дела или 89,6%, от които в срок до 3 месеца – 

62 дела. Постановени са 4 присъди, 62 дела са приключили със споразумение 

по чл.381 - 384 от НПК, 3 дела са прекратени.  

 През 2021 г. са постъпили общо 13 броя дела за извършени 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ. С останалите несвършени в 

началото на периода, общият брой на разгледаните дела в тази група е 16 броя 

дела. Свършени са всички 16 дела, от които в срок до 3 месеца – 13 дела. 
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Постановени са 2 присъди, 10 дела са приключили със споразумение по чл.381 

- 384 от НПК, 4 дела са прекратени.  

През 2021 г. са постъпили общо 37 броя дела за извършени 

ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ. С останалите несвършени в началото 

на периода, общият брой на разгледаните дела в тази група е 45 броя дела. 

Свършени от тях са 37 броя или 82%, от които в срок до 3 месеца – 27 дела. 

Постановени са 10 присъди, 24 дела са приключили със споразумение по 

чл.381 - 384 от НПК, 3 дела са прекратени.  

През 2021 г. са постъпили общо 11 броя дела за извършени 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕДА И ОБЩЕСТВЕНОТО 

СПОКОЙСТВИЕ. С останалите несвършени в началото на периода, общият 

брой на разгледаните дела в тази група е 16 броя дела. Свършени от тях са 12 

броя дела или 75%, от които в срок до 3 месеца – 7 дела. Постановени са 6 

присъди, 6 дела са приключили със споразумение по чл.381 - 384 от НПК. 

През 2021 г. са постъпили общо 374 броя дела за извършени 

ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ. С останалите несвършени в началото 

на периода, общият брой на разгледаните дела в тази група е 410 броя дела. 

Свършени от тях са 378 броя дела или 92,2%, от които в срок до 3 месеца – 

346 дела. Постановени са 30 присъди, 332 са приключили със споразумение по 

чл.381 - 384 от НПК, 16 дела са прекратени.  

За сравнение през 2020 г. са постъпили общо 294 дела за този вид 

престъпления, разгледани са 307 дела, а през 2019 г. са постъпили 280 броя 

дела, разгледани са 296 дела.  

Това показва значителен ръст през отчетната 2021 г. на делата за 

извършени Общоопасни престъпления. След тях следват делата за извършени 

Престъпления против собствеността, чието постъпление  като брой се запазва 

и през 2021 г., като в тази група са и най – много постановените присъди – 55 

броя.  

През 2021 г. са постъпили общо 36 броя дела за ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ОТ 

ЧАСТЕН ХАРАКТЕР. С останалите несвършени в началото на периода, 

общият брой на разгледаните дела в тази група е 51 броя дела. Свършени от 

тях са 36 броя дела или 70,6%, от които в срок до 3 месеца – 15 дела. 

Постановени са 14 присъди, 2 са приключили със споразумение по чл.381 - 

384 от НПК, 20 дела са прекратени.  

През 2021 г. са постъпили общо 112 броя дела по чл.78А от НК. С 

останалите несвършени в началото на периода, общият брой на разгледаните 

дела в тази група е 127 броя дела. Свършени от тях са 120 броя дела или 

94,5%, от които в срок до 3 месеца – 115 дела. Постановени са 112 присъди, 8 

дела са прекратени.  

 

 ОБЖАЛВАНИ ДЕЛА ЗА 2021 г. 

 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 



65 

 

През 2021 г. са обжалвани 426 дела, от които 334 акта по граждански дела 

по общия ред, 26 акта по бързи производства, 3 акта по административни дела, 

10 акта по частно-граждански дела, 48 акта по частно-граждански дела по 

чл.410-417 от ГПК, 5 акта по други граждански дела. От инстанционен 

контрол през отчетния период са се върнали актовете по 394 граждански и 

търговски дела, от които 300 решения и 94 определения. От върнатите от 

обжалване решения по 300 граждански и търговски дела, решенията по 190 са 

потвърдени или 63,33%, решенията по 54 дела са изцяло отменени/обезсилени 

или 18%, 56 дела са потвърдени в една част, отменени/обезсилени в друга или 

18,67%. От върнатите от обжалване 94 определения, 48 определения са 

потвърдени или 51,06%, 34 са отменени/обезсилени или 36,17%, 12 са 

потвърдени в една част, изменени/обезсилени в друга част или 12,77%.  

През 2020 г. са обжалвани 449 дела. От инстанционен контрол са се 

върнали 541 дела, от които 411 решения и 130 определения. От върнатите от 

обжалване решения по 411 дела, решенията по 213 са потвърдени или 51,8% 

са потвърдени, решенията по 56 дела са отменени или 13,6, 128 дела са 

потвърдени в една част или отменени в друга или 31,1%, решенията по 7 дела 

са изцяло обезсилени и върнати или не за ново разглеждане, решението по 1 

дело е потвърдено в една част и обезсилено в другата, по 2 дела са отменени 

поради представяне на доказателства във въззивна инстанция, 2 дела за 

отменени/обезсилени поради отказ или оттегляне пред въззивна (касационна) 

инстанция на ИМ или постигане на спогодба, евентуално медиация пред 

въззивна (касационна) инстанция, решението по 1 дело е потвърдено в една 

част и обезсилено в друга поради отказ или оттегляне пред въззивна 

(касационна) инстанция на ИМ или постигане на спогодба, евентуално 

медиация пред въззивна (касационна) инстанция. От върнатите от обжалване 

130 определения, 91 определения са потвърдени или 70%, 27 са отменени или 

20,7%, 6 са изменени в една част и потвърдени в друга или 4,6%, 2 са 

отменени поради представяне на доказателства във въззивна инстанция.  

През 2019 г. са обжалвани 677 дела. От инстанционен контрол са се 

върнали 465 дела, от които 346 решения и 119 определения. От върнатите от 

обжалване решения по 346 дела, решенията по 186 са потвърдени или 53,7% 

са потвърдени, решенията по 57 дела са отменени или 16,4%, 85 дела са 

потвърдени в една част или отменени в друга или 24,6%, решенията по 2 дела 

са потвърдени в една част и обезсилени в другата, по 3 дела са отменени 

поради представяне на доказателства във въззивна инстанция, 3 дела за 

отменени/обезсилени поради отказ или оттегляне пред въззивна (касационна) 

инстанция на ИМ или постигане на спогодба, евентуално медиация пред 

въззивна (касационна) инстанция. От върнатите от обжалване 119 

определения, 74 определения са потвърдени или 62%, 35 са отменени или 

29%, 8 са изменени в една част и потвърдени в друга или 7%, 2 са отменени 

поради представяне на доказателства във въззивна инстанция.  
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През 2018 г. са обжалвани 367 дела. От инстанционен контрол са се 

върнали 346 дела, от които 220 решения и 126 определения. От върнатите от 

обжалване решения по 220 дела, решенията по 156 са потвърдени или 71% са 

потвърдени, решенията по 29 дела са отменени или 13%, 32 дела са 

потвърдени в една част или отменени в друга или 15%, решенията по 2 са 

отменени поради представяне на доказателства във въззивна инстанция. От 

върнатите от обжалване 126 определения, 82 определения са потвърдени или 

65%, 33 са отменени или 26%, 10 са изменени в една част и потвърдени в 

друга или 9%, 1 е отменено поради представяне на доказателства във въззивна 

инстанция.  

От посочените данни е видно, че през 2020 г. Значително е намалял 

броят на обжалваните дела. Причина за това е намаленият през 2020 г. брой 

разгледани граждански дела. Увеличен номинално е броят на потвърдените  

решения , но е налице спад  в процентно отношение на потвърдените  решения  

спрямо броя на върнатите от инстанционна проверка такива актове. По – 

висок   е процентът  на потвърдени определения спрямо върнатите от 

инстанционна проверка такива актове. Като цяло потвърдените актове са 

значителен процент, но следва да се следи внимателно тенденцията и да се 

обсъждат причините за промяната в показателите. През отчетния период се 

наблюдава един значителен брой дела по искове на служители на ОД на МВР 

и ГД „ПАБЗН“ за заплащане на  извънреден труд, по които дела е налице 

различие в съдебната практика на Районен и Окръжен съд – Плевен.  

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

През 2021 г. са обжалвани общо 445 броя наказателни дела, от които 100 

НОХД, 11 НЧХД, 8 дела по чл.78А от НК, 94 ЧНД, 232 НАХД. 

През отчетната 2021 г. от инстанционен контрол са се върнали общо 345 

наказателни дела, както следва: 72 броя решения по НОХД, НЧХД и ЧНД, 100 

определения по НОХД, НЧХД и ЧНД, 170 решения по НАХД и 3 определения 

по НАХД.  

От обжалваните и върнати от инстанционен контрол 72 броя НОХД, 

НЧХД и ЧНД, 47 броя актове са потвърдени или 65,3% от върнатите от 

обжалване, 11 броя НОХД са отменени и върнати за ново разглеждане или 

15%, 2 броя НОХД са отменени и върнати за ново разглеждане на прокурора 

или 2,7%, 3 броя присъди по НОХД са отменени и са постановени нови или 

4%, 4 броя присъди по НОХД са изменени в наказателната част по 

приложение на закона или 5,5%, 4 броя присъди по НОХД са изменени в 

наказателната част по отношение на наказанието или 5,5%, 1 брой присъда е 

изменена в частта относно веществените доказателства и разноските, или 

1,4%.  

От обжалваните и върнати от инстанционен контрол определения по 

общо 100 дела - НОХД, НЧХД и ЧНД, 72 броя от тях са потвърдени или 72%, 

13 броя определения са отменени и върнати за ново разглеждане на 

първоинстанционния съд или 13%, 4 броя определения са отменени и върнати 
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за ново разглеждане на прокурора или 4%, 4 броя определения са отменени 

изцяро и са постановени нови или 4%, 1 брой определение е отменено поради 

оттегляне на тъжба или 1%, 1 брой определение е изменено в наказателната 

част по приложението на закона или 1%, 3 броя определения са изменени в 

наказателната част по отношение на наказанието или 3%, 1 брой определение 

е изменено относно режима на изтърпяване и/или типа на затворническото 

заведение или 1%, 1 брой определение е отменено от ВКС по реда на 

възобновяването и върнато за ново разглеждане на първоинстанционния съд 

или 1%. 

През 2021 г. са върнати от обжалване общо 173 НАХД с постановени 

решения и определения.  

От върнатите от инстанционен контрол общо 170 НАХД с постановени 

решения, 112 броя са потвърдени или 65,9%, 28 броя решения са отменени 

изцяло и е постановено ново или 16,5%, 21 броя решения са отменени изцяло 

и делата са върнати за ново разглеждане или 12,3%, 5 броя решения са 

отменени в едната част и потвърдени в друга или 2,9%, 3 броя решения са 

изменени само по отношение на санкцията и потвърдени в останалата част или 

1,8%, и по 1 брой дело решението е отменено поради изтекла давност, 

прилагане на настъпил междувременно по-благоприятен закон или смърт на 

нарушителя. 

От върнатите от инстанционен контрол през 2021 г. общо 3 броя НАХД с 

постановени определения, 1 от тях е потвърдено, а 2 са отменени и е 

постановено ново определение. 

През 2020 година са обжалвани общо 480 броя наказателни дела. 

 През отчетната година 2020 от инстанционен контрол са се върнали 

общо 492 наказателни дела, както следва: 61 броя решения по НОХД, НЧХД и 

ЧНД, 135 определения по НОХД, НЧХД и ЧНД, 286 решения по НАХД и 10 

определения по НАХД.  

От обжалваните и върнати от инстанционен контрол 61 броя НОХД 

дела, 39 броя присъди са потвърдени или 63,93%, 11 броя НОХД са отменени 

и върнати за ново разглеждане или 18%,   3 броя присъди по НОХД са 

отменени и са постановени нови или 5%, 1 брой присъда по НОХД е изменена 

в наказателната част по приложение на закона, 6 броя присъди по НОХД са 

изменени в наказателната част по отношение на наказанието или 9,84%, 1 

брой присъда е изменена в гражданската част, 1 брой присъда е изменена 

относно режима на изтърпяване на наказанието.  

От обжалваните и върнати от инстанционен контрол общо 135 дела 

НОХД, НЧХД и ЧНД, по които са постановени определения, 97 броя от тях са 

потвърдени или 71,85%, 12 броя определения са отменени и върнати за ново 

разглеждане на първоинстанционния съд или 8,89%, 2 броя определения са 

отменени и върнати за ново разглеждане или 1,48%, 12 броя определения са 

отменени изцяро и са постановени нови или 8,89%,  3 броя определения са  

изменни в наказателната част по приложението на закона или 2%, 7 броя 
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определения са изменени в наказателната част по отношене на наказанието 

или 5%, 1 брой определение е отменено от ВКС по реда на възобновяването и 

върнати за ново разглеждане на първоинстанционния съд и 1 брой 

определение е изменено от ВКС по реда на възобновяването. 

През 2020 година са върнати от обжалване общо 296 НАХД с 

постановени решения и определения.  

От върнатите от инстанционен контрол общо 286 НАХД с постановени 

решения 188 броя са потвърдени или 66%, 56 броя решения са отменени 

изцяло и е постановено ново или 19,58%, 26 броя решения са отменени изцяло 

и делата са върнати за ново разглеждане или 9%, 3 броя решения са отменени 

в едната част и потвърдени в друга, 5 броя решения са изменени само по 

отношение на санкцията и потвърдено в останалата част  или 1,75% и по 1 

брой дело решението е отменено поради изтекла давност, прилагане на 

настъпил междувременно по-благоприятен закон или смърт на нарушителя. 

От върнатите от инстанционен контрол през 2020 година общо 10 броя 

НАХД с постановени определения 5 от тях са потвърдени, 3 от тях са 

отменени и е постановено ново,  1 определение е отменено и делото 

върнато за ново разглеждане, 1 брой определение е отменно в една част и 

потвърдено в друга. 

През 2019 г. от инстанционен контрол са се върнали общо 515 

наказателни дела,както следва: 91 броя решения по НОХД, НЧХД и ЧНД, 134 

определения по НОХД, НЧХД и ЧНД, 271 решения по НАХД и 19 

определения по НАХД.  

От обжалваните и върнати от инстанционен контрол през 2019 

година  91 броя НОХД дела, 50 броя присъди са потвърдени или 53,19%, 19 

броя НОХД са отменени и върнати за ново разглеждане или 20,21%, 2 броя 

дела са отменени и върнати за ново разглеждане на прокурора, 2 броя присъди 

по НОХД са отменени и са постановени нови, 2 броя присъди по НОХД са 

изменени в наказателната част по приложение на закона, 10 броя присъди по 

НОХД са изменени в наказателната част по отношение на наказанието, 1 брой 

присъда е изменена в гражданската част, 1 брой присъда е изменена относно 

режима на изтърпяване на наказанието, 1 присъда е изменена в гражданската 

част и потвърдена в друга, по 2 броя НОХД присъдита са изменени по реда на 

възобновяването и по 1 брой НОХД е оставено без уважение искане за 

възобновяване на влязла в сила присъда. 

От обжалваните и върнати от инстанционен контрол през 2019 

година общо 134 дела НОХД, НЧХД и ЧНД, по които са постановени 

определения 92 броя от тях са потвърдени или 68,66%, 17 броя определения са 

отменени и върнати за ново разглеждане на първоинстанционния съд или 

12,69%, 14 броя определения са отменени и е постановено ново или 10,45%, 1 

определение е изменено в наказателната част по приложение на закона, 5 

определения са изменени в наказателната част по отношене на наказанието, 1 

брой определение е изменено относно режима на изтърпяване на наложеното 
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наказание, 2 броя определения са изменени в наказателната част и потвърдени 

в друга и 2 броя определения са отменени от ВКС по реда на възобновяването 

и върнати за ново разглеждане на първоинстанционния съд. 

През 2019 година са върнати от обжалване общо 290 НАХД с 

постановени решения и определения.  

От върнатите от инстанционен контрол през 2019 година общо 271 

НАХД с постановени решения 170 броя са потвърдени или 62,73%, 60 броя 

решения са отменени изцяло и е постановено ново или 22,14%, 36 броя 

решения са отменени изцяло и делата са върнати за ново разглеждане или 

13,28%, 1 брой решение е отменено в едната част и потвърдено в друга, 1 брой 

решение е изменено само по отношение на санкцията и потвърдено в 

останалата част и по 3 броя дела решенията са отменени поради изтекла 

давност, прилагане на настъпил междувременно по-благоприятен закон или 

смърт на нарушителя. 

От върнатите от инстанционен контрол през 2019 година общо 19 

броя НАХД с постановени определения 17 от тях са потвърдени, 2 от тях са 

отменени и делата върнати за ново разглеждане. 

За сравнение от обжалваните през 2018 година 116 НОХД са 

потвърдени 69 НОХД или 60% и 252 НАХД или 72%. Присъдите по 20 

наказателни общ характер дела са отменени и върнати за ново разглеждане на 

РС или 17%, присъдите по 4 дела са отменени и е постановена нова присъда, 

присъдите по 4 дела са изменени в наказателната част по приложението на 

закона и по 13 дела са изменени в наказателната част по отношение на 

наказанието. Присъдата по 2 дела е изменена в частта относно режима на 

изпълняване на наказанието. Присъдата по едно дело е отменена по реда на 

възобновяването и делото е върнато за разглеждане от РС.  

През 2018 година от инстанционен контрол са се върнали и 154 

определения, от които 109 са потвърдени или 71%, 20 определения са 

отменени и върнати за ново разгжледане на РС или 13%, 5 са отменени и 

делото е върнато на прокурора, 8 са отменени и е постановено ново 

определение, 4 са изменени в наказателната част, 4 изменени в гражданската 

част, 1 е възобновено и върнато за ново разглеждане на първоинстанционния 

съд, 1 е изменено. 

От върнатите през 2018 година от инстанционен контрол 350 НАХД, 

решенията по 252 броя НАХД или 72% са потвърдени, решенията по 66 НАХД 

са отменени и е постановено друго решение или 19%, решенията по 19 дела са 

отменени и върнати за ново разглеждане или 5%, решенията по 8 дела са 

отменени в едната част и потвърдени в другата част, решенията по 4 дела са 

изменени по отношение на санкцията и потвърдени в останалата част, 

решението по 1 дело е отменено поради изтекла давност и т.н.  

От върнатите през 2018 година, 18 определения постановени по 

НАХД 10 са потвърдени, 4 са отменени и вместо тях е постановено друго 
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определение 3 са отменени и делото е върнато за ново разглеждане,1 е 

изменено по отношение на санкцията. 

Статистическите данни, коментирани по – горе показват, че през 

отчетната 2020 година продължава тенденцията  по намаляване броя та 

обжалваните дела. Увеличен е процентът на потвърдените присъди спрямо 

върналите се такива актове от инстанционен контрол.  

Относно спазването на сроковете за насрочване на делата и изготвяне на 

съдебните актове в Районен съд Плевен, за 2020 година има граждански дела с 

постановен акт извън срока по чл.235, ал.5 от ГПК. През месеците септември и 

октомври е имало по 5 бр. такива дела, през ноември стават 15 броя, а 

декември месец се увеличават на 25 бр. дела с постановен акт извън срока. 

Също така  в Районен съд Плевен, през месец октомври има 1 наказателно 

дело с мотиви извън срока определен в чл. 308 от НПК, като през месец 

ноември тези дела са 3 на брой. Има и 1 дело, отложено в о.с.з. извън 

тримесечния срок, определен в чл. 271, ал.10 от НПК. Броят на посочените 

случаи на  фона на разгледаните и приключили дела не е голям и забавянето 

не е съществено, но следва да се повиши качеството на организацията на 

работата и да сведат до минимум случаите на неспазване на инструктивните 

срокове.  

 

 

                НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ НА БАЗА ДЕЛА ЗА 

РАЗГЛЕЖДАНЕ И СВЪРШЕНИ ДЕЛА. 

 

НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ 

   

През 2021 г. натовареността по щат на съдиите, разглеждащи наказателни 

дела, е 21,17 спрямо делата за разглеждане и 19,20 спрямо свършените; за 

сравнение, през 2020 г. натовареността по щат на съдиите разглеждащи 

наказателни дела е 21,05 спрямо делата за разглеждане и 18,27 спрямо 

свършените, а през 2019 г. – 22,41 спрямо делата за разглеждане и 20,78 

спрямо свършените. 

През периода от 2019 – 2021 година в Районен съд Плевен остана 

непроменен броят на наказателните съдии по щат, а именно 11 щатни бройки. 

През отчетният период, наказателно отделение на Районен съд Плевен 

фактически правораздава в състав от 10 съдии, предвид командироването на 

съдия Венелин Николаев в Административен съд Плевен, считано от 

16.09.2019 г.  

През 2021 г. средната натовареност по щат /при 25 щатни бройки/ в 

Районен съд Плевен спрямо делата за разглеждане е 38,82, а спрямо 

свършените дела -  35,40. За сравнение, през 2020 г. натовареността по щат 
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в Районен съд Плевен спрямо делата за разглеждане е била 34,33, а спрямо 

свършените – 30,55; през 2019 г. натовареността по щат спрямо делата за 

разглеждане е била 41,86, а спрямо свършените 38,43.  

През отчетната 2021 г., натовареността по щат на съдиите, разглеждащи 

граждански дела, е 52,69 дела месечно спрямо делата за разглеждане и 48,13 

дела спрямо свършените; за сравнение, през 2020 г. натовареността по щат 

на съдиите разглеждащи граждански дела е била 44,08 дела спрямо делата за 

разглеждане и 39,56 дела спрямо свършените, а през 2019 г. – 58,31 дела 

спрямо делата за разглеждане и 53,36 дела спрямо свършените. 

През 2021 г. натовареността по щат на съдиите, разглеждащи наказателни 

дела, е 21,17 спрямо делата за разглеждане и 19,20 спрямо свършените; за 

сравнение, през 2020 г. натовареността по щат на съдиите разглеждащи 

наказателни дела е 21,05 спрямо делата за разглеждане и 18,27 спрямо 

свършените, а през 2019 г. – 22,41 спрямо делата за разглеждане и 20,78 

спрямо свършените. 

През отчетната 2021 г. действителната обща натовареност е 46,22 дела 

спрямо делата за разглеждане и 42,15 дела спрямо свършените дела. За 

сравнение, през 2020 г. действителната обща натовареност е била 45,78 дела 

спрямо делата за разглеждане и 40,73 дела спрямо свършените дела, а през 

2019 г. действителната обща натовареност е била 45,32 дела спрямо делата 

за разглеждане и 41,61 дела спрямо свършените дела.  

