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Районен съд - Плевен е основен първоинстанционен съд /чл. 
76 ЗСВ/ и като част от съдебната система на РБ в изпълнение на 
основните функции на правораздавателен орган произтичащи от чл. 
117-121 на Конституцията на РБ в основната си дейност се ръководи 
от целите за бързо, ефективно, предвидимо и качествено 
правораздаване и повишаване общественото доверие в съда. 

Районен съд - Плевен е в съдебния район на Окръжен съд -
Плевен и обхваща 4 общини: Община Плевен, Община Пордим, 
Община Долна Митрополия и Община Долни Дъбник със 
статистически обявено население общо от 151 252 души към 
31.12.2019 година.  

І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

1. РАБОТЕЩИ В ПЛЕВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД СЪДИИ, 
СЪДИИ-ИЗПЪЛНИТЕЛИ, СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА 

Съгласно утвърденото щатно разписание през 2020 година в 
Плевенски районен съд работят 97 души, в това число съдии и 
административно-технически персонал.   

В края на 2020 година е увеличена щатната численост на 
магистратите в Районен съд – Плевен от 24 на 26 щ.бр., в това число 
председател и заместник-председател.  

Считано от 28.10.2019 г. длъжността за административен 
ръководител-председател на Районен съд – Плевен е свободна като 
от 12.11.2019 година е открита процедура за избор на Председател на 
Плевенски районен съд.  

С решение на Пленума на Висшия съдебен съвет от 
заседание проведено на 08.10.2020 година е разкрита на основание 
чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ 1/една/ щ. бр. за длъжността „съдия“ в РС 
Плевен, на която е преназначена, считано от 21.10.2020 година на 
осн. чл. 169,  ал. 5 от ЗСВ съдия Виолета Григорова Николова. 

С решение на Пленума на Висшия съдебен съвет от 
заседание проведено на 15.12.2020 година, считано от 22.12.2020 
година на осн. чл. 243 от ЗСВ е назначена Силвия Георгиева 
Даскалова – младши съдия в Окръжен съд – Плевен, на длъжността 
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„съдия“ в РС Плевен. Понастоящем съдия Даскалова е в отпуск 
поради бременност и раждане.  

През отчетния период трима съдии са били командировани в 
други съдилища – съдия Калина Филипова в Софийски районен съд, 
считано от 05.02.2018 година и съдиите Венелин Николаев и Ралица 
Маринска-Ангелова командировани в края на 2019 г. в 
Административен съд – Плевен. 

В Плевенски районен съд е запазено съществуващото 
разделение на Гражданско и Наказателно отделения. 

 Броят на съдиите разпределени по отделения, е както 
следва: 14 граждански и 11 наказателни състави. След завръщането 
на съдия Силвия Даскалова от отпуск по майчинство предстои 
провеждане на Общо събрание на съдиите от РС Плевен, на което ще 
се реши какви дела ще разглежда съдия Даскалова. 

Броят на реално функциониращите състави по отделения 
към края на отчетния период е 11 граждански и 10 наказателни 
състави. 

Наказателни дела разглеждат съдиите Димитър Кирилов – І 
н.с, Дария Митева – ІІІ н.с., Валери Цветанов - VІ н.с., Светослава 
Цонева - VІІ н.с., Чавдар Попов VІІІ н.с., Борислава Якимова - ІХ 
н.с., Теодора Начева - ХІ н.с., Асен Даскалов - ХІІ н.с., Красимир 
Димитров - ХІІІ н.с. и Радостина Гергичанова – ХІV н.с. 

Граждански дела разглеждат съдиите Христо Томов - І гр.с., 
Виолета Николова - ІІ гр.с. /от 21.10.2020г./, Дияна Николова - ІІІ 
гр.с., Милена Томова - ІV гр.с., Биляна Видолова - V гр.с., Зорница 
Банкова - VІІ гр.с., Ана Илиева -VІІІ гр.с., Вера Найденова - ІХ гр.с., 
Мариана Тодорова - Х гр.с., Ася Ширкова - ХІ гр.с. и Светла 
Замфирова - ХIІІ гр. състав.  

Разликата между общия брой съдийски щатове, 
разпределените състави по отделения и реално функциониращите 
съдебни състави се дължи на това, че не е приключила процедурата 
по избор на административен ръководител-председател на РС 
Плевен, 1 съдия е в отпуск поради бременност, раждане и 
отглеждане на дете и 3 съдии са командировани и към настоящия 
момент в друг орган на съдебната власт.  

Общият брой на щата на държавните съдебни изпълнители в 
Служба „Държавно съдебно изпълнение” при Районен съд – Плевен 
през отчетния период не е претърпял изменение. Няма освободени от 
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длъжност и към края на отчетния период реално работят всички 
трима държавни съдебни изпълнители. 

От 14.10.2020 година със Заповед на Министъра на 
правосъдието на РБългария е увеличен щатът на съдиите по 
вписванията от 4 на 5 щатни бройки. Щатът на  съдиите по 
вписванията в Районен съд – Плевен е попълнен, като петата щатна 
бройка е заета до провеждането на конкурс.  

И през 2020 г. продължи дейността по обучение и 
повишаване на квалификацията на съдиите. Част от съдиите в 
Районен съд – Плевен са преминали онлайн обучение в НИП или са 
участвали в лабинари на различна тематика във връзка с тяхната 
пряка правораздавателна дейност.  

2. БРОЙ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ 

Съобразно поименното разписание на длъжностите в 
Плевенския районен съд, съществуват 62 щатни бройки за съдебни 
служители. 

Съгласно класификатора на длъжностите в администрацията 
на органите на съдебната власт администрацията е обособена в обща 
и специализирана.  

Общата администрация е разделена: 
- експертни длъжности - включва двама системни 

администратори и двама за счетоводители; 
- технически длъжности - включва трима служители на 

длъжност „чистач, той и куриер“. 
Специализираната администрация е организирана в: 

“Регистратура”, „Регистратура - Класифицирана информация”, 
“Наказателно деловодство”, “Гражданско деловодство”, “Заповедно 
деловодство“, “Деловодство към ДСИ”, “Съдебни секретари”, “Бюро 
съдимост”, “Архив” и Служба “Връчване на призовки и съдебни 
книжа”.  

С решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, 
считано от 08.12.2020 година е съкратен щата с 1 /една/ щ.бр. за 
длъжността „съдебен секретар“. 

С решение на  Комисия „Съдебна администрация“  към 
Съдийската колегия на ВСС, считано от 17.06.2020 година е 
прекратен конкурс за заемане на длъжността „съдебен деловодител“ 
в РС Плевен. 
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През 2020 година, по реда на чл. 326, ал. 1 КТ Районен съд 
Плевен са напуснали двама служители.  

След проведен конкурс през 2020 г. е назначен 1 служител 
на длъжността „призовкар“. 

През отчетния период 1 служител е ползвал отпуск поради 
бременност, раждане и отглеждане на дете.  

По отношение на административно-техническия персонал в 
Плевенския районен се работи за повишаване подготовката и 
квалификацията, за да не се допускат грешки по образуването и 
движението на делата, по качеството на протоколите. В съдебните 
зали се провежда звукозапис, което значително улеснява съдебните 
секретари в изготвянето на протоколите от открити съдебни 
заседания. На общо събрание на съдиите от Районен съд Плевен са 
приети и впоследствие утвърдени актуални правила за провеждането 
на звукозапис в съдебните зали. 

Направеният до тук анализ сочи, че през отчетната 2020 г. са 
настъпили значителни промени  в щатнаия състав  на Районен съд 
Плевен. Откриването на две нови  щатни бройки за съдии в Районен 
съд Плевен и едновременно с това съкращаване на щатна бройка за 
длъжността „ съдебен секретар“ и ограничаването на възможността 
за провеждане докрай на отпочнатата през 2020 година конкурсна 
процедура за длъжността „ съдебен деловодител“,  създават серизони 
затруднения в практическата организация на работата и нормалното 
протичане на работния процес. На този фон през изминалата година 
бяха положени много усилия за намирането на най-подходящите 
решения за осъществяване на дейността при условията на 
взаимопомощ, екипност и чрез вътрешно преназначаване на обучени 
служители на длъжности, за които се изискват специфични познания 
и опит, поради висока натовареност в отделните служби. 

3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ЩАТА 

През отчетната 2020 година обема на работа в Районен съд 
Плевен е намалял в сравнение с 2019 година. 

През 2020 година общият брой на делата за разглеждане е 
10 712, при 12 055 през 2019 година и  13 228 за 2018 година. 

