ОКРЪЖЕН СЪД ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
През 2010 година Окръжен съд Велико Търново е осъществявал
правораздавателната си дейност на територията на Област Велико
Търново, която е 4662 кв. метра и население 275 395 жители. Боя на
общините е 10, градове 14 и села 322. Съотношението градове села е 1:23,
а съотношението на населението в градовете към това в селата е 187215:
88180.
Съобразно компетентността си Окръжният съд е разглеждал дела
като първа инстанция и въззивни дела за проверка на съдебни актове,
постановени като първа инстанция от районните съдилища в гр.Велико
Търново, гр. Горна Оряховица, гр.Свищов, гр.Павликени и гр. Елена.
І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
1. Кадрова обезпеченост на магистрати
В края на 2010 г. щатът на Великотърновски окръжен съд е
включвал 28 магистратски бройки.
През изминалата година общата численост на този щат не е
променяна, като към 01.01.2010 г. в него са били включени – Председател,
2 заместник – председатели, 22 съдии и 3 младши съдии. Всичко заетите
бройки в рамките на щатната численост към 01.01. са били 27, като
вакантна е била 1 щ. бр. за „съдия”. Поради временното отстраняване от
длъжност на съдия Теодор Милев през 2009 година на практика
целогодишно неговата щатна бройка също е била практически незаета.
С решение на ВСС по протокол №8/25 февруари 2010 г. на съдия
Даниел Минов е наложено дисциплинарно наказание по чл.308, ал.1, т.6 от
ЗСВ – „дисциплинарно освобождаване от длъжност”. Така от 02.03.2010
година и към момента в Окръжния съд останаха незаети 2 щ. бр. за съдии.
С Решение на ВСС по протокол №39/28 октомври 2010 г. съдия
Славчо Петков е временно отстранен от длъжност, считано от 21 октомври
2010 г.
Практически през цялата изминала 2010 година ВТОС е работил с
три незаети щатни съдийски бройки.
В началото на годината като младши съдии работиха Цветелина
Цонева, Ивайло Йорданов и Владимир Балджиев. На практика от средата
на м. декември 2009 г. мл. съдия Ивайло Йорданов е командирован да
разглежда дела в Районен съд Свищов, а считано от 23.03.2010 г., съгласно
решение на ВСС по протокол №6 от 11 февруари 2010 г. е назначен на
длъжност „съдия” в Свищовския районен съд. С решение на ВСС по
протокол №6 от 11 февруари 2010 г. мл. съдия Владимир Балджиев е
назначен за съдия в Районен съд – Велико Търново, считано от 23.03.2010
г.
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На овакантените две щатни бройки за младши съдии бяха
назначени спечелилите конкурса Анна Димова и Димо Йорданов, съгласно
решение на ВСС по протокол №33 от 16.09.2010 г. и встъпиха в длъжност
през м. октомври. Същите бяха изпратени на шест месечен задължителен
курс на първоначално обучение в Националния институт на правосъдието.
След успешното му завършване и двамата ще се включат в работата на
съда.
Фактически през цялата 2010 година съдът е работил и с двама
младши съдии по-малко.
Всички съдии са с продължителен юридически и съдийски стаж.
Преобладаващия стаж на голяма част от тях е съдийски. Всички съдии са с
ранг „съдия във ВКС и ВАС”, като само двама са с ранг „съдия в АС” и
един с ранг „съдия в ОС”.
Име, Фамилия
Мая Маркова
Корнелия Колева
Янко Янев
Иванка Димова
Поля Спасова
Сара Стоева
Елза Йовкова
Мария Гаджонова
Татяна Събева
Иванка Вачкова
Георги Драгостинов
Диана Костова
Маруся Кънева
Пламен Борисов
Евгений Пачиков
Янка Павлова
Станислав Стефански
Димитринка Гайнова
Христо Томов
Росица Динкова
Ивелина Солакова

Ранг
ВКС
ВКС
ОС
ВКС
ВКС
ВКС
ВКС
ВКС
ВКС
ВКС
ВКС
ВКС
ВКС
ВКС
ВКС
ВКС
ВКС
ВКС
ВКС
АС
АС

Юридически
Магистратски
стаж
стаж
Год. Мес. Дни Год. Мес. Дни
31
5
19
24
11
18
16
5
25
15
11
25
12
1
16
11
1
16
31
7
27
15
11
37
2
17
21
5
3
29
0
14
19
7
15
31
2
25
16
8
26
35
10
16
9
32
9
29
17
2
33
4
28
17
8
11
18
7
28
18
1
28
20
8
23
10
9
11
32
10
29
10
2
15
15
0
25
14
0
25
21
2
12
14
11
35
8
10
2
15
15
6
27
14
6
25
16
4
3
15
10
3
17
8
3
16
7
3
31
10
25
10
1
4
12
9
13
11
9
13

Със заповед № 9 от 20.01.2010 година на Председателя на ВТОС
съдиите бяха разпределени в три отделения – едно наказателно и две
граждански.

2

Първо гражданското отделение включва в себе си 7 съдии – Янко
Янев, Елза Йовкова, Иванка Вачкова, Георги Драгостинов, Маруся Кънева,
Димитринка Гайнова, Ивелина Солакова.
Второ гражданско отделение включва в себе си също седем съдии –
Поля Спасова, Иванка Димова, Татяна Събева, Диана Костова, Станислав
Стефански, Янка Павлова, Росица Динкова.
Младши съдия Цветелина Цонева е включвана през годината към
всички отделения.
Ръководството на двете граждански отделения се осъществява от
заместника на административния ръководител Янко Янев.
Наказателното отделение включваше в себе си 9 съдии – Мая
Маркова, Корнелия Колева, Теодор Милев, Даниел Минов, Сара Стоева,
Славчо Петков, Пламен Борисов, Евгений Пачиков и Христо Томов Както
бе отбелязано съдия Милев целогодишно не е работил в отделението, а от
02.03.2010 г. и 21.10.2010 г., респективно и съдиите Даниел Минов и
Славчо Петков. Така до края на 2010 г. и към момента съдиите от
наказателно отделение работят в намален състав, който включва в себе си
6 съдии.
Наказателното отделение се ръководи от заместника на
административния ръководител – съдия Колева.
Със същата заповед е възложеното на заместниците на
административния ръководител да образуват и разпределят постъпили
граждански и наказателни дела, както първа, така и втора инстанция.
Окръжен съд – Велико Търново приключва 2010 г. с 2 незаети
щатни бройки за съдии и с още две фактически незаети.
2. Кадрова обезпеченост на съдебната администрация
През 2010 г. щатната численост на съдебните служители от общата
и специализираната съдебна администрация на Окръжен съд Велико
Търново е останала непроменена в сравнение с края на предходната
година. Към 01.01.2010 г. щата на ВТОС се е състоял от 49 служители, при
наличието на следните щатове: съдебен администратор, гл. счетоводител,
административен секретар, гл. специалист касиер-счетоводител, управител
съдебни сгради, 2 системни администратори, 2 завеждащи
административна служба, 15 съдебни деловодители, съдебен деловодител
класифицирана информация, 12 съдебни секретари, , съдебен архивар,
съдебен статистик, 4 чистачки, 4 призовкари, работник по поддръжката –
огняр и работник по поддръжката - ел. техник. Всичко заетите бройки в
рамките на щатната численост са били 48, като незаета е била 1 щ. бр. за
„Системен администратор”.
След провеждане на конкурс щатната бройка за „Системен
администратор” е заета в началото на м. март, от спечелилия конкурса
Димитър Кабранджиев.
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В средата на м. февруари, във връзка с настъпила трудова
злополука Марийка Димитрова на длъжност „чистач” излезе в
продължителен отпуск, поради временна нетрудоспособност. От средата
на м. март до завръщането й на работа в средата на м. май е назначена по
заместване Мариянка Петрова.
В средата на м. май, след спечелен конкурс, премина на работа в
Апелативен съд Велико Търново съдебния деловодител Нели Кирилова.
Същата е била назначена на срочен трудов договор, на мястото на
излязлата в отпуск по майчинство Росица Илиева, която от средата на м.
юли се завърна на работа. В началото на м. май на работа в Окръжен съд се
върна и отсъстващата поради ползване на отпуск по майчинство съдебна
секретарка Галина Занчева. Така щатните длъжностни за съдебни
служители бяха изцяло заети и в резултат не е възниквало затруднение при
администрирането на делата и тяхната деловодна обработка.
Във връзка с придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и
възраст през годината са освободени двама служители на Окръжен съд
Велико Търново. Чистачката Екатерина Лалова е пенсионирана в началото
на м. май 2010 г. В края на м. май на нейното място е назначена Елена
Димитрова. В началото на м. октомври е пенсионирана и Цанка Стойкова,
на длъжност „чистач”. На нейното място от 04 октомври 2010 г. е
назначена Мариянка Петрова.
В началото на м. юни, поради настъпила смърт на съдебния
служител Румяна Джонова се освободи щатна бройка за „Съдебен
деловодител”. В началото на м. юли, по молба на Бонка Русанова –
„Съдебен секретар”, същата е преназначена на свободната длъжност
„Съдебен деловодител”.
Така в началото на м. юли остана свободна една щ.бр. за „Съдебен
секретар”. След провеждане на конкурс, същата е заета в началото на м.
ноември от спечелилата конкурса Милена Пенчева.
В края на м. септември излезе в отпуск по майчинство Весела
Неделчева на длъжност „Главен специалист, касиер-счетоводител”.
Съвместяването на функциите на „главен специалист, касиерсчетоводител” са възложени на Маргарита Сърменова – „съдебен
статистик” при условията на вътрешно заместване.
В края на 2010 г.в Окръжен съд – Велико Търново няма незаети
щатни бройки за съдебни служители и съотношението:

магистрати / служители (по щат) е 28:49 или 1:1,75

магистрати / служители, спрямо реално заетия щат е 24:49
или 1:2,04

магистрати / специализирана съдебна администрация (по
щат) е 28:35 или 1:1.25
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3. Квалификация на магистрати и съдебни служители
И през изминалата 2010 г. съдиите и съдебните служители при
Окръжен съд Велико Търново се стремяха да поддържат своята
професионална подготовка, като активно участваха в различни семинари,
насочени към повишаване на тяхната квалификация.
Съдиите от гражданско отделение взеха участие в следните
семинари, конференции и работни срещи:
1. „Обучение по ГПК” – Янка Павлова;
2. „Съдебна етика” – Янко Янев и Ивелина Солакова;
3. „Дружествени спорове и съдебни производства по Закона за
търговския регистър” – Иванка Вачкова, Ивелина Солакова и Димитринка
Гайнова;
4. „Новият семеен кодекс – промени в семейното право” – Елза
Йовкова, Янка Павлова, Иванка Вачкова, Ивелина Солакова, Маруся
Кънева;
5. „Приложение на новия ГПК – практически въпроси” – Мая
Маркова; Янко Янев, Елза Йовкова, Янка Павлова;
6. „Имидж на магистрата. Съдебната власт и медиите” – Янко
Янев;
7. „Основни насоки в развитието на информационните
технологии в съдебната власт” – Янко Янев.
Следва да се отбележи и участието на съдия Димитринка Гайнова в
дейности на НИП по проект „Създаване на мрежа от съдии-координатори
по европейско право”, финансиран от Оперативна програма
„Административен капацитет”.
Съдиите от наказателно отделение взеха участие в следните
семинари, конференции и работни срещи:
1. „Съдебна етика” – Мая Маркова и Евгений Пачиков;
2. „Техники за управление на делата” – Мая Маркова;
3. „Сексуална злоупотреба и експлоатация на деца и
подрастващи” – Корнелия Колева и Сара Стоева;
4. „Превенция и противодействие на престъпността срещу
културни ценности, част от културното наследство на Република
България” – Пламен Борисов и Евгений Пачиков;
5. „Определяне показателите за натовареност на магистратите” –
Корнелия Колева;
6. „Мониторинг на въздействието на законодателството за борба
срещу корупцията и организираната престъпност” – Корнелия Колева.
Отделно
от
горепосочените семинари
административният
ръководител – председател на съда, е участвал в две работни срещи с
председателите на съдилища модели и съдилища партньори, в кръгла маса
на тема „Необходими законодателни промени за противодействие на
организираната престъпност” организиран от Комисията по правни
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въпроси към НС, в работна среща на тема „Обсъждане на наболели
проблеми по движението на делата” организиран от Апелативен съд – В.
Търново и участие в работна дискусия „Трансфер на наказателни
производства в съдебна фаза”, организиран от Министерство на
правосъдието.
На 09.07.2010 г. в с. Вонеща вода Окръжен съд – Велико Търново
проведе обучение по Кодекса за етично поведение на българските
магистрати, в изпълнение на Решение по протокол №5 от заседанието на
Висшия съдебен съвет от 04.02.2010 г., точка 51.1. На обучението
присъстваха съдии от ВТОС и районни съдии от Великотърновския
съдебен окръг. Всички присъстващи бяха подробно запознати, с
предоставените от ВСС материали от Административния ръководител –
председател на ВТОС – Мая Маркова и членовете на Етичната комисия
при ВТОС – Янко Янев и Евгений Пачиков. При приключване на
обучението
на
председателите
на
районните
съдилища
от
Великотърновски съдебен окръг бяха предоставени копия от материалите,
предмет на обучение, копирани на магнитен носител, със задължение да
запознаят с тях магистратите, които не са присъствали на обучението,
поради обективни причини.
По отношение повишаване професионалната квалификация на
съдебната администрация, следва да се отбележи, че много малка част от
съдебните служители имаха възможност да посетят семинари,
организирани от НИП, поради голямата натовареност на Института и
невъзможността да се отговори на всички желаещи.
Съдебния администратор Калина Георгиева взе участие в семинар
„Работа в екип”. В семинар „Управление на съдебната администрация” и
„Стресоустойчивост и управление на времето” – адм. секретар М.
Маноилова и Албена Иванова – зав. служба. В „Граматика и
протоколиране” взеха участие съдебните секретари Милена Гушева и Елка
Минкова и в „Работа по граждански дела” - съдебния деловодител Росица
Илиева.
И през изминалата година адм. секретар Маноилова и Албена
Иванова – зав. служба, продължиха дейността си в НИП, като обучители
на съдебни служители по „Работа с граждански дела”.
ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА
Несвършени дела към 31.12.2009 година
Общо останали
Година
Граждански дела
дела
2008
672
614
2009
436
364
2010
347
294