През отчетната 2021 г. средната натовареност на съдиите от Районен съд 

Плевен, разглеждащи граждански дела, е както следва: 

*СПРЯМО ПОСТЪПИЛИТЕ ДЕЛА 

1.1 средно месечно постъпление изчислено на база 12 месеца при щат 14 

съдии – 47,8 дела; 

1.2 средно месечно постъпление изчислено на база 12 месеца при 

действително зает щат от 12 съдии  - 55,8 дела; 

 *СПРЯМО РАЗГЛЕДАНИТЕ ДЕЛА 

2.1 средно месечно натоварване, изчислено на база 12 месеца при щат 14 

съдии  - 52,7 дела; 

2.2 средно месечно натоварване, изчислено на база 12 месеца при 

действително зает щат от 12 съдии  - 61,5 дела; 

*СПРЯМО СВЪРШЕНИТЕ ДЕЛА 

3.1 средно месечно натоварване, изчислено на база 12 месеца при щат 14 

съдии  - 48 дела; 

3.2 средно месечно натоварване, изчислено на база 12 месеца при 

действително зает щат съдии от 12  - 56 дела. 

 

1.6.2.През отчетната 2021 година средната натовареност на съдиите от 

Районен съд Плевен, разглеждащи наказателни дела, е както следва: 

*СПРЯМО ПОСТЪПИЛИТЕ ДЕЛА 
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1.1 средно месечно постъпление изчислено на база 12 месеца при щат 11 

съдии  - 18,4 дела; 

1.2 средно месечно постъпление изчислено на база 12 месеца при 

действително зает щат от 10 съдии  - 20,2 дела; 

*СПРЯМО РАЗГЛЕДАНИТЕ ДЕЛА 

2.1 средно месечно натоварване, изчислено на база 12 месеца при щат 11 

съдии  - 21,1 дела; 

2.2 средно месечно натоварване, изчислено на база 12 месеца при 

действително зает щат от 10 съдии  - 23,3 дела; 

*СПРЯМО СВЪРШЕНИТЕ ДЕЛА 

1.1 средно месечно натоварване, изчислено на база 12 месеца при щат 11 

съдии  - 19,2 дела; 

2.2 средно месечно натоварване, изчислено на база 12 месеца при 

действително зает щат съдии от 10  - 21,1 дела. 

 

Горните данни за отчетната  2020 година оформят извода за 

намаляване на натовареността на съдиите от наказателно отделение в 

Районен съд  Плевен на база дела за разглеждане и свършените дела. 

Отчита се намаление в натовареността по щат като същата е била 

малко по – висока през предишните отчетни периоди. През 2018 година 

натовареността на съдиите от наказателно отделение спрямо 

разгледаните дела е била 25,35, а спрямо свършените 23.48. През 2019 

година натовареността на съдиите от наказателно отделение спрямо 

разгледаните дела е била 22,41, а спрямо свършените 20,78;  

Натовареността на съдиите по щат от наказателно отделение  на 

Районен съд Плевен през 2020 година  е 21.05, спрямо разгледаните дела и  

18.27 спрямо свършените.   

 

Наказателно отделение 
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Гражданско отделение 

 
 

 

 

През отчетната 2021 г. в Районен съд Плевен броят на съдиите от 

гражданско отделение по щат бе намален с 1 щатна бройка, от 15 на 14 съдии 

по щат. През 2021 г. гражданско отделение на Районен съд Плевен фактически 
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правораздава в състав от 11 съдии, а считано от 30,07,2021 г. - в състав от 12 

съдии /след прекратяване на командироването на съдия Ралица Маринска в 

Административен съд Плевен/, предвид командироването на един от съдиите 

от същото отделение в Софийски районен съд, а друг съдия - Силвия 

Даскалова, е в отпуск за отглеждане на малко дете.  

През отчетната 2021 г. са постъпили 8038 дела, от които 8031 

новопостъпили и 7 дела продължаващи под същия номер.  

За съпоставка, през 2020 г. са постъпили 7161 дела, от които 7150 

новопостъпили и 11 дела продължаващи под същия номер; през 2019 г. са 

постъпили 8259 дела, от които 8247 новопостъпили и 12 дела продължаващи 

под същия номер.  

1.6.1.През отчетната 2021 г. средната натовареност на съдиите от Районен 

съд Плевен, разглеждащи граждански дела, е както следва: 

*СПРЯМО ПОСТЪПИЛИТЕ ДЕЛА 

1.1 средно месечно постъпление изчислено на база 12 месеца при щат 14 

съдии – 47,8 дела; 

1.2 средно месечно постъпление изчислено на база 12 месеца при 

действително зает щат от 12 съдии  - 55,8 дела; 

 *СПРЯМО РАЗГЛЕДАНИТЕ ДЕЛА 

2.1 средно месечно натоварване, изчислено на база 12 месеца при щат 14 

съдии  - 52,7 дела; 

2.2 средно месечно натоварване, изчислено на база 12 месеца при 

действително зает щат от 12 съдии  - 61,5 дела; 

*СПРЯМО СВЪРШЕНИТЕ ДЕЛА 

3.1 средно месечно натоварване, изчислено на база 12 месеца при щат 14 

съдии  - 48 дела; 

3.2 средно месечно натоварване, изчислено на база 12 месеца при 

действително зает щат съдии от 12  - 56 дела. 

При общо свършени  през 2020 година 7120 наказателни дела, 

натовареността на съдия от гражданско отделение спрямо свършените дела е 

както следва: средно месечно свършените дела от един съдия в гражданско 

отделение на Районен съд Плевен, на база 12 месеца при 15 щатни бройки 

съдии са 40 броя дела, а средно месечно свършените дела от един съдия в 

наказателно отделение на Районен съд Плевен, на база 12 месеца при  

действително заети 11 щатни бройки съдии е 54 броя дела. 

1.6.2.През отчетната 2021 година средната натовареност на съдиите от 

Районен съд Плевен, разглеждащи наказателни дела, е както следва: 

*СПРЯМО ПОСТЪПИЛИТЕ ДЕЛА 

1.1 средно месечно постъпление изчислено на база 12 месеца при щат 11 

съдии  - 18,4 дела; 

1.2 средно месечно постъпление изчислено на база 12 месеца при 

действително зает щат от 10 съдии  - 20,2 дела; 

*СПРЯМО РАЗГЛЕДАНИТЕ ДЕЛА 
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2.1 средно месечно натоварване, изчислено на база 12 месеца при щат 11 

съдии  - 21,1 дела; 

2.2 средно месечно натоварване, изчислено на база 12 месеца при 

действително зает щат от 10 съдии  - 23,3 дела; 

*СПРЯМО СВЪРШЕНИТЕ ДЕЛА 

1.1 средно месечно натоварване, изчислено на база 12 месеца при щат 11 

съдии  - 19,2 дела; 

2.2 средно месечно натоварване, изчислено на база 12 месеца при 

действително зает щат съдии от 10  - 21,1 дела. 

 

РАЙОНЕН СЪД ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА 

ДЕЛАТА.  

 

ІІ.1. ПОСТЪПИЛИ 

ДЕЛА. 

 

През 2021 г. общият брой на новопостъпилите дела е 1937 броя – с 

287 дела повече от постъпилите през 2020 г. 

От постъпилите през 2021 г. дела 1553 дела са граждански, а 

384 наказателни дела. Висящите дела в началото на отчетния период са 

213 броя – 100 дела на          съдия Дженов и 113 дела на съдия Първанов, които 

в голямата си част са преразпределени дела на съдия В. Николова, която от 

м. октомври 2020 г. бе преназначена в РС – Плевен. 

Общият брой дела за разглеждане през 2021 г. е 2150 дела в това 

число новопостъпили дела и дела останали от предходния период/. 
 

 
 

 

Продължава тенденцията съдът да разглежда четири пъти по-голям 

брой граждански дела в сравнение с наказателните дела. 
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Всички дела са разпределени между съдиите чрез електронно 

разпределяне на принципа на случайното разпределение на делата, 

съобразно поредността на постъпването им чрез Централизираната система 

за разпределение на делата и ЕИСС. За извършеното разпределение се 

изготвя протокол, който се прилага към съответното дело след подписа му 

от разпределящия съдия. 

Делата в РС-Червен бряг се разпределят от Административния 

ръководител – Председател на Районен съд Червен бряг, а при 

невъзможност от последния поради уважителна причина /участие в 

заседание, в обществено мероприятия и др./ - от дежурния съдия, съгласно 

график за дежурства за месеца. 

 
 
 

Видно от гореизложеното, последната година се забелязва значително 

покачване на гражданските делата. 

 

ІІ.1.1. Наказателни дела: 

Новопостъпили наказателни дела 

 

-  НОХД -157 дела /при 120 за 2020 г., 120 за 2019 г./ 

- НЧХД – 6 броя / при 9 бр. за периода от 2020г., и 14 за 2019 г./; 

- чл.78а НК - 23 бр. /при 29 бр. за 2020 г. и  47 броя за 2019 г./ 

- ЧНД съдебно производство – 101 бр. /при 88 броя за 2020 г., 97 броя за 2019 

г./; 

- АНД – 97 бр. / при 130 бр. за 2020г., 95бр. за 2019г./ 

- ЧНД разпити пред съдия.– 17 бр. при 4 бр. за 2020г. и 7 бр. за 2019г. 

Анализът на делата по видове показва значително увеличение на делата от общ характер и намаляване броя на НЧХДела и АНД. 

В структурата на постъпилите наказателни дела най-голям дял имат 

общо опасните престъпления, следвани от престъпленията по стопанството, 

престъпленията против собствеността, престъпленията против брака, 

семейството и младежта, престъпленията против личността. 

 Общо за разглеждане наказателните дела са 464 бр. при 439 за                       2019 г., 
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от които 195 дела НОХД, 11 бр. НЧХД, 27 бр. дела по 78а НК, 106 бр. ЧНД, 17 

бр. – ЧНД – разпит пред съдия,125 бр. АНД. 

 
 

  
      Анализът на наказателните дела като брой показва, че продължава 

тенденцията най-голям брой наказателни дела да са НОХД за престъпления от 

общ характер следвани от административно наказателните дела, съставени по 

жалби срещу издадени наказателни постановления и ел. фишове. 
 

 

СТРУКТУРА НА НАКАЗАТАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ С ВЛЯЗЪЛ В СИЛА 

СЪДЕБЕН АКТ – ПРИСЪДИ И СПОРАЗУМЕНИЯ ПРЕЗ 2021 г. 
 

     Към 31.12.2021 г. по НОХД има осъдени 130 лица и 6 оправдани. 

Спрямо 24 лица е наложено наказание по чл.78а НК. По отношение на 78 

лица е приложена разпоредбата на чл.66, ал.1 НК. През 2021 г. в Районен 

съд – Червен бряг не са разглеждани дела с висок обществен интерес . 
 
 

 
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

Брой 
свършени и 

влезли в сила 
през 2020 г. 

Брой 
свършени и 

влезли в сила 
през 2021 г. 

Н.Д.О.Х. 
от които: 

 
108 

 
142 

-против личността 1 6 
-против правата на гражданите 0 1 
-против брака, семейството и младежта 5 2 
-против собствеността 5 6 
-против стопанството 15 12 

НОХД НЧХД 78А от НК АНД ЧНД 

2019 г. 124 12 48 110 100

2020 г. 146 16 34 150 93

2021 г. 195 11 27 125 106
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-против дейността на държавните органи и 
обществените организации 

 
3 

 
1 

-документни престъпления 2 3 
-против реда и общественото спокойствие 0 0 
-общо опасни 72 111 

 

ІІ.1.2. Граждански дела: 

 

Новопостъпили граждански дела – 1553 бр. / за сравнение през 

2020 г. са постъпили 1197 бр., през 2019 г. – 1277 бр. 

От постъпилите граждански дела през отчетния период исковите 

производства са 288.  

Установителните искове са   67 бр. 

Делата по ЗЗДН са 13. 

Облигационните искове са 39. 

Вещните – 9,  

Делби – 13. 

Развод – 27. 

Дела за присъждане или изменение размера на издръжка – 12. 

По КТ – 20, пет административни производства, 6 обезпечения и 906 

дела са заповедни производства. 

Постъпили граждански дела през 2019 г., 2020г. и 2021г. 
 

 
 

 

Общо граждански дела за разглеждане през 2021г. – 1553 бр. 

2019 г. 

2020 г. 
2021 г. 0

200
400
600
800

1000

ГД 
ГД по 

чл. 310 
ГПК 

ЧГД 
ГД по 

чл. 
410/417 

ГПК 

Други 
АД 

ГД 
ГД по чл. 310 

ГПК 
ЧГД 

ГД по чл. 
410/417 ГПК 

Други АД 

2019 г. 172 22 275 742 66 0

2020 г. 128 17 266 741 39 2

2021 г. 305 14 320 906 3 5

2019 г. 2020 г. 2021 г. 
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        Анализът на новопостъпилите граждански дела показва, че през 2021 г. е 

налице значително увеличение на броя на образуваните спрямо 2020 г. 

Всичко дела за разглеждане /граждански и наказателни общо/- 2150 за  

разлика от 2020 г. - 1784 дела за разглеждане и 1858 през 2019. 

 

Съпоставка с данните от 2019 г., 2020 г. и 2021 г. 
 

 

 
 

 
 

ІІ.2. СВЪРШЕНИ ДЕЛА. 

 

Всичко свършените дела през отчетния период са 1859 при 1571 

дела за 2020 г., и  2019 г. са свършени 1724 дела. 

 

Свършени дела през 2019г., 2020г. и 2021 г. 
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ІІ.2.1. Общо свършени наказателни дела – 354 дела, от които в срок до 3 

месеца – 254 дела - /72% /. За сравнение през 2020 г. броят на свършените 

наказателни дела в 3 м. срок е бил 71%, а през 2019 г. - 76 % . Видно от 

анализа на статистиката за отчетния период, с 1 се е  увеличил  процента на 

наказателните дела, решени в 3 месечен срок. Следва магистратите от съда да 

продължат да  прилагат дисциплиниращи мерки по  НПК към страните за 

ускоряване на производствата и през следващата година. Свършени 

наказателни дела 3 месечен срок по видове в % за периода                  2019 – 2021 г. 

 

 

 

1724 

1571 

1859 

Свършени дела общо 
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Общо свършени 
граждански дела 

до 3 
месеца 

89% 

повече от 3 
месеца

11  % 

 

 

ІІ.2.2. Общо свършени граждански дела – 1505 дела, от които в 

срок до 3 месеца –  1344 дела т.е. 89% , при 95% през 2020 г. 
 

 

 

 
 

Анализът на решените дела в тримесечен срок показва, че 

заповедните производства по чл.410 и 417 ГПК са решени 100% в 

тримесечен срок и 98 % от частно гражданските дела. 
 

 Новообразувани граждански дела по материя 

 
Граждански дела шифър 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

по СК 100 166 166 154 128 171 

облигационни 200 40 32 25 21 39 

вещни 300 15 13 7 7 9 

делби 500 24 8 9 12 13 

установителни искове 600 40 49 36 67 67 

по КТ 700 18 6 17 9 20 

административни 800 1 2 - 3 5 

обезпечения 900 1 6 8 3 6 

частни производства 1000 140 169 262 254 306 

частни производства - заповедни 1100 856 806 669 677 906 

други граждански и регламенти 1300 0 0 3 15 3 

 

ОБЩО РАЗГЛЕДАНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
 
1203 

 
1301 

 
1261 

 
1212 

 
1505 

 
От общо свършените през отчетния период граждански дела 89% 

са приключили в срок до 3 месеца. Има спад на резултатите от 2020 г. 
където в срок до 3 месеца са разгледани 95% от делата. 

 

 
 

 

Други 
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ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА ПО СЪДИИ. 

 

През 2021г. в РС-Червен бряг, до м. март работеха на пълен щат 

двама съдии - съдия Хр.Първанов и съдия Й.Дженов, а съдия Катя 

Велисеева продължава да работи на основание Заповед № 89/15.01.2018г. 

на Председателя на ВКС в СРС. От 01.03.2021 г. е командирован съдия 

Тодор Тихолов от РС-Никопол за една година. 

През   2021 г. действителната натовареността по отношение на брой 

дела за разглеждане е 63,24 % при натовареност през 2020 г. - 54,06 и през 

2019 г. – 51.61, а по отношение на всичко свършените дела – 54.68% при 

натовареност за 2020 г. - 47,61 и при натовареност през 2019г. - 47,89. 

 

 

 

 
 

 
Съдиите са разгледали общо следния брой дела: 

 

съдия Тодор Тихолов – 560 бр.; 

 съдия Христо Първанов – 786 бр. / при 698 за 2020 и 617 дела за 2019 

г./; 

съдия Йохан Дженов – 804 дела /при 663 за 2020 и 664 дела за 2019 г. / . 

 

Причината за различието в броя на разпределените дела, са делата, 

които постъпват на дежурство и които не се отчитат при случайното 

разпределение на делата, постъпилите дела в дни, когато определен съдия 

докладчик е работел сам в съда /а останалите двама съдии са били в платен 

годишен отпуск или в 

командировка/, както и обстоятелството, че ЕИСС не осигурява равномерно 

разпределение на делата, а е гарант за прилагане на случайния принцип за 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%
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разпределението на делата.  

От общия брой дела за разглеждане, съдиите от съда са свършили  

следният брой дела: 

- съдия Тодор Тихолов – 490 дела; 

- съдия Христо Първанов - 707 дела; 

- съдия Йохан Дженов – 662 дела. 

 

С оглед брой на свършените дела, данните са следните в %: 

- съдия Тодор Тихолов – 87,5%; 

- съдия Христо Първанов – 89,9 %; 

- съдия Йохан Дженов – 82,3 % ; 

 

Показателите по съдии по отношение на разгледаните и свършени дела 

е, както следва: 

 

1. Съдия Христо Първанов - Брой дела за разглеждане през 2021г. – 

общо  786 броя. Свършени дела – 89,9%. 

 

 
 

 

 
2. Съдия Йохан Дженов 

Брой дела за разглеждане през 2021г. – общо 804 броя. Свършени 

дела 82,3%. 
 

786 

707 

565 

съдия Първанов 

дела за разглеждане 

свършили 

решени в тримесечен срок 
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4. Съдия Тодор Тихолов 
Брой дела за разглеждане през 2021г. общо 490 

броя. Свършени дела 87,5%. 

 

 

 
 

 

Резултат от въззивна и касационна проверка на съдебните актове: 

 

Срещу актове по приключените от съдия Тодор Тихолов дела през 

2021 г. са подадени жалби по общо 12 дела. Резултатът от въззивната 

проверка показва, че по 3 дела актовете са потвърдени, 8 са отменени и 1 са 

изменени. 

 

Срещу актове по приключените от съдия Йохан Дженов дела са 

подадени 

жалби общо по 32 дела. Резултатът от въззивната проверка показва, че по 9 

дела актовете са потвърдени, 14 са отменени, 1 дело не е допуснато до 

касационно обжалване и 7 са изменени. 

          Срещу актове по приключените от съдия Христо Първанов дела са 

подадени жалби общо по 28 дела. Резултатът от въззивната проверка 

804 

662 

577 

съдия Дженов 

дела за разглеждане свършили 

решени в тримесечен срок 

560 

490 

456 

съдия Тихолов 

дела за разглеждане свършили 

решени в тримесечен срок 
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показва, че по 11 дела актовете са потвърдени, по 12 са отменени и 5 са 

изменени. 

 

                             РАЙОНЕН    СЪД  - ЛЕВСКИ 
 

Общият брой разгледани дела през 2021 г. в РС Левски е 1340. От тях 1236 

дела са постъпили през 2021 г. и 104 дела са били останали несвършени от 

предходни години. 

 

 Съпоставката на данните за тригодишен период показва увеличаване на 

броя на разглежданите дела през последната година спрямо предходната.  

Общият брой разгледани граждански дела през 2021 г. е 925, като от тях 67 

дела са били останали несвършени от предходен период, 857 са постъпили 

през 2021 г. и 1 дело е било върнато от горната инстанция за продължаване 

под същия номер. 

 

Общият брой разгледани наказателни дела през 2021 г. е 415, като от тях 37 

дела са били останали несвършени от предходен период, 378 са постъпили 

през 2021 г. 

 

 

Постъпления на делата 2019 2020 2021 

Граждански 949 816 858 

Наказателни 448 356 378 
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ОБЩО 1397 1172 1236 

 

 

 

 
През последните години в Районен съд Левски трайно е установена тенденция 

за приключване на над 90% от делата за разглеждане. В края на отчетния 

период остават минимален брой неприключени дела, което е резултат от 

старанието на магистратите и създадената добра организация по образуване, 

движение, разглеждане и решаване на делата.  

 

 

Останали несвършени дела  

в края на отчетния период 
2019 2020 2021 

Граждански 93 67 61 

Наказателни 38 37 47 

ОБЩО 131 104 108 
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ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 

През 2021 г. разгледаните граждански дела, разпределени по видове, са както 

следва: 

 

236 дела по общия ред, 

 12 дела по чл.310 от ГПК, 

    148 частни граждански дела,  

        462 дела по чл.410 и чл.417, б.„в”-„з” от ГПК,  

  67 други граждански дела. 

 

През 2021 г. общият брой дела за разглеждане при делата по общия ред е 

увеличен с 5 броя спрямо предходната година, броят на делата по чл.410 и 

чл.417 от ГПК е намалял с 32 броя, делата по чл.310 от ГПК са намалели с 2 

броя, другите граждански дела са се увеличили с 19, а частно-гражданските 

дела са се увеличили с 26 броя. 

 

По материя разгледаните през 2021 г. граждански дела се разпределят, както 

следва: 
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ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА БРОЙ 

по СК     161 

облигационни  27 

Вещни 9 

Делби 15  

установителни искове 54 

по КТ  8 

административни производства 0 

обезпечения 3 

частни производства   140 

по чл.410 и чл.417 ГПК и ЗКИ  462 

частни производства - регламенти 5 

Други  41 

ОБЩО РАЗГЛЕДАНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 925 

 

 

 

 

 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

 

През 2021 г. броят на разгледаните наказателни дела, разпределени по видове, 

е следният: 

117 наказателни дела от общ характер;  

  17 наказателни дела от частен характер; 

  17 дела по чл.78а от НК;  

  25 частни наказателни дела – разпити пред съдия; 

116 други частни наказателни дела;  

123 административно-наказателни дела (без тези по чл.78а от НК). 

 

По материя разгледаните наказателни дела се разпределят, както следва: 

 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА БРОЙ 

Н.О.Х.Д., 

от които: 
117 

  

-против личността 9 

-против правата на гражданите 0 

-против брака, семейството и младежта  7 

-против собствеността 15 

-против стопанството 13 

-против дейността на ДО и ОО   2 
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-документни 1 

-против реда и общественото спокойствие 1 

-общоопасни  69 

Н.Ч.Х.Д. 17 

по чл.78а от НК 17 

Реабилитация   5 

предложения за принудителни медицински по чл.89 от НК 2 

групиране на наказания – чл.23, 25 и 27 от НК 16 

Ч.Н.Д. от досъдебно производство 76 

други ч.н.д. 42 

А.Н.Д.,  

от които: 
123 

КАТ   55 

НАП  7 

МВР  32 

Агенция Митници 2 

Комисия за защита на потребителите      0 

Общини  5 

Здравна инспекция 0 

Производство по УБДХ  10 

Други 12 

ОБЩО РАЗГЛЕДАНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 415 

 

 В следващата таблица е показано сравнение на броя на общо 

разгледаните дела (останали несвършени от предходен период и 

новопостъпили) през последните три години: 

 

Всичко дела за разглеждане 

(останали несвършени от предходен 

период  

+ новопостъпили) 

2019 2020 2021 

Граждански 1021 909 925 

Наказателни 498 394 415 

ОБЩО 1519 1303 1340 

 

От посочените по-горе цифри се установява, че през последната година 

общият брой дела за разглеждане спрямо предходната 2020 г. се е увеличил с 

37 дела, а спрямо 2019 г. делата за разглеждане са по-малко със 179.  