Постъпилите през отчетната 2020 година за разглеждане 
общо 7 161 граждански  дела, разпределени на действително 
съществуващите 11 състава дават средно месечно постъпление от 
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651 граждански дела, а постъпилите общо 2 563 наказателни дела 
разпределени на съществуващите фактически 10 наказателни състава 
дават средно месечно постъпление от 233 наказателни дела  

През 2019 г. постъпилите граждански дела, разпределени на 
съществувалите дванадесет граждански състава са определяли 
средномесечно постъпление от 758 граждански дела, а постъпилите 
наказателни дела разпределени на съществувалите единадесет 
наказателни състава са давали средномесечно постъпление от 268 
дела.  Постъплението като цяло е намаляло с  142 дела месечно – 
граждански и наказателни. 

Общия брой на делата за разглеждане през 2020 г. е 10 712 
дела, от които са свършени 9531 или 89%, от тях в тримесечен срок 
са свършени 8 722 или 92%. 

За сравнение през 2019 година общия брой на делата за 
разглеждане е бил 12055 дела, от които са свършени 11067 или 
91,80%, от тях в тримесечен срок са свършени 10308 или 85,51%.  

През 2018 година общия брой на делата за разглеждане през 
2018 г. е бил 13 228 дела, от които са свършени 12 144 или 92%, от 
тях в тримесечен срок са свършени 11496 или 95%. 

През 2020 година натовареността по щат в Районен съд 
Плевен спрямо делата за разглеждане е 34.33, а спрямо свършените 
30.55.

 За сравнение през 2019 година натовареността по щат 
спрямо делата за разглеждане е била 41,86, а спрямо свършените 
38,43. През 2018 г. натовареността по щат спрямо делата за 
разглеждане е 45,93, а спрямо свършените 42,17. 

През 2020 година натовареността по щат на съдиите 
разглеждащи граждански дела е 44,08 дела спрямо делата за 
разглеждане и 39,56 дела спрямо свършените. 

За отчетната 2020 година  натовареността по щат на съдиите 
разглеждащи наказателни дела е 21.05 спрямо делата за разглеждане 
и 18,27 спрямо свършените. 

За сравнение през 2019 година натовареността по щат на 
съдиите разглеждащи граждански дела  е била 58,31 дела спрямо 
делата за разглеждане и 53,36 дела спрямо свършените. 

За 2019 година натовареността по щат на съдиите 
разглеждащи наказателни дела е  била 22,41 спрямо делата за 
разглеждане и 20,78 спрямо свършените. 
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През 2018 година натовареността по щат на съдиите 
разглеждащи граждански дела е била 63,35 дела спрямо делата за 
разглеждане и 57,97 дела спрямо свършените.  

През 2018 година натовареността по щат на съдиите 
разглеждащи наказателни дела е била 25,35 спрямо делата за 
разглеждане и 23,48 спрямо свършените 

През отчетната 2020 година средната натовареност на 
съдиите от Районен съд Плевен, разглеждащи граждански дела е 
както следва: 

1.СПРЯМО ПОСТЪПИЛИТЕ ДЕЛА 
1.1 средно месечно постъпление изчислено на база 12 месеца 

при щат 15 съдии  - 40 дела 
1.2 средно месечно постъпление изчислено на база 12 месеца 

при действителнозает щат от 11 съдии  - 54 дела 
2. СПРЯМО РАЗГЛЕДАНИТЕ ДЕЛА 
2.1 средно месечно натоварване, изчислено на база 12 месеца 

при щат 15 съдии  - 44 дела 
2.2 средно месечно натоварване, изчислено на база 12 месеца 

при действително зает щат от 11 съдии  - 60 дела 
2. СПРЯМО СВЪРШЕНИТЕ ДЕЛА 
3.1 средно месечно натоварване, изчислено на база 12 месеца 

при щат 15 съдии  - 40 дела 
3.2 средно месечно натоварване, изчислено на база 12 месеца 

при действително зает щат съдии от 11  - 54 дела 
През отчетната 2020 година средната натовареност на 

съдиите от Районен съд Плевен, разглеждащи наказтелни дела е 
както следва: 

1.СПРЯМО ПОСТЪПИЛИТЕ ДЕЛА 
1.1 средно месечно постъпление изчислено на база 12 месеца 

при щат 11 съдии  - 19 дела 
1.2 средно месечно постъпление изчислено на база 12 месеца 

при действителнозает щат от 10 съдии  - 21 дела 
2. СПРЯМО РАЗГЛЕДАНИТЕ ДЕЛА 
2.1 средно месечно натоварване, изчислено на база 12 месеца 

при щат 11 съдии  - 21 дела 
2.2 средно месечно натоварване, изчислено на база 12 месеца 

при действително зает щат от 11 съдии  - 23 дела 
3.СПРЯМО СВЪРШЕНИТЕ ДЕЛА 
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3.1 средно месечно натоварване, изчислено на база 12 
месеца при щат 11 съдии  - 18 дела 

2.2 средно месечно натоварване, изчислено на база 12 месеца 
при действително зает щат съдии от 10  - 20 дела. 

През отчетната 2020 година действителната обща 
натовареност е 45,78 дела спрямо делата за разглеждане и 40,73 дела 
спрямо свършените дела. 

През 2019 г. действителната обща натовареност е  била 45,32 
дела спрямо делата за разглеждане и 41,61 дела спрямо свършените 
дела. 

През 2018 г. действителната обща натовареност е била 49,17 
дела спрямо делата за разглеждане и 45,14 дела спрямо свършените 
дела. 

Щата на съдиите и натовареността на съда са свързани и с 
щата на съдебните служители.  

Съотношението на магистрати към съдебни служители 
съобразно заетия щат към 01.07.2020 г. е 2,42 при средно за страната 
2,84.

Съотношението на магистрати, съдебни изпълнители и 
съдии по вписванията към съдебни служители съобразно заетия щат 
към 01.07.2020 г. е 1,85, при средно за страната 2,11. 

Въпреки отчитаното намаляване в натовареността по щат на 
Районен съд Плевен следва да се отбележи, че през отчетната 2020 
година възникнаха затруднения във връзка с нормалното 
организиране на работния процес поради липсата на достатъчно  
секретари и деловодители, които да обезпечат работата на отделните 
състави.  

Причина за възникналите затруднения, наложили полагането 
на много усилия за своевременното и адекватно взимане на най-
подходящите решения за осъществяване на нормалната дейност на 
съда са: висока натовареност в отделните служби;  увеличеният през 
2020 година с две бройки щат на магистратите, което налага отново 
необходимостта от кадрова обезпеченост на съдебните деловодства и 
състава на съдебните секретари, което да обезпечи по-добрата работа 
и по-бързото приключване на делата. Друга причина за настъпилите 
затруднения в организацията на работа е настъпилата в световен 
мащаб пандемия Ковид 19, която наложи отсъствието значителна 
част от служителите на Районен Плевен през различни периоди от 
време.  С цел обезпечаване нормалното протичане на съделните 
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заседания се наложи служшители от служба „ регистратура“ и „ 
Бюро Съдимост“ да  изпълняват функцията на съдебен скретар.   

Не на последно място,  за затрудненията в практическата 
организация на работата и нормалното протичане на работния 
процес допринесе и съкращаването на щатна бройка за длъжността 
„съдебен секретар“ и ограничаването на възможността за провеждане 
докрай на отпочнатата през 2020 година конкурсна процедура за 
длъжността „ съдебен деловодител“. 

През 2020 година и понастоящем всички граждански 
деловодители обслужват по два граждански състава, в заповедно 
производство работят 4 деловодители, всеки с по два граждански 
състава. В наказателното отделение на Районен съд – Плевен двама 
от деловодителите работят с по един съдия, останалите обслужват по 
два състава.  

Предстои фактическото запълване на щата на Районен съд 
Плевен  на незаетата длъжност“ Председател“ след провеждане на 
конкурс, както и завръщането от отпуск поради майчинство на съдия 
Силвия Даскалова. 

Налага се извода, че въпреки отчитаният спад в 
натовареността на Районен съд Плевен е необходимо кадровото 
обезпечаване на органа на съдебната власт с поне  още двама 
съдебни секретари и 1 деловодител. 

Съпоставка за натовареността спрямо останалите районни 
съдилища в областните центрове не може да бъде направена, тъй 
като не са изготвени и публикувани статистическите данни за всички 
съдилища. 