Наказателни дела
58
72
53
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В края на 2009 година са останали неприключени общо 347 дела, от
които 294 граждански и 53 наказателни. При сравнителния анализ на
годините 2008 - 2010 година е видно, че броя на тези дела постоянно
намалява в годините, както по отношение на гражданските, така и по
отношение на наказателните дела. Лекото завишение на останалите
несвършени в края на периода наказателни дела – 72 броя, при 58 броя за
2008 година се дължеше на увеличеното постъпление на наказателните
дела през 2009 година, в сравнение с предходния период, а именно – 675
новопостъпили наказателни дела за 2009 година при 624 за 2008 година, но
сега се наблюдава тенденция за връщане към нивата от 2008 г. на
несвършените наказателни дела – 53 към 58 за 2008 г., макар
постъплението на наказателни дела да продължава да се увеличава
чувствително – 770.
Останалите за разглеждане дела от предходния период
представляват 16,5 % спрямо разгледаните през 2008 година дела, докато
този процент за 2009 година е 13,8. Констатираната тенденция при отчета
за 2009 година към намаляване на делата останали за разглеждани в
следващия отчетен период се запазва.
Брой на постъпилите дела към 31.12.2010 година
Година
2008
2009
2010

Всичко дела
1993
2061
2174

Граждански дела
1369
1386
1404

Наказателни дела
624
675
770

Сравнителния анализ на горната таблица показва тенденция на
увеличение на постъпленията през 2009 и 2010 година, както при
гражданските, така и при наказателните дела.
1. БРОЙ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ
През отчетната 2010 година в Окръжен съд – Велико Търново е
имало за разглеждане общо 2521 дела, от които 347 висящи в началото на
отчетния период и 2174 дела постъпили през годината.
В сравнение с предходните години е налице тенденция на
увеличаване на постъпленията – 1993 дела за 2008 година, спрямо 2061
дела за 2009 година и 2174 дела за 2010 година.
Година
2008
2009
2010

Всичко дела за
разглеждане
2 665
2 497
2 521

Граждански дела

Наказателни дела

1 983
1 750
1 698

672
747
823
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А. Първоинстанционни дела
Всичко дела първа инстанция за разглеждане през 2010 година са
били 481, от които 400 граждански дела и 81 наказателни дела.
Година
2008
2009
2010

Всичко дела
І инст.
662
798
887

Гражданки дела

Наказателни дела

318
369
400

344
429
487

Сравнителния анализ на последните три години сочи към увеличение
на делата първа инстанция спрямо 2008 година.
Граждански дела
Гражданските дела първа инстанция за разглеждане през отчетната
година са били общо 400, от които 290 новообразувани и 110 останали
несвършени от предходни периоди. В сравнение с 2009 година /369 дела за
разглеждане/ е налице леко увеличение в постъплението, както и спрямо
2008 година /318 дела/.
Година
2008
2009
2010

Общо
граждански дела
I инстанция
318
369
400

Останали от
предходен период

Новопостъпили

114
83
110

207
286
290

Независимо от създадените през 2007 година административни
съдилища, на основание § 4 от ПЗР на АПК предмет на разглеждане от
Окръжен съд – Велико Търново и през 2010 година са били общо 6
административни дела, от които и шестте са останали несвършени от
предходен период. През 2009 година тези дела са били 33, а през 2008
година – 155 административни дела за разглеждане.
Частните граждански дела /без жалбите за бавност/ са общо 68, от
които 68 новопостъпили, като се наблюдава увеличение спрямо 2009
година – тогава 56.
Търговските дела са 222, от които 83 останали несвършени от
предходни периоди и 139 новопостъпили. В сравнение с 2008 и 2009
година е налице лек спад – тогава съответно 271 и 240 дела. Тъй като в
статистическите отчети за 2007 година този вид дела не са посочвани
отделно, а като част от разглежданите граждански дела, не може да се
направи сравнение за последните три години.
Разгледаните фирмени дела през 2010 година са 61, от които 61
новопостъпили. В сравнение с предходни години – 67 за разглеждане през
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2009 година и 73 за разглеждане през 2008 година е налице тенденция на
устойчивост след силното намаление на този вид дела през 2008 година,
което бе в резултат от влизането в сила на Закона за търговския регистър.
Наказателни дела

Новообразувани дела са НОХД – 63 бр. и ЧНД – общо 396 бр.
От тях са образувани по чл. 222-223 НПК – 254 бр., чл. 64-65 НПК – 64 бр.,
по чл. 25 НК – 16 бр., по чл. 43 НК - 23 бр., по чл. 72 НК - 1бр., по чл. 87
НК – 4 бр., по чл. 69 НПК – 1 бр., по чл. 111 НПК – 4 бр., по чл. 243 НПК –
14 бр., по чл. 381 НПК – 1бр. и по чл. 42-44 ЗЕЗЗА – 11 бр.

Останали несвършени от предходен период са: НОХД – 18 бр.
и ЧНД – 10 бр.

Общо са разгледани: НОХД- 81бр. и ЧНД – 406 бр.
Сравнителен анализ на образуваните и разгледани НОХД за период
от три години 2008г., 2009г. и 2010г.:
Образувани НОХД са както следва: за 2008 г.- 49 бр., за 2009 г. – 62
бр. и за 2010 г. – 63 бр.
Разгледаните НОХД за същия период са както следва: за 2008 г. – 68
бр., за 2009 г. – 78 бр. и за 2010 г. – 81 бр.
Година
2008
2009
2010

Общо
Останали от
наказателни дела
предходен период
1 инстанция
68
19
78
16
81
18

Новообразувани
49
62
63

При сравнителния анализ за периода от три години се констатира
трайна тенденция на увеличение на постъпилите обвинителни актове с
досъдебни производства, макар и с незначителен брой. Това води до
увеличение броя на новообразуваните и разгледани НОХД през отчетния
период.
Сравнителен анализ на образувани и разгледани ЧНД. При
сравнителният анализ за период от три години са образувани за 2008 г. –
271 бр., за 2009 г.-336 бр. и за 2010 г.- 396 бр. Разгледани са както следва
през 2008 г. – 276 бр., за 2009 – 351бр. и 2010 г. – 406 бр. дела. Констатира
се трайна тенденция на значително увеличение както в броя на
образуваните, така и в броя на разгледани частни наказателни
производства със всяка следваща година.
Година

Общо ЧНД

2008
2009
2010

276
351
406

Останали от
предходен период
5
15
10

Новообразувани
271
336
396
9

Постъпилите обвинителни актове и образувани НОХД по видове
престъпления са както следва: по чл. 115-118 НК – 7 бр., по чл. 123 НК-1
бр., по чл. 142 НК- 1 бр., чл. 152 ал. 4 НК - 1 бр., по чл. 199 НК – 9 бр., по
чл. 214 НК – 2 бр., по чл. 244-249 НК – 12 бр., по чл. 255-257 НК – 2 бр., по
чл. 304 НК – 6 бр., по чл.321 НК – 2 бр., по чл. 343 НК – 15 бр. и по чл.
354А НК – 3 бр. При образуваните и разгледани дела за извършени
престъпления по чл. 199 НК и по чл. 343 НК е налице запазването им като
брой в сравнение с предходните години. Констатира се увеличение на
внесените обвинителни актове за извършени престъпления по чл.115-118
НК, чл.244-249 НК и по чл.304 НК. Установена е трайна тенденция на найголям брой внесени обвинителни актове и споразумения за извършени
престъпления по чл.343 НК. През 2008 г. и 2009 г. се констатира тенденция
на увеличение при образуваните и разгледани НОХД за извършени
престъпления по чл.255-257 НК и по чл.343 НК. През 2010 г. е налице
намаление на образуваните дела за извършени престъпления по чл.123-124
НК, като рязко спадат образуваните такива по чл.255-257 НК.
Б.Въззивни дела
Граждански дела
През отчетни период във ВТОС са разгледани 519 въззивни
граждански дела, от които 75 останали от предходни периоди и 444
постъпили през годината.
В сравнение с предходните периоди се констатира намаление на
общия брой на въззивните дела за разглеждане – през 2008 година той е
бил 867 броя, през 2009 година – 579 броя. Това се дължи както на
намаления брой дела останали от предходни периоди (за 2008 година те са
били 278 броя и за 2009 година 145 броя) така и на намаления брой на
новообразуваните дела (през 2008 година те са били 589, а през 2009
година – 434).
Въззивните частни граждански дела за разглеждане през 2009 година
са били общо 422, от които 20 висящи и 402 новообразувани. През 2009
година броят на тези дела е бил 406, а през 2008 година – 292. Увеличеният
брой на въззивните граждански дела за разглеждане през 2009 година се
дължи най-вече на делата по глава XXXVІІ от ГПК “Заповедно
производство”.
Наказателни дела
 Новообразувани ВНОХД - 149 бр. и ВЧНД - 162 бр.
 Несвършени от предходен период ВНОХД - 18 бр. и ВЧНД - 7
бр.


Разгледаните ВНОХД са общо 167 бр., а ВЧНД са 169 бр.
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През 2008 г. са постъпили ВНОХД 162 бр. и са разгледани 184 бр.
ВЧНД са постъпили 142 бр., като са разгледани 154 бр.
През 2009 г. са постъпили ВНОХД 127 бр. и са разгледани 162 бр.
ВЧНД са постъпили 150 бр., като са разгледани 156 бр. За предходните
години е констатирана тенденция към намаляване на образуваните и
разгледани въззивни наказателни дела от общ характер. През 2010 г. се
отчита увеличение на постъпилите и разгледани такива дела в сравнение с
предходната 2009 г. За периода от три години по отношение на въззивните
частни дела е налице постепенно увеличение както на образуваните, такава
и на разгледаните такива през 2010 г. в сравнение с предходните години.
2. СВЪРШЕНИ ДЕЛА
Всичко свършените дела през 2010 година са 2194 при всичко за
разглеждане 2521 броя. Т.е. от разглежданите през годината дела са
приключени 87 процента. Този процент е сравнително постоянен през
последните три години с много малки различия - през 2008 година е бил 83, а пред 2009 година – 86 процента.
През 2010 година в Окръжен съд Велико Търново са свършени общо
1 434 граждански дела, от които 1 187 или 83 % в срок до 3 месеца, като в
сравнение с 2009 /75 %/ и 2007 /51%/ показателят срочност е чувствително
се е подобрил с близо 30 пункта за 2 години.
През 2010 година са приключени всичко 760 наказателни дела, от
които НОХД- 63 броя и ЧНД – 402 броя. От тях в тримесечен срок са
приключени 94 % при 90 % за 2008 година и 91 % за 2009 година, като и
тук отбелязване, макар и по-малко, завишение на този показател.
Година