 

По видове броят на наказателните дела за разглеждане през 2021 г. спрямо 

2020 г. е, както следва: броят на частно наказателните дела се е увеличил с 10 

дела, броят на частно наказателните дела – разпити се е увеличил с 1 дело, 
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броят на административно-наказателните дела се е запазил на 123, 

наказателните дела от общ характер са се увеличили с 5 бр., делата по чл.78а 

от НК са намалели с 4 броя, а наказателните дела от частен характер са се 

увеличили от 8 през 2020 г. на 17 през 2021 г. 

 

ОБЩ БРОЙ СВЪРШЕНИ  ДЕЛА. 

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ 

С ПРЕДХОДНИТЕ ДВЕ ГОДИНИ 

 

Броят на свършените (решени и прекратени) граждански дела през 2021 г. е 

864, а на наказателните – 368. 

В следващите таблица и графика е показано сравнението на свършените дела 

през 2021 г. с предходните две години, както и сравнението на свършените 

дела до 3 месеца: 

 

Свършени дела 2019 2020 2021 

Граждански 928 842 864 

Наказателни 460 357 368 

ОБЩО 1388 1199 1232 

 

 
Анализът на статистическите данни показва, че:  

- от общо 864 свършени граждански дела през 2021 г. 823 дела са решени в 3-

месечен срок, което е представлява 95% от всички свършени граждански 

дела;  
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- от общо 368 свършени наказателни дела 328 са приключили в 3-месечен 

срок, което представлява 89% от всички свършени наказателни дела.  

 В резултат от общо 1232 свършени дела през 2021 г., 1151 са решени в 3-

месечен срок, което прави 93% от всички свършени дела.  

Процентът на свършените в 3-месечен срок наказателни дела е намалял 

спрямо предходната 2020 г. от 91% на 89%, а процентът на свършените в 3-

месечен срок граждански дела се е увеличил спрямо предходната 2020 г. на 

95%. Общият процент на приключилите дела в 3-месечен срок се е запазил на 

93 %.   

 

Свършени дела в 

срок 

до 3 месеца 

2019 2020 2021 

Брой % Брой % Брой % 

Граждански 875 94% 794 94% 823 95% 

Наказателни 436 95% 326 91% 328 89% 

ОБЩО 1311 94% 1120 93% 1151 93% 
 

 
СВЪРШЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 

През 2021 г. приключените граждански дела със съдебен акт по същество са 

702, от които:  

124 дела по общия ред, 

    9 дела по чл.310 от ГПК,  

133 ч.гр.д., 
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382 дела по чл.410 и чл.417, б.„в”-„з” от ГПК,  

  54 други граждански дела. 

 

По материя приключените граждански дела се разпределят, както следва: 

 

ПРИКЛЮЧЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  БРОЙ 

по СК    142 

облигационни  21 

Вещни 4 

Делби 5  

установителни искове  46 

по КТ  4 

административни производства 0 

обезпечения 3 

частни производства  136 

по чл.410 и чл.417 ГПК и ЗКИ  460 

частни производства - регламенти 5 

Други  38 

ОБЩО ПРИКЛЮЧЕНИ   864 

 

 

СВЪРШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

 

През 2021 г. приключените наказателни дела със съдебен акт по същество са 

253, като от тях:  

21 са н.о.х.д.;  

  6 – н.ч.х.д; 

      15 – по чл.78а от НК;  

25 – ч.н.д. - разпити пред съдия; 

     94 – други ч.н.д.;  

     92 – а.н.д. (без тези по чл.78а от НК).  

По материя решените наказателни дела се разпределят, както следва: 

 

РЕШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА БРОЙ 

Н.Д.О.Х. 
от които: 

21 

  

-други престъпления против личността 1 

-против брака, семейството и младежта 3 

-против собствеността 6 

-против стопанството 3 

-против дейността на ДО и ОО 1 

-общоопасни    7 
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Н.Д.Ч.Х. 6 

по чл.78а от НК 15 

предложения за медицински мерки по чл.89 от НК 2 

групиране на наказания – чл.23, 25 и 27 от НК 10 

Ч.Н.Д. от досъдебно производство 75 

други ч.н.д.   32 

А.Н.Д.,  

от които: 
92 

КАТ    41 

НАП 5 

МВР 24 

Общини 4 

Комисия за защита на потребителите        0 

Агенция Митници        2 

Производство по УБДХ         9 

Други        7 

ОБЩО РЕШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 253 

 

През 2021 г. 80 наказателни дела са приключили със споразумение. 

Одобряването на споразумение е произнасяне по съществото на спора, но в 

отчетните формуляри този вид дела са включени в графа прекратени. 

След съобразяване на посоченото по-горе следва да се отбележи, че 

приключените наказателни дела със съдебен акт по същество са 333. 

И през изминалата година е запазена тенденцията на приключване на делата 

със съдебен акт по същество: 

 

Решени дела със съдебен акт 

по същество 
2019 2020 2021 

Граждански 773 723 702 

Наказателни 

(в т.ч. споразумения) 
427 329 333 

ОБЩО 1200 1052 1035 
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През 2021 г. в Районен съд Левски са внесени 60 обвинителни акта – с 10 по-

малко от предната година, и 43 споразумения по чл.382 от НПК – с 10 повече 

от 2020 г. Налице е намаляване в броя на внесените обвинителни актове с 10 

броя спрямо 2020 г., а спрямо 2019 г. броят на внесените обвинителни актове е 

с 25 броя в повече. Увеличил се е броят на внесените споразумения с 10 броя 

спрямо 2020 г., а спрямо 2019 г. внесените споразумения са с 8 по-малко.  

От образуваните през 2021 г. наказателни дела 2 са подновени. 

Едното от подновените дела първоначално е било внесено от прокуратурата по 

чл.78а от НК, като след връщането му е внесено с обвинителен акт.  

Второто от подновените дела е върнато от ОС Плевен за разглеждане от друг 

състав на РС Левски, след отмяна на първоначално постановената присъда. 

През 2021 г. са разгледани и 14 н.о.х.д., останали несвършени от предходен 

период.   

 

Произнесените през 2021 г. осъдителни присъди по делата от общ характер са 

19. Постановени са и 2 присъди, с които подсъдимият е освободен от 

наказателна отговорност и му е наложено административно наказание по 

чл.78а от НК.  

По 37 дела с внесен обвинителен акт са постигнати споразумения в хода на 

съдебното производство.  

През 2021 г. 43 дела са внесени със споразумение по чл.382 от НПК. Всички 

внесени споразумения по чл.382 от НПК са одобрени от съда.  
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Броят на делата, при които е проведено съкратено съдебно следствие през 

отчетната година, е 7. Наблюдава се леко намаление на този вид дела спрямо 

предходната година, когато техният брой е бил 10. 

 

 

ПРЕКРАТЕНИ ДЕЛА 

 

През 2021 г. прекратените дела са общо 277, от които 115 наказателни дела и 

162 граждански дела. 

 

От прекратените граждански дела 9 са прекратени поради постигната между 

страните спогодба и 153 – по други причини.  

Най-честите причини за прекратяване на гражданските дела са прекратяване 

поради неподсъдност на РС Левски и изпращането на компетентния съд, 

оттегляне на искови молби и неотстраняване на нередовности.  

 

От прекратените наказателни дела 82 бр. са н.о.х.д., 7 бр. - н.ч.х.д., 18 бр. – 

ч.н.д., 6 бр. а.н.д. и 2 броя по чл.78а от НК.  

 

От прекратените 82 н.о.х.дела: 

- 80 дела са прекратени поради приключването им с одобрено от съда 

споразумение; 

- 1 н.о.х. дело е прекратено по искане на пострадалия на основание чл.289 ал.1, 

във връзка с чл.24 ал.1 т.9 от НПК, във връзка с чл.343 ал.2 т.2 от НК. 

- 1 н.о.х. дело е прекратено и върнато на РП за отстраняване на допуснати 

съществени процесуални правила на досъдебното производство. 

 

- 3 н.ч.х. дела са прекратени поради неотстраняване на допуснати 

нередовности на тъжбата; 

- 2 н.ч.х.дела са прекратени поради оттегляне на тъжбата; 

- 2 н.ч.х.дела са прекратени и изпратени на ВКС за определяне на друг съд, 

който да ги разгледа.  

Причините за прекратените общо 18 частно наказателни дела са следните: 

- 1 ч.н.д. по ЗЗ е прекратено, тъй като лицето е в чужбина; 

- 1 ч.н.д. е прекратено, тъй като е изпратено по подсъдност; 

- 7 ч.н.д. по Закона за здравето са прекратени на осн. чл.159, ал.4 от ЗЗ, тъй 

като след изслушване на психиатър не се е установило наличие на психично 

разстройство на лицето и необходимост от задължително лечение; 

- 1 от делата по ЗЗ е прекратено, тъй като лицето, чието настаняване се иска, е 

постъпило на доброволно лечение; 

- 1 от делата по ЗЗ е прекратено, тъй като лицето, чието настаняване се иска, е 

починало; 
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- 3 ч.н.д. за определяне на общо наказание са прекратени на основание чл.24 

ал.1 т.6 от НПК; 

- 1 ч.н.д. по чл.244 от НПК е прекратено поради недопустимост на жалбата; 

- 1 ч.н.д. за реабилитация е прекратено и е повдигната препирня за 

подсъдност, след което ВКС е определил РС Плевен да разгледа делото; 

- 2 ч.н.д., образувани по делегация са прекратени, едната поради 

невъзможност да бъде изпълнена, а другата е изпратена по подсъдност; 

Причините за прекратените 6 броя административно-наказателни дела са 

следните: 

- 1 а.н.дело е прекратено поради недопустимост на жалбата; 

- 2 а.н.дела са прекратени поради оттегляне на жалбата; 

- 2 а.н.дело са прекратени на основание чл.24 ал.1 т.6 от НПК; 

- 1 а.н.дело е прекратено и изпратено по подсъдност. 

 

Прекратени дела 2019 2020 2021 

Граждански 155 119 162 

Наказателни 94   92 115 

ОБЩО 249 211 277 

 

 

ОСТАНАЛИ НЕСВЪРШЕНИ ДЕЛА 

 

В края на отчетния период са останали несвършени общо 108 дела.  

 

Останалите към 01.01.2022 г. несвършени граждански дела са 61. 

От тях:  

49 са делата по общия ред, 

  4 – ч.гр.дела, 

  2 – по чл.410 от ГПК, 

  6 – други граждански дела. 

 По материя висящите към 01.01.2022 г. граждански дела се разпределят, както 

следва: 

 

НЕСВЪРШЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  БРОЙ 

по СК 19 

облигационни  6 

вещни 5 

делби 10  

установителни искове 8 

искове по КТ 4 

частни производства 4 

по чл. 410 от ГПК 2 
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други граждански дела 3 

ОБЩО НЕСВЪРШЕНИ 61 

 

От разгледаните общо 925 граждански дела през 2021 г., в края на отчетния 

период са останали несвършени само 61 дела. Изразено в процентно 

съотношение, неприключените граждански дела спрямо приключените са 6,59 

%. 

 

Останалите към 01.01.2022 г. несвършени наказателни дела са 47, от които: 

14 - н.о.х.д.; 

  4 – н.ч.х.д., 

  4 – ч.н.д.  

     25 –  а.н.д. (без тези по чл.78а от НК). 

 

По материя несвършените наказателни дела се разпределят, както следва: 

 

НЕСВЪРШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА БРОЙ 

Н.Д.О.Х., 

от които: 
14 

  

   - против личността 3 

   - против брака, семейството и младежта 2 

- против собствеността 1 

- против стопанството 2 

- против реда и общественото спокойствие 1 

- общоопасни престъпления 5 

Н.Ч.Х.Д. 4 

А.Н.Д. по чл.78а от НК 0 

А.Н.Д.,  

От които: 
25 

КАТ 11 

НАП 1 

МВР 7 

Общини 1 

Други 5 

Ч.Н.Д. 4 

ОБЩО НЕСВЪРШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 47 

 

От разгледаните общо 415 наказателни дела през 2021 г., в края на отчетния 

период са останали несвършени само 47 дела. Изразено в процентно 

съотношение, неприключените наказателни дела от общо разгледаните такива 

са 11,33%. 
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Съотношението между свършените и останалите несвършени дела през 2021 г. 

спрямо общия брой дела за разглеждане, съпоставено и с предходните две 

години, е показано в следващите таблици и графика: 

 

Вид дела 

Общ брой за 

разглеждане 

през 2020 г. 

Свършени (спрямо 

общия брой за 

разглеждане) 

Останали несвършени 

(спрямо общия брой за 

разглеждане) 

Граждански 925 864 (93,41%) 61 (6,59%) 

Наказателни 415 368 (88,67%) 47 (11,33%) 
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2019 г. 1519 
1021 

(67,22%) 

498 

(32,78%) 1388 
928 

(66,86%) 

460 

(33,14%) 

2020 г. 1303 
909 

(69,76%) 

394 

(30,24%) 1199 
842 

(70,23%) 

357 

(29,77%) 

2021 г. 1340 
925 

(69.03%) 

415 

(30.97%) 1232 
864 

(70.13%) 

368 

(29.87%) 

 



99 

 

 
 

 

 

ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ ДЕЛА 

 

Общият брой обжалвани и протестирани дела през 2021 г. е 100.  

Обжалваните граждански дела са 57, като от тях: 

по общия ред – 51; 

по чл. 310 от ГПК – 2; 

други граждански дела – 2; 

по чл.410 и чл.417 от ГПК - 2.  

Обжалваните и протестирани наказателни дела са 43, като от тях: 

н.о.х.д. – 6; 

ч.н.д. – 4; 

а.н.д. – 28; 

н.ч.х.д. – 4; 

а.н.д. по чл. 78а от НК – 1. 

 

Резултатът от въззивната и касационната проверка на върнатите дела в РС 

Левски през 2021 г. е следният: 

Потвърдените съдебни актове са 70 (36 по граждански дела и 34 по 

наказателни дела), отменените – 17 (6 по граждански дела и 11 по наказателни 

дела); изменените – 1 (1 гражданско дело); по 1 гражданско дело ВКС е 

оставил без разглеждане молбата за отмяна на влязлото в сила решение.  

Висящите обжалвани дела в края на отчетния период са 37, от тях 30 

граждански и 7 наказателни дела. 
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Видно от изложените по-горе данни е, че потвърдените съдебни актове 

значително надвишават отменените и изменените. Потвърдените съдебни 

актове са 70 броя – или 79% от всички върнати от съдебен контрол; 

отменените и изменените са общо 19 броя – или 21% от върнатите от съдебен 

контрол актове.  

Като цяло качеството на съдебните актове през 2021 г. се е повишило. За 

сравнение с предходната година ще посоча следните цифри: през предходната 

2020 г. отменените съдебни актове са били 48, а през 2021 г. те са намалели до 

18 броя; изменените съдебни актове през 2020 г. са били 20, а през 2021 г. те 

са намалели на 1. 

При цялостния анализ на работата по делата, като се изхожда от основния 

критерий за оценка работата на съдиите – брой постановени и обжалвани 

решения, срочност и законосъобразност на решените дела, и факта, че 

преобладават потвърдените съдебни актове, се налага положителният извод за 

много добра оценка на работата на всички съдии.  

В по-голямата си част отменените и изменени съдебни актове на съдиите от 

РС Левски са по причина несподеляне мотивите на първоинстанционния съд.  

По някои от делата са представени доказателства пред въззивната инстанция, 

което от своя страна е довело до промяна на фактическата обстановка. 

 

 

ОПРАВДАТЕЛНИ ПРИСЪДИ 

 

 През 2021 г. в РС Левски няма постановени  оправдателни присъди по 

н.о.х.дела.  

Постановени са 2 оправдателни присъди по 2 н.ч.х.дела. 

ОСЪДИТЕЛНИ ПРИСЪДИ 

 

През 2021 г. по наказателните дела са постановени общо 19 осъдителни 

присъди по н.о.х.д. и са одобрени 80 споразумения – или общо са постановени 

99 осъдителни съдебни акта. 

От тях  влезлите в сила осъдителни съдебни актове са 96 (16 присъди по 

н.о.х.д. и 80 споразумения). 

По 3 дела постановената осъдителна присъда не е влязла в сила към края на 

отчетния период.  

 

СТРУКТУРА НА НАКАЗАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ 

С ВЛЯЗЪЛ В СИЛА СЪДЕБЕН АКТ – 

ПРИСЪДИ  И  СПОРАЗУМЕНИЯ 

 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 
Брой  

влезли в сила 

Н.Д.О.Х., 96 
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от които: 

-против личността 6 

-против брака, семейството и младежта 5 

-против собствеността 12 

-против стопанството 10 

-против дейността на ДО и ОО 2 

-документни престъпления                       1 

-общоопасни престъпления 60 

 

Към 31.12.2021 г. по наказателните дела от общ характер от общо съдени 106 

лица има осъдени 99 лица.  

През 2021 г. няма оправдани лица по дела от общ характер.  

Спрямо 2 от съдените лица е наложено наказание по чл.78а от НК.  

По отношение на 4 лица делото е прекратено и върнато на РП Плевен за 

отстраняване на допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, 

а по отношение на 1 лице делото е прекратено по искане на пострадалия - на 

основание чл.289 ал.1, във връзка с чл.24 ал.1 т.9 от НПК, във връзка с чл.343 

ал.2 т.2 от НК.  

По наказателните дела от общ характер осъдените лица с влязъл в сила 

съдебен акт (присъди и споразумения) са 94.   

Към 31.12.2021 г. по наказателните дела от частен характер са съдени общо 13 

лица. От тях 3 лица са осъдени, по отношение на 1 лице е наложено 

административно наказание по чл.78а от НК, по отношение на 7 лица делата 

са прекратени и 2 лица са оправдани. 

 

                  РАЙОНЕН    СЪД  - КНЕЖА 
 

През отчетната 2021 година в Кнежански РС са стояли за разглеждане 

общо 1277 броя дела, което е със 147 бр. повече от 2020 год. и с 1 бр. повече 

от 2019 год.   

От тях: 353 броя наказателни дела – с 30 бр. дела повече от 2020 год. и с 

20 бр. повече от 2019 год.  и 924 броя граждански дела – със 117 бр. повече 

от 2020 год. и със 19 бр. дела по-малко от 2019 год. 

 

От горното е видно, че броят на разглежданите през отчетния период 

наказателни и граждански дела се е увеличил, като най-голямо е 

увеличението спрямо предходната отчетна година. Вероятно това се 

дължи на постепенното нормализиране на работата на съдилищата след 

обявяването на извънредната епидемична обстановка в страната (през 

2020 година) и привикване към спазването на периодично налаганите 

мерки за ограничаване разпространението на COVID – 19.  
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От общия брой (1277) стояли за разглеждане през отчетния период дела, 

новообразуваните – граждански и наказателни дела са 1152 броя,  или със 

132 бр. повече от 2020 год. и с 29 броя повече от 2019 година. 

Броят на новообразуваните през 2021 година наказателни дела е 299 

или с 13 бр. дела повече от 2020 год. и със 7 бр. повече от 2019 год. В 

процентно съотношение наказателните дела за 2021 год. са се увеличили с 4.5 

% спрямо 2020 год., а спрямо 2019 год. – с 2.4 %. 

Новообразуваните граждански дела за 2021 год. са 853 броя или със 

119 дела повече от 2020 год. и с 22 броя дела повече от 2019 год. Изразено в 

проценти, увеличението за 2021 год. е 16.2 % спрямо 2020 год., а спрямо 2019 

год. е с малко над 2.6 %. 

Останали несвършени от предходен отчетен период са общо 124 броя 

дела, от които 53 наказателни дела и 71 граждански дела.  

Процентното съотношение на останалите от 2020 година спрямо 

постъпилите за разглеждане през отчетната 2021 година дела е 10.75 %. 

 

 

Граждански дела 
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През отчетната 2021 година в Кнежански РС за разглеждане са стояли 924 

броя граждански дела, както следва:  

1. По общия ред  – 247 бр.;  

2. Производства по чл. 310 от ГПК  – 6 бр.;   

3. Административни дела по ЗСПЗЗ  – 1 бр.;   

4. Частни граждански дела (отказ от наследство, дела за назначаване на 

особен представител и др.)  – 75 бр.; 

5. Дела по чл. 410 и 417 от ГПК  – 592 бр.; 

6. Други граждански дела  – 2 бр.  

 

Общият брой на делата за разглеждане през отчетния период значително 

се е увеличил спрямо предходната отчетна година, и доближава броя на делата 

за разглеждане през 2019 година. Въпреки това остава по-малък броят на 

делбените производства, в частност делата за делба на земеделски земи. 

Увеличава се броят на делата по чл. 410 и чл. 417 от ГПК.  

 

 

 

 

Новообразувани граждански дела:  
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Всичките (853) са разпределени между съдиите в КжРС на принципа на 

случайния подбор, както следва: 

-съдия Антон Антонов – 263 бр. граждански дела; 

-съдия Мая Кончарска – 272 бр. граждански дела. 

-съдия Пламен Тодоров – 318 бр. граждански дела; 

 

 

Наказателни дела. 
 

 
 

Общо стояли за разглеждане в РС – Кнежа през 2021 година са 353 броя 

наказателни дела  (с 30 бр. повече от 2020 год. и 20 бр. дела повече от 2019 

год.).  
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Новообразуваните през периода наказателни дела са 299 (с 13 бр. 

повече от 2020 год. и със 7 бр. дела повече от 2019 год.). 

Останали несвършени в началото на отчетния период са 53 бр. 

наказателни дела.  

 

 

От всички стояли за разглеждане през 2021 год. наказателни дела (353), 

разпределени по видове, са както следва: 
 

- наказателни дела от общ характер – 156 броя (15 бр. повече в 

сравнение с 2020 год. и с 28 бр. повече от 2019 год.)  

 
 

 

- наказателните дела от частен характер – 5 броя  (с 2 бр. по-малко от 

2020 год. и колкото броя дела за 2019 г.)  

 
 

 

- дела по чл. 78а от НК – 29 броя  (с 1 дело повече от 2020 год. и 10 бр. 

делa по-малко от 2019 год.)  
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- ЧН дела /медицински мерки, мярка за неотклонение, кумулации, 

реабилитации и по чл. 237 и 239 от НПК/ – 74 броя, което е с 3 дела по-малко 

от 2020 год. и разглежданите през 2019 год.  
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- по искания за разпит пред съдия са образувани 5 броя дела – със 7 

бр. по малко от 2020 год. и 2019 год. 