4. МАТЕРИАЛНА БАЗА И ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ  
–  КОМПЮТРИ, МРЕЖИ, ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ 

Съдебната палата в гр. Плевен е собственост на 
Министерство на правосъдието. Освен Районен съд - Плевен в 
сградата се помещават и Окръжна прокуратура - Плевен, Окръжен 
съд - Плевен, Районна прокуратура - Плевен, Служба по регистрация 
за особени залози - Плевен към и Областно звено „Охрана" гр. 
Плевен. С разделителен протокол е определена площта, която 
ползват съответните институции и на тази база и на база на заетите в 
съответната институция са определени и процентите за заплащане на 
общите разходи за ел.енергия, парно, вода и др. 
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Материално-техническата база в Районен съд Плевен е в 
много добро състояние. Съдът е снабден с необходимото оборудване, 
техника и софтуерни продукти, с което се обезпечава обработването 
на съдебните дела. Ежегодно се полагат усилия за поддържане и 
подобряване на материалната база и за осъвременяване на техниката, 
с която разполага съда.   

Съдът разполага с 6 оборудвани заседателни зали като зала 
№ 5 е определена за дежурна зала и е на разположение на 
определения за деня дежурен съдия от наказателно отделение. От 
13.06.2011 г. във всички съдебни зали се осъществява звукозапис от 
започването на съдебното заседание по всяко дело, до 
приключването му за деня, което значително улеснява секретарите 
при изготвянето на съдебнито протоколи – качествено и в срок. 

В Районен съд - Плевен има обособени 12 съдийски 
кабинети и 17 канцеларии, в които се помещава специализираната и 
обща администрация. Обособена са регистратура на РС - Плевен, 
намираща се на първия етаж на Съдебната палата, в която се приемат 
всички книжа, по които се образуват наказателни и граждански дела, 
жалби и протести, администрират се всички жалби и се придвижват 
наказателните и граждански дела за II–ра инстанция; приема се и 
регистрира входящата кореспонденция и регистратура за 
класифицирана информация. 

Районен съд - Плевен предоставя на гражданите информация 
чрез унифицирани наказателни табла, табели, брошури и устни 
справки подела, издава свидетелства за съдимост. Съдът разполага 
със собствен сайт, поддържан в актуално състояние и на който могат 
да се правят справки за съдебния район, структурата на съда, 
деловодства, отчет за дейността му. Предоставя се информация за 
насрочените съдебни заседания и ежедневно се публикуват 
съдебните актове по делата.  

Информационните технологии позволяват по-голяма 
прозрачност в работата на съда и улесняват гражданите при 
упражняване на правото за достъп до информация. Районен съд - 
Плевен има въведени утвърдени от председателя на съда Вътрешни 
правила за управлението на информацията, използването на 
компютърното оборудване и периферия, интернет, мрежови ресурси 
и организация на достъпа до тях. Сигурността на информацията в 
локалната мрежа се осигурява от използването на антивирусен 
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лицензиран програмен продукт „ЕSET”, предоставен от Висш 
съдебен съвет. 

Всички съдии и служители са обучени за работа с MS Office, 
Internet Explorer, Outlook Express, Adobe Acrobat Reader. Всички 
работни места са оборудвани с компютърна техника и са свързани в 
локална компютърна мрежа с 3 бр. сървъра. Компютрите се 
поддържат в много добро хардуерно и софтуерно състояние и 
отговарят на съвременните изисквания. В Районен съд - Плевен се 
експлоатира явна локална мрежа, в която се създават, обработват и 
съхраняват съдебни актове относно разглежданите дела от Районен 
съд - Плевен. Изградена е в периода 2004 г.-2005 г. Съдът използва 
правно - информационните продукти Апис- Право, Апис - Практика 
и Евро-право, Правно - информационните продукти са в мрежови и 
уеб вариант. 

Експлоатира се АИС "Бюра съдимост", в която се съдържа 
информация относно осъжданите лица с месторождение в съдебен 
окръг на Районен съд - Плевен, като всички прокуратури имат достъп 
до тази информация, а обмен между съдилищата се осъществява 
посредством криптирана връзка. АИС "Бюра съдимост" е внедрена и 
се използва от 06.04.2006г. Разработена е и се поддържа от ИНДЕКС 
БЪЛГАРИЯ ООД. 

Експлоатира се програмна система JES, обслужваща 
деловодството на Съдебно - изпълнителна служба при Районен съд 
гр. Плевен. В нея се съдържа информация за длъжници, взискатели и 
размер на задълженията по изпълнителните дела, разглеждани от 
държавните съдебни изпълнители при Районен съд - Плевен. 
Програмната система JES е внедрена и се използва от месец 
Декември 2006 г. Разработена е и се поддържа от „Темида 2000“ - 
Еди Чакъров. 

В Районен съд Плевен е изградена система за свързаност с 
Единният портала за електронно правосъдие за отдалечен достъп до 
електронните съдебни дела като достъпът до делата е строго 
регламентиран с нарочни Правила. 

От 01.09.2008 г. до 06.08.2020 година в Районен съд Плевен се 
администрираха всички постъпващи дела в деловодна програма САС 
„Съдебно деловодство”. 

Единната информационна система на съдилищата бе въведена в 
експлоатация в Районен съд Плевен на 06.08.2020г. За периода на 
функционирането ѝ – до 18.09.2020г. в нея се разпределяха, 
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образуваха и администрираха всички постъпващи в съда дела – 
общо 1310 на брой. Съгласно Решение на Висшия съдебен съвет 
образуването на дела в ЕИСС бе преустановено от 18.09.2020г. до 
31.12.2020г., през който период всички постъпващи дела в съда се 
разпределяха посредством Централизираната система за случайно 
разпределение на делата и администрираха в деловодна програма 
САС „Съдебно деловодство”. От 01.01.2021 година всички 
новопостъпващи дела се образуват, разпределят и обработват в 
ЕИСС. 

Всички новопостъпващи дела се въвеждат и разпределят в деня 
на постъпването им. 

В АИС САС "Съдебно деловодство" и понастоящем се 
обработват неприключилите образувани в нея дела и се съхраняват 
всички съдебни актове по делата, разглеждани от Районен съд – 
Плевен от 2009 г. до настоящият момент. Съществува криптирана 
връзка между съда и ЦУБИПСА (Централен Уеб Базиран Интерфейс 
за Публикуване на Съдебните Актове), където се публикуват 
обезличените от лични данни съдебните актове, слагащи край на 
делата. Съществува и криптирана връзка между АИС САС "Съдебно 
деловодство" на всички съдилища, по която се обменят данни за 
делата, изпращани по подсъдност за всеки съд.  

За нуждите на гражданското и наказателно правораздаване 
Районен съд - Плевен експлоатира, създадено съвместно с Окръжен 
съд Плевен Специализирано помещение „Синя стая“ за разпит на 
деца, на лица жертви на домашно насилие и трафик на хора. Същата 
е разположена извън сградата на Съдебната палата, оборудвана е със 
съответната аудио и видео техника, което осигурява извършването на 
отделни процесуални действия при спазване правилата за 
непосредственост и гарантиране най – добрият интерес на детето и 
правото му да изразява свободно всички свои възгледи по различни 
въпроси, които го касаят при отчитане уязвимостта на децата, жертви 
или свидетели на престъпления, особено на сексуални посегателства 
и недопускане на повторното им травмиране.

През 2020г. се експлоатира самостоятелно обособеното 
помещение във фоайето на I етаж в Съдебната палата, в което бе 
преместен дежурният секретар ГО, който извършва справки по 
телефона и обслужва граждани по дела за дежурен съдия от 
Гражданско отделение, което значително улесни работата на 
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гражданско отделение по време на дежурство, както и осигури 
бързина при обслужването на граждани. 

За 2020 г. бе особобено трето работно място в служба 
„Регистратура“, с оглед голямата натовареност на същата поради 
сканирането на всички постъпващи в съда документи.  

През 2020 г. бяха закупени 60 броя непрекъсваеми 
захранващи устройства, с които се обезпечи работата на всички 
съдебни служители, които до момента не разполагаха с такива. Също 
така бяха закупени два броя високоскоростни скенера, които 
замениха дефектирали такива в служба „Регистратура“. Закупени 
бяха два принтера и едно мултифункционално устройство, които 
замениха дефектирали такива в съдийски кабинети и служба 
„Деловодство“. Закупени бяха и 3 броя климатични системи, които 
замениха дефектирали такива в секретарски кабинети и служба 
„Архив“. След извършена обществена поръчка от Висшия съдебен 
съвет за доставка на техника, Районен съд Плевен получи 8 броя 
компютърни конфигурации.  