Всичко дела

2008
2009
2010

2227
2155
2194

Всичко
граждански
1618
1456
1434

Всичко
наказателни
609
699
760

А. Първоинстанционни дела
Граждански дела
От разгледаните първоинстанционни граждански са свършени в края
на годината общо 289 дела, от които 217 или 75 % в срок до 3 месеца. В
сравнение с предходните години свършените през 2009 година граждански
дела първа инстанция са били 259, като 166 дела или 64 % са били
свършени в срок до 3 месеца, а през 2008 година – 235, от които само 122
или 52 % в срок до 3 месеца. От разгледаните частни граждански дела
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първа инстанция са свършени всички 68 дела, от които 68 или 100 % в
тримесечния срок.
При разгледаните административни дела са свършени общо 4, от
които всички са свършени, извън тримесечния срок. През 2009 година
свършените дела от този вид са били 27, от които 3 или 11 % в срок до 3
месеца, а през 2008 година – 126, от които 27 или 21 % в срок до 3 месеца.
Свършените през отчетната година търговски дела са 164, от които
85 или 52 % в срок до 3 месеца. През 2009 година свършените търговски
дела бяха 157, оот които 69 % в срок до 3 месеца.
През годината са свършени всички 61 фирмени дела в срок до 3
месеца или на 100%. В същия срок през 2009 година са били свършени
всички 67 разгледани фирмени дела, както и през 2008 година – всичките
73 дела.
Наказателни дела
През периода са свършени общо НОХД - 63 бр. и ЧНД - 402 бр. От
първите в тримесечен срок са приключени 48 бр. НОХД или 76%. От ЧНД
са приключени 148 бр., като 141 бр. са приключени в тримесечен срок
или 95%. От ЧНД по чл.222-223 НПК са приключени 254 бр. или 100% в
месечен срок.
През 2008 г. са приключени 52 НОХД и 261 ЧНД. В тримесечен срок са
приключени от първия вид 37 бр. или 71%. От ЧНД без тези по чл.222-223
НПК в тримесечен срок са приключени 107 бр. или 95%, а приключените
такива по чл.222-223 НПК са 148 бр. или 100%.
През 2009 г. са свършени общо НОХД - 61 бр. и ЧНД - 341 бр. От тях в
тримесечен срок са приключени 45 бр. НОХД или 74%. От ЧНД 103 бр. са
приключени в тримесечен срок или 88%. От ЧНД по чл.222-223 НПК са
приключени 224 бр. или 100% в месечен срок.
Продължителност на разглеждане на НОХД и ЧНД:
За 2010 г. са разгледани общо 81 НОХД. От тях са свършени 63 бр.,
като 48 бр. са приключени в тримесечен срок. В срок от 6 месеца до една
година са свършени 13 дела. Само 2 бр. са свършени над една година. Това
показва, че продължителност на разглеждане на НОХД в голямата си част
е в рамките до три месеца.
От ЧНД /без тези по чл.222-223 НПК/ са разгледани общо 152 бр. От
тях са приключени 148 бр., като в тримесечен срок са свършени 141 бр.
Само по 7 бр. производството е продължило до шест месеца. Това налага
извод, че продължителността на разглеждане на ЧНД е предимно в
рамките на три месеца.
Образуваните и разгледаните 254 бр. ЧНД по чл.222-223 НПК за
годината са приключени в едномесечен срок.
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След влизане в сила на новия НПК е налице трайна тенденция за
приключване на НОХД в по-кратки срокове. Разглеждането на делата по
реда на глава 27 НПК, както и разширеното приложение на глава 29 НПК
доведе до бързото приключване на по-голям брой от тях. През 2008 г. се
отчете ускоряване разглеждането и приключването на НОХД в тримесечен
срок, а именно 37 бр. или 71 % в сравнение с предходната година. През
2009 г. е налице продължение на тенденцията към по- бързо приключване
на НОХД в тримесечен срок, а именно 45 бр. или 74 %. През 2010 г. в
тримесечен срок са приключени 48 бр. или 76 %. Констатира се трайно
увеличение на постъпващите обвинителни актове с досъдебни
производства в сравнение с предходните години. Това води до увеличаване
броя на образуваните и разгледаните наказателни дела. В сравнение с
предишните две години през последната такава са разгледани и
приключени по-вече НОХД. Налице е и увеличения на броя на свършените
от тях в тримесечен срок. С всяка следваща година се увеличава
постъплението на внесени за разглеждане досъдебни производства с
обвинителни актове. Това води до повишаване броя на образуваните и
разгледани НОХД. Същевременно е налице и по-голям брой на
приключени от тях в тримесечен срок. Тенденцията на по-бързо
приключване на съдебните производства се дължи най-вече на широкото
приложение на диференцираната процедура, предвидена в глава 27 НПК.
По-голям брой подсъдими лица се възползват от предоставените им
процесуални права за разглеждане на делата по този ред. По реда на глава
27 НПК са приключени 21 дела, а по реда на глава 29 НПК- 18 бр. Налице
е превес при разглеждане на делата по реда на съкратеното съдебно
следствие.
По отношение на ЧНД се констатира тенденция на значително
увеличаване броя на образуваните, разгледани и свършени такива. Не
зависимо от увеличеният им брой, ЧНД се решават във все по кратък срок.
Образуваните такива по чл. 222-223 НПК приключват до един месец, а
останалите ЧНД приключват 95% от тях до три месеца.
Причини за отлагане на делата
За предходните години като основна причина за отлагане на делата е
отчитано неявяването на подсъдимия или на упълномощения му защитник,
представянето на молби, придружени с болнични листи, както и искания за
отлагане поради служебна ангажираност на защитника по друго дело. На
следващо място като причина за отлагане на делата е констатирано
неявяването на всички свидетели и вещи лица, посочени в списъка към
обвинителния акт, както и липсата на предварителна подготовка и
организация на защита на подсъдимия /подсъдимите/, свързана с искания
за събиране на доказателства на по-късен етап. През 2010 г. е налице
промяна в линията на поведение на подсъдимите и защитниците им.
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Голяма част от НОХД се разглеждат по реда на чл. 27 НПК или 29 НПК.
Това налага явяване както на подсъдимия, така и на защитника му в
съдебно заседание. Като основна причина за отлагане на делата, които се
разглеждат по общия ред вече се явява необходимостта от събиране на
допълнителни доказателства в хода на съдебното следствие. Същото е
необходимо с оглед всестранното и пълно изясняване на фактическата
обстановка по делото, което се осъществява както по искане на страните с
оглед реализиране правата им, така и по служебен почин на съда.
Б. Въззивни дела
Година
2008
2009
2010

Всичко
свършени дела
1292
1187
1143

Свършени
граждански дела
996
890
848

Свършени
наказателни дела
296
297
295

Видно от горната таблица общият брой на свършените дела през
трите последни години е сравнително еднакъв.
Граждански дела
От разгледаните през 2010 година въззивни граждански дела са
свършени 458, от които 371 или 81 % в срок до 3 месеца. През 2009 година
свършените от този вид дела са били 504, от които 354 или 70 % в срок до
3 месеца, а през 2008 година – 722, от които 236 или 33 % в срок до 3
месеца. Налице е почти двойно увеличение на делата свършени в 3 –
месечния срок. При въззивните частни граждански дела статистиката сочи
свършени 390, от които 385 или 99 % в срок до 3 месеца. През 2009 година
са били свършени 386 такива дела, от които 384 или 99 % в срок до 3
месеца, а през 2008 година – 274 дела, от които 258 или 94 % в срок до 3
месеца.
Наказателни дела
ВНОХД - 136 бр. и ВЧНД - 159 бр. От тях в тримесечен срок от
ВНОХД са свършени 90% и от ВЧНД 95%.
През 2008 г. са приключени ВНОХД - 148 бр. и ВЧНД - 148 бр. От
тях в тримесечен срок са свършени 81% от ВНОХД и 94% от ВЧНД.
През 2009 г. са приключени ВНОХД - 146 бр. и ВЧНД - 151 бр. От
тях в тримесечен срок от ВНОХД са свършени 81% и от ВЧНД 95%.
През 2008 г. е отчетено намаляване на образуваните и разгледани
въззивни производства в Окръжен съд в сравнение с предходните години, а
от тук и на приключените такива. Намаляването на броя въззивните дела е
довело до увеличава бързината при разглеждането им. Значителна част от
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образуваните и разгледани въззивни производства приключват в
тримесечен срок.
През 2009 г. се запазва почти еднакъв брой на свършените ВНОХД и
ВЧНД в сравнение с предходната година. Достигнатите нива от 2008 г.,
като бързина на приключване на делата се запазват и през 2009 г., като при
ВНОХД е от 81 %, а при ВЧНД е от 95 %.
През 2010 г. са приключени по-малък брой ВНОХД, като е налице
увеличаване на бързината. В тримесечен срок са свършени 90% от тях. При
ВЧНД е налице по-голям брой приключени дела за годината, като се
запазва бързината от 95% свършени в тримесечен
2.1. Брой на решените дела с акт по същество – анализ по видове
Първоинстанционни дела
Граждански дела
По 197 от решените първоинстанционни граждански дела съдът се е
произнесъл с акт по същество, спрямо 192 през 2009 година и 203 през
2008 година. От решените частни граждански дела с акт по същество са
приключили 68 дела.
При решените административни дела съдът се е произнесъл с акт по
същество по 4, спрямо 24 дела през 2009 година и 123 през 2008 година.
Решените търговски дела с акт по същество са 112, при 93 за 2009
година и 108 за 2008 година.
От всички 61 фирмени дела 59 са приключени с акт по същество.
През 2009 година те са били 67, а през 2008 година – 73 дела.
Наказателни дела
През 2010 г. са приключени общо 465 бр. първоинстанционни
наказателни дела.
При НОХД са приключени общо 63 бр. От тях 42 бр. са решени със
съдебен акт по същество /присъди и решения/, със споразумение са
приключени 18 бр. и са прекратени производства по 3 бр.
При ЧНД са приключени общо 402 бр. От тях са решени с акт по
същество 137 бр., прекратени са 11 бр. и по чл.222-223 НПК са
приключени 254бр.
През 2010 г. са приключени с присъди, решения и споразумения
НОХД общо 63 бр. Подсъдими са 106 лица, като са осъдени 76 лица.
 По Глава ІІ „Престъпления против личността” от НК са
постановени 8 бр. актове. От тях по чл.115-118 НК са постановени 5 бр., по
чл.123 НК – 2 бр. и по чл.152 НК – 1 бр. Осъдени са 8 лица.
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По Глава V „Престъпления против собствеността” НК са
постановени- 12 бр. съдебни актове за извършени престъпления по чл.196
А НК, по чл.199 НК и по чл.214 НК. Осъдени са 18 лица.
 По глава VІ „Престъпления против стопанството” НК са
постановени 11 съдебни акта за извършени престъпления по чл.244 -249
НК, като са осъдени 11 лица.
 По Глава VІІ „Престъпления против данъчната, финансовата и
осигурителната система” НК са постановени общо 3 съдебни акта за
извършени престъпления по чл.255-257 НК. Осъдени са 3 лица.
 По Глава VІІІ „Престъпления против дейността на държавни
органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции”
са постановени общо 8 бр. съдебни актове. Осъдени са 7 лица.
 По глава Х „Престъпления против общественото спокойствие”
са приключени 3 дела. Осъдени са 5 лица.
 По Глава ХІ „Общо опасни престъпления” НК са постановени
общо 18 бр. съдебни актове. От тях по чл. 343 ал.1б.В НК и по чл. 343 ал. 3
и ал.4 НК са постановени 15 бр.съдебни актове, а по чл.354 а НК - 3 бр.
съдебни актове. Осъдени са 24 лица.
Постановени съдебни актове по ЧНД: От тях по чл.25 НК- 18 бр., по
чл.43 НК- 27 бр., по чл.72 НК-1 бр., по чл. 87 НК-5 бр., по чл.64-65 НПК –
64 бр., по чл.69 НПК –1 бр., по чл.111 НПК- 4 бр., по чл.243 НПК – 16 бр.,
по чл.381 НПК – 1 бр. и по чл.42-44 ЗЕЗЗА – 11 бр.
При сравнителният анализ е видно, че са решени най-много дела по
Глава ХІ „Общо опасни престъпления” НК. Разгледани са наказателни
производства за извършени престъпления по чл.343 НК и по чл.354 а НК,
които са общо 20 дела. Постановени са общо 18 съдебни акта. От тях найголям дял имат престъпленията по чл.343 ал.1-4 НК, които са приключени
с 15 съдебни акта. По чл.354 А НК са приключени 3 дела със съдебен акт.
На следващо място са приключените производства по Глава V
„Престъпления против собствеността”. Разгледани са 12 бр. дела и са
приключени 12 от тях. Най-голям брой са постановените съдебни актове
по дела за извършени престъпления по чл.199 НК.
На следващо място са приключените наказателни производства по
глава VІ „Престъпления против стопанството” НК са разгледани 15 бр.
дела. От тях са приключени 11 бр., като са постановени съдебни актове за
извършени престъпления по чл.244-249 НК.
На следващо място са приключени наказателни производства по
Глава ІІ „Престъпления против личността”. Разгледани са общо 14 дела. От
тях за извършени престъпления по чл.115-118 НК са 8 бр., по чл.123 НК са
3 бр., по чл.142 НК е 1 бр. и по чл.152 ал.4 НК са 2 бр. От тях са
приключени 8 дела. Постановени са съдебни актове, както следва по чл.
115-116 НК – 5бр., по чл.123 – 2 бр. и по чл.152 НК – 1 бр.
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На следващо място са приключените наказателни производства по
глава VІІІ „Престъпления против дейността на държавни органи и
обществени организации” НК, като са разгледани 11 бр. дела. От тях са
приключени 8 бр., като са постановени съдебни актове за извършени
престъпления по чл.302 НК и по чл.304 НК.
По Глава VІІ „Престъпления против данъчната, финансовата и
осигурителната система” НК са разгледани общо 6 наказателни дела за
извършени престъпления по чл.255-257 НК. От тях са приключени 3
такива.
По глава Х „Престъпления против общественото спокойствие” НК
са разгледани 3 бр. дела. Същите са приключени.
За 2008 г. са постановени по същество 33 съдебни акта и по ЧНД –
100 бр. През 2009 г. са постановени съдебни актове по същество по 37
НОХД и по 105 ЧНД. През 2010 г. са постановени съдебни актове по
същество по 42 НОХД и по 137 ЧНД. За периода от три години се
констатира тенденция на увеличаване броя на постановени съдебни актове
по същество по НОХД. През 2008 г. е констатирано намаление на
приключените първоинстанционни производства в сравнение с
предходните години. Това обстоятелство е свързано с намаляване
постъплението на обвинителни актове с досъдебни производства, внесени
в съда, а от тук и на образуваните и разглеждани НОХД. През 2009 г. се
отчита увеличение както на постъпилите, така и на разгледаните и
приключени първоинстанционни наказателни дела. За 2010г. следва да се
отбележи още по-голям ръст при образуването, разглеждането и
приключването на този вид дела. За сравнителния период тази тенденция е
особено ярко изразена при ЧНД. Налице е увеличение както на
образуваните, така и на постановените съдебни актове по тях. Посочените
обстоятелства се дължат на засилената дейност на Прокуратурата в
досъдебното производство.
Въззивни производства
Граждански дела
Решените въззивни граждански дела с акт по същество са 424 спрямо
475 през 2009 година и 658 през 2008 година. От свършените въззивни
частни граждански дела с акт по същество са решени 348 спрямо 359 през
2009 година и 257 през 2008 година.
Наказателни дела
Постановените съдебни актове по въззивните производства са общо
270 бр. От тях 126 бр. са по ВНОХД и 144 бр. по ВЧНД. Производствата
по 25 дела са прекратени.
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Видове постановени съдебни актове по ВНОХД: Решения, с които е
потвърден първоинстанционния акт са 91 бр., изменени са 20 бр. и
отменени са 15 бр. Производствата по 10 бр. дела са прекратени.
Постановените въззивни решения по чл.335 ал.1 и ал.2 НПК са 10 бр.
и по чл.336 НПК- 5 бр. Общо са отменени 15 присъди и решения на РС.
Постановените въззивни решения по чл.337 ал.1 НПК са 15 бр., по
чл.337 ал.2 НПК са 4 бр. и по чл.337 ал.3 НПК е 1 бр.
Постановени съдебни актове по ВЧНД: Определения, с които е
потвърден първоинстанционния акт 110, изменени са 24, отменени 10 бр.
През 2008г. са разгледани 184 ВНОХД и 154 ВЧНД. Постановените
съдебни актове по въззивните производства са общо 283бр. От тях 142 бр.
са по ВНОХД и 141 бр. по ВЧНД. Решения, с които е потвърден
първоинстанционния акт са 213 бр., изменени са 22 бр. и отменени са 48бр.
От тях въззивни решения, постановени по чл.335 ал.1 и ал.2 НПК са 14 бр.,
а по чл.336 НПК-10бр. Общо са отменени 24 присъди, както и 24
определения на РС.
През 2009г. са разгледани 162 ВНОХД и 156 ВЧНД. Постановените
съдебни актове по въззивните производства са общо 275 бр. От тях 139 бр.
са по ВНОХД и 136 бр. по ВЧНД. Решения, с които е потвърден
първоинстанционния акт са 201 бр., изменени са 33 бр. и отменени са 41бр.
От тях въззивни решения, постановени по чл.335 ал.1 и ал.2 НПК са 11 бр.,
а по чл.336 НПК-15бр. Общо са отменени 26 присъди, както и 15
определения на РС.
2.2.Брой на прекратените дела – причини
Граждански дела
При
свършените
първоинстанционни
граждански
дела
производството е прекратено по общо 92 дела спрямо 67 дела за 2009
година и 32 дела за 2008 година. Основната причина за този значителен
/почти двойно по-голям/ брой прекратени дела е променения размер на
цената на иска при определяне на родовата подсъдност по чл. 104, т. 4
ГПК. Другите причини за прекратяване са поради неизправяне на
констатирани нередовности на исковата молба, оттегляне или отказ от
иска, постигната спогодба, недопустимост на иска, липса на правен
интерес, изпращане по подсъдност на други съдилища, отвод или
повдигане на препирня за подсъдност.
Няма прекратените административни производства спрямо 3 за 2009
година и също 3 за 2008 година. Прекратените търговски дела са 52, като
основанията за прекратяване тези два вида дела са идентични с тези по
гражданските дела.
Прекратените частни граждански дела през 2009 година няма.
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Прекратените въззивни граждански дела са 34 спрямо 29 за 2009
година и 64 за 2008 година. Основанията са недопустимост на жалбата,
оттегляне на жалбата, постигната спогодба, върнати на районния съд за
поправяне на явна фактическа грешка.
Прекратените въззивни частни граждански дела са 42 спрямо 27 за
2009 година и 17 за 2007 година. Основанията са недопустимост на
жалбата, оттегляне на жалбата, върнати на районния съд за изпълнение на
процедури по чл.215 и чл.250 ГПК /отм./, респ. чл. 260 и 276 от ГПК.
Наказателни дела
През 2010г. са прекратени 21 бр. НОХД. От тях 18 бр. са
приключени с одобрени споразумения. По 1 дело е прекратено
производството на основание чл.249 НПК, като е върнато на прокурора за
доразследване. Производствата по 2 бр. НОХД са прекратени, като е
променена подсъдността. От разгледаните ЧНД са прекратени 11 бр.
През 2009г. са прекратени 24 бр. НОХД. От тях 16 бр. са
приключени с одобрени споразумения, 3бр. с неодобрени споразумения.
По 4 дела е прекратено производството на основание чл. 249 НПК и по чл.
288 НПК, като са върнати на прокурора за доразследване. Производството
по 1 бр. НОХД е прекратено, като е променена подсъдността. От
разгледаните ЧНД са прекратени 12 бр.
За 2008г. са прекратени 19бр. НОХД. От тях със споразумение са
приключени 9 бр. Производството по 4 дела е прекратено, поради
неодобрено споразумение, а по 6 дела на друго основание. От разгледаните
ЧНД са прекратени 18бр.
3. Висящи дела в края на отчетния период
Година
2008
2009
2010