 

 

 

- административно наказателен характер дела /НП и УБДХ/ – 84 броя  
(с 26 бр. повече от 2020 год. и 12 бр. повече от 2019 год.)  
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Новообразувани наказателни дела: 
 

 
 

Новообразуваните през отчетния период наказателни дела са 299  (с 

13 бр. повече от 2020 год. и със 7 бр. дела повече от 2019 год.).  

 

 

Разпределени по видове: 
 

- НОХД – 123 броя  (3 бр. повече от 2020 год., 19 броя повече от 2019 

год) 
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- НЧХД – 3 броя, като през 2020 год. са били 6 бр., а през 2019 год. – 3 

бр. 

 
 

- дела по чл. 78а от НК – 24 броя  (с 2 дела повече от 2020 год., с 12 бр. 

по-малко от 2019 год.) 

 
 

- ЧНД – 72 броя  (73 бр. през 2020 год. и 74 бр. през 2019 год.) 
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- ЧНД – разпити пред съдия – 5 броя,  (по 12 бр. за 2020 г. и 2019 г.) 

 

 

- АНД – 72 броя  (с 23 дела повече от 2020 год. и 9 дела повече от 2019 

год.) 

 

 

От горното следва извода, че през отчетния период броят на 

новообразуваните наказателни дела е нараснал, като най-голямо е 

увеличението при делата от административно-наказателен характер. 

Новообразуваните през отчетния период наказателни дела са 

разпределени между съдиите в РС – Кнежа на принципа на случайния подбор 

чрез ЕИСС, както следва: 

-съдия Антон Антонов – 97 бр. наказателни дела; 

-съдия Мая Кончарска – 87 бр. наказателни дела.  

-съдия Пламен Тодоров – 115 бр. наказателни дела; 

 

Общо постъпили през отчетния период дела: 
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Новопостъпилите за разглеждане през 2021 година в РС – Кнежа дела 

са 1152 броя или със 132 бр. дела повече от 2020 год. и 29 бр. повече от 2019 

год. 
Разпределени са  както следва: 

- 853 броя граждански дела – със 119 бр. повече от 2020 год. и 22 бр. 

повече от 2019 год.; 

- 299 броя наказателни дела – с 13 бр. по-малко от 2020 год. и със 7 бр. 

повече от 2019 год. 

 

Общо несвършени през отчетния период дела. 
Останали несвършени в края на отчетния период са общо 129 броя 

дела, от които: 45 бр. наказателни дела и 84 бр. граждански дела.  

Несвършени в края на предходния отчетен период (31.12.2020 год.) са 

били общо 124 бр. дела, от които: 53 наказателни дела и 71 граждански дела, а 

към 31.12.2019 год. – общият брой несвършени дела е бил 110 бр., от които: 37 

бр. наказателни дела и 73 бр. граждански дела. 

Налице е леко увеличение на броя останали висящи в края на отчетния 

период дела в сравнение с предходната 2020 год. – 5 дела в повече. 

 

 

III. Брой свършени (решени и прекратени) дела в края на 

отчетния период 
 

 

 
 

Общият брой на свършените дела през отчетната 2021 година е 1148, 

със 142 бр. повече от 2020 год. и с 18 бр. повече от 2019 год.. 

От тях: 

- 840 броя граждански дела – със 104 бр. повече от 2020 год. и с 30 бр. 

по-малко от 2019 год.  

- 308 броя наказателни дела  – с 38 бр. повече от 2020 год. и с 12 бр. 

повече от 2019 год. 
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В срок до 3 месеца са свършени 1049 броя дела  или със 135 бр. дела 

повече от 2020 год. и 8 бр. дела по-малко от 2019 год., което в процентно 

съотношение (спрямо свършените) се равнява на 91% за 2021 година,  при 

91% - за 2020 год. и 91% - за 2019 год. 

От тях: 

- 802 бр. граждански дела  – със 110 бр. повече от 2020 год и с 10 бр. по-

малко от 2019 год., или 95% от общия брой свършени граждански дела за 

2021 год.,  при 94% - за 2019 год.  и  93% - за 2019 год. 

- 247 бр. наказателни дела  – с 25 бр. повече от 2020 год. и с 2 бр. дела 

повече от 2019 год., или 80% от общия брой свършени наказателни дела за 

2021 год., при 82 % - за 2020 год.  и  83% - за 2019 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

792 812 
692 

802 

245 245 

222 
247 

0

200

400

600

800

1000

1200

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Общо свършени дела в срок до 3 месеца /по 
години/ 

Наказателни 

Граждански 



113 

 

 

 

 

1. Граждански дела 
 

 
 

От постъпилите за разглеждане през отчетната 2021 година общо 924 

броя граждански дела:  
 

- свършени по общия ред са 169 броя граждански дела, от които: със 

съдебен акт по същество – 133 бр.  и прекратени – 36 бр. (от тях: 10 дела по 

спогодба и 26 дела – прекратени по други причини). 

От общия брой в срок до 3 месеца са свършени 134 дела, което в 

процентно съотношение се равнява на 79 %.  

Останали висящи в края на периода – 78 бр. дела.  

Обжалвани са актове по 14 броя граждански дела. 
 

- Производства по чл. 310 от ГПК – свършени са 6 дела със съдебен акт 

по същество, 3 в тримесечния срок. Две дела са обжалвани. 
 

- Административни дела – 1 решено дело. 
 

- Частни граждански дела – от общо 71 бр. свършени дела, със съдебен 

акт по същество са приключили 66 дела, прекратени – 5 бр.;  всички дела са 

свършени в срок до 3 месеца – 100%.  
 

- Дела по чл. 410 и 417 от ГПК – 597 бр. свършени в срок до 3 месеца 

или 100%; със съдебен акт по същество – 557 бр., прекратени – 35 бр.  Две 

дела са обжалвани. 
 

- Други граждански дела – от свършените 1 брой, същото е прекратено. 

В срок до 3 месеца – 100%. Едно дело е висящо. Няма обжалвани дела.  
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Останали несвършени в края на отчетния период – 84 броя граждански 

дела. 

 

2. Наказателни дела 
 

 
 

През отчетната 2021 година в РС – Кнежа са стояли за разглеждане общо 

353 броя наказателни дела (299 бр. – новообразувани дела, едно върнато и 

продължено под същия номер и останали от предходен период – 53 дела).  

Свършени от тях са 308 бр. дела  – с 38 бр. повече от 2020 год. и с 12 бр. 

повече от 2019 год., както следва: 
 

- НОХД – 137 броя.  

Със съдебен акт по същество – свършени 37 бр. дела.  

Прекратени са общо 100 дела, от които: 40 бр. по чл. 382 от НПК – след 

одобряване на внесено в съда споразумение за решаване на делото в 

досъдебното производство; 58 бр. – прекратени на основание чл. 384 от НПК, 

след одобряване на споразумение постигнато в съдебната фаза, преди 

приключване на съдебното следствие; 1 бр. – върнато на прокурора за 

процесуални нарушения, както и 1 бр. прекратено по други причини.  

От общо свършените наказателни дела – в срок до 3 месеца са 108 броя 

или 79 %.  

Останали висящи в края на отчетния период са 19 бр. дела. 

Обжалвани и протестирани  – 21 бр. актове по нак. дела. 
 

-НЧХД – свършени 4 брой. От тях: в срок до 3 месеца – 1 дела или 25%.   

Останали висящи в края на периода – 1 бр.    

Обжалвани НЧХ дела няма. 
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-Дела по чл.78 а от НК – от 26 броя свършени дела, със съдебен акт по 

същество са 26 дела. Свършени в срок до 3 месеца – 23 бр. дела или 88 %. По 2 

дела актовете са обжалвани. Останали висящи в края на периода – 3 бр. дела.   
 

-ЧНД /реабилитации, кумулации, мед. мерки, изм. мерки, по чл. 237 и 239 

от НПК/ – 73 броя, от тях: 66 дела са свършени със съдебен акт по същество, а 

7 дела са прекратени по други причини. В срок до 3 месеца са свършени 72 

дела или 99 %. 1 дело е останали висящо в края на периода. Обжалвани са 

актовете по 5 бр. дела. 
 

-ЧНД /разпити пред съдия/ – 5 бр., всичките свършени със съдебен акт по 

същество в срок до 3 месеца или 100 %.  
 

-АНД /НП и УБДХ/ – от общо 63 броя, със съдебен акт по същество са 

свършени 62 дела, прекратено е 1 дело по др. причини. Свършени в срок до 3 

месеца – 38 бр. дела или 60%.  В края на периода са останали висящи 21 бр. 

дела.  Обжалвани са актовете по 16 дела. 
 

Останали висаящи в края на отчетния период са общо 45 бр. наказателни 

дела (с 8 бр. по-малко от 2020 год. и с 8 бр. повече от 2019 год.). 

 

 

IV. Брой на решените дела по същество 
 

 
 

1. Граждански дела.  

От стоялите за разглеждане през 2021 година общо 924 броя граждански 

дела  (853 бр. новообразувани и 71 бр. останали от 2020 год.),  свършени със 

съдебен акт по същество са 763 броя дела  – със 103 бр. повече от 2020 год. 

и със 18 бр. по-малко от 2019 год.,  както следва: 

-граждански дела по общия ред – 133 бр., останали висящи в края на 

периода – 78 дела; 
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-производствата по чл. 310 от ГПК – 6 бр., няма останали висящи в края 

на периода; 

-административни дела по ЗСПЗЗ – 1 бр.; 

-частни граждански дела – 66 броя, 5 бр. висящи дела. 

-дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК – 557 броя; 

-други граждански дела – няма решени по същество; 

Решените по същество в края на отчетния период общо 763 бр. 

граждански дела са разпределени между съдиите в КжРС, както следва: 

- съдия Антон Антонов – 240 бр. дела; 

- съдия Мая Кончарска – 235 бр. дела; 

- съдия Пламен Тодоров  – 288 бр. дела; 
 

2. Наказателни дела 

От общо стоялите за разглеждане през 2021 година 353 броя 

наказателни дела (299 бр. новообразувани, едно върнато и продължило под 

същия номер и 53 бр. висящи в началото на отчетния период), са свършени със 

съдебен акт по същество – 247 дела, или с 25 бр. повече от 2020 год. и 2 бр. 

повече от 2019 год., както следва: 

-НОХД – 37 дела. Останали висящи в края на периода – 19 бр. дела. 

-НЧХД – няма решени с присъда; 1 бр. останало висящо. 

-Дела по чл.78а от НК – 26 бр. Останали висящи – 3 дела. 

-ЧНД  /реабилитации, кумулации, мед. мерки, изм. мерки, по чл. 237 и 

239 от НПК/ – 66 бр., свършени със съдебен акт по същество. Несвършени в 

края на периода – 1 дело. 

-ЧНД /разпити/ – 5 бр., всички свършени. 

-АНД /НП и УБДХ/ – 62 бр. със съдебен акт по същество, а 21 бр. дела са 

останали висящи. 
 

По съдии:  

Съдия Антон Антонов – решени по същество 62 бр. дела  

Съдия Мая Кончарска – решени по същество 57 бр. дела. 

Съдия Пламен Тодоров – решени по същество 77 бр. дела.  

 

Брой прекратени дела 
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Граждански дела 

От общо разглежданите през отчетната 2021 година в Кнежански РС 924 

броя граждански дела са прекратени 77 дела: 
По съдии: 

Съдия Пламен Тодоров – прекратени 24 бр. граждански дела;  

Съдия Антон Антонов – прекратени 21 бр. граждански дела;  

Съдия Мая Кончарска – прекратени 32 бр. граждански дела.  

 

Наказателни дела 

От общо стоялите за разглеждане в съда през отчетния период 353 броя 

наказателни дела са прекратени 112 дела. 

По съдии: 

Съдия Пламен Тодоров – прекратени 42 бр. наказателни дела; 

Съдия Антон Антонов – прекратени 40 бр. наказателни дела; 

Съдия Мая Кончарска – прекратени 30 бр. наказателни дела. 

 

Останали висящи в края на отчетния период дела – граждански и 

наказателни,  по съдии: 

Съдия Пламен Тодоров – 37 бр. граждански дела и 16 бр. наказателни 

дела; 

Съдия Антон Антонов – 26 бр. граждански дела  и 15 бр. наказателни 

дела; 

Съдия Мая Кончарска – 21 бр. граждански дела  и 14 бр. наказателни 

дела. 

 

 

V. Брой обжалвани и протестирани, резултати от въззивна и 

касационна проверка, изводи 
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През отчетния период са обжалвани съдебните актове по 25 бр. 

граждански дела  и  67 бр. наказателни дела. 

Върнати от горната инстанция са 66 дела, разпределени както следва: 

Граждански дела: 
- съдия Пл. Тодоров – свършени през периода 312 бр. граждански дела, 

обжалвани са актовете по 9 дела. Върнати от ПлОС са 9 дела, от тях: 5 

потвърдени, 3 отменени и 1 отменено след представяне на нови доказателства; 

- съдия Ант. Антонов – свършени през периода 261 граждански дела, 

обжалвани – 10 дела. Върнати от ПлОС са 10 дела, от които: 3 потвърдени, 3 

отменени, 1 недопуснато до обжалване, 3 частично потвърдени; 

- съдия М. Кончарска – свършени през периода 267 граждански дела, 

обжалвани – 6 дела. Върнати от ПлОС са 4 дела, от тях: 1 потвърдено, 1 

отменено, 1 частично потвърдено и 1 не е допуснато до обжалване.  

Наказателни дела: 
-съдия Тодоров – свършени през отчетната 2021 год. общо 119 

наказателни дела, обжалвани са актовете по 19 дела. Върнати от ПлОС и 

ПлАС – 14 дела, както следва:  

10 бр. НОХД и ЧНД, от които: 3 потвърдени, 6 отменени и върнати за 

ново разглеждане, 1 изменено в наказателната част; 

4 бр. АНД /НП, по чл. 78а от НК /, от които: 1 потвърдено, 1 отменено, 1 

отменено и постановено ново решение, 1 с изменено наказание; 

-съдия Антонов – свършени през отчетния период общо 102 наказателни 

дела, обжалвани са актовете по 20 дела. Върнати от ПлОС и ПлАС – 14 дела:   

5 бр. НОХ и ЧНД, от които: 2 потвърдени, 1 отменено и върнато за ново 

разглеждане, 1 отменено с постановена присъда и 1 изменено в наказателната 

част;  

9 бр. АНД /НП, по чл. 78а от НК /, от тях: 5 потвърдени, 3 отменени с 

постановени нови решения и 1 отменено и върнато за ново разглеждане; 

-съдия Кончарска – свършени през периода общо 87 наказателни дела, 

обжалвани са актовете по 18 дела. Върнати от ПлОС и ПлАС – 15 дела, както 

следва:  

8 бр. НОХ и ЧНД, от които: 3 потвърдени, 2 бр. отменени и върнати за 

ново разглеждане и 3 отменени;  

7 бр. АНД /НП/, от които: 6 бр. потвърдени, 1 бр. отменено с постановено 

ново решение. 

 

 

VI. Средна натовареност за съдебния район по видове дела за 

разглеждане – наказателни и граждански, както и спрямо общия 

брой дела и спрямо свършените дела 
Съобразно щатното разписание, в Кнежански РС има три щатни бройки 
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за магистрати. През отчетния период в съда са работили трима съдии. 

Спрямо общия брой дела за разглеждане (наказателни и граждански) – 

1277, съобразно щатното разписание средната натовареност е 33.33 %.   

Действителната натовареност спрямо делата за разглеждане е, както 

следва:  

- съдия Пламен Тодоров – 37,90%;  

- съдия Антон Антонов – 31,63%;  

- съдия Мая Кончарска – 30,47%. 

 

Спрямо всички свършени дела (наказателни и граждански) – 1148 бр., на 

база три щата средната натовареност е 33.33%.   

Действителната натовареност спрямо свършените дела по съдии е 

следната:  

 

- съдия Пламен Тодоров – 37,54%;  

- съдия Антон Антонов – 31,62%;  

- съдия Мая Кончарска – 30,84%. 

 

Средната натовареност за съдебния район по видове дела за 

разглеждане – наказателни и граждански, спрямо общия брой дела и спрямо 

свършените дела съобразно три щата за магистрати е: 

- наказателни – спрямо общия брой разгледани такива дела: съдия 

Пламен Тодоров – 38,24%, съдия Антон Антонов – 33,15%  и съдия Мая 

Кончарска – 28,61%. 

Спрямо общия брой свършени наказателни дела: съдия Пламен Тодоров – 

38,64%, съдия Антон Антонов – 33,12%  и съдия Мая Кончарска – 28,24%. 

- граждански – спрямо общия брой разгледани такива дела: съдия 

Пламен Тодоров – 37,77%, съдия Антон Антонов – 31,06% и съдия Мая 

Кончарска – 31,17%.  

Спрямо общия брой на свършените граждански дела: съдия Пламен 

Тодоров – 37,14%, съдия Антон Антонов – 31,07% и съдия Мая Кончарска – 

31,79%. 

 

 

VII. Извод от сравнителния анализ на 2021 година на 

средната натовареност. 
 

От гореизложеното е видно, че средната натовареност на съдебния район 

бележи увеличение от 13 % по отношение на разглежданите дела.  

През отчетния период с 65 бр. се е увеличил броят на заповедните 

производства по чл. 410 и чл. 417 от ГПК.  
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1. Сравнителен анализ за две години назад (2020 год. и 2019 

год.). 
 

При сравнителния анализ с предходните два отчетни периода се 

установява, че броят на стоялите за разглеждане граждански дела (924) се е 

увеличил със 117 дела спрямо 2020 год., а по отношение на 2019 год. е 

намалял с 19 дела. През отчетния период е увеличен броя на делата по чл. 410 

и чл. 417 ГПК и делата по общия ред.    

При наказателните дела (353) има увеличение с 30 бр. в сравнение с 2020 

год. и с 20 бр. дела повече спрямо 2019 год.  

Сравнително запазен е броят на разглежданите през отчетната 2021 год. 

наказателни дела спрямо тези, разглеждани в предходните два отчетни 

периода. Налице е тенденция за увеличаване на делата от административно-

наказателен характер. 

Година 

ОБЩО 
НОХД НЧХД 

Чл.78а 

НК 
ЧНД 

ЧНД 

разпити 
НАХД 

2018г. -  

327 бр. 

127 3 42 75 15 65 

2019г. -  

333 бр. 

128 5 39 77 12 72 

2020г. -  

323 бр. 

141 7 28 77 12 58 

2021г. -  

353 бр. 

156 5 29 74 5 84 

 

Общият брой на гражданските дела през отчетната 2021 година е 924 

броя.  

В сравнение с 2020 год. броят им се е увеличил със 117 дела, а спрямо 

2019 год. е намалял с 19 дела. 

 

 Година 

ОБЩО 

Гр. дела 

по общия 

ред 

 

Произв. 

по 

чл. 310 

ГПК 

Адм. дела 

по ЗСПЗЗ 

Ч. гр. 

дела 

Дела по 

чл. 410 и чл. 417 

от ГПК 

Други 

гр. 

дела 

2018г. - 956 

бр. 

232 1 6 67 599 51 

2019г. - 943 

бр. 

244 0 1 81 570 47 

2020г. - 807 

бр. 

196 4 1 53 527 26 

2021г. - 924 

бр. 

247 6 1 76 592 2 



121 

 

 

В заключение следва да се отбележи, че през отчетната 2021 година е 

налице ръст на общия брой за разглеждане дела – граждански и 

наказателни дела, в сравнение с предходния отчетен период. 

 

2. Средна натовареност на съдиите. Тежест на видове 

разпределени и решени дела и качество на съдебните актове. 
 

Съдия Пл. Тодоров – останали от 2020 год. 31 бр. граждански дела  и 20 

бр. наказателни дела. 

Съдия Ант. Антонов – останали от 2020 год. 24 бр. граждански дела  и 20 

бр. наказателни дела. 

Съдия М. Кончарска – останали от 2020 год. 16 бр. граждански дела  и 13 

бр. наказателни дела. 

Постъпили през отчетния период дела, по съдии: 

Съдия Пл. Тодоров – 318 бр. граждански дела и 115 бр. наказателни  дела; 

Съдия Ант. Антонов – 263 бр. граждански дела и 97 бр. наказателни дела; 

Съдия М. Кончарска – 272 бр. граждански дела и 88 бр. наказателни  дела. 

 

Общо разгледани от съдия Пл. Тодоров са 484 дела, от които: 

граждански – 349 бр.  и  наказателни – 135 бр.  

Средната натовареност спрямо общия брой разгледани дела е 37,90%. 

Общият брой свършени от съдия Пламен Тодоров дела е 431, от тях: 

граждански – 312 бр. и  наказателни – 119 бр.  

Средната натовареност спрямо общия брой свършени дела е 37,54%. 

  

Общо разгледани от съдия Антон Антонов са 404 дела, от които: 

граждански – 287 бр.  и наказателни – 117 бр.  

Средната натовареност спрямо общия брой разгледани дела е  31,64%. 

Общият брой свършени от съдия Антонов дела е 363, от тях: 

граждански – 261 бр.  и наказателни – 102 бр.  

Средната натовареност спрямо общият брой свършени дела е 31,62%. 

 

Общо разгледани от съдия Мая Кончарска са 389 дела, от които: 288 

бр. граждански  и 101 бр. наказателни дела.  

Средната натовареност спрямо общия брой разгледани дела е 30,46%. 

Общият брой свършени от съдия Кончарска дела е 354, от тях:  

граждански – 267 бр.  и наказателни – 87 бр.  

Средната натовареност спрямо общият брой свършени дела е 30,84%. 

 

През отчетната 2021 година съдиите в Районен съд – Кнежа са 

разглеждали при еднакъв процент натовареност (100%) както граждански, 

така и наказателни дела, разпределяни чрез ЕИСС съобразно приетите от 
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Общото събрание Вътрешни правила. Това разпределение на делата се явява 

гаранция за обективността и безпристрастността на съда, от една страна и 

води до повишаване на доверието в институцията и утвърждаване на доброто 

й име, а от друга, до липса на напрежение в работата на съдиите.   

 

 

 

 

 

 

 

1. Структура на наказателната престъпност по видове и 

брой по глави от НК 
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ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

ЛИЧНОСТТА - Телесни повреди 

0300  4 4 2 2 2  2 

Средна телесна повреда - чл. 129 ал. 