През 2020 г. по бюджета на съдебната власт от РС Плевен са 
внесени общо такси в размер на 693 704 лв, от които други приходи 
общо в размер на 8 385 лв/ суми по изпълнилени листове 1 956 лв, 
6 429 лева конфискувани суми/;  52 566 лева от глоби и 6 381 лв от 
внесен ДДС. 

През 2020 година от Бюро „ СЪДИМОСТ“ при Районен съд 
Плевен са издадени  общо 9 500 свидетелства за съдимост,  
справките да съдимост са 14 652. Техният брой през 2019 година е 
бил съответно12010 свидетелства за съдимост и справки за съдимост 
с общ брой 13714, а през 2018 година -  13783 свидетелства за 
съдимост  и 12820 справки за съдимост. 

5.СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

Районен съд Плевен се помещава в съдебната палата в град 
Плевен, заедно с ПлОС, ПлОП, ПлРП и ОЗ Охрана гр. Плевен. 

Помещенията на съда - съдийски кабинети, съдебни зали, 
канцеларии и сервизни помещения както бе отбелязвано и в 
предишните доклади се явяват крайно недостатъчни за нормалното 
функциониране на Районния съд и на службите към него. 
Съществува недостиг на канцеларии и на помещение за служба 
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„Архив“, съдиите работят по двама в кабинет, а в повечето 
канцеларии по 4-6 служители. Това създава затруднения за тях при 
едновременната обработка на делата след съдебно заседание. Все 
още не е решен въпроса с положението на съдебните служители и 
по-конкретно на деловодителите, които са непосредствено заети с 
обработването на огромния по обем доклад, като същевременно 
трябва да работят с граждани и адвокати. Работят при крайно 
неблагоприятни материални условия, въпреки направените 
преустройства - деловодителите са по 3 или 4 в стая, които 
обективно са непригодни да поемат толкова материали и хора. 
Отделено е заповедно деловодство, като продължават да работят 
четири деловодителки само с частни гр. дела, всяка от които 
обслужва три или четири състава, а останалите деловодители в 
гражданското деловодство обслужват по два граждански състава. 

Съществуващите в Районен съд Плевен  шест съдебни зали 
се използват рационално, като залите предоставени на гражданските 
състави след обяд се предоставят на наказателни състави в случаите 
когато имат нужда от извънредни заседания. Ежемесечно се изготвя 
график за разпределение на залите.  

В рамките на бюджета на Районен съд Плевен през отчетната 
2020 година бяха направени неотложни разходи за закупуване на 
най-необходимото  не само за функционирането на съда като 
институция, но и за подобряване удобствата в работна среда на 
съдиите и служителите. На изявилите желание съдии от Районен съд 
бяха закупени нови  офис столове/ по индивидуален избор на всеки 
от тях/. На съдебните секретари бяха закупени допълнителни офис 
шкафове. 

ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 
БРОЙ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДЕЛА - ГРАЖДАНСКИ И 

НАКАЗАТЕЛНИ. СРЕДНОМЕСЕЧНО ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА НА 
ЕДИН СЪДИЯ НА БАЗА 12 МЕСЕЦА.  

В края на отчетната 2020 година са останали висящи общо 
1181 дела, от които 367 броя наказателни дела и 814 броя гражданси 
дела. 

От останалите висящи към края на 2020 година  367 
наказателни дела като видове са 140 НОХД, 15 НЧХД, 15 дела по чл. 
78 А НК, 22 ЧНД, 0 разпити и 175 броя НАХД. 
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От останалите висящи към края на 2020 година 814 броя 
граждански дела като видове са както следва: Граждански дела по 
общияя ред 727 броя, 31 броя производства по чл. 310 ГПК, 0 броя 
административни дела, ч.гр.д. 21 броя, ч.гр. дела по чл. 410 и чл. 417 
ГПК - 8 броя и  27 броя други граждански дела. 

В началото на 2020 година са останали висящи  общо 773 
граждански дела и 215 наказателни дела. 

От висящите в началото на 2020 година 773 граждански дела 
като видове са както следва: Граждански дела по общия ред 673 
броя, 25 броя производства по чл. 310 ГПК, 2 броя административни 
дела,ч.гр.д. 15 броя, ч.гр.д. по чл. 410 и чл. 417 ГПК - 27 броя и  31 
броя други граждански дела. 

От висящите в началото на 2020 година 215 наказателни 
дела като видове са както следва: 83 НОХД, 16 НЧХД, 6 дела по чл. 
78 А НК, 15 ЧНД, 0 разпити  и 95 броя НАХД. 

През отчетната 2020 г. са постъпили общо 9724 дела, от 
които 7161 граждански и 2563 наказателни дела 

За сравнение през отчетната 2019 г. общо постъпилите  дела 
са били 10943 дела, от които 8247 граждански и 2696 наказателни 
дела. Наблюдава се тенденция към намаляване броя на постъпилите 
граждански дела с 1086 броя дела . Постъплението при 
наказателните дела е запазено в същите рамки като разликата между 
постъпилите наказателни дела през отчетната 2020 година и 2019 
година е 133 броя дела по - малко. 

От постъпилите 7161 граждански дела, 4 565 са частно 
граждански дела по чл. 410-417 от ГПК, 726 броя са други частно 
граждански дела, 1480 броя са граждански дела по общия ред, 7 броя 
административни дела, производства по чл. 310 от ГПК 113 броя и 
270 броя други граждански дела. 

 Средномесечното постъпление на един съдия в гражданско 
отделение на Районен съд Плевен на база 12 месеца при щат 15 броя 
съдии е 40 дела.

Средномесечното постъпление на един съдия в гражданско 
отделение, на база 12 месеца  при действително заетите 11 щатни 
бройки съдии е 54 дела. 
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 От постъпилите през 2020 година 2563 наказателни дела
като видове са както следва: 696 НОХД, 34 НЧХД, 117 дела по чл. 78 
а от НК, 909 са ЧНД,  61 ЧНД разпити и 746 НАХД.  

Средномесечното постъпление на един съдия в наказателна 
отделение на Районен съд Плевен, на база 12 месеца при 11 щатни 
бройки съдии е 19 броя дела. 

Средномесечното постъпление на един съдия в наказателно 
отделение на Районен съд Плевен, на база 12 месеца при 
действително заети 10 щатни бройки съдии е 21 броя дела. 

1. БРОЙ НА СВЪРШЕНИТЕ ДЕЛА – ГРАЖДАНСКИ И 
НАКАЗАТЕЛНИ. СРЕДНОМЕСЕЧНО СВЪРШЕНИ ДЕЛА 
ОТ ЕДИН СЪДИЯ НА БАЗА 12 МЕСЕЦА. 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 
През отчетната 2020 година са разгледани общо 2778 

наказателни дела, като от тях са приключени 2411 дела или 86,79%, в 
това число 639 НОХД, 35 НЧХД, 108 дела по 78 а от НК, 902 ЧНД, 
666 НАХД. Производствата по чл. 222 и чл. 223 НПК са общо 61 
броя и са приключени.  

Вид дело Брой 
НОХД 639
НЧХД 35
НАХД 666
78 А 108
ЧНД 902
ЧНД – разпити 61

От свършените общо 2411 наказателни дела, със съдебен акт 
по същество са приключени 1725 бря дела  или 72%. От  тях 132 броя 
са НОХД, 11 НЧХД, 94 дела по 78 а от НК, 827 ЧНД, 600 НАХД. 
Приключени с акт по същество са и общо 61 броя разпити като вид 
ЧНД. 

От общо свършените 2411 наказателни дела са прекратени 
общо 686 броя  дела или  25%, както следва: 507 броя НОХД,  от 
които с определения по чл. 382 НПК - 242 броя НОХдела, с 
определения по чл. 384 НПК  227 броя НОХ дела; 30 броя НОХД са 
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върнати за доразследване и 8 броя НОХдела са прекратени по 
други причини. Прекратени са общо 24 броя НЧХД, 14 броя дела по 
чл. 78 А НК, 75 броя дела като вид ЧНД и 66 броя НАХД. 

Средно месечно свършените дела от един съдия в 
наказателно отделение на Районен съд Плевен, на база 12 месеца при 
11 щатни бройки съдии е 18 броя дела. 