Общо останали
дела
672
436
347

Граждански дела

Наказателни дела

614
364
294

58
72
53

Както бе казано и по-горе намаляването на останалите
неприключени в края на отчетния период дела е очевидно, което безспорно
води до извод за ускоряване на съдебния процес.
Граждански дела
В края на 2010 година са останали несвършени: 111
първоинстанционни граждански дела, спрямо 110 за 2009 и 83 за 2008
година; 58 търговски дела, спрямо 83 за 2009 година и 90 за 2008 година; 2
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административни дела; 61 въззивни граждански дела спрямо 75 за 2009
година и 145 за 2008 година и 32 въззивни частни граждански дела.
Общият брой на висящите към 31.12.2010 година граждански дела е 264
спрямо 294 за 2009 година и 365 за 2008 година, което потвърждава
значителното подобряване срочността на разглеждане и решаване на тези
дела.
Наказателни дела
След 31.12.2010г. са останали несвършени НОХД – 18 бр. От
останалите несвършени такива за отчетния период има само две дела,
образувани през 2009г. Същите са НОХД №472/2009г. и НОХД №
637/2009г. Останалите несвършени дела са 16 бр., като са образувани през
2010г. Констатират се различни причини, поради неприключването им до
края на отчетния период. Девет дела са останали несвършени, тъй като са
образувани в края на месец ноември и през месец декември 2010г. Липсва
технологична възможност за разглеждането и приключването им до края
на същата година. Останалите несвършени дела са 9 бр. Същите се
разглеждат по общия ред, като се отлагат по различни причини. Основна
причина за отлагане се явява необходимостта от събиране на доказателства
в хода на съдебното следствие, както по искания на страните, така и по
служебен почин. По три дела са постановени присъди в края на
календарната година, като мотивите към тях са изготвени в началото на
следващата. По тази причина са отчетени като висящи към 31.12.2010г.
От образуваните ЧНД през 2010г. са останали несвършени 10 бр.
4.Обжалвани и протестирани съдебни актове, резултати от
въззивна и касационна проверки, изводи
Граждански дела
Обжалвани са общо 139 решения по граждански и търговски дела,
решени през отчетната година.
По 250 от свършените през годината въззивни граждански дела
решенията са обжалвани пред ВКС.
Обжалвани са и постановените през годината съдебни актове по 65
въззивни частни граждански дела.
През годината са върнати 121 граждански дела решени с акт по
същество от по-горните инстанции, като потвърдени /оставени в сила/ са
решенията по 48 дела и са отменени решенията по 41 дела, като 32 са
изменени. Основна причина за отменените решения са представените от
страните пред въззивната инстанция нови доказателства по делата.
От по-горните инстанции са върнати и обжалвани 263 граждански
дела, които не са приключили с акт по същество, от които 211 или 80 % са
потвърдени, 37 акта са отменени и 15 изменени.
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Наказателни дела
За 2010г. от приключените първоинстанционни дела са атакувани
присъдите по 25 бр. НОХД, както и съдебните актове по 61 бр. ЧНД. Общо
са атакувани постановените съдебни актове по 86 дела. При въззивната и
касационна проверка на постановените актове по делата са потвърдени 48
бр., изменени са 16 бр. и са отменени 7 бр. По 15 дела няма резултат от
инстанционната проверка. Процентно съотношение на атакуваните
съдебни актове на потвърдени са 56 %, изменените са 19 %, а отменените
са 8 % .
През 2009г. от приключените НОХД са атакувани присъдите по 20 от
тях и 35 определения по ЧНД. Общо са атакувани постановените съдебни
актове по 55 дела. При въззивната и касационна проверка на
постановените актове по делата са потвърдени 31 бр., изменени са 8 бр. и
са отменени 7 бр. Процентно съотношение на атакуваните съдебни актове
на потвърдени са 56%, изменените са 14 %, а отменените са 13% .
През 2008г. от приключените НОХД са атакувани присъдите по 15 от
тях, а от ЧНД по 28 бр. Общо са атакувани постановените съдебни актове
по 43 дела. При въззивната и касационна проверка на постановените
актове по делата са потвърдени 27 бр., изменени са 4 бр. и са отменени 7
бр. Процентно съотношение на атакуваните съдебни актове са: на
потвърдени са 63 %, изменените са 9 %, а отменените са 16 % .
За сравнителния период от три години се констатира, че броят на
обжалваните и протестираните съдебни актове, постановени по
първоинстанционни дела се увеличава. През 2010г. значително нараства
броя на съдебни актове, обект на инстанционна проверка. Като процентно
съотношение се запазва броят на потвърдените актове, увеличен е броя на
изменените такива, като е намален броя на отменените актове. Тези
обстоятелства обосновават извод за изключително добра професионална
подготовка и квалификация на съдиите, разглеждащи наказателни дела.
Въззивни производства
Граждански дела
По 179 от свършените през годината въззивни граждански дела
решенията са обжалвани пред ВКС.
Обжалвани са и постановените през годината съдебни актове по 65
въззивни частни граждански дела.
Наказателни дела
През 2010г. при разглеждане на въззивните производства са
отменени постановените присъди по 10 НОХД на Районните съдилища,
като са върнати за ново разглеждане на прокурора или на друг състав на
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районния съд. С всяка измината година броя на тези дела става все помалък. Причините за отмяна на постановените съдебни актове са
допуснати съществени нарушения на процесуалните правила при
изготвяне на обвинителния акт и при разглеждане на делото от
първоинстанционния съд. Същите са свързани най-вече с реализиране
правото на защита на подсъдимия/подсъдимите/ в наказателния процес.
Все още се констатират нарушения на процесуалните правила при
изготвяне на обвинителните актове. Същите не отговарят на изискванията
на чл.246 ал.2-3 НПК. В обстоятелствената и/или заключителната част на
обвинителния акт липсват съставомерни елементи от фактическия състава
на престъплението, за което се ангажира наказателната отговорност на
подсъдимия. Допуска се и несъответствие между фактическото обвинение
и правната му квалификация. Посочените пропуски и несъответствия водят
до липсата на точно, ясно и прецизно формулиране на обвинението.
Посочените случаи са изолирани такива.
Констатират се пропуски при разглеждане на първоинстанционното
производство от районните съдии. Все още продължават да се допускат
нарушения на процесуалните правила с оглед реализиране правото на
защита на подсъдимия в първоинстанционното производство. Посочените
случаи също са изолирани такива.
От разгледаните ВНОХД по 5 от тях са отменени постановените
присъди на първоинстанционните съдилища, като е постановена нова
такава от въззивния съд. По 3 от делата са отменени оправдателни присъди
и са постановени осъдителни такива. По 2 НОХД е отменена осъдителна
присъда и е постановена оправдателна такава. При преценката на събрания
доказателствен материал въззивният съд е достигнал до различен извод по
отношение приложението на материалния закон.
При разглеждане на ЧНД са отменени изцяло 10 от постановените
съдебни актове от районните съдилища. В значителна част от тези дела са
атакувани определения в производства по чл.243 ал.3-5 НПК. Въззивният
съд се е произнесъл в противната насока, като е постановено съответно
връщане делото на прокурора за доразследване или потвърждаване на
постановлението за прекратяване. В останалите дела са разгледани
производства по чл. 341 ал. 1-2 НПК. Съдебните актове на
първоинстанционните съдилища са отменени и са постановени такива по
същество.
Изменени съдебни актове: По ВНОХД изменените присъди на
районните съдилища са общо 20 бр. При разглеждане на делата във
въззивната инстанция са постановени съдебните актове, с които е намален
размера на наложеното наказание, заменен е с по-леко по вид наказание,
както и е приложен чл.66 НК. По 15 от делата са постановени решения, с
които са изменени атакуваните присъди в тази насока. Увеличаване
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размера на наложеното наказанието и отмяна приложението на чл.66 НК е
постановено с решение по 4 дела. Само по 1 дела е променен размера на
уважения граждански иск.
Обжалвани въззивни производства. Резултати от касационната
проверка. Постановените съдебни актове от Окръжен съд като въззивна
инстанция не подлежат на касационна проверка с изключение при
постановяване на нова присъда по реда на чл.336 НПК, както и по реда за
възобновяване на наказателното производство. По реда на редовния и
извънредния способ са атакувани актовете по 10 дела, постановени от
Окръжен съд, като въззивна инстанция. При извършената касационна
проверка са потвърдени 5 от тях, изменени са 2 от тях и е отменен един
съдебен акт. Към настоящия момент две дела не са върнати от
касационната инстанция. Процентно съотношение на атакуваните съдебни
актове са както следва: на потвърдени са 50 %, изменените са 20 %, а
отменените са 10 % .
5. Структура на наказаната престъпност.
Внесени прокурорски актове за 2010г. са 63 бр. Постановени са
63 осъдителни присъди и споразумения. Съдени са общо 107 лица,
като са осъдени общо 76 лица. За изминалата 2010г. са влезли в сила
общо 48 присъди и споразумения, като по тях са осъдени общо 58 лица.
С влезли в сила съдебни актове са осъдени лица както следва:
 По Глава ІІ „Престъпления против личността” НК са осъдени 6
лица;
 По Глава V „Престъпления против собствеността” НК са
осъдени 10 лица;
 По Глава VІ „Престъпления против стопанството” НК са
осъдени 13 лица;
 По Глава VІІ „Престъпления против данъчната, финансовата и
осигурителната система” НК са осъдени 5 лица;
 По Глава VІІІ „Престъпления против дейността на държавни
органи и обществени организации” НК е осъдено 4 лице;
 По Глава Х „Престъпления против общественото спокойствие”
НК са осъдени 5 лица;
 По Глава ХІ „Общо опасни престъпления” НК са осъдени 15
лица;
6.Оправдателни присъди:
През 2010г. са приключени 4 бр. наказателни дела с оправдателни
присъди. Това са НОХД № 63/2010г., НОХД № 363/2010г., АНД №
594/2010г. и НОХД № 625/2010г. По първото дело е подсъдим лицето
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Петър Христов Петров, обвинен за извършено престъпление по чл.214 ал.2
във вр.с чл.213 А НК. По НОХД № 363/2010г. подсъдими са лицата Емил
Кънчев Йорданов, Мирослав Събев Пашов и Станимир Добрев Добрев.
Същите са обвинени за извършено престъпление по чл. 214 ал.2 във вр.с
чл.213 А ал.2 НК. По АНД № 594/2010г. обвиняем е Радослав Георгиев
Русанов. Същият е обвинен за извършен престъпление по чл.248 НК. По
НОХД № 625/2010г. подсъдим е лицето Валентин Христов Трендафилов.
Същият е обвинен за извършено престъпление по чл.354 Б ал.5 НК.
Постановените оправдателни присъди не са влезли в сила. Същите са
атакувани пред въззивната инстанция, като не са върнати след
инстанционната проверка.
През 2008г. и 2009г. са приключени само по едно НОХД с
оправдателна присъда. За 2008г. това е НОХД № 662/2007г., като
присъдата е потвърдена с решения на ВТАС и ВКС. През 2009г. също е
приключено само едно НОХД с оправдателна присъда. При
инстанционната проверка присъдата е отменена от ВТАС, като делото е
върнато за ново разглеждане от ВТОС.
При сравнителния анализ за периода от три години се отчита
увеличение броя на оправдателните присъди, постановени по НОХД за
2010г. Същите са обект на инстанционна проверка, като към настоящия
момент няма окончателен резултат.
Брой и причини за оправдателните присъди във въззивните
производства. През 2010г. са постановени съдебни актове по 126 ВНОХД.
От тях са отменени общо 15 присъди, постановени по НОХД от районните
съдилища. По 5 от тях са отменени, като е постановена нова присъда от
въззивния съд. По 3 от ВНОХД са отменени оправдателни присъди и са
постановени осъдителни такива. По 2 НОХД е отменена осъдителна
присъда и е постановена оправдателна такава. При преценката на събрания
доказателствен материал въззивният съд е достигнал до различен извод по
отношение приложението на материалния закон. Същият е приел по
отношение на едно от делата, че е налице недоказаност на обвинението, за
което е ангажирана наказателната отговорност на подсъдимия. По
отношение на другото дело въззивният съд е приел несъставомерност на
деянието, за което е било осъдено лицето.
7. Дела с обществен интерес:
През 2010г. са разгледани и приключени осем дела с обществен
интерес:
НОХД № 80/2007г. с подсъдими Айдън Ахмедов Юсеинов, Георги
Тодоров Петков, Костадин Борисов Ангелов, Методи Илиянов Мавров и
Борис Атанасов Мирчев по обвинение за извършено престъпление по
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чл.214 ал.2 НК. Същото е приключено с постановена присъда. Същата е
отменена от въззивната инстанция, като делото е върнато на прокурора.
НОХД № 472/2009г. с подсъдим Илиян Николаев Ноев за извършено
престъпление по чл.123 НК. Същият е бивш заместник кмет на Община
В.Търново. Производството по делото продължава и през 2011г.
НОХД № 643/2009г. с подсъдим Петьо Цонев Атанасов за
извършено престъпление по чл.302 във вр.с чл.301 НК. Същият е заемал