1 НК 

0302  2 2 1 1 1  1 

ДРУГИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 

ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА 

0400 3 2 5 3 2   0 

в т.ч. Противозак.лиш. от свобода - 

чл. 142а, ал. 1 НК 

0411   0 0 0   0 

Изнасилване - чл. 152, ал. 1 НК 0428  1 1 0 1   0 

Трафик на хора - чл. 159б НК 0445 1 1 2 1 1   0 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И 

МЛАДЕЖТА 

0600 3 1 4 4 0 4  4 
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ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

СОБСТВЕНОСТТА 

0700 9 20 29 22 7 24  17 

в т.ч. Кражба - чл. 194 НК 0701 1  1 1 0 2  2 

Квалифицирани състави на кражба - 

чл. 195, ал. 1 НК 

0702 2 8 10 0 10   6 

Кражба, представляваща опасен 

рецидив - чл. 196, ал. 1 НК 

0705 2 3 5 4 1 3  2 

Грабеж - чл. 198 НК 0708  1 1 1 0 1 1 0 

Длъжностно присвояване - чл. 201 

НК 

0712 1  1 1 0 1  1 

Обсебване - чл. 206 НК 0718  1 1 0 1   0 

Измама - чл. 209 НК 0723 1  1 1 0 1  1 

Квалифицирани състави на измама - 

чл. 210, ал. 1 НК 

0724  2 2 1 1 1  0 

Измама по чл. 209, ал. 1 и ал. 2 и чл. 

210 в особено големи размери, 

особено тежък случай или опасен 

рецидив - чл. 211 НК 

0725  1 1 1 0 1  1 

Квалифицирани състави на рекет - 

чл. 213а, ал. 2 НК 

0734  1 1 1 0 2  0 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

СТОПАНСТВОТО 

0800 2 15 17 17 0 17  16 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ 

ОРГАНИ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ  

0900  5 5 5 0 8  5 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕДА 

И ОБЩЕСТВЕНОТО 

СПОКОЙСТВИЕ 

1200 3 1 4 4 0 3  4 

в т.ч. Хулиганство - чл. 325, ал. 1 

НК 

1206 1  1 1 0 1  1 

Квалифицирани състави на 

хулиганство - чл. 325, ал. 2, 3 и 4 

НК 

1207 2 1 3 3 0 2  2 

ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 1300 13 75 88 80 8 79 1 70 

в.т.ч. Причиняване на телесни 

повреди и щети в транспорта - чл. 

343, ал. 1, б. "а" и б. "б" НК 

1312   0 0 0   0 

Причиняване на телесна повреда 

при управление на МПС в 

квалифицирани случаи - чл. 343, ал. 

3, б. "а" НК 

1314  1 1 1 0 1  1 

Противозаконно отнемане на МПС - 

чл. 346 НК 

1321  1 1 0 1   0 

Състави на придобиване и държане 

на наркотични вещества - чл. 354а, 

ал. 3, 4 и 5 НК 

1333 4 14 18 15 3 15  14 

Основен състав на отглеждане на 

растения с цел производство на 

1335 1 2 3 3 0 3  1 
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наркотични вещества - чл. 354в, ал. 

1 НК 

ВСИЧКО НОХД от ш.0200 до 

ш.1500 

1699 33 123 156 137 19 137 2 118 

 

4. Относителен дял на осъдителните присъди спрямо 

внесените прокурорски актове по видове престъпления. 
 

Останали несвършени в началото на периода – 33 наказателни дела от 

общ характер и заедно с новообразуваните (123), общо стояли за разглеждане 

през отчетната 2021 година НОХ дела са 156 броя.  

От тях са свършени с осъдителна присъда 35 дела; по 98 дела е 

постигнато споразумение, 1 дело е върнато на прокурора поради допуснати 

съществени процесуални нарушения при изготвяне на обвинителния акт и 1 

дело е прекратено поради смърт на подсъдимия.  

През отчетния период в РС – Кнежа са постановени 2 оправдателни 

присъди – по НОХД 259/ 2020 год. (съдия-докладчик Пл. Тодоров), която е 

потвърдена от ОС Плевен и по НОХД №37/2021 год. (съдия-докладчик Пл. 

Тодоров). 

Относителният дял на осъдителните присъди и споразумения по 

свършените през 2021 година дела е 97 %. 
 

По внесени през отчетния период предложения за освобождаване от 

наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на 

чл. 78а от НК са образувани 24 дела. Останали несвършени от минал период са 

5 дела, или общо стояли за разглеждане през периода – 29 бр. дела. Свършени 

със съдебен акт по същество са 26 дела. 

Относителният дял на осъдителните решения по този вид дела спрямо 

внесените от прокурора предложения е 100 %. 

 

5. Наказана престъпност и брой осъдени лица в края на 

отчетния период. 
 

Общият брой на влезлите в сила присъди по НОХ дела през 2020 

година е 120 (при 15 бр. обжалвани), а броят на влезлите в сила решения по 

чл. 78а НК – 23 (2 решения са обжалвани). 

Осъдени са 118 лица. Оправдани са 2 лица.  

 

                        РАЙОНЕН СЪД – НИКОПОЛ  
 

 

Общият брой на разгледаните дела през 2021г. в РС-НИКОПОЛ 

е 986бр. От тях новообразувани  са 910бр., а несвършените от 
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предходен период са общо 76бр. 

В следващата диаграма е посочен броят на делата за 

разглеждане в РС-НИКОПОЛ през 2021г. в съпоставка с 

предходните две години. 
 

Всичко дела за разглеждане – съпоставка с предходни години        
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При съпоставката на данните с предходните две години се 

вижда, че през 2021г. броят на разгледаните дела в сравнение с 

2020г. е с 108бр. повече, а в сравнение с 2019г. е с 36бр. по-малко. 

Общият брой на разгледаните граждански дела за 2021 

година – 726бр., като 43бр. дела са останали несвършени от 

предходен период и 683бр. дела са постъпили през 2021г. 
 

 

Общо граждански дела за разглеждане през 2021г. 

 

683 

43 

Граждански дела - общо 726 бр. 

Новопостъпили 

Останали от предходен 
период 



126 

 

Общият брой на разгледаните наказателни дела за 2021 

година – 260бр., като 33бр. дела са останали несвършени от 

предходен период и 227бр. дела са постъпили през 2021г. 

 
Общ брой на наказателните дела за разглеждане през 2020г. 

 
 

 

 

Постъпления на делата по видове – съпоставка с предходни години 
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Видно е, че постъпилите през 2021г. общо 910бр. дела са със  

110бр. повече в сравнение с тези от 2020г. и с 57бр. дела по-малко в 

сравнение  с постъпилите общо дела през 2019г.  

227 

33 

Наказателни дела - общо 260 бр. 

Новопостъпили 

Останали от предходен 
период 

Постъпления на делата 2019 2020 2021 

Граждански 662 557 683 

Наказателни 305 243 227 

ОБЩО 967 800 910 
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Останали несвършени дела в края на отчетния период – съпоставка по години 
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Следва да се посочи във връзка с тези данни, че действителната 

натовареност на съдиите през 2019г. за всичко дела за разглеждане е 

28,39бр., а за всичко свършени дела е 26,22бр. Действителната 

натовареност на съдиите за 2020г. за всичко дела за разглеждане е 

24,39бр., а натовареността за всичко свършени дела е 22,28бр.  От 

данните за 2021г. се вижда, че натовареността на съдиите през 2021г. 

за всичко дела  за разглеждане е 39,72бр., а натовареността за всичко 

свършени дела е 34,27бр.  

 

 

 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 

През 2021г. разгледаните граждански дела разпределени по 

видове са както следва: 

 

171 бр. дела по общия ред, 

8 бр. дела по чл.310 ГПК, 

1 бр. административно дело, 

Останали несвършени дела 

в края на отчетния период 
2019 2020 2021 

Граждански 60 43 43 

Наказателни 18 33 33 

ОБЩО 78 76 76 
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121 бр. частно-граждански дела, 

425 бр. дела по чл.410 и чл.417 от ГПК, 

1 бр. други граждански дела. 

 

През 2021г. броят на делата по чл.410 и чл.417 от ГПК 

разгледани в РС Никопол е както следва: 421бр. през 2019г., на 

354бр. през 2020г. и 425бр. през 2021г. Бройката на този вид 

граждански дела разгледани в РС-Никопол е почти същият като броя 

на тези дела разгледани през 2019г., но в сравнение на 2020г. 

значително се е увеличил. 

 По материя разгледаните през 2021г. граждански дела се 

разпределят, както следва: 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА БРОЙ 

по СК 53 

Облигационни искове 30 

Вещни искове      5 

Делби 16 

Установителни искове 35 

По КТ 9 

Административни производства 0 

Обезпечения 4 

По чл.26  и чл.30 от Закон за закрила на детето 31 

Частни производства 114 

Частни производства-регламенти 3 

По чл.410 и чл.417 от ГПК и ЗКИ 425 

Други 1 

ОБЩО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 726 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

 

През 2021г. броят на разгледаните наказателни дела, 

разпределени по видове е следният: 

 

99 бр. наказателни дела от общ характер, 

7 бр. наказателни дела от частен характер, 

13 бр. наказателни дела по чл.78а от НК, 

51 бр. частни наказателни дела – разпити пред съдия, 

35 бр. други частни наказателни дела, 
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55 бр. административно-наказателни дела без тези по чл.78а от 

НК, 

 

 По материя разгледаните наказателни дела през 2021г. се 

разпределят, както следва: 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА БРОЙ 

Н.О.Х.Д., от които: 99 

*Против личността 9 

*Против правата на гражданите 0 

*Против брака, семейството и младежта 3 

*Против собствеността 17 

*Против стопанството 7 

*Против дейността на ДО и ОО 2 

*Документни  1 

*Против реда и общественото спокойствие 0 

*Общо опасни 60 

*Военни престъпления 0 

Н.Ч.Х.Д. 7 

По чл.78а от НК 13 

Давност и амнистия – чл.80-чл.84 от НК 0 

Реабилитации 0 

ЗБППМН 0 

Принудителни мед. мерки по ЗЗ и чл.89 от НК 3 

Групиране на наказания – чл.23, 25 и 27 от НК 5 

Ч.Н.Д. от досъдебното производство 53 

Други Ч.Н.Д. 25 

Н.А.Х.Д, от които 55 

*КАТ 27 

*НАП 4 

*Митници 1 

*МВР 8 

*Община 1 

*Комисия за защита на потребителите 0 

*Здравна инспекция 0 

ОБЩО РАЗГЛЕДАНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 260 
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При гражданските дела тенденцията на постъпилите дела за 

периода 2019г. – 2020г. е към увеличение, което изразено в цифри 

представлява 126бр. дела. През 2021г. броя на постъпилите 

наказателните дела в сравнение с 2020г. се е намалил с 16бр. дела.  

 

 ОБЩ БРОЙ СВЪРШЕНИ ДЕЛА.  

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ С ПРЕДХОДНИТЕ ДВЕ ГОДИНИ 

 

 Броят на свършените (решени и прекратени) граждански дела 

през 2021г. е 726бр., а на наказателните е 260бр. 

 В следващите две таблици и графики е показано в сравнителен 

вид свършените дела през 2021г. с предходните две години, както и 

сравнение на свършените дела до 3 месеца. 

 
 

 

 

 

Брой 

свършени дела – съпоставка с предходни години 
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Свършени дела 2019 2020 2021 

Граждански 636 574 726 

Наказателни 308 228 260 

ОБЩО 944 802 986 

Свършени дела до 3 

месеца 

2019 2021 2021 

Граждански 610 532 662 

Наказателни 280 189 229 

ОБЩО 890 721 795 
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Свършени дела до 3 месеца – съпоставка по години 

0

100

200

300

400

500

600

700

2019 г. 2020 г. 2021 г.

610
532

662

280

189
229

Граждански дела

Наказателни дела

 
От показаното сравнение е видно, че от общо 891бр. свършени 

дела през 2021г., 795бр. са решени в 3-месечен срок, което прави 

89,00 % от свършените дела. Този показател за 2020г. е 89,90 а за 

2019г. – 94,28%. При свършените гражданските дела процентното 

съотношение за 2021г. са 91,00%, за 2020г. – 92,52%, а за 2019г. – 

95,91% При наказателните дела процентното съотношение е за 

2021г. – 84,00%, за 2020г. – 82,89%, а за 2019г. – 90,91% 

 

СВЪРШЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 

През 2021г. приключилите граждански дела със съдебен акт по 

същество са 569 бр., от които: 

100 бр. дела по общия ред, 

4 бр. дела по чл.310 от ГПК, 

102 бр. частни граждански дела, 

363 бр. дела по чл.410 и чл.417 от ГПК, 

0 бр. дела от административен характер, 

0 бр. други граждански дела. 

 

По материя приключените граждански дела се разпределят, 

както следва: 

ПРИКЛЮЧЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА БРОЙ 

по СК 34 

Облигационни искове 14 

Вещни искове 2 

Делби 9 

Установителни искове 25 

По КТ 9 
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Административни производства 0 

Обезпечения 4 

По чл.26 и чл.30 от Закон за закрила на детето 34 

Частни производства 105 

Заповедни производства по чл.410 и чл.417 от 

ГПК 

424 

Частни производства- Регламенти 2 

Други 0 

ОБЩО ПРИКЛЮЧИЛИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 662 

СВЪРШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

 

През 2021г. приключилите наказателни дела със съдебен акт по 

същество са 125бр., като от тях: 

 

*15бр. са НОХД, 

*0бр. е Н.Ч.Х.Д., 

*11бр. по чл.78а от НК, 

*61бр. са Ч.Н.Д., 

*38бр. са Н.А.Х.Д. (без тези по чл.78а от НК). 

 

По материя решените наказателни дела със съдебен акт по 

същество се разпределят, както следва: 

 

РЕШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА БРОЙ 

Н.О.Х.Д., от които: 15 

*Против личността 1 

*Против правата на гражданите 0 

*Против брака, семейството и младежта 0 

*Против собствеността 9 

*Против стопанството 0 

*Против дейността на ДО и ОО 0 

*Документни  1 

*Против реда и общественото спокойствие 0 

*Общо опасни 4 

*Военни престъпления 0 

Н.Ч.Х.Д. 0 

По чл.78а от НК 11 
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Реабилитации 0 

По ЗБППМН 0 

Принудителни мед. мерки по ЗЗ и чл.89 от НК 2 

Групиране на наказания – чл.23, 25 и 27 от НК 4 

Ч.Н.Д. от досъдебното производство 33 

Други Ч.Н.Д. 22 

Н.А.Х.Д, от които 40 

*КАТ 10 

*НАП 4 

*Агенция митниците 1 

*По УБДХ 1 

*Общини 1 

*Други НАХД (РГД ,ИАРА, Комисия за защита на 

потребителите, Здравна инспекция и други) 

0 

ОБЩО РЕШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 125 

 

През 2021г. 72бр. наказателни дела са приключили със 

споразумение по чл.382 от НПК. Одобряването на споразумение е 

произнасяне по съществото на спора, но в отчетните формуляри този 

вид дела продължава да са включени в графа прекратени. 

 

След съобразяване на посоченото по-горе следва да се 

отбележи, че приключените наказателни дела със съдебен акт по 

същество са 197бр. 

 

  Видно от сравнителната таблица по-долу е, че с оглед 

натовареността брой на свършени дела 2021г. се е увеличил. През 

2020г. броят на решените дела със съдебен акт по същество е бил по-

малък.  

 
 

 

 

 

Решени дела със 

съдебен акт по 

същество 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

Граждански 555 474 569 

Наказателни 

(в т.ч. споразумения) 

 

223 

 

170 

 

197 

ОБЩО 778 644 694 



134 

 

Решени дела със съдебен акт по същество 

 

През 2021г. в Районен съд Никопол са внесени 35бр. 

обвинителни акта и 48 споразумения по чл. 382 от НПК.  

През 2020г. в Районен съд Никопол са внесени 48бр.  

обвинителни акта и 22 споразумения по чл. 382 от НПК.  

През 2021г. са разгледани 33бр. наказателни дела, останали 

несвършени от предходен период. 

 

Броят на делата, при които е проведено съкратено съдебно 

следствие през отчетната и предходните две години, е както следва: 

2019г. - 4бр.. дела; 2020г. - 3бр. дела и 2021 г. - 0бр. дела. 

 

ПРЕКРАТЕНИ ДЕЛА 

 
През 2021г. прекратените дела са общо 197бр., от които 104бр. 

наказателни дела и 93бр. граждански дела. 

Най-честите причини за прекратяване на гражданските дела са 

прекратяване поради неподсъдност на РС – Никопол и изпращането 

му на компетентния съд, както и оттегляне на искови молби или 

отводи. 

От прекратените наказателни дела през 2021г.  

 

НОХДела – 73 бр. 

72бр. дела са прекратени поради приключването им с одобрено 

от съда споразумение. 

Причини за прекратяване на останалите 1 бр. наказателно дело 

е върнато за доразследване.  
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Причините за прекратяване 3 бр. НЧХДело са следните: 

НЧХД№236/2019г. - ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.5 

т.4 от НПК производството по НЧХД №236/2019г. по описа на НРС, 

поради оттегляне на жалбата.  

НЧХД№67/2021г. - ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.5 т.4 

от НПК производството по НЧХД №67/2021г. по описа на НРС, 

поради оттегляне на жалбата.  

НЧХД№196/2019г. - ПРЕКРАТЯВА делото, тъй като в 

конкретния случай делото не е подсъдно на съда, тъй като се касае 

за престъпления от общ характер. 

 

Причините за прекратяване 1 бр. АНДело по чл.78а от НК са 

следните: 

АНД№ 20/2021г. - ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 

20/2021г.на НРС на основание чл. 43, т.3 от НПК и изпраща делото 

на ВКС за определяне на друг равен по степен съд. 

Причините за прекратяване АНДела са следните: 

АНД №52/2021г. – ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 

52/2021г. по описа  на НРС по жалбата на Иван Георгиев Иванов, от 

с.Рибарица, общ.Тетевен, обл.Ловеч жалба против ГЛОБА с ФИШ 

№ 679255/27.03.2021г. издаден от Валери Игнатов – командир 

отделение при ОДМВР Плевен, РУ-Никопол, поради недопустимост 

на жалбата.  

Причините за прекратяване 25 бр. ЧНДело са следните:  искане за 

провеждане на разпит на свидетел, при което разследващия полицай 

в съдебно заседание се отказва от разпита на същият, прекратено на 

основание чл.43, т.3 от НПК, прекратено на основане чл.159, ал.4 от 

ЗЗ и други. 

 

 

ОСТАНАЛИ НЕСВЪРШЕНИ ДЕЛА 

 

Прекратени дела 2019 2020 2021 

Граждански 81 100 93 

Наказателни 85 55 104 

ОБЩО 166 155 197 



136 

 

 В края на отчетния период са останали несвършени общо 95бр. 

дела.  

  

 По материя висящите към 31.12.2021г. граждански дела се 

разделят, както следва: 

 

НЕСВЪРШЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА БРОЙ 

по СК 13 

Облигационни искове 16 

Вещни искове 3 

Делби 7 

По КТ 0 

Обезпечения 0 

По чл.26 и чл.30 от Закон за закрила на детето 3 

От административен характер 0 

Установителни искове  10 

Частни производства 9 

Заповедни производства 1 

Други граждански дела  1 

Частни производства - регламенти 1 

ОБЩО НЕСВЪРШЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 64 

  

 От разгледаните общо 726 бр. граждански дела през 2021г. в 

края на отчетния период са останали несвършени 64 бр. Изразено в 

процентно съотношение неприключилите граждански дела от общо 

разгледаните такива са 8.82%. 

 

 Останалите към 31.12.2021г. несвършени наказателни дела са 

31бр., от които: 

*11бр. НОХДела, 

*4бр. НЧХДела, 

*1бр. по чл.78а от НК, 

*0бр. ЧНД, 

*15бр. НАХДела (без тези по чл.78а от НК) 

 

По материя несвършените към 31.12.2021г. наказателни дела се 

разделят, както следва: 
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НЕСВЪРШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА БРОЙ 

Н.О.Х.Д., от които: 11 

*Против личността 4 

*Против правата на гражданите 0 

*Против брака, семейството и личността 1 

*Против собствеността 0 

*Против стопанството 0 

*Против дейността на ДО и ОО 0 

*Документни  0 

*Против реда и общественото спокойствие 0 

*Общо опасни 6 

*Военни престъпления 0 

Н.Ч.Х.Д. 4 

По чл.78а от НК 1 

Давност и амнистия – чл.80-чл.84 от НК 0 

Реабилитации 0 

Принудителни мед. мерки по ЗЗ и чл.89 от НК 0 

Групиране на наказания – чл.23, 25 и 27 от НК 1 

Ч.Н.Д. от досъдебното производство 0 

Други Ч.Н.Д. 0 

Н.А.Х.Д, от които 15 

*КАТ 13 

*ЗД по пътищата 0 

*Закон за стандартизацията 0 

*МВР 0 

*Закон за митниците 0 

*Общини 2 

*ЗОВВПЗ 0 

*По УБДХ 0 

*По други закони 0 

ОБЩО НЕСВЪРШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 31 

 

 От разгледаните общо 260бр. наказателни дела през 2021г. в 

края на отчетния период са останали несвършени 31бр. дела. 

Изразено в процентно съотношение неприключилите дела от общо 

разгледаните дела са 11,92%. 
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 Съотношението между свършените и останалите несвършени 

дела през 2021г. спрямо общия брой дела за разглеждане 

съпоставено и с предходните две години е показано в следващите 

таблици и графика: 

 

 

Вид дела 

 

Общ брой за 

разглеждане през 

2021г. 

 

Свършени(спрямо 

общия брой за 

разглеждане) % 

Останали 

несвършени 

(спрямо общия 

брой за 

разглеждане) % 

Граждански  726 91,18% 8,81% 

Наказателни 260 88,08% 11,92% 
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2019 1022 696 

68,10% 

326 

31,90% 

944 636 

67,37% 

308 

32,63% 

2020 878 617 

70,27% 

261 

29,73% 

802 574 

71,57% 

228 

28,43% 

2021 986 726 

73,63% 

260 

26,37% 

891 662 

74,30% 

229 

25,70% 
 

Съотношение между дела за разглеждане и свършени дела – съпоставка с предходни години 
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ОПРАВДАТЕЛНИ ПРИСЪДИ  

 

 През 2021г. няма постановени оправдателни присъди. 

 

ОСЪДИТЕЛНИ  ПРИСЪДИ 
 

 През 2021г. по наказателно общ характер дела са постановени 

общо 15 бр. присъди, одобрени са 72 бр. споразумения и 1 

наказателно дело е прекратено.  

 

 

СТРУКТУРА НА НАКАЗАТЕЛНАТА ПРЕСТЪПНОСТ  

С ВЛЯЗЪЛ В СИЛА СЪДЕБЕН АКТ –  

ПРИСЪДИ И СПОРАЗУМЕНИЯ 

 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА Брой влезли 

в сила 

Н.О.Х.Д., от които: 88 

*Против личността 5 

*Против правата на гражданите 0 

*Против брака, семейството и младежта 2 

*Против собствеността 17 

*Против стопанството 7 

*Против дейността на ДО и ОО 2 

*Документни  1 

*Против реда и общественото спокойствие 0 

*Общо опасни 54 

*Военни престъпления 0 

 

   Към 31.12.2021г. по НОХДела от общо съдени 86 лица има 

осъдени 75 лица и 0 лица са оправдани. НЧХДела от общо съдени 3 

лица има осъдени 0 лица. По НОХДела през 2021г. са съдени общо 

86 лица, като 0 лица са оправдани, 75бр. осъдени лица са с наложени 

наказания, както следва: 40бр. с наказание лишаване от свобода до 

3г., като 33 лица са с условно осъждане, 0бр. с наказание лишаване 

от свобода над 3 до 15г., 2 лица с наказание глоба, 31 лица с 

наказание пробация и 2 лица с други наказания.  
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АНАЛИЗ НА НАТОВАРЕНОСТТА 

 

 През 2021г. по щат съдиите при РС Никопол са трима: Тодор 

Тихолов, Биляна Кисева и Галя Наумова. За периода от 01.03.2021г. 