Средно месечно свършените дела от един съдия в 
наказателна отделение на Районен съд Плевен, на база 12 месеца при  
действително заети 10 щатни бройки съдии е 20 броя дела. 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
През отчетната 2020 година са разгледани  7934 наказателни 

дела, като от тях са свършени 7120 дела или 90%, в това число: 
Граждански дела по общия ред 1426 броя, 107 броя производства по 
чл. 310 ГПК, 9 броя административни дела,Ч.гр.д. 720 броя, Ч.гр.д. 
по чл. 410 и чл. 417 ГПК – 4 584 броя и  274 броя други граждански 
дела. 

Вид дело Брой 
Граждански дела 7120
Бързи производства 310 ГПК 107
Частно граждански дела по чл. 410 – 417 ГПК 4584
Ч.гр.д. 720
Други граждански дела 274
Административни дела 9

От свършените общо 7120 граждански  дела със съдебен акт 
по същество са приключени 6 028  или 84%. От  тях Граждански дела 
по общия ред 1084 броя, 68 броя производства по чл. 310 ГПК, 6 
броя административни дела,Ч.гр.д. 615 броя, Ч.гр.д. по чл. 410 и чл. 
417 ГПК – 4 036 броя и  219 броя други граждански дела. 

От общо свършените 7120 граждански дела са прекратени 
общо 1092 броя  дела или  15%, както следва: Граждански дела по 
общия ред 342 броя, от които със споразумение по чл. 234 ГПК 67 
броя и 275 броя п одруги причини; 39 броя производства по чл. 310 
ГПК от които със споразумение по чл. 234 ГПК 27 броя и 12 броя по 
други причини; 3 броя административни дела, Ч.гр.д. 105 броя, 
Ч.гр.д. по чл. 410 и чл. 417 ГПК – 548 броя и  55 броя други 
граждански дела. 
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Средно месечно свършените дела от един съдия в 
гражданско отделение на Районен съд Плевен, на база 12 месеца при 
15 щатни бройки съдии е 40 броя дела. 

Средно месечно свършените дела от един съдия в 
гражданско отделение на Районен съд Плевен, на база 12 месеца при  
действително заети 11 щатни бройки съдии е 54 броя дела. 

2. СРЕДНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА 
ДЕЛАТА - ОТ ПОСТЪПВАНЕ ДО ПОСТАНОВЯВАНЕ 
НА СЪДЕБЕН АКТ. 

От постъпване до постановяване на съдебен акт 
продължителността на разглеждане на делата е както следва: 

ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА:  
От разгледаните през 2020 г. 7934 граждански  дела, в 

тримесечен срок са свършени 6 634 дела или 83,52%.  
През 2020 година общо са разгледани 2153 граждански дела 

по общия ред, от тях в тримесечен срок са приключени  1000 броя 
дела или 46,45%. От общо свършените дела от този вид, 
приключените в 3 месечен срок съставляват 70%. 

През 2020 година общо са разгледани 138 производства по 
чл. 310 ГПК, от тях в тримесечен срок са приключени  90 броя дела 
или 65,22%. От общо свършените дела от този вид, приключените в 3 
месечен срок съставляват 84%. 

През 2020 година общо са разгледани 9 административни 
дела, от тях в тримесечен срок са приключени  7 броя дела или 78%.
От общо свършените дела от този вид, приключените в 3 месечен 
срок съставляват 78%. 

През 2020 година общо са разгледани 741 Ч.гр.д., от тях в 
тримесечен срок са приключени  704 броя дела или 95%. От общо 
свършените дела от този вид, приключените в 3 месечен срок 
съставляват 98%. 

През 2020 година общо са разгледани 4 592 ЧГрД по чл. 410 
и чл. 417 ГПК, от тях в тримесечен срок са приключени  4 580 броя 
дела или 99,74%. От общо свършените дела от този вид, 
приключените в 3 месечен срок съставляват 100%. 

През 2020 година общо са разгледани 301 други граждански 
дела, от тях в тримесечен срок са приключени  253 броя дела или 
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84%. От общо свършените дела от този вид, приключените в 3 
месечен срок съставляват 92%. 

 От общо свършените през 2020 година  7120 граждански 
дела, 6634 от тях са приключени в тримесечен срок или 93%. 

И през 2020 година се запазва високият процент на 
свърщшените в тримесечен срок граждански дела. 

За сравнение през през 2019 г са били разгледани общо 9097 
дела, в тримесечен срок са свършени 7835 дела или 86,13%. От общо 
разгледаните 4985 дела по чл. 410-417 от ГПК свършените в 
тримесечен срок са 4985 или 100%. От разгледаните 2709 
граждански дела свършените в тримесечен срок са 1581 или 
58,36%.От общо разгледаните 132 производства по чл. 310 от ГПК 
свършените в тримесечен срок са 103 или 78,03%.От общо 
разгледаните 8 административни дела свършените в тримесечен срок 
са 4 или 50%.От общо разгледаните 905 частно граждански дела 
свършените в тримесечен срок са 887 или 98,01%.От общо 
разгледаните 358 други граждански дела свършените в тримесечен 
срок са 315 или 87,99%. 

През 2018 г от общо разгледаните през същия период дела в 
тримесечен срок са били свършени 8691 дела или 96%, от които 
100% от частно граждански дела по чл. 410-417 от ГПК ; 1254 от 
гражданските дела или 80%, 110 дела от бързите производства или 
93%, 5 административни или 71%, 733 други частно граждански или 
98%, 361 други граждански дела.   

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА:  
От разгледаните през 2020 г. общо 2 778 наказателни  дела, в 

тримесечен срок са свършени 2 088 дела или 75,16%.  
През 2020 година общо са разгледани 779 НОХД, от тях в 

тримесечен срок са приключени  542 броя дела или 67%. От общо 
свършените дела от този вид, приключените в 3 месечен срок 
съставляват 85%. 

През 2020 година общо са разгледани 50 НЧХД, от тях в 
тримесечен срок са приключени  21 броя дела или 42%. От общо 
свършените дела от този вид, приключените в 3 месечен срок 
съставляват 60%. 

През 2020 година общо са разгледани 123 броя дела по чл. 78 
А НК, от тях в тримесечен срок са приключени  98 броя дела или 
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42%. От общо свършените дела от този вид, приключените в 3 
месечен срок съставляват 91%. 

През 2020 година общо са разгледани 924 ЧНД, от тях в 
тримесечен срок са приключени  890 броя дела или 96,32%. От общо 
свършените дела от този вид, приключените в 3 месечен срок 
съставляват 99%. 

През 2020 година общо са разгледани 61 ЧНД - разпити, от 
тях в тримесечен срок са приключени  61 броя дела или 100%. От 
общо свършените дела от този вид, приключените в 3 месечен срок 
съставляват 100%. 

През 2020 година общо са разгледани 841 НАХД, от тях в 
тримесечен срок са приключени  476 броя дела или 57%. От общо 
свършените дела от този вид, приключените в 3 месечен срок 
съставляват 71%. 

От общо свършените през 2020 година  2 411 наказателни 
дела, 2088 от тях са приключени в тримесечен срок или 87%. 

От разгледаните през 2019 г. 2958 дела, в тримесечен срок 
са свършени 2473 дела или 93,04%.  

От общо разгледаните 843 НОХД, свършените в тримесечен 
срок са 649 или 76,99%.  

От общо разгледаните 69 НЧХД свършените в тримесечен 
срок са 36 или 52,17%. 

От общо разгледаните 125 дела по чл. 78 А от НК 
свършените в тримесечен срок са 114 или 91,20%. 

От общо разгледаните 1015 ЧНД свършените в тримесечен 
срок са 993 или 97,83%. 

От общо разгледаните 107 разпита свършените в тримесечен 
срок са 107 или 100%. 

От общо разгледаните 799 НАХД свършените в тримесечен 
срок са 574 или 71,84%. 

От разгледаните през 2018 година 2805 наказателни дела в 
приключилите в  тримесечен срок са били 90% спрямо свършените и 
84% спрямо разгледаните. От приключилите 3100 наказателни дела,  
в тримесечен срок са приключили 2805 наказателни дела, от които 
782 НОХД или 90%, 28 НЧХД или 61%, 116 дела по чл. 78 а от НК 
или 92%, 1083 ЧНД или 98%, 89 ЧНД разпити или 100%, 707 НАХД 
или 82%. 
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Разгледано в процентно съотношение и при гражданските 
и при наказателните дела се запазва повишеният процент на 
разгледани и приключили дела в тримесечен срок.  