длъжността Началник отделение в МОДОЗС гр.В.Търново. Делото е
приключено с влязла в сила присъда.
НОХД № 8/2010г. с подсъдим Веселин Петров Тодоров за
извършено престъпление по чл.234 ал.2 НК и по чл.244 НК. Същият е бил
полицейски инспектор в РУП на МВР-Павликени. Делото е приключено с
влязла в сила присъда.
НОХД № 63/2010г. с подсъдим Петър Христов Петров за извършено
престъпление по чл.214 ал.2 във вр.с чл.213 А НК. Същият е бивш
служител в МВР. Делото е приключено с оправдателна присъда, атакувана
пред въззивната инстанция.
НОХД № 363/2010г. с подсъдими Емил Кънчев Йорданов, Мирослав
Събев Пашов и Станимир Добрев Добрев, обвинени за извършено
престъпление по чл. 214 ал.2 във вр. с чл.213 А ал.2 НК. Същото е
приключено с оправдателна присъда. Същата е атакувана пред въззивната
инстанция.
НОХД № 407/2010г. с подсъдими Александър Бориславов Иванов,
Ивайло Илиев Вълчев, Стефан Петров Стефанов, Мирослав Ангелов
Генчев и Венелин Огнянов Димитров за извършено престъпление по
чл.321 във вр.с чл.354 А НК. Същите са участници в организирана
престъпна група за разпространение на наркотични вещества. Делото е
приключено с влязла в сила присъда.
НОХД № 655/2010г. с подсъдими Румен Георгиев Рашев и Елена
Илиева Абаджиева за извършено престъпление по чл.282 ал.2 във вр.с ал.1
НК. Същите са Кмет и Главен архитект на Община В.Търново.
Производството по делото продължава и през 2011г. От делата с
обществен интерес три от тях са приключени с влезли в сила присъди.
8.Специални разузнавателни средства
През 2010 година в изпълнение на процедурите по НПК и ЗСРС от
Окръжен съд Велико Търново са издадени 165 разрешение за прилагане на
СРС по отношение на 85 лица.
Издадени са и 147 разрешения за справки по ЗЕС.
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ІІ. Средна натовареност. Анализ по общ брой дела за
разглеждане и по свършени дела.
Общият брой на съдиите по щата на Окръжен съд – Велико Търново
е 28 /25 съдии и 3 мл. съдии/. Към края на 2010 година 2 щатни съдийски
бройки са незаети. Същите са разпределени в две отделения – наказателно
и гражданско, като 8 съдии разглеждат наказателни дела, 15 съдии
разглеждат граждански дела, 3 – мата мл. съдиите участвуват в
разглеждането само на въззивни наказателни и граждански дела.
При общо 1 698 граждански дела за разглеждане през 2010 година
средната натовареност по щат при посоченото по-горе разпределение е
7.45 дела на месец на съдия. При стоящите за разглеждане общо 823
наказателни дела средната натовареност по щат е била 7.62 дела на месец
на съдия. Средната натовареност по щат спрямо общия брой от 2 521
дела за разглеждане за 2010 година е била 7.50 дела на месец на съдия.
При свършените общо 1 434 граждански дела средната натовареност
по щат е била 6.63 дела на месец на съдия, а при свършените общо 760
наказателни дела средната натовареност по щат е била 6.53 дела на месец
на съдия. Средната натовареност по щат спрямо общия брой от 2 194
свършени дела през 2010 година е била 6.53 дела на месец на съдия.
Действителната натовареност е съвсем различна в резултат на това,
че през 2010 година ВТОС е работил фактически с трима съдии по-малко и
с двама младши съдии по-малко. Както бе описано в раздела за кадровата
обезпеченост през цялата 2010 година едната щатна бройка беше незаета,
втора щатна бройка остана фактически незаета от дисциплинарното
уволнение на Даниел Минов и отстраняването от длъжност на съдия
Славчо Петков, третата щатна бройка е тази на съдия Теодор Милев, който
също не е работил през годината. На двете младши съдийски бройки
фактически има отработени само два месеца през годината от младши
съдия Балджиев.
При гражданските дела за разглеждане действителната натовареност
е била 9.75 дела на месец на съдия, а при наказателните дела за
разглеждане – 10.97 дела на съдия на месец. Средната действителна
натовареност спрямо общия брой 2 521 дела за разглеждане през 2010
година е била 10.37 дела на месец на съдия.
При свършените граждански дела действителната натовареност е
била 8.59 дела на месец на съдия, а при свършените наказателни дела –
9.47 дела на месец на съдия. Средната действителна натовареност
спрямо общия брой от 2 194 свършени дела през 2010 година е била
9.03 дела на месец на съдия.
През 2010 година постъпващите в Окръжен съд дела са се
разпределяли между съдиите по принципа на случайния избор. Системата,
която се използва за разпределение на делата обаче не отчита тежестта на
отделните дела, поради което статистически не би могло да се отговори на
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този критерий. Освен това поради различния брой на отделните видове
дела, които са били разгледани и решени от съдиите, както и различните
по брой съдебни заседания, които се провеждат при решаването на делата,
не би могло да се отчете реалното натоварване на отделните съдии.
При тези условности и липсата на достатъчно статистическа основа
за сравнение предлагам следните изводи относно дейността на всеки съдия
и на целия съдебен състав: при гражданските дела – съдия Янев е имал за
разглеждане 66 дела, като е свършил 63 дела; съдия Йовкова – 107 дела за
разглеждане, свършени 86 дела; съдия Драгостинов – 116 дела за
разглеждане, свършени 97; съдия Вачкова – 102 дела за разглеждане,
свършени 89; съдия Кънева – 111 дела за разглеждане, свършени 95; съдия
Гайнова – 121 дела за разглеждане – свършени 97; съдия Солакова – 113
дела за разглеждане – свършени 96; съдия Гаджонова – 105 дела за
разглеждане – свършени 89; съдия Костова – 110 дела за разглеждане –
свършени 104; съдия Динкова – 113 дела за разглеждане – свършени 93;
съдия Спасова – 124 дела за разглеждане – свършени 95; съдия Стефански
– 109 дела за разглеждане – свършени 86; съдия Димова – 108 дела за
разглеждане – свършени 95; съдия Събева – 116 дела за разглеждане –
свършени 93; съдия Павлова – 108 дела за разглеждане – свършени 96; мл.
съдия Цонева – 58 дела за разглеждане, свършени 50; мл. съдия Балджиев –
11 дела за разглеждане, свършени 10.
При наказателните дела – съдия Маркова е имала за разглеждане
82 дела, като е свършила 72 дела; съдия Колева – 110 дела за разглеждане,
свършени 100; съдия Томов – 117 дела за разглеждане, свършени 103;
съдия Борисов 100 дела за разглеждане, свършени 94; съдия Пачиков – 101
дела за разглеждане, свършени 95; съдия Стоева – 118 дела за разглеждане,
свършени 106; съдия Петков – 63 дела за разглеждане, свършени 63; съдия
Минов – 12 дела за разглеждане, свършени 12; мл. съдия Цонева – 43 дела
за разглеждане, свършени 38 дела; мл. съдия Балджиев – 8 дела за
разглеждане, свършени 8 дела. Освен съдиите от наказателното отделение
през годината са разгледали и решили наказателни дела и съдия Янев е
имал за разглеждане 11 дела, като е свършил 11 дела; съдия Йовкова – 1
дело за разглеждане, свършени 1 дело; съдия Драгостинов – 3 дела за
разглеждане, свършени 3; съдия Вачкова – 8 дела за разглеждане,
свършени 8; съдия Кънева – 3 дела за разглеждане, свършени 3; съдия
Гайнова – 3 дела за разглеждане – свършени 3; съдия Солакова – 5 дела за
разглеждане – свършени 5; съдия Гаджонова – 3 дела за разглеждане –
свършени 3; съдия Костова – 7 дела за разглеждане – свършени 7; съдия
Динкова – 1 дело за разглеждане – свършено 1; съдия Спасова – 6 дела за
разглеждане – свършени 6; съдия Стефански – 7 дела за разглеждане –
свършени 7; съдия Димова – 2 дела за разглеждане – свършени 2; съдия
Събева – 3 дела за разглеждане – свършени 3; съдия Павлова – 6 дела за
разглеждане – свършени 6.
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В обобщение, като изключа председателя на съда и заместниците на
председателя, при така възприетото през 2010 година разпределение на
делата и приложените статистически отчети натовареността на отделните
съдии е почти равностойна, като по-натоварени по обем разпределени и
решени дела са били съдия Спасова и съдия Гайнова при гражданските
съдии и съдия Стоева и съдия Томов при наказателните съдии.
Резултати на съдиите при Окръжен съд – Велико Търново
При липсата на достатъчно статистическа основа за сравнение
предлагам следните изводи относно дейността на всеки съдия и на целия
съдебен състав:
Граждански дела
съдия Янко Янев е имал за разглеждане 66 дела, като е свършил 63
дела, от които в тримесечния инструктивен срок – 61, или 97 %.
Обжалваните дела са 11, от които 10 потвърдени, едно изменено.
Няма отменени актове.
съдия Елза Йовкова е имала 107 дела за разглеждане, от които са
свършени 86 дела – 79 в тримесечния инструктивен срок, или 91 %.
Обжалваните дела са 34, от които 22 потвърдени, 7 изменени и 5
отменени.
съдия Георги Драгостинов е разгледал 116 дела и е свършил 97, от
които 85 или 88 % в тримесечен срок.
Обжалваните дела са 26, от които 15 потвърдени, 5 изменени и 6
отменени.
съдия Иванка Вачкова е имала 102 дела за разглеждане, свършила е
89, от които 66 или 74 % в тримесечния инструктивен срок.
Обжалваните дела са 22, от които 11 потвърдени, 4 изменени и 7
отменени.
съдия Маруся Кънева е имала 111 дела за разглеждане, свършени
95, от които 78 или 82 % в тримесечния срок.
Обжалваните дела са 23, от които 17 потвърдени, 3 изменени и 3
отменени.
съдия Димитринка Гайнова е разгледала 121 дела, от които
свършени са 97 – 71 или 73 % в тримесечния инструктивен срок.
Обжалваните дела са 26, от които 19 потвърдени, 1 изменено и 6
отменени.
съдия Ивелина Солакова е имала за разглеждане 113 дела,
свършила е 96, от които 82 или 85 % в тримесечния инструктивен срок.
Обжалваните дела са 20, от които 14 потвърдени, 2 изменени и 4
отменени.
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съдия Мария Гаджонова е разгледала 105 дела – свършени 89, от
които 77, или 86 % в тримесечен срок.
Обжалваните дела са 21, от които 12 потвърдени, 3 изменени и 6
отменени.
съдия Диана Костова е имала 110 дела за разглеждане, като е
свършила 104, от които 92 или 88 % в тримесечния инструктивен срок.
Обжалваните дела са 14, от които 13 потвърдени, едно отменено.
съдия Росица Динкова – е имала 113 дела за разглеждане –
свършени 93, от които 76 или 82 % в тримесечния инструктивен срок.
Обжалваните дела са 28, от които 16 потвърдени, 4 изменени и 8
отменени съдебни акта.
съдия Поля Спасова е разгледала 124 дела – свършени 95, от които
80 или 84 % в тримесечен срок.
Обжалваните дела са 24, от които 21 потвърдени, 2 изменени и един
отменен акт.
съдия Станислав Стефански е имал за разглеждане 109, от които е
свършил 86 – 62 или 72 % в тримесечния инструктивен срок.
Обжалваните дела са 29, от които 19 потвърдени, 2 изменени и 8
отменени.
съдия Иванка Димова е разгледала 108 дела, от които е свършила
95, от тях 76 или 80 % в тримесечен срок.
Обжалваните дела са 35, от които 22 потвърдени, 3 изменени и 10
отменени.
съдия Татяна Събева е разгледала 116 дела, от които е свършила 93
– 78 или 84 % в тримесечния инструктивен срок.
Обжалваните дела са 23, от които 16 потвърдени и 7 отменени.
съдия Янка Павлова е имала 108 дела за разглеждане – свършени
96, от които 78 или 81 % в тримесечния инструктивен срок.
Обжалваните дела са 20, от които 11 потвърдени, 6 изменени и 3
отменени.
мл. съдия Цветелина Цонева – 58 дела за разглеждане, свършени
50, от които 47 или 94 % в тримесечния срок.
Върнатите през годината обжалваните дела са 4, от които 4 са
потвърдени.
мл. съдия Владимир Балджиев е разгледал 11 дела, свършил е 10,
от които нито едно в тримесечния инструктивен срок.
Обжалваните дела са 12, от които 10 потвърдени и едно изменено.
Наказателни дела
Съдия Мая Маркова има възложени 76 бр.наказателни дела,
разгледани са 82 бр., като са приключени 72 бр. Останали несвършени на
края на отчетния период са 10 бр.дела. От атакуваните съдебни актове,
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постановени от съдията Маркова са потвърдени 3 бр., изменени 1 бр. и са
отменени 2 бр.
Съдия Корнелия Колева има възложени 103 наказателни дела,
разгледани 110 бр., приключени 100 наказателни дела и останали
несвършени 10бр. От обжалваните съдебни актове, постановени от съдията
Колева са потвърдени 1 бр. и изменени 1бр. През 2010г. същата е
разгледала НОХД № 8/2010г. и НОХД № 407/2010г, включени в списъка
на тези с обществен интерес. По първото дело подсъдим е лицето Веселин
Петров Тодоров –полицейски инспектор в РУП гр.Павликени. Същият е
обвинен за извършено престъпление по чл.234 ал.2 НК и по чл.244 НК. По
НОХД № 407/2010г. подсъдими са лицата Александър Бориславов Иванов,
Ивайло Илиев Вълчев, Стефан Петров Стефанов, Мирослав Ангелов
Генчев и Венелин Огнянов Димитров, обвинени за извършено
престъпление по чл.321 във вр.с чл.354 А НК. Същите са участници в
организирана престъпна група за разпространение на наркотични
вещества. Двете дела са приключени с влязла в сила присъда.
Съдия Даниел Минов има възложени 8 бр. наказателни дела,
разгледани 12 бр. и свършени 12 бр. Няма останали несвършени в края на
отчетния период. От обжалваните съдебни актове, постановени от съдията
Минов е изменен 1 бр., като няма потвърдени и отменени такива.
Съдия Сара Стоева има възложени 111 бр. наказателни дела,