до 28.02.2022г. съдия Тодор Тихолов е командиров в РС Червен 

бряг. 

 Действителната средно месечна натовареност по отношение на 

делата за разглеждане е както следва: 

 Средната месечна натовареност на един съдия на база 12 

месеца при заети 3 щатни бройки и 36 отработени човеко месеца е 

37,92 дела за 2021г., при 24,39 дела за 2020г. и 28,39 дела за 2019г.  

 

 

 2019 2020 2021 

Отработени човеко 

месеци 
36 36 26 

действителна 

средномесечна 

натовареност 

 

28,39 

 

24,39 

 

37,92 

 

   През 2021г. средната месечна натовареност на граждански 

съдии по щат е 20,17 дела за разглеждане на един съдия на база 12 

месеца при заети 2 щатни бройки и 26 отработени човеко месеца. 

    През 2021г. средната месечна натовареност на наказателните 

съдии по щат е 10,83 дела за разглеждане на един съдия на база 12 

месеца при заети 2 щатни бройки и 26 отработени човеко месеца. 

           Средната месечна натовареност при свършените дела на един 

съдия на база 12 месеца при заети 2 щатни бройки и 26 отработени 

човеко месеца за 2021г. е 34,27 дела, за 2020г. са 22,28 дела и за 

2019г. са 26,22 дела. 

 

    Действителната средно месечна натовареност през 2021г. е 

по-голяма от тази през 2020г. и с тази през 2019г. Това се обяснява 

от разликата в постъплението на делата за разглеждане през трите 

изследвани години, както и от факта, че през изминалата 2021г. в РС 

Никопол са работили двама съдии. 

 

 

 2019 2020 2021 
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Отработени човеко 

месеци 
36 36 26 

действителна 

средномесечна 

натовареност на 

база на свършените 

дела 

 

26,22 

 

22,28 

 

34,27 

 

 

ДЕЙСТВИТЕЛНА НАТОВАРЕНОСТ 

 НА СЪДИИТЕ ПРЕЗ 2021г. 

 

 

съдия 

общ брой 

дела за 

разглеждане 

общ брой 

свършени 

дела 

действителна средна 

месечна натовареност 
спрямо делата 

за разглеждане 

спрямо 

свършените 

дела 

Т.Тихолов 455 410 46,15 46,02 

Б.Кисева 475 426 48,17 47,81 

Г.Наумова 56 55 5,68 6,17 

 

ОЦЕНКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪДА И КОНКРЕТНО 

 ЗА ВСЕКИ СЪДИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С  

ПОКАЗАТЕЛИТЕ НАТОВАРЕНОСТ И КАЧЕСТВО 

 

 Правораздаването в РС-Никопол през 2021г. бе осъществено от 

съдии Т.Тихолов /за месеците януари и февруари на 2021г./, 

Б.Кисева и Г.Наумова, които въпреки натовареността си и 

необходимостта на практика да се произнасят по всички дела успяха 

да организират работата си така, че постигнаха много добри 

резултати и годината приключи с малък брой несвършени дела. От 

всички дела за разглеждане са приключени 90.37%. Следва да се 

отбележи и факта, че 89.00% от всички дела са приключили в 3 

месечен срок. 

 От страна на съдиите са положени усилия за спазване 

разпоредбата на чл.12, ал.2 от ЗСВ. 

 Делата са насрочвани по възможност в най-кратък срок, като се 

запазва бързината и при насрочване на следващите съдебни 

заседания по отложените дела. Съдиите се запознават със 

съдържанието на делата преди влизане в съдебните заседания и 
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отлагането на делата е сведено до минимум. Тъй като постъпването 

на делата и тяхното приключване е постоянен и ритмичен процес не 

е възможно в края на отчетния период да не останат висящи дела, но 

както е посочено броят им е минимален. 

Съдия Т.Тихолов е разгледал през 2021г. 48бр. граждански 

дела, като от тях 31бр. дела по чл.410 и чл.417 от ГПК,  11бр. 

граждански дела по общия ред, 6бр. частно граждански дела, 0бр. 

други граждански дела и 0бр. дело по чл.310 от ГПК и 

0бр.административни дела. От общо разгледаните 48бр. дела са 

свършени 48 граждански дела, а именно 31бр. дела по чл.410 и 

чл.417 от ГПК, 6бр. частно граждански дела, 0бр. дело по чл.310 от 

ГПК, 11 бр. граждански дела по общия ред, 0бр. други граждански 

дела, 0бр. административни дела, като останали висящи граждански 

дела в края на отчетния период са 0 бр. 

 Съдия Т.Тихолов е разгледал 8бр. наказателни дела, от които 

2бр. НОХДела, 0бр. НЧХдела, 1бр. по чл.78а, 1бр. ЧНдела и 4бр. 

НАХДела. От всичко разгледани 8бр. наказателни дела 7бр. са 

свършени, от които 2бр. НОХДела, 0бр. НЧХДела, 1бр. дела по реда 

на чл.78а от НК, 1бр. ЧНДела и 3бр. НАХДела. Останали 

несвършени в края на отчетния период 1бр. НАХДела. 

От общо приключилите от съдия Тихолов 48бр. граждански 

дела има 9 обжалвани дела. От обжалваните граждански дела 2бр.  - 

изцяло потвърдени, 1бр. - в другата част отменено от по-горната 

инстанция и постановен акт по същество или в другата част 

отменено и върнато за разглеждане; 1 бр. - отменено, обезсилено или 

нищожно от горната инстанция, в едната част и отменено или 

обезсилено в другата част, поради представяне на нови 

доказателства пред въззивната инстанция, обусловили отмяната или 

обезсилването; 3 бр. - изцяло отменено от горната инстанция и 

постановен акт по същество или изцяло отменено и върнато за 

разглеждане; 1 бр. - изцяло обезсилено и върнато или не за ново 

разглеждане; 1 бр. - в другата част отменено от по-горната 

инстанция и постановен акт по същество или в другата част 

отменено и върнато за разглеждане; 
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Приключени граждански дела – съдия Тихолов 

 
 

От общо приключилите от съдия Тихолов 7бр. наказателни 

дела 0бр. са обжалвани (НОХД, НЧХД, ЧНД) и 2бр. обжалвани 

АНД. 

 От върнатите, протестирани и обжалвани дела (АНД) са 1 бр.- 

отменено изцяло, постановено друго решение; 1 бр. - отменено в 

едната част и потвърдено в другата част; 

 
Приключени наказателни дела – съдия Тихолов 

 
Съдия Б.Кисева е разгледал през 2021г. 340 граждански дела, 

като от тях 192бр. дела по чл.410 и чл.417 от ГПК, 0бр. 

административни дела, 84бр. граждански дела по общия ред, 59 

частно граждански дела, 35бр. дела по чл.310 от ГПК  и 0бр. други 

дела. От общо разгледаните 340 дела 309дела са свършени, от които 

191 дела по реда на чл.410 и чл.417 от ГПК, 0 административни дела, 

55 частно граждански, 61 граждански дела по общия ред, 2бр. по 

реда на чл.310 от ГПК и 0бр. други дела. Останали висящи в края на 

периода са 31 граждански дела, както следва 4бр. частно граждански 

дела, 3бр. дело по чл.310 от ГПК, 23бр. граждански дела по общия 

39 
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ред, 0бр. други граждански дела и 1бр. ЧГД по чл.410 и  чл.417 от 

ГПК. 

 

 Съдия Б.Кисева е разгледал  115 наказателни дела, от които 

49НОХДела, 5бр. НЧХдела, 8бр. по чл.78а, 29бр. ЧНдела и 24бр. 

НАХДела. От всичко разгледани дела 115 са свършени 101, от които 

44бр. НОХДела, 2бр. НЧХДела, 7бр. дела по реда на чл.78а от НК, 

29бр. ЧНДела и 19бр. НАХДела. Останали несвършени в края на 

отчетния период 14бр. наказателни дела, от които 5бр. НОХДела, 

3бр. НЧХДела, 1бр. дела по реда на чл.78а от НК, 0бр. ЧНДела и 

5бр. НАХДела. 

. 

 От общо приключилите от съдия Кисева 309бр. граждански 

дела 34бр. са обжалвани. От върнатите, обжалвани граждански дела 

изцяло потвърдени са 20бр.; 4 бр. - изцяло отменено от горната 

инстанция и постановен акт по същество или изцяло отменено и 

върнато за разглеждане; 10 бр. - в другата част отменено от по-

горната инстанция и постановен акт по същество или в другата част 

отменено и върнато за разглеждане; 

 
Приключени граждански дела – съдия Б.Кисева 

             
 

От общо приключилите от съдия Кисева 101бр. наказателни 

дела 4бр. са обжалвани (НОХД, НЧХД, ЧНД) и 8бр. обжалвани 

АНД. 

 От върнатите, протестирани и обжалвани дела (НОХД, НЧХД, 

ЧНД) 1 бр. потвърдено; 1 бр . 2а - отменен и върнато за ново 

разглеждане на първоинстанционния съд; 

От върнатите обжалвани 8бр. АНД 2 бр. са  потвърдени; 4бр. - 

отменено изцяло, постановено друго решение; 1 бр. - отменено 

275 

34 
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изцяло и върнато за ново разглеждане; 1 бр. - отменено в едната част 

и потвърдено в другата част; 
  

 Приключени наказателни дела – съдия Б.Кисева 

 

 

    Съдия Г.Наумова е разгледала 338бр. граждански дела, като 

от тях 202бр. дела по чл.410 и чл.417 от ГПК, 3бр. административно 

дело, 76бр. граждански дела по общия ред, 56бр. частно граждански 

дела,3. дела по чл.310 от ГПК  и 1бр. други дела. От общо 

разгледаните 338 дела 305 дела са свършени, от които 202 дела по 

реда на чл.410 и чл.417 от ГПК, 0 административни дела, 50 частно 

граждански, 50 граждански дела по общия ред, 3бр. по реда на 

чл.310 от ГПК и 0бр. други граждански дела. Останали висящи в 

края на периода са 33 граждански дела, както следва 6бр. частно 

граждански дела, 0бр. дело по чл.310 от ГПК, 26бр. граждански дела 

по общия ред, 1бр. други граждански дела, 0бр. по чл.410 и чл.417 от 

ГПК. 

 

        Съдия Г.Наумова е разгледал 137бр. наказателни дела, от 48 

НОХДела, 2бр. НЧХдела, 4бр. по чл.78а, 56бр. ЧНдела и 27бр. 

НАХДела. От всичко разгледани дела 137 са свършени 121, от които 

42бр. НОХДела, 1бр. НЧХДела, 4бр. дела по реда на чл.78а от НК, 

56бр. ЧНДела и 18бр. НАХДела. Останали несвършени в края на 

отчетния период 16бр. наказателни дела, от които 6бр. НОХДела, 

1бр. НЧХДела, 0бр. дела по реда на чл.78а от НК, 0бр. ЧНДела и 

9бр. НАХДела. 

 

 От общо приключилите от съдия Наумова 305бр. граждански 

дела има обжалвани 16 бр. дела. От върнатите обжалвани 16бр. 

граждански  дела  10 бр. . потвърдени; 3 бр. - в другата част 

89 
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отменено от по-горната инстанция и постановен акт по същество 

или в другата част отменено и върнато за разглеждане; 1 бр. - изцяло 

отменено от горната инстанция и постановен акт по същество или 

изцяло отменено и върнато за разглеждане 

 
Приключени граждански дела – съдия Г.Наумова 

 
 

От общо приключилите от съдия Наумова 121бр. наказателни дела 5бр. 

са обжалвани (НОХД, НЧХД, ЧНД) и 4бр. обжалвани АНД. 

 От върнатите, протестирани и обжалвани дела (НОХД, НЧХД, ЧНД) 3 

бр. – потвърдени; 1 бр . - отменен и върнато за ново разглеждане на 

първоинстанционния съд; 1 бр. - изменен в наказателната част по отношение 

на  наказанието; 

От върнатите обжалвани 4бр. АНД общо  1 бр. – потвърдено ; 1 бр. - 

отменено изцяло, постановено друго решение; 2 бр. - отменено изцяло и 

върнато за ново разглеждане;  

 

 

 

 
Приключени наказателни дела – съдия Г.Наумова 
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            Дейност на Бюра Съдимост по районни съдилища 

 

            РС – Плевен  

            Експлоатира се АИС "Бюра съдимост", в която се съдържа информация 

относно осъжданите лица с месторождение в съдебен окръг на Районен съд - 

Плевен, като всички прокуратури имат достъп до тази информация, а обмен 

между съдилищата се осъществява посредством криптирана връзка. АИС 

"Бюра съдимост" е внедрена и се използва от 06.04.2006г. Разработена е и се 

поддържа от ИНДЕКС БЪЛГАРИЯ ООД. 

            През 2020 година от Бюро „ СЪДИМОСТ“ при Районен съд Плевен са 

издадени  общо 9 500 свидетелства за съдимост,  справките да съдимост са 

14 652. Техният брой през 2019 година е бил съответно12010 свидетелства за 

съдимост и справки за съдимост с общ брой 13714, а през 2018 година -  13783 

свидетелства за съдимост  и 12820 справки за съдимост. 

 

 

            РС –Червен Бряг  

 През 2021г. функции в звено „Бюро съдимост” при Районен съд – гр. 

Червен бряг са осъществявани от Ценка Данчева и замествана от Мария 

Борисова. Бюрото за съдимост в Районен съд поддържа и съхранява 

картотеки на бюлетините за съдимост и на бюлетините за наложени 

административни наказания по чл. 78а НК, азбучни указатели и входящ 

регистър в електронен архив. При работата в звеното се спазват стриктно 

изискванията на Наредба № 8 от 26 февруари 2008 г. За функциите и 

организацията на дейността на бюрата за съдимост. 

През изминалата година в служба „Бюро съдимост” в Районен съд – 

Червен бряг са въведени 145 бр. бюлетини за съдимост /при въведени 101 

броя за 2020 г. и 145 бр. през 2019 г. /, бюлетини по чл.78А – 29 бр. / при 26 

за 2020г. и 43 бр. за 2019г./. Издадени са 1580 бр. свидетелства за съдимост 

/при 1583 бр. за 2020 г. и 1724 бр. за 2019г./, както и 1503 бр. справки за 

съдимост по искане на друг съд/ при 1687 за 2020г. и 2446 за 2019 г./ и 940 

справки за съдимост. 

  РС – Левски 

            През 2021 г. в Бюрото за съдимост при Районен съд Левски са издадени 

1367 свидетелства за съдимост по искания на граждани и 2198 справки за 

съдимост – по искания на съд, прокуратура и полиция. 

  РС- Кнежа 

  Бюрото за съдимост в Районен съд – Кнежа поддържа и съхранява 

картотеки на бюлетините за съдимост и на бюлетините за наложени 

административни наказания по чл. 78а НК, като издава свидетелства за 

съдимост и справки за съдимост на физически лица и институции. 

През отчетната 2021 година функции на „Бюро съдимост” при РС – 

Кнежа са осъществявани преимуществено от съдебен деловодител СИС Петя 



148 

 

Андреева. В случаи на отсъствие и/или обективна невъзможност за 

изпълнение на функциите от посочения съдебен служител, същите са 

осъществявани от Илияна Рангелова на длъжност „съдебен деловодител“.  

През отчетния период в служба „Бюро съдимост” при Районен съд – 

Кнежа са въведени 112 броя бюлетини за съдимост /за сравнение – въведени 

110 бр. през 2020 год. и 125 бр. за 2019 год./; бюлетини по чл.78а НК – 22 броя 

/въведени 24 бр. за 2020 год. и 28 бр. за 2019 год./.  

Издадени са 771 свидетелства за съдимост /при 989 бр. за 2020 год. и 1150 

бр. за 2019 год./  и 798 бр. справки за съдимост /663 бр. за 2020 год. и 912 бр. 

за 2019 год./. 

 

            РС – Никопол  

             През 2021г. работа на „Бюро съдимост“ е в съответствие с 

изискванията на Наредба №8/26.02.2008г. за функциите и организацията на 

дейността на бюрата за съдимост. Въведеният програмен продукт 

„Автоматизирана информационна система – БЮРО СЪДИМОСТ“, одобрен от 

Министерство на правосъдието значително подобри качеството и срочността 

при изготвяне на свидетелствата и справките за съдимост. Заемащият 

длъжността съдебен деловодител се замества при отсъствие от друг съдебен 

деловодител, като и двамата са с много добра професионална подготовка. 

Свидетелствата за съдимост се издават в деня на постъпване на молбата, 

лично на лицето или негов пълномощник след представяне на изискуемите се 

документи. 

     През 2021г. са издадени 483 броя свидетелства за съдимост, като за 

2020г. издадените свидетелства за съдимост са 435бр., а през 2019г. са били 

издадени 713бр. свидетелства за съдимост. 

   През 2021г. са издадени 560 броя справки за съдимост, като за 2020г. 

издадените справки за съдимост са 604бр., а през 2019г. са били издадени 

495бр. справки за съдимост. 
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СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО РАЙОННИ СЪДИЛИЩА 

 

РС- Плевен 

В съдебно – изпълнителната служба при Районен съд – Плевен работят по 

щат трима държавни съдебни изпълнители, един секретар и двама 

деловодители. Считано от месец май 2021 г. до настоящия момент, в 

продължително отсъствие е ДСИ Цветанка Димитрова.  

Разпределението на постъпващите дела се извършва посредством 

програма за случайно разпределение на делата LawChoice. 

В началото на 2021 г. останали несвършени изпълнителни дела са 3936 

броя, в сравнение с 4290 броя в началото на 2020 г. и 5048 бр. в началото на  

2019 г.  

През отчетната година на ДСИ Таня Георгиева са разпределени 347 бр. 

изпълнителни дела, на ДСИ Златка Николова – 336 бр., а на ДСИ Цветанка 

Димитрова – 164 бр. изпълнителни дела.  

Висящите изпълнителни дела общо за работа /в т.ч. висящи към началото 

на отчетния период и новообразувани/ през 2021 г. са били 4783 броя, или 

средно по 1594 броя на съдебен изпълнител. 

През 2021 г. в Съдебно-изпълнителна служба при Районен съд Плевен са 

постъпили 847 броя изпълнителни дела, за сравнение през 2020 г. са 

постъпили 687 бр., а през 2019 г. – 631 бр.  

Налице е значително увеличение в броя новопостъпили изпълнителни 

дела.  

Образуваните изп.дела през 2021 г., разпределени по групи са, както 

следва: 

*по ИЛ в полза на държавата - 758 броя, спрямо 593 бр. през 2020 г. и 515 

бр. през 2019 г.; 

*по ИЛ в полза на юридически лица и търговци - 4 броя, спрямо 32 бр. 

през 2020 г. и 42 бр. през 2019 г.; 

*по ИЛ в полза на граждани - 68 бр., спрямо 52 бр. за 2020 г.  и 59 бр. за 

2019 г.; 

*17 бр. дела за изпълнение на обезпечителни мерки, при 10 бр. за 2020 г. 

и 15 бр. през 2019 г.  

През 2021 г. са насрочени принудителни действия по повод движението 

на изпълнителните дела, в резултат на които службата е събрала суми в общ 

размер на 540 097,00 лева; за сравнение, през 2020 г. общо събраната сума по 

изп.дела е била 466 685,00 лева, а през 2019 г. – 478 503 лева.   

През 2021 г. съдебните изпълнители са насрочили общо 807 броя 

изпълнителни действия – насрочени описи, наложени запори, възбрани  и 

други.  

По 82 броя изпълнителни дела за събиране на присъдена издръжка за 

дете, периодично на всяко шестмесечие съдебните изпълнители извършват 



150 

 

пълно проучване на имущественото състояние на длъжниците, в съответствие 

с  Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена 

издръжка. 

През 2021 г. прекратените изпълнителни дела са общо 876 броя, спрямо 

1041 бр. за предходната 2020 г. и 1389 бр. за 2019 г. От прекратените през 

отчетния период дела, 144 броя са приключени поради реализиране на 

вземането, 732 броя са прекратени по други причини, 31 броя са изпратени на 

друг съдебен изпълнител.  

През 202 г. Съдебно-изпълнителна служба при РС Плевен е архивирала 

700 бр. изпълнителни дела. По 1051 бр. изпълнителни дела, които са с изтекъл 

срок на съхраняване, на основание чл.66 от ПАС е извършен подбор на 

материали, които не подлежат на унищожаване 

В СИС при РС-Плевен в края на отчетния период са останали несвършени 

3876 броя дела.           

През 2021 г. в Съдебно-изпълнителна служба са входирани 6464 бр. 

документи и изготвени 10257 бр. документи, призовки и книжа. През отчетния 

период са регистрирани 793 броя постъпили наддавателни предложения и 

книжа за насрочени публични продажби в дневника за публичните продажби 

на Районен съд Плевен.  

С оглед гореизложеното следва да се даде много добра оценка за работата 

на Съдебно-изпълнителната служба при РС Плевен, както и на всеки от 

съдебните изпълнители. 

През настоящия отчетен период ДСИ следва да продължат да полагат 

усилия за приключване на незавършили производства, за повишаване 

събираемостта на сумите и намаляване броя на несвършените дела в края на 

отчетния период. 

 

   РС- Червен Бряг  

   През отчетния период в Съдебно-изпълнителна служба при Районен 

съд гр. Червен бряг са постъпили общо 215 броя изпълнителни дела за 

сумата от в размер на 317 802 лв., като по групи са разделени на следните 

видове: изпълнителни дела в полза на държавата – 166 брой, за сумата от от 

147 754 лв.; изпълнителни дела за вземания на юридически лица и 

търговци – 17 броя, за 71 732лв.; 32 дела с взискатели граждани за 98 

316лв. През 2021г. приключените изпълнителни дела в служба „Съдебно 

изпълнение“ при Районен съд гр. Червен бряг са общо 194 броя. 

От представения на Министерството на правосъдието отчет за 

работата на Държавен съдебен изпълнител за 2021г. е видно, че в СИС при 

РС гр. Червен бряг в края на отчетния период са останали висящи 724 дела 

за сума, в размер на 1 062 865лв. 

  

             РС – Левски  
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В РС Левски има една щатна бройка за държавен съдебен изпълнител. В 

периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. същата беше заета от Денис Зиков 

Юриев, назначен на основание чл.68 ал.1 т.4 от КТ – до провеждане на 

конкурс.  