3. ОБЖАЛВАНИ ДЕЛА ЗА 2020 г. 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

През 2020 г. са обжалвани 449 дела. От инстанционен 
контрол са се върнали 541 дела, от които 411 решения и 130 
определения. От върнатите от обжалване решения по 411 дела, 
решенията по 213 са потвърдени или 51,8% са потвърдени, 
решенията по 56 дела са отменени или 13,6, 128 дела са потвърдени в 
една част или отменени в друга или 31,1%, решенията по 7 дела са 
изцяло обезсилени и върнати или не за ново разглеждане, решението 
по 1 дело е потвърдено в една част и обезсилено в другата, по 2 дела 
са отменени поради представяне на доказателства във въззивна 
инстанция, 2 дела за отменени/обезсилени поради отказ или 
оттегляне пред въззивна (касационна) инстанция на ИМ или 
постигане на спогодба, евентуално медиация пред въззивна 
(касационна) инстанция, решението по 1 дело е потвърдено в една 
част и обезсилено в друга поради отказ или оттегляне пред въззивна 
(касационна) инстанция на ИМ или постигане на спогодба, 
евентуално медиация пред въззивна (касационна) инстанция. От 
върнатите от обжалване 130 определения, 91 определения са 
потвърдени или 70%, 27 са отменени или 20,7%, 6 са изменени в една 
част и потвърдени в друга или 4,6%, 2 са отменени поради 
представяне на доказателства във въззивна инстанция.  

През 2019 г. са обжалвани 677 дела. От инстанционен 
контрол са се върнали 465 дела, от които 346 решения и 119 
определения. От върнатите от обжалване решения по 346 дела, 
решенията по 186 са потвърдени или 53,7% са потвърдени, 
решенията по 57 дела са отменени или 16,4%, 85 дела са потвърдени 
в една част или отменени в друга или 24,6%, решенията по 2 дела са 
потвърдени в една част и обезсилени в другата, по 3 дела са 
отменени поради представяне на доказателства във въззивна 
инстанция, 3 дела за отменени/обезсилени поради отказ или 
оттегляне пред въззивна (касационна) инстанция на ИМ или 
постигане на спогодба, евентуално медиация пред въззивна 
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(касационна) инстанция. От върнатите от обжалване 119 
определения, 74 определения са потвърдени или 62%, 35 са отменени 
или 29%, 8 са изменени в една част и потвърдени в друга или 7%, 2 
са отменени поради представяне на доказателства във въззивна 
инстанция.  

През 2018 г. са обжалвани 367 дела. От инстанционен 
контрол са се върнали 346 дела, от които 220 решения и 126 
определения. От върнатите от обжалване решения по 220 дела, 
решенията по 156 са потвърдени или 71% са потвърдени, решенията 
по 29 дела са отменени или 13%, 32 дела са потвърдени в една част 
или отменени в друга или 15%, решенията по 2 са отменени поради 
представяне на доказателства във въззивна инстанция. От върнатите 
от обжалване 126 определения, 82 определения са потвърдени или 
65%, 33 са отменени или 26%, 10 са изменени в една част и 
потвърдени в друга или 9%, 1 е отменено поради представяне на 
доказателства във въззивна инстанция.  

От посочените данни е видно, че през 2020 г. Значително е 
намалял броят на обжалваните дела. Причина за това е намаленият 
през 2020 г. брой разгледани граждански дела. Прави впечатление 
намаления процент изцяло отменени съдебни актове и увеличеният 
брой потвърдени в една част или отменени в друга актове.  

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

 През 2020 година са обжалвани общо 480 броя наказателни 
дела. 

През отчетната година 2020 от инстанционен контрол са се 
върнали общо 492 наказателни дела, както следва: 61 броя решения 
по НОХД, НЧХД и ЧНД, 135 определения по НОХД, НЧХД и ЧНД, 
286 решения по НАХД и 10 определения по НАХД.  

От обжалваните и върнати от инстанционен контрол 61 броя 
НОХД дела, 39 броя присъди са потвърдени или 63,93%, 11 броя 
НОХД са отменени и върнати за ново разглеждане или 18%,  3 броя 
присъди по НОХД са отменени и са постановени нови или 5%, 1 
брой присъда по НОХД е изменена в наказателната част по 
приложение на закона, 6 броя присъди по НОХД са изменени в 
наказателната част по отношение на наказанието или 9,84%, 1 брой 
присъда е изменена в гражданската част, 1 брой присъда е изменена 
относно режима на изтърпяване на наказанието.  
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От обжалваните и върнати от инстанционен контрол общо 
135 дела НОХД, НЧХД и ЧНД, по които са постановени 
определения, 97 броя от тях са потвърдени или 71,85%, 12 броя 
определения са отменени и върнати за ново разглеждане на 
първоинстанционния съд или 8,89%, 2 броя определения са отменени 
и върнати за ново разглеждане или 1,48%, 12 броя определенияу са 
отменени изцяро и са постановени нови или 8,89%,  3 броя 
определения са  изменни в наказателната част по приложението на 
закона или 2%, 7 броя определения са изменени в наказателната част 
по отношене на наказанието или 5%, 1 брой определение е отменено 
от ВКС по реда на възобновяването и върнати за ново разглеждане 
на първоинстанционния съд и 1 брой определение е изменено от 
ВКС по реда на възобновяването. 

През 2020 година са върнати от обжалване общо 296 НАХД с 
постановени решения и определения.  

От върнатите от инстанционен контрол общо 286 НАХД с 
постановени решения 188 броя са потвърдени или 66%, 56 броя 
решения са отменени изцяло и е постановено ново или 19,58%, 26 
броя решения са отменени изцяло и делата са върнати за ново 
разглеждане или 9%, 3 броя решения са отменени в едната част и 
потвърдени в друга, 5 броя решения са изменени само по отношение 
на санкцията и потвърдено в останалата част  или 1,75% и по 1 брой 
дело решението е отменено поради изтекла давност, прилагане на 
настъпил междувременно по-благоприятен закон или смърт на 
нарушителя. 

От върнатите от инстанционен контрол през 2020 година общо 
10 броя НАХД с постановени определения 5 от тях са потвърдени, 3 
от тях са отменени и е постановено ново,  1 определение е отменено и 
делото върнато за ново разглеждане, 1 брой определение е отменно в 
една част и потвърдено в друга. 

През 2019 г. от инстанционен контрол са се върнали общо 515 
наказателни дела,както следва: 91 броя решения по НОХД, НЧХД и 
ЧНД, 134 определения по НОХД, НЧХД и ЧНД, 271 решения по 
НАХД и 19 определения по НАХД.  

От обжалваните и върнати от инстанционен контрол през 
2019 година  91 броя НОХД дела, 50 броя присъди са потвърдени 
или 53,19%, 19 броя НОХД са отменети и върнати за ново 
разглеждане или 20,21%, 2 броя дела са отменени и върнати за ново 
разглеждане на прокурора, 2 броя присъди по НОХД са отменени и 
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са постановени нови, 2 броя присъди по НОХД са изменени в 
наказателната част по приложение на закона, 10 броя присъди по 
НОХД са изменени в наказателната част по отношение на 
наказанието, 1 брой присъда е изменена в гражданската част, 1 брой 
присъда е изменена относно режима на изтърпяване на наказанието, 
1 присъда е изменена в гражданската част и потвърдена в друга, по 2 
броя НОХД присъдита са изменени по реда на възобновяването и по 
1 брой НОХД е оставено без уважение искане за възобновяване на 
влязла в сила присъда. 

От обжалваните и върнати от инстанционен контрол през 
2019 година общо 134 дела НОХД, НЧХД и ЧНД, по които са 
постановени определения 92 броя от тях са потвърдени или 68,66%, 
17 броя определения са отменени и върнати за ново разглеждане на 
първоинстанционния съд или 12,69%, 14 броя определения са 
отменени и е постановено ново или 10,45%, 1 определение е 
изменено в наказателната част по приложение на закона, 5 
определения са изменени в наказателната част по отношене на 
наказанието, 1 брой определение е изменено относно режима на 
изтърпяване на наложеното наказание, 2 броя определения са 
изменени в наказателната част и потвърдени в друга и 2 броя 
определения са отменени от ВКС по реда на възобновяването и 
върнати за ново разглеждане на първоинстанционния съд. 

През 2019 година са върнати от обжалване общо 290 НАХД 
с постановени решения и определения.  