разгледани са 118 бр. и са приключени 106 бр. Останали несвършени на
края на отчетния период са 12 бр. От атакуваните съдебни актове,
постановени от съдията Стоева са потвърдени 1 бр., изменени 2 бр. и
отменени 1бр. През 2010г същата е разгледала НОХД № 363/2010г. с
подсъдими Емил Кънчев Йорданов, Мирослав Събев Пашов и Станимир
Добрев Добрев, обвинени за извършено престъпление по чл. 214 ал.2 във
вр. с чл.213 А ал.2 НК. По същото е постановена присъда, атакувана пред
въззивната инстанция. Делото е включено в списъка на тези с значим
обществен интерес.
Съдия Славчо Петков има възложени 53 бр.наказателни дела,
разгледани са 63 бр. и са приключени 63 бр. Няма останали несвършени на
края на отчетния период. От атакуваните съдебни актове, постановени от
съдията Петков са потвърдени 1 бр., изменени 5 бр. и са отменени 4 бр.
През 2010г. същият продължи разглеждането на НОХД № 80/2007г. По
същото подсъдими са пет лица, на които се търси наказателна отговорност
за извършено престъпление по чл.214 НК. Делото е приключено с
осъдителна присъда. Същото е включено в списъка на делата със значим
обществен интерес.
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Съдия Евгений Пачиков има възложени 95 бр.наказателни дела,
разгледани са 101 бр. и са приключени 95 бр. Останали несвършени на
края на отчетния период са 6 бр. От атакуваните съдебни актове,
постановени от съдията Пачиков са потвърдени 3 от тях, изменени 3 бр. и
отменени 2 бр. През 2010г същият е разгледал НОХД № 643/2009г. с
подсъдим Петьо Цонев Атанасов – Началник отделение в МОДОЗС
гр.В.Търново. Същият е обвинен за извършено престъпление по чл.302 във
вр.с чл.301 НК. Делото е приключено с влязла в сила присъда.
Съдия Пламен Борисов има възложени 92 бр.наказателни дела,
разгледани са 100 бр. и са приключени 94 бр. Останали несвършени на
края на отчетния период са 6 бр. От атакуваните съдебни актове,
постановени от съдията Борисов са потвърдени 6 бр., изменени са 2 бр. и
са отменени 2 бр. През 2010г. същият разглежда НОХД № 472/2009г. и
НОХД № 655/ 2010г. По първото дело подсъдим е лицето Илиян Ноев, на
което се търси наказателна отговорност за извършено престъпление по
чл.123 НК. По НОХД № 655/2010г. подсъдими са Румен Рашев и Елена
Абаджиева –Кмет и Главен архитект на Община В.Търново за извършено
престъпление по чл.282 НК. Посочените дела се отличават с фактическа и
правна сложност, както и са с обществен интерес.
Съдия Христо Томов има възложени 116 наказателни дела,
разгледани 117 бр. и приключени 103 наказателни дела. В края на отчетния
период са останали несвършени 14бр. От обжалваните съдебни актове,
постановени от съдията Томов са изменени 1бр.
Мл. съдия Цветелина Цонева има възложени 42 наказателни дела,
разгледани 43 бр. и приключени 38 наказателни дела. В края на отчетния
период са останали несвършени 5 бр. Съдията Цонева няма постановени
съдебни актове, които да са обект на инстанционна проверка.
Резултатите от разгледаните жалби и протести срещу постановени
през отчетната година съдебни актове, посочени в приложените към
доклада таблици, както и ниският процент на отменени и изменени
присъди, решения и определения, постановени по различните видове дела
показват, че качеството на същите е на необходимото добро ниво при
всички съдии.
Като краен общ резултат от дейността на Окръжен съд – Велико
Търново за 2010 година следва да посочим, че съдиите са разгледали
общо 2 521 дела, по които са провели 2 090 съдебни заседания, решили
са общо 2 194 дела, от които 1 904 или 87 % в тримесечен срок, като са
се произнесли с акт по съществото на делото по 1 915 дела и са
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прекратили 279 дела. Останалите несвършени 327 дела в края на
годината съставляват само 13 % от всички дела за разглеждане.
ІІІ. РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2010 ГОДИНА
През м.февруари 2010 година със заповед № 06 от 27.01.2010 година
на Главния инспектор на Инспектора при ВСС беше извършена контролна
проверка по гражданските дела в ВТОС. В акта за резултатите от
извършената контролна проверка е записано, че се констатира подобряване
работата на ВТОС като цяло. Посочено е, че добрите резултати се дължат
на усилията, положени от административното ръководство на съда и от
съдиите за изпълнение на дадените препоръки.
През м.май 2010 година със заповед 95-00-160 от 25.05.2010 година
на ВСС бе извършен одит за периода 1.01.2009 – 31.12.2009 година. В
представения одитен доклад за извършен одитен ангажимент – ОА 1012/У
одиторското мнение е, че в Окръжен съд В.Търново бюджетните средства
са разходвани законосъобразно и при съблюдаване принципите за
ефективност, ефикасност и икономичност. Въведените контролни
процедури дават разумни гаранции, че дейността на съда се осъществява в
съответствие със законодателството, вътрешните актове и договори.
Изградената и функционираща система за финансово управление и
контрол в съда, както и допълнително разписаните политики и процедури
дават основание да се направи извода, че те действат ефективно, съобразно
изискванията на ЗФУК в публичния сектор. Одитния доклад е приет с
решение на ВСС, с което е дадена увереност относно надеждността и
всеобхватността на финансово счетоводната информация, опазването на
активите и съответствието с нормативните и вътрешни актове, регулиращи
финансовата и административната дейност на ВТОС.
Със заповед № 448/27.10.2010 година на Председателя на
Апелативен съд Велико Търново беше извършена проверка относно
организация, образуване и движението на делата и приключването им в
законоустановените срокове. От представените доклади е видно, че във
ВТОС не са констатирани нарушения по горните показатели.
ІV. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ.
Окръжен съд гр.Велико Търново се помещава в сградата на Съдебна
палата, въведена в експлоатация през 1977 год. В нея се помещават също
Апелативен съд - В. Търново /тавански етаж/, Районен съд - В. Търново
/втори етаж/ и Прокуратурата, която заема кабинетите на последния
/четвърти/ етаж.
В сграда № 2 на ул. „Цанко Церковски” №40 са настанени ОЗ
„Охрана”, Регионална дирекция „Служби по вписванията” гр. В. Търново,
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деловодството на Районна и Окръжна прокуратури и Съдебно
изпълнителната служба към ВТРС.
През 2010 год. поради ограничените средства в бюджета на съда не
успяхме да извършим планираните текущи ремонти на кабинетите. С част
от средствата определени в раздел текуща издръжка беше направена
необходимата профилактика и почистване на климатичните системи,
монтирани във всички помещенията на съда.
След направени искания за отпускане на средства до МП и ВСС, с
решение по протокол № 30 от заседанието, проведено на 28 юли 2008 год.,
Висшият съдебен съвет увеличи бюджетната сметка на Окръжен съд гр.
Велико Търново за 2010 година по параграф 52-03 „Придобиване на друго
оборудване и съоръжения” с 8700 лева за доставка и монтаж на
противообледителна система за Съдебна палата в гр. В. Търново, ул. Васил
Левски, №16. Доставката и монтажа на нагреватели за водосточните тръби
на палатата беше реализирана през м. ноември от фирма „Етра-Ел” ООД
гр. Велико Търново. С изграждането и считаме, че е решен проблема с
течове по последните етажи след замръзване на вода в казанчетата и
водосточните тръби по северната фасада на палатата.
За закупуване на ново офис – оборудване, с решение по протокол №
39 от 28.10.2010 г. от ВСС ни бяха отпуснати средства за закупуване на
нови етажерки за допълване на оборудването на едно от архивните
помещение на съда. Бяха закупени също шкафове за складовото
помещение на съда, както и нови офис – мебели за стаята на системните
администратори.
С направените от доставчиците отстъпки от цената с част от
средствата бяха закупени посетителски столове за съдебна зала № 9.
Посочената зала е оборудвана през предходните години с модерна
звукозаписна техника, мултимедийна система, компютърна система с 2
монитора и екран за мултимедийна презентация и след подмяната на
старите пейки сега е добре оборудвана за провеждане на общите събрания
на съда и прокуратурите, както и за семинари на различните институции и
НИП гр. София.
С всички горепосочени дейности считаме, че се осигуриха по-добри
условия за работа на магистрати и съдебни служители.
В края на миналата година започна изпълнението на цялостна
пожароизвестителна инсталация в сградата на съдебната палата. Към м.
декември 2010 г. беше изготвен и съгласуван проекта и доставена
необходимата техника за изграждането и. С изграждането на
пожароизвестителната инсталация ще бъде гарантирана сигурността на
палатата по отношение на пожар и ще бъде приведена в съответствие с
действащите противопожарни норми и разпоредби.
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В прогнозите за капиталови разходи са заложени за изпълнени
следните дейности, които след финансиране е необходимо е да се
осъществят:
1. Основен ремонт на стълбите и площадката пред централния
вход. Настилката пред входа на съдебната палата е от мраморни плочи
монтирани през 1977 година. До настоящия момент за премахване на
течовете в помещенията под площадката са правени само частични
аварийни ремонти - запълват се дупки. В помещенията под стълбищата се
помещават архивите на Районен и Окръжен съд и течовете могат да
повредят веществените доказателства и архивните документи, които се
съхраняват там.
2. След освобождаването на източния вход и прилежащата му
площ, от ОД „Охрана” В. Търново е получено писмо с необходимите
мерки за защита на съдебната сграда и прилежащият и терен в
съответствие с Наредба № 4 от 10.01.2008 год. За осигуряване на
сигурността и охраната на палатата е необходимо да бъде изработена и
монтирана ограда, а за осигуряване на конструкцията на сградата е
необходимо да се извърши ремонт на повредената настилка от тротоарни
плочи около палтата. Средствата за тези дейности следва да бъдат
поискани от Министерство на правосъдието, тъй като представляват
основен ремонт.
Въз основа на направената от Великотърновски окръжен съд
обяснителната записка за изготвяне на бюджет на съдебната власт за 2011
година и направен оглед на съдебните сгради, които стопанисваме през
2011 година е необходимо да се извършат ремонти за следните обекти в
съдебната сграда:
 Довършителни дейности за оформяне на отворите след монтажа
на новата дограма;
 Ремонт в кабинетите на съдии и служители, които не са
боядисвани повече от 10 години. След подмяната на дограмата е
необходимо отворите за прозорците да се шпакловат, след което да се
боядисат таваните и стените на кабинетите, ползвани от ОС;
Всички видове строително - ремонтни работи относно текущите
ремонти на съдебните сгради са включени в бюджета за 2011 г. на
Окръжен съд и при осигуряване на средства ще бъдат поетапно
реализирани.
Продължи внедряването на програмни продукти на двата сървъра, с
което се увеличи значително скоростта на работа с информационната
система и информационното обслужване на съда. Новите сървъри
позволиха към тях да бъдат свързани всички компютри на съдии и
служители, както и достъпа им до новите услуги.
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Закупените 9 броя нови принтери и отремонтираните непрекъсваеми
токо-захранващи устройства осигуриха безпроблемна работа на част от
магистратите и служителите на съда.
Получените през годината допълнителни лицензи от Висш съдебен
съвет за антивирусната програма PANDA, осигуриха по-добро и по-пълно
софтуерно оборудване на компютрите в съда, а с лиценза за сървър
Microsoft Server 2003 Standard R2 се създаде възможност за актуализиране
на всички работни станции с последната версия на операционната система
и антивирусна защита.
През 2010 г. се разработи форум – страница за дискусии по казуси
свързани с деловодната система АСУД, за всичките съдилища работещи с
тази система.
През 2010 година съдът има абонаменти с месечна актуализация за
правно-информационните продукти на СИЕЛА 5.0 в мрежова среда –
право и практика и АПИС 7 – право, процедури и практика, които са
достъпни на сървъра от всички компютърни работни места на съдии и
служители.
През 2010 година бе разработен и внедрен нов модул за публикуване
на съдебните актове както на уеб-сайта на съда, така и на централизирания
интернет сървър на ВСС.
Внедри се и софтуер за управление на складовите наличности,
направените заявки за канцеларски материали и въвеждане на стоковите
разписки и фактури за закупени продукти, тъй като настоящия софтуер за
складови наличности е под ДОС приложение и е с ограничени
възможности.
Внедрен беше и програмния модул за нова интернет страница на
съда и такъв, който да създава връзка между деловодната система и
интернет страницата, за получаване от гражданите на следните услуги:
моментна справка през интернет за хода на делото, включващо насрочване
на заседание, изготвен съдебен акт и др. Този модул към настоящия
момент се разработва от „Латона България” АД.
През 2011 година е необходимо при съответно финансово
осигуряване да извършим следното:

Да подменим с нови компютри част от наличните за съдиите и
служителите, тъй като една част от тях не подлежат на увеличаване на
системните им ресурси /ъпгрейд/.

Да подменим съществуващите монитори от преди повече от 6
години с нови с LCD – матрица, с което ще се осигурят по-добри и
здравословни условия на труд за служителите.

Повече от половината съдии и служители по програма ФАР на
ЕС преминаха курс на обучение за работа със софтуерни продукти,
използвани ежедневно в пряката им работа. Новите служители, постъпили
от средата на миналата година и тези, които ще се завърнат от майчинство
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не са преминавали такъв курс. Такива обучения, но свързани с конкретна
задача те получават в процеса на работа от колеги или от системния
администратор.

Да осигурим информационни табла пред всяка зала и едно
централно информационно табло на входа на съда, за получаване на
информация от гражданите за разглежданите дела.

Да се осигури електронен пренос на дела между съдилищата,
като бъде направена двустранна софтуерна връзка между
информационните системи за движение на делата на съдилищата от
Великотърновския съдебен район. Такава система е в процес на
разработване по проект на Висш съдебен съвет.

Да осигурим непрекъсваеми токозахранващи устройства за
мониторите на компютърните работни места, които не са подсигурени с
такива или съществуващите осигуряват защита само срещу токов удар,
което ще осигури възможност за работа с компютрите при отсъствие на
захранващо напрежение.

Да се изгради компютърно работно място с принтер в секретно
деловодство, който да съхранява информация, свързана със секретните
дела.
V.ОБОБЩЕН АНАЛИЗ НА РАБОТАТА НА РАЙОННИТЕ
СЪДИЛИЩА
В района на Окръжен съд – Велико Търново са Районните съдилища
- Велико Търново, Горна Оряховица, Свищов, Павликени и Елена.
Всички районни съдилища са работили в съзвучие с нормативната
уредба относно правораздаването в Република България, в изпълнение
решенията на Висшия съдебен съвет.
Към края на отчетната година кадровата обезпеченост в районните
съдилища е имала следното обезпечение:
Съд
гр.Велико
Търново
гр.Горна
Оряховица
гр. Свищов

СъдииСъдии по
Съдии Заети
Заети
Заети
изпълнитевписвапо щат бройки
бройки
бройки
ли по щат
нията
16

15

2

2

3

3

11

11

2

2

2

2

5

5

1

1

1

1

гр. Павликени

4

4

1

1

1

1

гр. Елена

2

2

1

1

1

1
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През годината в различните районни съдилища е имало движение на
магистрати, което се е отразило в работата на съда и създало различни
проблеми, а именно:
В Районен съд – Велико Търново през голямата част от годината
реално са били заети 14 щатни съдийски бройки, тъй като съдия Алексиева
и била в отпуск поради бременност и раждане, считано от 29.03.2010 г.
Съдия Галя Илиева също е била в болнични поради бременност и раждане,
считано от 02.08.2010 г. Съдия Йоана Генджова, считано от 01.12.2010 г., с
заповед на Председателя на ВКС е командирована в Софийски районен
съд.
Държавният съдебен изпълнител Светлана Иванова Стайкова е била
в болнични поради бременност и раждане, считано от 19.04.2010 г.
Районен съд гр. Горна Оряховица също не е работил през цялата
година със запълнен щат. В началото на годината са били запълнени 10
щатни съдийски бройки, като към 11.01.2010 г. Е запълнена и последната
единайсета бройка. От 02.04.2010 г. до края на отчетния период съдия
Велкова е в отпуск поради бременност и раждане. На 13.10.2010 г. е
прекратено трудовото правоотношение на Държавния съдебен изпълнител
Христо Христов, но пък от 01.12.2010 г. към Районен съд гр. Горна
Оряховица работи Държавен съдебен изпълнител Милена Алексиева.
Свищовският районен съд е работил в пълен състав от към
магистрати, като Държавният съдебен изпълнител Магдалена Иванова до
месец август е изпълнявала и функциите на Съдия по вписванията до
завръщане на титуляра Сийка Кръстева, която е ползвала отпуск за
отглеждане на дете.
В Районен съд гр. Павликени от 18.05.2009 г. съдия Екатерина
Стоева е командирована в Софийски районен съд със заповед на
Председателя на ВКС, където е продължила да работи и през цялата 2010
г. Фактически РС – Павликени е работил през цялата 2010 година с трима
съдии.
В Районен съд гр. Елена по отношение на магистратите през
отчетния период не е имало проблеми, като щатните бройки са били
реално заети през цялата 2010 година.
Съотношението на съдебните служители към магистратите в
районните съдилища към Великотърновски окръжен съд е както следва:
 Районен съд – гр. Велико Търново – 2,31 служителя спрямо
един магистрат по щат.
 Районен съд – гр. Горна Оряховица – 2,1 служителя спрямо
един магистрат.
 Районен съд – гр. Свищов – 2,28 служителя спрямо един съдия.
 Районен съд – гр. Павликени – 3,5 служителя спрямо един
съдия.
 Районен съд – гр. Елена – 4 служителя спрямо един съдия.
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Макар и в районните съдилища в гр. Велико Търново, гр. Горна
Оряховица и гр. Свищов съотношението между магистрати и служители да
е под средното за страната, работата в същите е организирана така че не се
създават проблеми при осъществяването на правораздавателната дейност и
обслужването на гражданите.
Работата в канцелариите и деловодствата е организирана от
ръководителите на районните съдилища в съответствие с Правилника за
съдебната администрация и в окръжен съд не са постъпвали жалби и
оплаквания на граждани за дейността на администрациите на тези
съдилища.
И петте районни съдилища от Великотърновски окръг работят
самостоятелно в съдебни сгради, оборудвани с компютърни системи, с
внедрени програмни продукти и автоматизирани системи за управление на
делата.
Районните съдилища имат интернет страници, на които публикуват
изготвените съдебни актове в съответствие с решението на ВСС.

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА
В петте районни съдилища на Великотърновски съдебен окръг,
движението на делата за разглеждане през последните 3 години е както
следва:
СЪД

2008 г.

2009 г. 2010 г.

гр. Велико Търново

6 045

7 092

8 894

гр. Горна Оряховица

3 601

3 932

4 983

гр. Свищов

1 589

1 974

2 044

гр. Павликени

1 032

1 368

1 729

525

693

984

12 792

15 059

18 634

гр. Елена
ОБЩО:

Горната таблица безспорно установява трайна тенденция за
увеличение на броя на разглежданите дела. За анализ на това увеличение,
следва да бъдат разгледани броя на останалите за разглеждане от минали
периоди дела и новообразуваните дела, а именно:
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гр. Велико Търново
гр. Горна Оряховица
гр. Свищов
гр. Павликени
гр. Елена
ОБЩО:

1 002 5 043
915 6 177
533 3 068
572 3 360
214 1 375
158 1 816
134
898
138 1 230
61
464
85
608
1 944 10 848 1 868 13 191

Новообразувани
дела

2010 г.
Останали
несвършени дела

Новообразувани
дела

2009 г.
Останали
несвършени дела

Новообразувани
дела

СЪД

Останали
несвършени дела

2008 г.

979 7 915
495 4 488
193 1 851
143 1 586
71
913
1 881 16 753

Сравнявайки двете таблици се вижда, че увеличението на броя на
разглежданите дела се дължи на увеличения брой на новопостъпилите
дела, а не на увеличена висящност. Напротив, видно е, че висящността на
делата през годините запазва трайна тенденция към намаление. Трайната
тенденция към намаление на висящността в проценти, общо за района е: за
2008 г. – 15,19%, за 2009 г. – 12,40% и за 2010 г. – 10,09%.
По-нататъшният анализ на движението на делата в районните
съдилища сочи, че голямото увеличение се дължи на новопостъпилите
дела, както на наказателните, така и на гражданските дела, като
увеличението на гражданските дела е по-съществено.

РС - Велико Търново
РС- Горна Оряховица
РС - Свищов
РС - Павликени
РС - Елена
ОБЩО:

3 263
1 816
893
407
190
6 569

1 780
1 252
696
491
274
4 493

4 400
2 099
1 259
705
314
8 777

1 777
1 261
715
525
274
4 552

5 893
3 072
1 414
1 003
462
11 844

Наказателни
дела

2010 г.
Граждански
дела

Наказателни
дела

2009 г.
Граждански
дела

Наказателни
дела

СЪД

Граждански
дела

2008 г.

2 022
1 416
630
583
451
5 102

39

От анализа на увеличението на делата в годишните доклади на
районните съдилища се констатира, че основно то е в резултат на големия
брой заповедни производства по чл. 410 и чл. 417 ГПК. Наблюдава се
увеличение и на исковете по Кодекса на труда.
СВЪРШЕНИ ДЕЛА.
През 2010 г. в районните съдилища при Великотърновски окръжен
съд са свършени дела, както следва:

РС - Велико Търново
РС - Горна Оряховица
РС - Свищов
РС - Павликени
РС - Елена
ОБЩО:

3 250
1 699
801
394
237
6 381

1 880
1 330
696
500
258
4 664

4 394
2 112
1 151
685
369
8 711

1 719
1 325
715
540
288
4 587

5 829
3 111
1 302
1 026
517
11 785

Наказателни
дела

2010 г.
Граждански дела

Наказателни
дела

Граждански дела

2009 г.

Наказателни
дела

СЪД

Граждански дела

2008 г.