Броят на постъпилите през 2021 г. изпълнителни дела е 304. Останалите 

несвършени дела в началото на отчетния период от предходни години са 1218, 

или всичко дела за изпълнение – 1522. Наблюдава се трайно увеличение на 

постъплението на изпълнителни дела, като през 2020 г. постъпилите дела са 

били 237 – с 31 бр. по-малко от 2021 г., а през 2019 г. са постъпили 136 бр. – 

т.е. постъплението е увеличено повече от два пъти през 2021 г. 

 
 От делата за разглеждане през отчетния период са приключени 247 дела, 

от които 120 са свършени чрез реализиране на вземането, 125 са прекратени 

по други причини и 2 са изпратени на друг съдебен изпълнител. Останалите 

несвършени изпълнителни дела в края на отчетния период са 1275.  

Наблюдава се значително увеличение на приключилите дела чрез 

реализиране на вземането. Ако през 2020 г. чрез реализиране на вземането са 

приключили 78 дела, то през 2021 г. чрез реализиране на вземането са 

приключили 120 дела – с 42 дела в повече в сравнение с предходната година. 

 По посочените по-горе изпълнителни дела общо дължимите суми са в 

размер на 7 613 487 лв. Събрани са 190556 лв. (включващи главница, лихви, 

такси и разноски по изпълнителните дела); несъбрани по опрощаване, 

прекратени и др. са 398 789 лв. В края на отчетния период са останали 

дължими суми по изпълнителни листове в размер на 7 070 335 лв. Следва да 

бъде отразено, че в размера на несъбраните суми е включена сумата от 

3 567 483 лв., която е по наложени обезпечителни мерки и реално не подлежи 

на събиране.   
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 През отчетния период няма постъпили жалби срещу действията на ДСИ. 

 Същият е бил командирован със заповеди на административния 

ръководител – председател на Окръжен съд Плевен на основание чл.86 ал.1 

т.12 от ЗСВ за извършване на изпълнителни действия в СИС при РС Плевен. 

 Като се има предвид големият брой изпълнителни дела, то очевидно е, 

че в Съдебно-изпълнителната служба е налице спешна нужда от увеличаване 

броя на деловодителите. Отправяните до момента за това искания до Висшия 

съдебен съвет не са уважавани. 

 

През 2021 г. държавният съдебен изпълнител Денис Юриев е участвал в 

следните семинари за повишаване на квалификацията: 

  обучение на тема „Непълноти и грешки в кадастралната карта. Искът 

по чл.54 ал.2 от ЗКИР“, организирано от НИП; 

 обучение на тема „Актуални въпроси на регистрацията в Търговски 

регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел“, организирано 

от НИП; 

 обучение на тема „Мениджмънт предизвикателствата в съдебната 

власт“, организирано от НИП; 

 уебинар на тема „Искови производства, разглеждани по АПК. 

Допустимост, фактически състави, проблеми в правоприлагането“, 

организирано от НИП; 

 обучение на тема „Електронен подпис, цифрово подписване и 

удостоверителни услуги – технически специфики“, организирано от НИП; 
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 обучение на тема „Правораздавателни проблеми в производствата по 

несъстоятелност: осребряване на имущество, приключване на 

производството“, организирано от НИП. 

 

РС – Кнежа 

Броят на постъпилите през отчетната 2021 година изпълнителни дела е 

148. 

Останали несвършени в началото на отчетния период са 642 бр. дела и 

заедно с новообразуваните (148) общо за изпълнение са стояли 790 бр. дела. 

От тях през отчетния период са приключени 129 дела: 47 бр. – чрез 

реализиране на вземането; 11 бр. – изпратени на друг съдебен изпълнител;  24 

бр. по подадена от взискателя молба за прекратяване поради напълно 

издължаване и 47 бр. – прекратени по други причини. 

Останали несвършени в края на периода са 661 бр. съдебно-изпълнителни 

дела. 
 

Броят на постъпилите през 2020 год. изпълнителни дела е 175. 

Останали несвършени дела в началото на отчетния период от предходни 

години – 569 бр. и заедно с новообразуваните общо за изпълнение са стояли 

744 бр. дела. От тях през отчетния период са приключени общо 102 бр. дела: 

26 бр. дела чрез реализиране на вземането; 6 бр. дела – изпратени на друг 

съдебен изпълнител и 70 бр. – прекратени по други причини. 

Останали несвършени в края на периода съдебно-изпълнителни дела са 

642 бр. 

Броят на постъпилите през 2019 год. изпълнителни дела е 185. 

Останали несвършени дела в началото на отчетния период от предходни 

години – 527 бр. и заедно с новообразуваните общо за изпълнение са стояли 

712 бр. дела. От тях през отчетния период са приключени 143 бр. дела: 34 бр. 

дела чрез реализиране на вземането; 11 бр. дела – изпратени на друг съдебен 

изпълнител и 98 бр. – прекратени по други причини. 

Останали несвършени в края на периода съдебно-изпълнителни дела са 

569 бр. 

 

По посочените по-горе изпълнителни дела общо дължимите суми през 

2021 година са в размер на 1 585 466 лева. 

Общо събрани суми по изпълнителни дела – 272 186 лева, в т.ч.: 

-събрани по изпълнителни листа – 217 377 лв. 

-събрани суми за ДТ – 20 792 лв. 

-събрани суми по допълнителни разноски – 1 142 лв. 

-събрани суми за приети други разноски – 17 654 лв. 

-събрани суми за лихви – 15 221 лв. 

Несъбраните суми по прекратени изпълнителни дела са в размер на  

163 769 лева. 
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В края на отчетния период са останали дължими 1 204 320 лева. 
 

Общо дължимите суми по изпълнителни дела през 2020 год. са били в 

размер на 1 399 526 лева. 

Общо събраните суми по изп. дела са в размер на 295 100 лева, в т.ч.: 

-събрани по изпълнителни листа – 248 320 лв. 

-събрани суми за ДТ – 20 287 лв. 

-събрани суми по допълнителни разноски – 1 463 лв. 

-събрани суми за приети други разноски – 11 612 лв. 

-събрани суми за лихви – 13 418 лв. 

Несъбраните суми по прекратени изпълнителни дела са в размер на  

300 924 лева. 

В края на отчетния период са останали дължими 850 282 лева. 

Общо дължимите суми по изп. дела през 2019 год. са в размер на  

1 306 050 лева. 

Общо събраните суми са 289 150 лева, в т.ч.: 

-събрани по изпълнителни листа – 183 801 лв. 

-събрани суми за ДТ – 22 713 лв. 

-събрани суми по допълнителни разноски – 1 369 лв. 

-събрани суми за приети други разноски – 61 684 лв. 

-събрани суми за лихви – 19 783 лв. 

Несъбрани суми по прекратени изпълнителни дела – 108 985 лева. 

В края на този отчетен период са останали дължими 1 013 464 лева. 

 

Останали несвършени през отчетната 2021 година са 661 броя 

изпълнителни дела, разпределени както следва: 

- в полза на държавата – 455 бр.; 

- в полза на юридически лица и търговци – 91 бр.; 

- в полза на граждани – общо 101 бр., от които: 72 дела за издръжка, 29 

други дела в полза на граждани; 

- 14 дела за изпълнение на обезпечителни мерки. 

 

РС – Никопол  

Броят на постъпилите изпълнителни дела през 2021г. е 79бр. 

Останалите несвършени дела в началото на отчетния период от 

предходни години са 738бр., като всичко за изпълнение – 817бр. 

дела. 

От тях през отчетния период са приключени 48бр. дела чрез 

реализиране на вземането, 3бр. приключили по други причини и 8бр. 

са изпратени на друг съдебен изпълнител. 

Останалите несвършени съдебно-изпълнителни дела в края на 

отчетния период са 758бр. 
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Броят на постъпилите изпълнителни дела през 2020г. е 124бр. 

Останалите несвършени дела в началото на отчетния период от 

предходни години са 700бр., като всичко за изпълнение – 824бр. 

дела. 

От тях през отчетния период са приключени 54бр. дела чрез 

реализиране на вземанетоq 5бр. приключили по други причини и 

27бр. са изпратени на друг съдебен изпълнител. 

Останалите несвършени съдебно-изпълнителни дела в края на 

отчетния период са 738бр. 

 

Броят на постъпилите изпълнителни дела през 2019г. е 124бр. 

Останалите несвършени дела в началото на отчетния период от 

предходни години са 724бр., като всичко за изпълнение – 848бр. 

дела. 

От тях през отчетния период са приключени 148бр. дела чрез 

реализиране на вземането 38бр., приключили по други причини 

83бр. дела  и 27бр. са изпратени на друг съдебен изпълнител. 

Останалите несвършени съдебно-изпълнителни дела в края на 

отчетния период са 700бр. 

  
Дейност на държавен съдебен изпълнител 

 

По посочените по-горе изпълнителни дела общо дължимите 

суми през 2021г. са в размер на 1606366лв. От тях събрани са 

95065лв. В края на отчетния период са останали дължими 

1495053лв. и несъбрани суми по опрощаване, прекратени по 

подсъдност, перенция, изпратени на друг СИ, давност, обезсилване и 

др. са в размер на 38529лв. 
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По посочените по-горе изпълнителни дела общо дължимите 

суми през 2020г. са в размер на 1399515лв. От тях събрани са 

181525лв. В края на отчетния период са останали дължими 

1424223лв. и несъбрани суми по опрощаване, прекратени по 

подсъдност, перенция, изпратени на друг СИ, давност, обезсилване и 

др. са в размер на 15397лв. 

 

По посочените по-горе изпълнителни дела общо дължимите 

суми през 2019г. са в размер на 2441882лв. От тях събрани са 

96172лв. В края на отчетния период са останали дължими 

1399515лв. и несъбрани суми по опрощаване, прекратени по 

подсъдност, перенция, изпратени на друг СИ, давност, обезсилване и 

др. са в размер на 1125770лв. 

 
Дължими и събрани суми по изпълнителни дела 

 

 

 

 От останалите 758бр. несвършени през 2021г. изпълнителни 

дела в полза на държавата са 240бр. дела, в полза на юридически 

лица и търговци са 42бр. дела, в полза на граждани – за издръжки 

323бр. дела, по трудови спорове 38бр. дела, по предаване на дете 

3бр., други в полза на граждани 106бр. и изпълнение на 

обезпечителни мерки 6бр. 

 
 

                 СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА ПО РАЙОННИ СЪДИЛИЩА 
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                 РС- Плевен 
За периода от 01,01,2021 г. до 31,12,2021 г. съдиите по вписванията при РС – 

Плевен са извършили 15859 бр. вписвания, отбелязвания и заличавания, от 
които:  

       - 5065 бр. нотариални актове за покупко-продажба; 
       - 1253 бр. нотариални актове за дарение; 
       - 57 бр. нотариални актове за замяна; 
       - 1172 бр. договори за наем; 
       - 1391 бр. договори за аренда; 
       - 161 бр. заявления за вписване на законна ипотека; 
       - 882 бр. нотариални актове за договорна ипотека; 
       - 853 бр. искания за вписване на възбрана; 
       - 98 бр. искови молби; 
       - 50 бр. съставени протоколи за обявяване на саморъчни завещания; 
       - 150 бр. договори за доброволна делба; 
       - 426 бр. констативни нотариални актове; 
       - 39 бр. актове за държавна собственост; 
       - 829 бр. актове за общинска собственост; 
       - 2609 бр. други актове подлежащи на вписване; 
       - 824 бр. заличени ипотеки. 
Издадени са 5416 бр. удостоверения, 5716 бр. преписи и 203 бр. справки за 

държавни органи и организации. 
За отчетния период са постановени 12 броя определения за отказ, от които 3 

броя са обжалвани пред Окръжен съд Плевен. Едно определение е потвърдено, а 
две определения за отказ за отменени. 

Сравнителна таблица за дейността на Служба по вписванията Плевен за 
последните три години 

Видове вписвания, отбелязвания, 
заличавания и др. 

2021 2020 2019 

НА за покупко-продажба 5065 4117 4445 

НА да дарение 1253 930 1105 

НА за замяна 57 36 63 

Договори за наем 1172 994 662 

Договори за аренда 1391 1596 1481 

Законни ипотеки 161 139 166 

НА за договорна ипотека 882 714 945 

Възбрани 853 834 747 

Искови молби 98 140 131 

Обявени завещания 50 31 39 

Договори за доброволна делба 150 160 168 

Констативни нотариални актове 426 335 333 

Актове за държавна собственост 39 170 122 

Актове за общинска собственост 829 805 971 
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Други подлежащи на вписване 
актове 

2609 2268 1907 

Заличени ипотеки  824 677 764 

Общ брой вписвания, 
отбелязвания и заличавания 

15859 13269 14144 

Постановени откази за 
вписване, отбелязване и 
заличаване 

12 18 8 

Издадени удостоверения 5416 4547 5706 

Издадени преписи 5716 5089 7002 

Издадени справки за държавни 
органи 

203 423 315 

        
Брой съдии по щат – 5; отработени човекомесеци – 43,5. 
През 2021 г. се наблюдава увеличение на натовареността на съдиите по 

вписванията спрямо предходната година общо с 19,52 %. Поради отсъствие на 
съдия по вписванията Веселка Иванова през цялата 2021 г. и на съдия по 
вписванията Евгени Божанов за срок от 4,5 месеца, индивидуалната натовареност 
на останалите съдии по вписванията, работили през цялата година, се е 
увеличила с 31,93 %. 

С оглед гореизложеното следва да се даде много добра оценка за работата на 
Служба по вписванията при РС Плевен, както и на всеки от съдиите по 
вписванията.  

          

 

 

          РС – Червен Бряг  

          За периода 01.01.2021 г – 31.12.2021 г. съдията по вписванията 

при РС – Червен  бряг е извършил: 2732 бр. вписвания, отбелязвания и 

заличавания, от които: 

- 1066 бр. нотариални актове за покупко-продажба; 

- 278 бр. нотариални актове за дарения; 

- 4 бр. замени; 

- 333 бр. договори за наем; 

- 508 бр. договори за аренда; 

- 46 бр. законни и договорни ипотеки; 

- 118 бр. възбрани; 

- 18 бр. искови молби; 

- 7 бр. обявени завещания; 

- 34 бр. договори за доброволна делба; 

- 56 бр. констативни нотариални актове; 

- 7 бр. актове за държавна собственост; 

- 38 бр. актове за общинска собственост; 
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- 83 бр. други, подлежащи на вписване актове; 

- 63 бр. заличени ипотеки и възбрани; 

- 3 бр. постановени откази за вписване, отбелязване и заличавания; 

- Писмени справки/удостоверения – 378 бр.; 

- Устни справки – 123 бр.; 

- Справки по молба на държавен орган – 67 бр.; 

- Преписи – 673 бр. 

 

         РС – Левски  

          

        РС Левски разполага с една щатна бройка за съдия по 
вписванията, която е заета от съдията по вписванията Сашка 
Кирилова Юскулова.  
 През 2021 г. по разпореждане на съдията по вписванията са 
извършени 3449 бр. вписвания и 148 заличавания. Разпоредено 
е извършването на 2120 бр. писмени и устни справки по искане 
на граждани, на държавни органи и на преписи от актове.   
 

 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Брой вписвания 2851 3359 3449 

Брой заличавания 108 112 148 

Предоставени справки 2245 2064 2120 

 

 

          РС – Кнежа 

 В РС – Кнежа има един съдия по всисванията, а в Служба по вписванията 

– 1 щатна бройка „главен специалист“. Последната длъжност се заема от 

Донка Андонова. 

През отчетната 2021 година дейността на службата с граждани, 

организации и институции протече спокойно, при вземане на всички 

необходими мерки с оглед пандемичната обстановка в страната.  

За 2021 год. в СВ – Кнежа са извършени следните дейности: 

- вписвания, отбелязвания, заличавания, удостоверения, заверени 

преписи, устна справка, устна справка с разпечатка и др. – 3576 бр. От тях: 

разпоредени за вписване и отбелязване – 2 676 бр., заличавания – 87 бр., от 

които: 60 бр. заличени възбрани и 27 бр. заличени договорни ипотеки.        От 

тази дейност са събрани приходи в размер на 59 534.93 лв.; 

- издадени удостоверения – 171 бр., приходи – 2 905 лв.; 

- заверени преписи – 580 бр., приходи – 1 771.30 лв.; 

- устни справки – 22 бр., приходи – 52.70 лв.; 

- справки държавни органи – 40 бр., приходи – 8 лв.; 
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- откази за вписвания – 2 бр., 1 необжалван и 1 потвърден от ПлОС, 

приход – 0 лв. 

От всички изброени по-горе дейности, приходите на Служба по 

вписванията – гр. Кнежа за отчетния период са в размер на 64 271.93 лв. 

 

Дейност 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Брой вписвания и 

отбелязвания  

2631 2446 2676 

Брой заличавания 62 69 87 

Предоставени 

устни и писмени 

справки  

805 860 813 

 

Съгласно чл. 254, ал.2 от ЗСВ, през отчетния период на съдията по 

вписванията е възлагано от Министъра на правосъдието да изпълнява и 

функциите на държавен съдебен изпълнител. 

 

РС – Никопол 

 

В РС-Никопол има една щатни бройки за съдия по вписванията. Към 

настоящият момент е заета една щатна бройка на основание чл.68, 

ал.1, т.4 от КТ от Полина Дончева.  

 

 През 2021г. по разпореждане на съдията по вписванията са 

извършени 2989бр. вписвания и 65бр. заличавания. Разпоредено е 

извършването на 298бр. писмени и устни справки по искане на 

граждани, 88 справки по молби на държавни органи и 1131 преписи. 

 

Дейност 2019г. 2020г. 2021г. 

Брой вписвания 4143 2963 2989 

Брой заличавания 49 69 65 

Предоставени справки 2099 1365 1517 

 
 

 

           

               Сграден фонд, техническа обезпеченост и възникнали 

проблеми – по районни съдилища.  

                         РС – Плевен  
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               Съдебната палата в гр.Плевен е собственост на Министерство на 

правосъдието. Освен Районен съд Плевен, в сградата се помещават и Окръжна 

прокуратура Плевен, Окръжен съд Плевен, Районна прокуратура Плевен, 

Служба по регистрация за особени залози – Плевен и Областно звено 

„Охрана“ гр.Плевен. С разделителен протокол е определена площта, която 

ползват съответните институции, и на тази база и на база на заетите лица в 

съответната институция, са определени и процентите за заплащане на общите 

разходи за ел.енергия, топлоенергия, вода и др. 

Материално-техническата база в Районен съд Плевен е в много добро 

състояние. Съдът е снабден с необходимото оборудване, техника и софтуерни 

продукти, с което се обезпечава обработването на съдебните дела. Ежегодно 

се полагат усилия за поддържане и подобряване на материалната база и за 

осъвременяване на техниката, с която разполага съда.   

Съдът разполага с 6 оборудвани заседателни зали като зала №5 е 

определена за дежурна зала и е на разположение на определения за деня 

дежурен съдия от наказателно отделение.  

На първия етаж е обособена регистратура на РС - Плевен, в която се 

приемат, входират и сканират всички книжа, по които се образуват 

наказателни и граждански дела, жалби и протести, администрират се всички 

жалби и се придвижват наказателните и граждански дела за II–ра инстанция; 

приема се и регистрира входящата кореспонденция и регистратура за 

класифицирана информация. 

Помещенията, ползвани от Районен съд Плевен, както бе отбелязвано и в 

предишните доклади, се явяват крайно недостатъчни за нормалното 

функциониране на Районния съд и на службите към него. Съществува 

недостиг на канцеларии и на помещение за служба „Архив“, което пряко 

рефлектира върху работата на служителите от всички служби. Канцелариите, 

използвани от деловодителите на гражданските състави, буквално са 

запълнени до тавана с дела – приключени и готови за архивиране, но 

неархивирани, поради липса на място в помещението на служба „Архив“. 

 

3.Техническа обезпеченост 

Районен съд Плевен разполага със сайт, поддържан в актуално състояние, 

на който могат да се правят справки за съдебния район, структурата на съда, 

деловодства, отчет за дейността му. Предоставя се информация за насрочените 

съдебни заседания и ежедневно се публикуват съдебните актове по делата.  

Информационните технологии позволяват по-голяма прозрачност в 

работата на съда и улесняват гражданите при упражняване на правото за 

достъп до информация. Районен съд Плевен има въведени утвърдени от 

Председателя на съда Вътрешни правила за управлението на информацията, 

използването на компютърното оборудване и периферия, интернет, мрежови 

ресурси и организация на достъпа до тях. Сигурността на информацията в 
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локалната мрежа се осигурява от използването на антивирусен лицензиран 

програмен продукт „ЕSET”, предоставен от Висш съдебен съвет. 

Всички съдии и служители са обучени за работа с MS Office, Internet 

Explorer, Outlook Express, Adobe Acrobat Reader. Всички работни места са 

оборудвани с компютърна техника и са свързани в локална компютърна мрежа 

с 3 бр. сървъра. Компютрите се поддържат в много добро хардуерно и 

софтуерно състояние и отговарят на съвременните изисквания. Съдът 

използва правно - информационните продукти Апис Право, Апис Практика и 

Евро право, като правно - информационните продукти са в мрежови и уеб 

вариант. 

Експлоатира се АИС „Бюра съдимост“, в която се съдържа информация 

относно осъжданите лица с месторождение в съдебен окръг на Районен съд 

Плевен, като всички прокуратури имат достъп до тази информация, а обмен 

между съдилищата се осъществява посредством криптирана връзка. АИС 

„Бюра съдимост“ е внедрена и се използва от 06.04.2006 г.  

Експлоатира се програмна система JES, обслужваща деловодството на 

Съдебно - изпълнителна служба при Районен съд Плевен. В нея се съдържа 

информация за длъжници, взискатели и размер на задълженията по 

изпълнителните дела, разглеждани от ДСИ при Районен съд - Плевен.  

В Районен съд Плевен е изградена система за свързаност с Единният 

портал за електронно правосъдие за отдалечен достъп до електронните 

съдебни дела като достъпът до делата е строго регламентиран с нарочни 

Правила. 

От 01.01.2021 г. всички новопостъпващи дела се образуват, разпределят и 

администрират в ЕИСС. 

В АИС „САС“ понастоящем се обработват неприключилите образувани в 

нея дела и се съхраняват всички съдебни актове по делата, разглеждани от 

Районен съд Плевен от 2009 г. до настоящият момент.  
 

 

 РС – Червен Бряг 

Поради обстоятелството, че в периода 2016-2018 г. бе санирана сградата 

на РС-Червен бряг чрез полагане на топлоизолационни плочи с дебелина от 

10-15 см. на различните етажи и измазване с нова мазилка и боядисване, 

подмяна на старата дървена дограма с нова ПВЦ, се създадоха условия за 

повишаване на енергийната ефективност и по-добри условия за работа на 

магистрати и съдебни служители. Добре изолираната сграда вече не създава 

термомост между вътрешната и външната температура, което води до по- 

ниски разходи за отоплението през зимния период, респективно охлаждането 

през летния период. Всеки служител и магистрат разполага с компютърна 

конфигурация . 