От върнатите от инстанционен контрол през 2019 година 
общо 271 НАХД с постановени решения 170 броя са потвърдени или 
62,73%, 60 броя решения са отменени изцяло и е постановено ново 
или 22,14%, 36 броя решения са отменени изцяло и делата са върнати 
за ново разглеждане или 13,28%, 1 брой решение е отменено в едната 
част и потвърдено в друга, 1 брой решение е изменено само по 
отношение на санкцията и потвърдено в останалата част и по 3 броя 
дела решенията са отменени поради изтекла давност, прилагане на 
настъпил междувременно по-благоприятен закон или смърт на 
нарушителя. 

От върнатите от инстанционен контрол през 2019 година 
общо 19 броя НАХД с постановени определения 17 от тях са 
потвърдени, 2 от тях са отменени и делата върнати за ново 
разглеждане. 
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За сравнение от обжалваните през 2018 година 116 НОХД 
са потвърдени 69 НОХД или 60% и 252 НАХД или 72%. Присъдите 
по 20 наказателни общ характер дела са отменени и върнати за ново 
разглеждане на РС или 17%, присъдите по 4 дела са отменени и е 
постановена нова присъда, присъдите по 4 дела са изменени в 
наказателната част по приложението на закона и по 13 дела са 
изменени в наказателната част по отношение на наказанието. 
Присъдата по 2 дела е изменена в частта относно режима на 
изпълняване на наказанието. Присъдата по едно дело е отменена по 
реда на възобновяването и делото е върнато за разглеждане от РС.  

През 2018 година от инстанционен контрол са се върнали и 
154 определения, от които 109 са потвърдени или 71%, 20 
определения са отменени и върнати за ново разгжледане на РС или 
13%, 5 са отменени и делото е върнато на прокурора, 8 са отменени и 
е постановено ново определение, 4 са изменени в наказателната част, 
4 изменени в гражданската част, 1 е възобновено и върнато за ново 
разглеждане на първоинстанционния съд, 1 е изменено. 

От върнатите през 2018 година от инстанционен контрол 350 
НАХД, решенията по 252 броя НАХД или 72% са потвърдени, 
решенията по 66 НАХД са отменени и е постановено друго решение 
или 19%, решенията по 19 дела са отменени и върнати за ново 
разглеждане или 5%, решенията по 8 дела са отменени в едната част 
и потвърдени в другата част, решенията по 4 дела са изменени по 
отношение на санкцията и потвърдени в останалата част, решението 
по 1 дело е отменено поради изтекла давност и т.н.  

От върнатите през 2018 година, 18 определения постановени 
по НАХД 10 са потвърдени, 4 са отменени и вместо тях е 
постановено друго определение 3 са отменени и делото е върнато за 
ново разглеждане,1 е изменено по отношение на санкцията. 

Статистическите данни, коментирани по – горе показват, че 
през отчетната 2020 година продължава тенденцията  по намаляване 
броя та обжалваните дела и тази по увеличаване броя на 
потвърдените съдебни актове по наказателни дела от всеки от 
горепосочените видове. 
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НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ НА БАЗА ДЕЛА ЗА 
РАЗГЛЕЖДАНЕ И СВЪРШЕНИ ДЕЛА. 

НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ 

През периода от 2018 – 2020 година в Районен съд Плевен 
остана непроменен броят на наказателните съдии по щат, а именно 
11 щатни бройки. През отчетният период, наказателно отделение  на 
Районен съд Плевен фактически правораздава в състав от 10 съдии, 
предвид командироването на съдия от същото отделение в 
Адмшистративен съд Плевен. 
  При общо постъпили през 2020 година 2 563 наказателни дела, 
средномесечното постъпление на един съдия в наказателна 
отделение на Районен съд Плевен, на база 12 месеца при 11 щатни 
бройки съдии   е 19 броя дела. 

Средномесечното постъпление на един съдия в наказателно 
отделение на Районен съд Плевен, на база 12 месеца при 
действително заети 10 щатни бройки съдии  е 21 броя дела. 

Данните за дейността на съдиите от наказателно отделение на 
Районен съд Плевен установяват, че при разгледани през 2020 година 
общо 2 778 наказателни дела, на базата на 12 месеца  при щат 11 
съдии, средната натовареност на съдия в наказателно отделение 
спрямо разгледаните дела е е 21 броя дела, а при действително заети 
10 щатни бройки съдии е 23 дела месечно. 

При общо свършени  през 2020 година 2411 наказателни дела, 
натовареността на съдия от наказателно отделение спрямо 
свършените дела е както следва: средно месечно свършените дела от 
един съдия в наказателно отделение на Районен съд Плевен, на база 
12 месеца при 11 щатни бройки съдии са 18 броя дела, а средно 
месечно свършените дела от един съдия в наказателно отделение на 
Районен съд Плевен, на база 12 месеца при  действително заети 10 
щатни бройки съдии е 20 броя дела. 

Горните данни за отчетната  2020 година оформят извода за 
намаляване на натовареността на съдиите от наказателно отделение в 
Районен съд  Плевен на база дела за разглеждане и свършените дела. 
Отчита се намаление в натовареността по щат като същата е била 
малко по – висока през предишните отчетни периоди. През 2018 
година натовареността на съдиите от наказателно отделение спрямо 
разгледаните дела е била 25,35, а спрямо свършените 23.48. През 
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2019 година натовареността на съдиите от наказателно отделение 
спрямо разгледаните дела е била 22,41, а спрямо свършените 20,78;  
Натовареността на съдиите по щат от наказателно отделение  на 
Районен съд Плевен през 2020 година  е 21.05, спрямо разгледаните 
дела и  18.27 спрямо свършените.   
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През отчетната 2020 година в Районен съд Плевен броят на 
съдиите от гражданско отделение по щат бе увеличен с 2 щатни 
бройки. От 13 съдии по щат на 15 съдии. През 2020 година 
гражданско отделение  на Районен съд Плевен фактически 
правораздава в състав от 11 съдии, предвид командироването на 
двама от съдиите от същото отделение съответно в  
Административен съд Плевен и Софийски районен съд, незаета 
остана щатната бройка зза Председател, 1 съдия е в отпуск по 
майчинство. 

При общо постъпили през 2020 година 7161 граждански дела 
средномесечното постъпление на един съдия в гражданско отделение 
на Районен съд Плевен на база 12 месеца при щат 15 броя съдии е 40 
дела, а средномесечното постъпление на един съдия в гражданско 
отделение, на база 12 месеца  при действително заетите 11 щатни 
бройки съдии е 54 дела. 

При общо разгледани през 2020 година 7 934 граждански дела 
средномесечното натоварване спрямо разгледаните дела на един 
съдия в гражданско отделение на Районен съд Плевен на база 12 
месеца при щат 15 броя съдии е 44 дела, а средномесечното 
натоварване спрямо разгледаните дела на един съдия в гражданско 
отделение, на база 12 месеца  при действително заетите 11 щатни 
бройки съдии е 60 дела. 

При общо свършени  през 2020 година 7120 наказателни дела, 
натовареността на съдия от гражданско отделение спрямо 
свършените дела е както следва: средно месечно свършените дела от 
един съдия в гражданско отделение на Районен съд Плевен, на база 
12 месеца при 15 щатни бройки съдии са 40 броя дела, а средно 
месечно свършените дела от един съдия в наказателно отделение на 
Районен съд Плевен, на база 12 месеца при  действително заети 11 
щатни бройки съдии е 54 броя дела. 

През 2020 година натовареността на съдиите по щат от 
гражданско отделение спрямо разгледаните дела е 44.08, а спрямо 
свършените 39.56.  И тук, статистическите данни сочат за 
намаляване в натовареността по щат като същата е била малко по – 
висока през предишните отчетни периоди. През 2019 година 
натовареността на съдиите от гражданско отделение спрямо 
разгледаните дела е била 58.31, а спрямо свършените 53.36; през 
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2018 година натовареността на съдиите от гражданско отделение 
спрямо разгледаните дела е била 63.35, а спрямо свършените 57.97. 
Действителната обща натовареност на съдиите от наказателно и 
гражданско отделение при Районен съд Плевен през отчетната 2020 
година, изчислена на базата на отработените човекомесеци е 45.78 
спрямо разгледаните дела и 40.73 спрямо свършените дела.  И тук се 
наблюдава тенденция към намаляване на натовареността, която през 
предишни отчетни периоди е била както следва:  през 2019 година 
45.32 спрямо разгледаните дела и 41.61 спрямо свършените; през 
2018 година – 49.17 спрямо разгледаните дела и 45.14 спрямо 
свършените. 