2 007
1 371
630
589
446
5 043

Всичко свършените дела в районните съдилища през 2010 година са,
както следва: Велико Търново – 7 836 бр., Горна Оряховица – 4 382 бр.,
Свищов – 1 881 бр., Павликени – 1 225 бр. и Елена – 896 броя дела.
Очевидно е, че увеличението на делата за разглеждане е довело до
увеличение на броя на свършените дела.
В Районен съд – Велико Търново от всичко свършените 7 836 дела,
6 941 дела са приключили в 3-месечен срок или – 89%. От тях 6 942 дела са
приключили с акт по същество и 894 дела са прекратени.
В Районен съд – Горна Оряховица от свършените 4 382 дела, 3 907
дела са свършени в 3-месечния срок или 89%. От свършените дела 3 279 са
с акт по същество и 1 103 дела са прекратени.
В Районен съд – Свищов от свършените 1 881 дела, 1 728 са
свършени в 3-месечен срок – или 92%. От свършените дела 1 620 са с акт
по същество и 261 – прекратени.
В Районен съд – Павликени от свършените 1 225 дела, в 3-месечен
срок са приключили 1 117, или 91%. 1 008 дела са приключили с акт по
същество и 217 са прекратени.
В Районен съд – Елена от свършените 896 дела, 839 са приключени в
3-месечния срок, или 94%. 584 дела са свършени с акт по същество и 312
са били прекратени.
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Сравнявайки броя на свършените дела, както и тези приключили с
акт по същество за предходните две години, видно от приложените отчети
за работата на районните съдилища, във всички от тях са увеличени не
само общо приключените дела, но и тези с акт по същество. Като цяло е
увеличен и броя на свършените дела в 3-месечен срок – 14 532 дела, което
представлява 86,35% от свършените дела за 2010 година.
Във Великотърновския районен съд свършените граждански дела
през 2010 година са 5 829, от които с акт по същество – решени са
приключени 1 080 броя; с определение са приключили 4 749 броя.
От анализа в отчетния доклад за дейността на РС – Велико Търново е
отчетено, че от всички разгледани граждански дела, свършените
представляват 90 %, което е с 2 % повече от 2009 година и с 3,5 % повече
от 2008 година. Отчетено е, че най-високият брой на приключилите с акт
по същество дела, са тези по чл. 410 и чл. 417 ГПК. Решените в срок до 3
месеца граждански дела за същия съд е 93 %, като този процент отново е
по-висок в сравнение с миналите години. От общо разгледаните в Районен
съд – Велико Търново 2 398 броя наказателни дела, са свършени 2 007
броя, което е 84 %. В анализа на отчетния доклад се сочи, че най-голям е
броят на свършените частни наказателни дела, като през 2010 година те са
1 039 броя и съставляват 52 % от всички свършени наказателни дела. Броят
на свършените наказателни дела от общ характер е 424, на
административно-наказателните дела е 84, на наказателно частен характер
делата – 36 броя и 623 броя НАХД. Общият брой на свършените
наказателни дела с акт по същество е 1 840, като 250 броя от тях са
приключили със споразумение.
През 2010 година в Районен съд – гр. Горна Оряховица са свършени
3 011 граждански дела, или 88,17 % от делата за разглеждане, което е с 2 %
повече спрямо 2009 година и 5 % спрямо 2008 година. И тук е отчетено, че
най-високият брой на свършените граждански дела са тези по чл. 410 и чл.
417 от ГПК. Решените в 3-месечен срок от датата на образуване
граждански дела са 2 686, или 89 % от всички свършени граждански дела,
което е с 4 % повече от 2009 година и 8 % повече от 2008 година. През
2010 година в ГОРС от 1 568 броя наказателни дела за разглеждане са
свършени 1 371 броя или 87,44 %, което е с 2 % по-малко в сравнение с
2009 година, но с 1,5 % повече в сравнение с 2008 година. От свършените
наказателни дела 89 % са приключени в 3-месечен срок от датата на
образуване. От общо свършените през 2010 година 1 371 наказателни дела,
решени по същество са 612 дела.
В Свищовския районен съд са приключени през 2010 година 1881
дела, от които 1 302 граждански и 579 наказателни дела. От общо
свършените 1 881 дела, тези приключени в 3-месечен срок представляват
92 %, като при гражданските дела този процент е 86 %, а по наказателните
– 83 %. От приключените дела 1 302 граждански дела, 1 150 са с акт по
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същество, а 152 броя – прекратени. А от приключените 629 наказателни
дела, 530 са решени по същество, а 109 броя – прекратени. В отчетния
доклад на Свищовския районен съд се отчита драстично увеличение на
трудовите дела, постъпили през годината, като същите са свързани с
неизплащане на трудови възнаграждения и съкращения в предприятията на
територията на града, както и че основният брой от гражданските дела
отново са частните по чл. 417 и чл. 410 ГПК.
През 2010 година в Районен съд – Павликени са свършени 1 026 броя
граждански дела от общо разглежданите такива 1 105 броя, което
представлява 92,85 %. Свършени са и 589 броя наказателни дела, което
представлява 94,39 % от разглежданите такива. Общо свършените дела в
РС – Павликени през 2010 година са 1 615 броя, което представлява 93,40
% от разгледаните дела и е с 4 % повече от 2009 година и 7 % повече от
2008 година. Свършените в 3-месечен срок от образуването дела е 94 %,
което е с 3 % повече от 2009 година и 9 % повече от 2008 година.
Броят на свършените дела през 2010 година в РС – Елена е 450
граждански и 446 – наказателни дела, като в 3-месечен срок са приключени
92 % от гражданските и 96 % от наказателните дела. Сравнителният анализ
с предходните две години и тук показва увеличение на процента, както на
свършените дела, така и на тези свършени в 3-месечен срок. От
свършените – 450 броя граждански дела, с акт по същество са приключили
401 броя. От свършените наказателни дела – 446 броя, с акт по същество са
приключили 183 броя. От приключилите наказателни дела през 2010
година в 3-месечен срок са приключени 96 %.
Висящи дела в края на отчетния период.
В районните съдилища при Великотърновския съдебен окръг към
31.12.2010 година са останали следните висящи дела:
Районен съд – Велико Търново 391 броя срещу 376 за 2009 година и
318 за 2008 година.
Районен съд – Горна Оряховица 404 броя към 343 за 2009 година и
356 за 2008 година.
Районен съд – Свищов 163 дела към 158 за 2009 година и 193 за 2010
година.
Районен съд – Павликени са останали несвършени 114 броя дела за
2010 година при 143 за 2009 година и 138 за 2010 година.
Районен съд Елена са останали несвършени 88 броя при 71 за 2009
година и 85 за 2008 година.
Сравнението между останалите несвършени дела погледнато през
погледа на всичко разгледаните през 2010 година сочи към намаление на
висящността на делата.
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Структура на съдената престъпност.
От представените годишни отчети доклади на районните съдилище
от Великотърновския съдебен окръг и приложените статистически форми е
видно, че и през 2010 година най – голям относителен дял са имали делата
за престъпления против собствеността и общоопасните престъпления. От
разгледаните във Великотърновските съдилища НОХД през 2010 година
1276 дела, най-големия относителен дял е на тези по глава V –
Престъпления против собствеността – 603 дела. От престъпленията по
глава V съответно най-големия дял е на престъпленията Кражби по чл. 194
и чл. 197 от НК. Следващите в класацията са общоопасните престъпления
по глава XI от НК. Общо за съдилищата през 2010 годна са разгледани 537
дела по тази глава от НК. Като най- големия дял от този вид престъпление
е на престъпленията по транспорт.
Структура на осъдената престъпност.
През 2010 година във Великотърновския районен съд са съдени 483
лица,като от тях са осъдени 469 лица и са оправдани 24 лица, от които 32
непълнолетни. През същата година са оправдани 9 лица при 11 оправдани
за 2009 година и 13 оправдани за 2008 година. Наказани по чл.78а НК са 76
лица.
В Горнооряховския районен съд през 2010 година са съдени 412
лица, от които са осъдени 396 и 4 са оправдани. От осъдените 33 са били
непълнолетни. По чл.78а НК са наказани 37 лица и са оправдани 3 лица.
В Районен съд Свищов са съдени 181 лица, от които са осъдени 163 и
оправдани 7. От осъдените лица 3 са били непълнолетни. По чл.78А НК са
наказани 24 лица и оправдани 2.
В Павликенския районен съд са съдени 173 лица, осъдени са 159
лица, едно е оправдано. От осъдените лица 12 са непълнолетни. По чл.78а
НК са наказани 26 лица и 5 оправдани.
В Еленския районен съд са съдени 71 лица и са осъдени 71 лица, от
които 2 лица са непълнолетни. По чл.78а НК са наказани 15 лица, като
няма оправдани лица.
Горните цифри показват тенденция към увеличение на осъдените
лица, включително и на непълнолетните, и запазване броя на оправданите
лица.
Дела с обществен интерес.
Във Великотърновски районен съд през 2010 година са гледани две
дела, като и двете са образувани по обвинителни актове внесени през 2008
г. Наказателно общ характер дело №431/2008 г. е приключило с влязла в
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сила присъда в 2010 година. Второто дело НОХД №1080/2008 г. и към
настоящи момент е висящо.
В Горнооряховски районен съд е разглеждано едно наказателно
производство, по внесен обвинителен акт на прокуратурата, със значим
обществен интерес. Обвинителният акт е внесен през 2010 г. и делото към
31.12.2010 г. не е било приключено.
В доклада на Свищовския районен съд липсват данни за дело с
обществен интерес.
В Павликенски районен съд през 2010 г. не са постъпвали за
разглеждане наказателни дела със значим обществен интерес.
Същото се отнася и за Еленски районен съд.
Натовареност на съдилищата.
Натовареността на районните съдилища на Великотърновски
съдебен район, за изминалата 2010 година, във всички съдилища се е
увеличила.
Съд
РСВТ
ГОРС
СвРС
ПРС
ЕлРС

2008
33.58/20.35
27.28/36.01
26.48/27.40
21.50/21.50
14.58/15.44

Нат. щат / нат. действ
2009
36.94/39.56
29.79/34.49
32.90/35.25
28.50/33.78
28.04/28.04

2010
46.32/51.03
37.75/40.51
34.07/34.07
36.02/48.03
41.00/41.00

Видно от цифрите по-горе, районните съдилища при
Великотърновски съдебен район са работили при висока натовареност,
което не им е попречило да приключат повече дела от изминалите години,
да работят с по-голяма срочност в сравнение с миналите години и по този
начин да докажат своя професионализъм.
Бюро съдимост.
През 2010 година от Бюрата съдимост при районните съдилища от
Великотърновския съдебен окръг са издадени следните свидетелства за
съдимост и справки за съдимост:
 Великотърновски районен съд – 9 461 броя свидетелства за
съдимост и 7 345 справки за съдимост;
 Горнооряховски районен съд – 5 421 броя свидетелства за
съдимост и 4 757 справки за съдимост;
 Свищовски районен съд – няма данни в отчетния доклад.
 Павликенски районен съд – 2 026 броя свидетелства за съдимост
и 2 492 справки за съдимост;
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Еленски районен съд – 917 броя свидетелства за съдимост и 537
справки за съдимост.


Съдебни изпълнения.
Във Великотърновски районен съд през годината на производство са
били 1 775 изпълнителни дела. Прекратени чрез реализиране на вземането
или по други причини са 199 броя изпълнителни производства, като са
събрани общо 192 887 лева.
В Горнооряховски районен съд държавните съдебни изпълнители са
работили по 1 997 изпълнителни дела, като от тях 159 дела са прекратени
през годината и са събрани общо 359 031 лева.
В Свищовски районен съд е работено по 607 изпълнителни дела,
като общо събраната сума е 143 120 лева.
В Павликенски районен съд съдиите изпълнители са работили върху
759 дела и са събрали общо 54 963 лева.
В Еленски районен съд е работено по 403 изпълнителни дела и са
събрани общо 54 207 лева.
Съдии по вписванията.
Съдиите по вписванията във Великотърновския съдебен район са
извършили следните вписвания:
 Великотърновски районен съд – 8 543
 Горнооряховски районен съд – 4 626
 Свищовски районен съд – 4 464
 Павликенски районен съд – 2 937
 Еленски районен съд – 1 214.
Видно от отчетните доклади на районните съдилища, е констатирана
трайна тенденция за намаляване на вписванията в сравнение с предходните
отчетни периоди.
Сграден фонд, техническа обезпеченост и възникнали проблеми.
В отчетните доклади на районните съдилища при Великотърновски
съдебен окръг е посочено, че по отношение на техническото обезпеченост,
осигуреността с програмни продукти, както и финансирането на дейността
на съдилищата, през отчетната 2010 година няма възникнали проблеми.
Всички съдилища имат Интернет страници, публикуват на тях своите
съдебни актове съобразно изисквания и работят със съответните
програмни продукти, обслужващи управлението на делата, финансовата
дейност и обслужването на гражданите.
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През изминалата година Великотърновският районен съд е
продължил да работи в Съдебна палата – Велико Търново, като не са
настъпили промени по отношение на заеманата площ.
Няма промяна и в сградния фонд на Районен съд гр. Горна
Оряховица. В отчетния доклад Председателя на Горнооряховския районен
съд излага като проблем необходимостта от подмяна на част от остарелите
компютри, както и счита, че е наложителна подмяната на дограмата на
старата на сградата на съда, тъй като настоящата е поставена от строители
през далечната 1934 години и относно нейното състояние просто не
необходим коментар. Счита също за наложително и да бъде направена
ограда на двора на съда, от северната страна, с оглед ограничаване на
достъпа на граждани до тази част на сградата и запазване на чистотата
около същата.
През 2010 година с отпуснати средства от ВСС е бил извършен
ремонт на покрива на сградата на Свищовски районен съд. Това е довело
до стабилизиране на сградата и Председателят в доклада си дава
заключение, че същата е от ремонтирана и в битово отношение е на много
добро ниво.
Павликенският районен съд е от малкото съдилища в страната и
единственото в нашия съдебен район, което през 2010 година се премести
в нова съдебна палата, изградена по всички изисквания на наредбата и е
обзаведена с всички необходими от битово и техническо естество мебели,
компютри и т.н. Независимо от това, Председателят на съда в отчетния си
доклад констатира, че има нужда от подмяна на компютърните
конфигурации и UPS-и, като физически и морално остарели.
В сградата на Еленския районен съд през 2010 година беше
подменена дограмата с PVC, но проблемът с отоплението на тази сграда
продължава да стои на дневен ред. Там липсва отоплителна система и
помещенията ползвани от съда и прокуратурата все още се отопляват с
печки на твърдо гориво.
В заключение считам, че съдиите от Великотърновския съдебен
район през 2010 година са работили при по-голяма натовареност, при поголяма срочност, свършили са повече дела и са показали професионализъм
и устойчивост на стреса и натиска на общественото мнение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:_____________
/Мая Маркова/
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