Поради липса на финансови средства сградата все още не е приведена 
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в съответствие със законовите изисквания. Съдът не разполага със система за 

видеонаблюдение. През 2020 г. бяха отпуснати средства и е изградена 

система за контрол на достъп за помещението по ЗЗКИ, и за 

пожароизвестяване на цялата сграда. Все още сградата не е окомплектована 

и няма издаден строителен паспорт, което обстоятелство е пречка за 

предприемане на по-нататъшни действия за евентуалното й пристрояване и 

изграждане на обособена част за нуждите на ОЗ „Съдебна охрана“ с 

монтиран металдетекторна рамка и турникет пред входната врата за 

преглед на вещите на гражданите, които посещават съда и осуетяване на 

възможността да бъдат привнесени в сградата забранени и опасни за живота 

на мнозина вещества и предмети. Съществуващите в Районен съд Червен 

бряг две съдебни зали се използват рационално. В рамките на бюджета през 

отчетната. 2021 година бяха направени неотложни разходи за закупуване на 

най-необходимото не само за функционирането на съда като институция, но 

и за подобряване удобствата в работна среда на съдиите и служителите. На 

изявилите желание съдии от Районен съд – Червен бряг бяха закупени нови 

офис столове/ по индивидуален избор на всеки от тях/, като бяха закупени и 

допълнителни офис шкафове. 

Техническата обезпеченост на РС-Червен бряг е на добро ниво. 

Районен съд Червен бряг разполага с МФУ – 8 бр.; принтери – 10 бр.; комп. 

конфигурации – 30 бр.; 24 бр UPS; шредери – 8бр.; картотека за БС – 3бр.; 

скенери – 1 бр. и лаптопи – 2бр. 

Административната сграда е оборудвана с телефонна централа. Във 

всяка   от съдебните зали е монтирана озвучителна системи за известяване на 

страните в съдебно заседание. 

 

РС – Левски  

Районен съд Левски се помещава в част от административна сграда 

(публична държавна собственост), намираща се на бул. „България” №58, 

предоставена на съда за стопанисване и управление.  

Съдът разполага на първия етаж с две съдебни зали (част от първата е 

преградена и обособена за архив, а непосредствено до втората се намира 

арестантско помещение), канцелария за съдебните секретари, деловодство, 

регистратура, съдебно-изпълнителна служба, кабинет за системен 

администратор, кабинет за архиваря, който работи и като служител в бюрото 

за съдимост, помещение за сървъра и сервизно помещение. На втория етаж се 

намират кабинетите на председателя на съда, районните съдии, съдията по 

вписванията, ДСИ, главния счетоводител и административния секретар, както 

и регистратура по ЗЗКИ. 

На територията на РС-Левски се намира и помещение за Службата по 

вписванията, в която работят двама служители на Агенцията по вписванията. 

Във всички кабинети и зали са създадени много добри условия за 

нормално протичане на работния процес. 
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Техническата обезпеченост на РС Левски е добра, което осигурява 

условия за нормалното му функциониране.   

Амортизираната и дефектирала техника поетапно се подменя след 

прецизен анализ на състоянието й, както и на икономическата 

целесъобразност и възможността за ремонт.  

През 2021 г. не са отправяни искания до Висшия съдебен съвет за 

закупуване техника. 

 

 В РС Левски от 2008 г. се използва програмният продукт САС „Съдебно 

деловодство” на „Информационно обслужване” АД, в който от 2010 г. се 

поддържат пълни електронни досиета на всички съдебни дела.  

От 20.08.2020 г. в съда беше внедрена Единната информационна система 

на съдилищата (ЕИСС), а след решение на Пленума на Висшия съдебен съвет 

по протокол №23/16.09.2020 г. за спиране въвеждането на нови дела в ЕИСС 

от 18.09.2020 г., РС Левски се върна към предходната деловодна система САС.  

Считано от 01.01.2021 г. работата с ЕИСС в РС Левски беше 

възобновена, като всички новопостъпили дела се образуват в ЕИСС. 

Следва да се отбележи, че работата с ЕИСС увеличава многократно 

натоварването както на магистратите, така и на съдебните служители; 

системата е утежнена и времеемка, а работата с нея изисква значително по-

голям човешки и времеви ресурс, което предпоставя необходимост от 

увеличаване на щата. 

В Бюрото за съдимост се ползва програмният продукт АИС „Бюра 

съдимост” на Консорциум „Лирекс БГ – Индекс България” ООД.  

В счетоводството се ползват програмните продукти RZWIN и HONWIN 

на „Омега Тим-99” ЕООД.  

В съдебно-изпълнителната служба се ползва програмният продукт „JES“ 

на ЕТ „Темида 2000 – Еди Чакъров“. 

На всички работни места е осигурен достъп до правно-информационния 

продукт „Апис”.  

За разпределение на делата се ползват функционалностите на ЕИСС. 

 

 Интернет-страницата на РС Левски, разработена унифицирано за всички 

съдилища в изпълнение на проект „Доразвитие и централизиране на порталите 

в сектор правосъдие за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-

правосъдие“, изпълняван от Висшия съдебен съвет по Оперативна програма 

„Добро управление“ и функционираща от м.ноември 2019 г., предоставя 

актуална информация за насрочени заседания и постановени съдебни актове. 

Сайтът предоставя и допълнителна информация, подпомагаща гражданите, 

както и новини и обяви от работата на съда; публикувани са образци и 

формуляри на документи.  
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Поддържа се и вътрешна интранет страница, където се публикува 

информация за служебно ползване: писма, заповеди, вътрешни правила, 

справочна информация и други документи, с които трябва да се запознаят 

магистрати и служители от институцията. Достъпът до тази информация е 

постоянен и се осъществява само от вътрешната мрежа на съда. 

 
           РС – Кнежа 

Районният съд се помещава в административна сграда в центъра на гр. 

Кнежа – на първия етаж, който е публична държавна собственост, заедно с ТО 

Кнежа към Районна прокуратура – гр. Плевен и Служба по вписванията при 

Агенцията по вписвания.  

Охраната и редът в съда се осигуряват от двама служители при ОЗ 

„Охрана” – гр. Плевен.   

В РС – Кнежа съществува „Център за обслужване на граждани и 

адвокати“, в който са разположени гражданско и наказателно деловодство, 

бюро за съдимост, деловодство СИС, призовкар.  

За удобство на гражданите във връзка със заплащането на държавни 

такси по дела и др. такси за съдебни услуги в Центъра е монтиран ПОС-

терминал.  

В РС – Кнежа е обособена „Адвокатска стая”.  

Съдът разполага с две заседателни зали. Съдебните заседания се 

провеждат по график, като всеки един от тримата съдии заседава най-малко 2 

дни седмично.   

Съдиите в КжРС разполагат със самостоятелни кабинети. 

Материално-битовите условия в РС – Кнежа са много добри и са 

съобразени с изискванията за съвременно работно място. Съдът е 

газифициран. Изградена е пожаро-известителна система.  

В РС – Кнежа се поддържа в много добро техническо състояние 

компютърна мрежа с компютърни конфигурации на всяко работно място. 

Съдиите и служителите ползват правно информационния продукт „Апис“, 

който редовно се актуализира, както и Интернет.  

В съда се използва програмен продукт САС „Съдебно деловодство“ на 

„Информационно обслужване“ АД и ЕИСС, внедрена през месец август 2020 

година.  

При управление на човешките ресурси се използва програмния продукт 

ОМЕКС, а в счетоводството – „Бизнес процесор“. В бюрото за съдимост се 

ползва АИС „Бюра съдимост“. В съдебно-изпълнителната служба – програмен 

продукт JES. 

Своевременно на интернет сайта на РС – Кнежа се публикуват всички 

изготвените съдебни актове по смисъла на чл. 64 от ЗСВ, както и друга важна 

и полезна информация. 
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РС – Никопол  

Районен съд – Никопол се помещава в самостоятелна сграда, 

публична държавна собственост намираща се на пл.”Европа”№14. В 

същата сграда се помещават РП-Никопол в две помещения, служба 

по вписванията в две помещения, СИС в две помещения и 

пробационна служба. За всяка от службите, съда и прокуратурата 

има осигурен контрол на достъпа. Осигурени са  помещения за 

задържаните лица според техния пол и възраст, класифицирана 

информация, архив, сървърно помещение, външно наблюдение. 

  Прокуратурата и службата по вписвания са осигурени с 

помещения, в които да разположат архив, документи, помещение за 

веществени доказателства. На третия етаж се намира втората 

съдебна зала, в която се провеждат и публични търгове от съдия-

изпълнителя, която е осигурена с контрол на достъпа. Сградата се 

охранява със СОТ, застрахована е и е назначено едно лице от 

ОЗ”СЪДЕБНА ОХРАНА”.  

    Функционират отделни стаи за съдебни секретари, стая за 

гражданско деловодство, стая за наказателно деловодство, кабинет 

на председателя на съда, в който работи председателят на съда, два 

кабинета на районните съдии, в които работят по един съдия, 

кабинет на съдия-изпълнителят, стая на деловодителя на СИС, стая 

на секретаря на съдебно-изпълнителната служба, който е и служител 

извършващ справките на бюро съдимост и изпълняващ функциите 

на служител регистратура, кабинет на съдията по вписванията, стая 

на деловодители към Агенция по вписванията, канцелария на 

административният секретар, канцелария на главния счетоводител, 

стая на архиваря и стая на системния администратор. 

    Във всички кабинети и зали са създадени отлични условия за 

нормално протичане на работния процес. 

     Всеки един от работещите в съда разполага с компютърна 

конфигурация. Петте копирни машини в съда са разпределени при 

административния секретар, наказателно и гражданско деловодство, 

съдебни секретар и архивар, като са свързани с вътрешната мрежа на 

съда. 

     В съда има два сървъра, които функционират и са въведени в 

експлоатация.  

 Всички работещи в РС-Никопол имат осигурен достъп до 

интернет. 
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В съда се използва програмен продукт ЕИСС. В бюрото за 

съдимост и при главния счетоводител се ползват съответните 

програмни продукти.  

 На всички работни места е осигурен достъп за работа с правно 

информационния продукт „Апис”, който редовно се актуализира. 
 

VІІ. ВЗЕТИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА В 

РАЙОННИТЕ И ОКРЪЖНИЯ СЪД. 

Със заповед № РД-1/04.01.2021г. на и.ф.административния ръководител 

– председател на Окръжен съд-Плевен  е назначена комисия за разглеждане, 

оценка и класиране на оферти за сключване на договори за дезинфекция, 

дезинсекция и дератизация, за обслужване на асансьори и пожароизвестителна 

система в съдебната палата-Плевен. 

Със заповед № РД-5/07.01.2021г. на и.ф.административния ръководител 

– председател на Окръжен съд-Плевен са утвърдени въззивните наказателни 

състави в Окръжен съд-Плевен. 

Със заповед № РД-13/15.01.2021г. на и.ф.административния 

ръководител – председател на Окръжен съд-Плевен е назначена комисия за 

проверка наличността на делата в деловодствата на Плевенския окръжен съд, 

проверка за наличието на изгубени или унищожени дела в първата инстанция, 

преди да са издадени  решения по тях, както и проверка за наличието на 

изгубени и унищожени дела преди изтичане срока на пазенето им.  

Със заповед № РД-49/22.02.2021г. на и.ф.административния 

ръководител – председател на Окръжен съд-Плевен  е назначена комисия за 

пощенско обслужване и куриерски услуги в Окръжен съд-Плевен. 

Със заповед № РД-153/22.06.2021г. на административния ръководител – 

председател на Окръжен съд-Плевен  е възложено на главния счетоводител и 

счетоводителя в Окръжен съд-Плевен да извършат инвентаризация на 

набирателната сметка.  

Със заповед № РД-229/10.11.2021г. на и.ф.административен ръководител 

– председател на Окръжен съд-Плевен е възложено да се извърши проверка на 

организацията на дейността на съдиите от районните  съдилища от района на 

Окръжен съд гр.Плевен, както и на държавните  съдебни  изпълнители и  на 

съдиите  по вписванията за периода  01 ноември 2020г.- 31 октомври 2021г. За 

всяка проверка е изготвен доклад от назначената комисия, който се изпраща 

на съответните съдилища за запознаване и обсъждане.  

Със заповед № РД-228/09.11.2021г. на и.ф.административен ръководител 

– председател на Окръжен съд-Плевен  е назначена комисия за разглеждане, 

оценка и класиране на оферти за сключване на договори за застраховка 

„Гражданска отговорност“ и „Автокаско“ за служебно МПС.  

Със заповед № РД-240/23.11.2021г. на и.ф.административен ръководител 

– председател на Окръжен съд-Плевен  на основание чл.86, ал.1, т.2 от ЗСВ е 
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утвърден график за дежурство на съдиите от наказателно отделение на 

Плевенски окръжен съд за периода 03.01.2022г.-19.12.2022г. 

Със заповед № РД-248/29.11.2021г. на и.ф.административен ръководител 

– председател на Окръжен съд-Плевен  е назначена комисия за извършване на 

инвентаризация на материалните и нематериалните дълготрайни активи и 

материални запаси. 

 

 Освен горните заповеди са издавани и редица други заповеди от 

организационен характер и свързани с подобряване на работата. 

          През отчетния период продължава практиката за извършване на 

годишни проверки на дейността на районните съдилища.  Проверка за РС – 

Плевен се извършва от определена за целта комисия от съдии от всички 

отделения на ОС – ПЛевен. Проверките на дейността на останалите районни 

съдилища от съдебния район  през 2020 г  се извършват от й.ф 

административен ръководител -  председател на Пл ОС Екатерина Панова и от 

зам. Председателя  Емил Банков. За проверките се изготвят доклади с 

препоръки къв районните съдилища.  

          През отчетния период системно се изготвят графици да дежурства на 

съдиите от наказателно отделение на ОС – Плевен за цялата година. Във 

връзка с усложнената епидемична обстановка в страната,  обявеното 

извънредно положение за периода март – май 2020г и в съответствие с 

указанията на ВСС са изготвяни графици за  дежурства на съдиите от 

гражданско и търговско отделение с цел  ограничаване на физическото 

присъствие и предоставяне на възможност за дистанционна работа. Такива 

графици се изготвят и за служителите в ОС – Плевен.  

           При спазване на противоепидемичните мерки са провеждани общи 

събрания за обсъждане и разрешаване на текущи проблеми относно промени в 

съдебните състави, във връзка с помощните атестационни комисии и 

организацията на работата в Окръжен съд – Плевен.  

 

          ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

          Плевенският окръжен съд е неделима част от съдебната система в 

Република България и като такава има своето важно значение за нейното 

функциониране, тъй като общата качествена работа на съдебната система 

зависи от качествената работа на всяко едно от нейните звена.  По щатно 

разписание, по брой на работещите в него магистрати и съдебни служители и 

като съдебен район той е сред големите в държавата. В Окръжен съд-гр. 

Плевен работят магистрати с високи нравствени и професионални качества, с 

богат професионален и житейски опит и с отлични правни познания, които се 

трудят мотивирано и с чувство за отговорност.  Те дават своя принос за 

повишаване на доверието на гражданите в съдебната власт , което се постига с 

почтен професионализъм и утвърждаване на независимостта на съдиите при 
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вземането на решенията.  

В практически аспект  следва да се отбележи ,че е налице намаляване на 

постъплението, но следва да се подхожда внимателно при анализа с оглед 

значителните особености на изминалата година във връзка с усложнената 

епидемична обстановка и измененията в организацията на работата на 

съдилищата. От решени 1340 граждански и търговски дела през отчетния 

период 70% са приключили в 3-месечен срок. Този показател за предходната 

2019 г е бил 80%, но следва да се съобрази и наличието на обявено извънредно 

положение, през което не се разглеждаха редица дела освен определени 

видове, което доведе до неколкократно отлагане на насрочени дела 

независимо от липсата на съдебна ваканция през 2020г. В този смисъл 

постигнатият процент  следва да се оцени по достойнство и да се отчете като 

много  добър. От решени 1002 наказателни дела в период до 3 м са решени 

92% от делата при показател за предходната 2019 г от 94%. Влошаването на 

показателя е незначително. Следва да се отбележи, че принципно процентът 

на приключилите дела в 3 месечен срок при наказателните дела е по – висок, 

което се обяснява със спецификата при разглеждането на този вид дела в 

сравнение с гражданските и търговските дела. Въззивните граждански дела 

приключват в по – кратки срокове, но при първоинстанционните производства 

сроковете за приключване са  по – дълги по ред обективни и субективни 

причини, свързани с призоваване, изготвяне на експертизи, оспорване на 

същите и др.  

Натовареността на съдиите от Окръжен съд – Плевен се движи около 

средната натовареност за страната. Има съвсем леко снижаване в сравнение с 

2019 г, но се отчита ниво почти като това през 2018 г. С оглед особеностите на 

2020 г не може да се  изведе анализ за някаква тенденция.Отчетената 

натовареност позволява спокойна работа на съдиите и наличието на време за 

проучване на правната материя и съдебната практика по различните видове 

дела, както и за самоусъвършенстване и развитие. Осигуряването на нормални 

нива на натовареност предполага своевременна и качествена 

правораздавателна работа.  

В рамките на съдебния район средната натовареност в районните 

съдилища е снижена с изключение на РС – Червен Бряг. В този съд нивото на 

постъпление на дела е запазено, натовареността на съдиите е значителна като 

това се задълбочава след преместването на съдия Виолета Николова. РС – 

Ч.Бряг е с най- висока средна натовареност от районните съдилища от 

съдебния район. Тя е два пъти по – висока например от тази на РС – Никопол. 

Решаването на кадровия проблем в РС – Ч.Бряг ще съдейства за успокояване 

на работата и за постигане на по – добро качество на  съдебната дейност.  

С оглед отчетените резултати от инстанционната проверка на 

постановените съдебни актове следва да се  направи извод, че е налице висок 

професионализъм и стабилно качествено равнище на работата на съдиите в 

ОС – Плевен. Определено може да се желае още в тази насока в работата на 
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някои от районните съдилища в съдебния район като следва да се  анализират 

отменените и изменени съдебни актове, да се съобразява практиката на 

висшестоящите инстанции, да се провеждат обсъждания и обучения с цел 

подобряване на качеството на правораздавателната дейност.  

 През 2021г. усилията на административното ръководство на Плевенския 

окръжен съд и на магистратите  следва да   бъдат приоритетно насочени към 

снижаване на броя на висящите дела в края на отчетния период, към 

увеличаване на броя на свършените в срок до три месеца граждански, 

търговски и наказателни общ характер дела първа и втора инстанция, както и 

към приключване в максимално кратък срок на делата, по които има взета 

мярка за неотклонение задържане под стража или домашен арест.  В тази 

насока още през 2011г. бяха взети мерки относно насрочването и отлагането 

на делата и особено по делата с подсъдими, спрямо които е взета мярка за 

неотклонение задържане под стража.  

           Следва да се обсъдят получените данни относно броя на постъпилите 

търговски и граждански първоинстанционни дела и да се вземе решение за 

постигане на равномерна и справедлива натовареност на съдиите, 

разглеждащи този вид дела. 

           Следва да се  постави едно ново начало на периодични обсъждания с 

районните съдии на съдебната практика, причините за отмяна и изменение на 

съдебните актове с цел подобряване на показателите от инстанционния 

контрол. В условията на епидемична обстановка и невъзможността от 

физическо събиране на повече хора това в някаква степен затруднява 

организацията, но следва да се предприемат постепенни стъпки в зависимост 

от възможностите като очевидно следва да се привиква към видеовръзки. Те 

до голяма степен променят качеството на контактите, но при нужда следва да 

се използват.  

 Относно комуникационната стратегия през 2021г. усилията на 

административното ръководство ще продължат да бъдат насочени към 

организиране на активна разяснителна кампания сред учащите се относно 

работата на съдебната система, отговорностите на непълнолетните пред 

закона и активност по всички свързани със закона фактори, влияещи върху 

оформянето на мирогледа на учащите се. Реализацията на тези намерения 

зависи и от развитието на епидемичната обстановка в страната и 

възможността от провеждане на всякакъв вид активности. С оглед 

особеностите на обществената среда и социалната комуникация в условията на 

епидемична обстановка следва да се потърсят разнообразни форми в 

дистанционна среда за реализация на набелязаните цели.   

           През следващата година следва да се продължат усилията по 

осигуряване на  адекватна  и спокойна среда за работа на магистрати и 

служители от ОС – Плевен и районните съдилища. Съществен проблем в тази 

насока стои пред ОС – Плевен и РС – Плевен с оглед множеството органи, 

които се помещават в съдебната палата в Плевен и ограниченото място в нея. 
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Останалите районни съдилища от съдебния район нямат съществени сградни 

проблеми относно осигуряване на необходимото пространство за работа. 

Проблемите с пространството в съдебната палата в Плевен са много трудно 

разрешими, тъй като всички възможности за усвояване на резерви в сградата 

вече са използвани до краен предел. Следва да се проучват възможности за 

разширяване на сградата, което е свързано с обследването на същата и 

набелязване на варианти в тази насока.Следва да се полагат целенасочени 

усилия за външния вид и общите части на сградата, тъй като съдебната палата 

трябва да има вид , подобаващ за институцията, която се помещава в нея. 

Съдебната палата в Плевен не се отличава с впечатляваща архитектура, 

представлява по – скоро обикновена офис сграда, макар и да е била 

изграждана за съдебна палата. Необходимостта от пространство за работа и 

извършените преустройства не улесняват административното ръководство, но 

следва да се прави необходимото видът на сградата да е респектиращ и 

авторитетен.  

 Въз основа на цялостния анализ на дейността на Плевенския окръжен 

съд и районите съдилища от съдебния район през 2020г. може да се направи 

извода, че през отчетния период съдилищата и работещите в тях магистрати и 

съдебни служители  са работили мотивирано, професионално и с чувство за 

отговорност и въпреки немалкото трудности са постигнати много добри 

резултати при насрочването, разглеждането и решаването в предвидените от 

закона срокове на различните по своя характер дела. Изминалата година беше 

изпълнена с предизвикателства, с които всички се сблъскаха за първи път, но 

макар и с прекъсвания , дейността на съдилищата продължи без да се получи 

необратим срив в системата и хаос.  Организацията на работа в условия на  

пандемия и въвеждането на ЕИСС поставиха на изпитание физическия и 

интелектуален капацитет на работещите в съдилищата. Предизвикателствата 

не са приключили, но следва да бъдат посрещани със спокойствие и активност 

за преодоляването на трудностите и постигане на  качествено правораздаване. 

Следва да се съобразяват мненията и опита на работещите в системата при 

приемането на важни решения за нейното бъдеще.  

                Поздравявам всички съдии и съдебни служители от съдебния район 

на Окръжен съд-гр.Плевен за постигнатото от тях през 2021 г. и им  благодаря  

за усилията. Желая им здраве, лично благополучие и професионално 

спокойствие, но и амбиция и активност за надграждане на направеното  и 

постигане на високо качество в тази важна държавна функция  - 

правораздавателната дейност.  

 

 

 

                                  И.Ф  АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД – ПЛЕВЕН: 

                                                                      /ЕКАТЕРИНА ПАНОВА : 
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