Като основна причина за намаляване общата натовареност на 
съдиите от Районен съд Плевен следва да се посочи значително 
намалелият брой на постъпващи дела  за разглеждане както в 
гражданско, така и в наказателно отделение. Друга причина е 
своевременното и срочно насрочване и разглеждане на делата от 
всички съдии в Районен съд Плевен, което е изводимо от малкия 
брой дела, останалия висящи в края на отчетния период – 1 181, при 
общо за разглеждане 10  712 граждански и наказателни дела през 
2020 година. Последното обуславя извода за висок процент на 
свършените дела през отчетния период, а именно: при общо за 
разглеждане 10.712 дела, свършени са  9531 или 89%. 

4. СЪПОСТАВКА РЕШЕНИ ПО СЪЩЕСТВО И 
ПРЕКРАТЕНИ ДЕЛА 

НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ 

През отчетната 2020 година от наказателно отделение на 
Районен съд Плевен са разгледани общо 2 778 наказателни дела. От 
тях, свършените са общо 2411 наказателни дела или 86,79%. 

От общо свършените през отчетната 2020 година 2 411 
наказателни дела, със съдебен акт по същество са приключили 1725 
броя дела  или 72%. От  тях 132 броя са НОХД, 11 НЧХД, 94 дела по 
78 а от НК, 827 ЧНД, 600 НАХД. Приключени с акт по същество са и 
общо 61 броя разпити като вид ЧНД. 
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Тук следва да се отбележи, че продължава установената 
тенденция към  запазване големият брой на наказателни дела, 
решени с акт по същество в отделните видове производства, макар и 
с леко намаление.

НОХД наказателни дела през 2020 година, решени с акт по 
същество са 132 дела, през 2019 година са били 153 дела и 181 дела 
през 2018 година. При НЧХД  през 2020 година броят им е 11, при 17 
за 2019 година и 12 за 2018 година. При делата като вид НАХД по 
чл. 78 А НК през 2020 година броят е 94, при 111 броя за 2019 година 
и 119 за 2018 година. Запазва се и големият броя  на решени с акт по 
същество дела като вид ЧНД: през 2020 година  те са 827, през 2019 
година – 913 и 1 020 през 2018 година. При НАХД по ЗАНН, 
решените с акт по същество дела са общо 600, през 2019 година 
техният брой е бил 638, през 2018 -  768 броя дела.  Отчитаното леко 
намаление на броя на делата решени с акт по същество се дължи на 
общото намаление в постъплението на наказателни дела. Но спрямо 
общо свършените през 2020 година 2 411 наказателни дела, тези с 
акт по същество са 1725  броя и съставляват 72%. 

Прекратените дела през отчетната 2020 година включват 
Наказателните дела от общ характер, приключили със споразумение 
по чл. 382 и чл. 384 НПК, НЧХД приключили със спогодба, 
върнатите за доразследване дела след прекратяване на съдебното 
производство пред първоинстанционния съд и такива прекратени по 
други причини. 

 От общо свършените 2411 наказателни дела, през 2020 
година  са прекратени общо 686 броя  дела или  25%, както следва: 
507 броя НОХД,  от които с определения по чл. 382 НПК - 242 броя 
НОХдела, с определения по чл. 384 НПК  227 броя НОХ дела; 30 
броя НОХД са върнати за доразследване и 8 броя НОХдела са 
прекратени по други причини. Прекратени са общо 24 броя НЧХД / 4 
със спогодба и 20 по длуги причини/, 14 броя дела по чл. 78 А НК, 75 
броя дела като вид ЧНД и 66 броя НАХД. 

Статистическите данни за 2020 година сочат на намаление  в 
общиа брой на прекратените наказателни дела. През 2020 година той 
е 686, при 804 за 2019 година и 911 за 2018 година.  Голям процент в 
групата на прекратените през 2020 година дела заемат делата като 
вид НОХД, приключили със споразумение по чл. 382 и чл. 384 НПК. 
През отчетната  2020 година общият брой на този вид дела е 469 или 
19,45% от общо свършените дела.  Като прекратени се отчитат и 
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приключилите със спогодба 4 броя НЧХД, които както и тези, 
решени със споразумение по чл. 381-384 НПК представляват част от 
свършените дела. 
  През 2019 година общият брой на прекратените със 
споразумение по чл. 381 – 384 НПК НОХДела или спогодба НЧХД е 
бил 565 или 22,83% от общо свършените за същия период общо 2 473 
наказателни дела. През 2018 година общият брой на прекратените 
със споразумение по чл. 381 – 384 НПК НОХДела или спогодба 
НЧХД е бил 634 или 20,45% от общо свършените зда същия период 3 
100 наказателни дела. Процентът на приключилите със споразумение 
наказателни дела, отчитани като прекратени и през 2020 година се 
запазва в същите граници при лек спад надолу. 

Статистическите данни за 2020 година установяват значително 
намаляване на наказателните НОХД дела, върнати за доразследване. 
През отчетният период техният брой е 30 и съставляват едва 1% от 
общо свършените 2 411 наказателни дела дела. През 2019 година 
общият брой на делата в тази група е бил 27, през 2018 година 54 
броя дела. 

Общият брой на прекратени по други причини наказателни дела 
от всички видове през отчетната 2020 година е значително по – 
малък от този през предходни отчетни периоди. През 2018 година 
прекратените наказателни дела по други причини са били общо 223, 
през 2019 година  212 броя, а през 2020 година техният брой е 183 и 
съставлява 7,59% от общо свършените 2 411 наказателни дела. 

Изложените по горе данни обуславят извода за това, че през 
отчетната 2020 година се запазва високият процент на наказателните 
дела, решени с акт  по същество. Последните съставляват 72% от 
общо свършените 2 411 дела. Наказателните общ и частен характер 
дела приключили с присъда съставляват 6% от общо свършените 
наказателни дела. Наказателните дела по чл. 78 А НК, приключили с 
акт по същество съставляват 4% от общо свършените дела,  делата 
като вид ЧНД съставляват 34% от приключилите наказателни дела. В 
тази група се отнасят всички производства по ЗЗ, чл. 306 ал. 1 т. 1 и 3 
НПК, чл. 87 НК, чл. 89 НК, чл. 24 от ЗБППМН и чл. 24 а от същия 
закон,  ЗМВР, чл. 64, 66 и 65 НПК, чл. 69 и чл. 69 А НПК, чл. 70, 72 и 
73 НПК, чл. 11 ал. 3 НПК чл. 368 ал. 1 НПК. 

Свършените с акт по същество НАХД по ЗАНН съставляват 
25%  от общо свършените наказателни дела. Проведените общо 61 
броя разпити съставляват 3% от общо свършените дела. 
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Прекратените наказателни дела  съставляват 28% от 
свършените дела, в това число:  НОХД, приключили със 
споразумение по чл. 382 и чл. 384 НПК и НЧХД - 19% от общо 
свършените дела; НОХД дела, върнати за доразследване  - 1% от 
общо свършените 2 411 наказателни дела дела, прекратените дела по 
други причини са 8% от общо свършените дела.  

ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ  

През отчетната 2020 година от гражданско  отделение на 
Районен съд Плевен са разгледани общо 7 934 наказателни дела. От 
тях, свършените са общо 7 120  наказателни дела или 89,74% или 
90%.

От общо свършените през отчетната 2020 година 7120 
граждански  дела, със съдебен акт по същество са приключили 6 028 
броя дела или 85%. От  тях 1084 броя са гражданските дела по общия 
ред, 68 са Гр. Дела по чл. 310 ГПК, Административните дела са 6, 
Ч.гр.д. 615 броя дела,  4036 Ч.гр.д. по чл. 410 – 417 ГПК, други 
граждански дела  219 броя. 

През отчетната  2020 година  се наблюдава намаление в броя 
на гражданските дела, решени с акт по същество. През 2020 година 
техният брой е 6028, при 7375 броя граждански дела през 2019 
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година и 8 079 през 2018 година. През 2020 година, решените с акт 
по същество граждански дела са 85% от общия брой на свършените 
дела, през 2019 година решените с акт по същество дела са били 89% 
от общо свършените за същия период и  98% от общо свършените 
през 2018 година граждански дела.  

През отчетната 2020 година прекратените граждански дела 
са общо  1092 броя и съставляват 15% от общо свършените  7 120 
граждански дела. В тази група се отчитат приключилите със 
спогодба по чл. 234 ГПК граждански дела – общо 94 броя или 1% от 
общо свършените, както и делата, прекратени по други причини 
общо 998 или 14% от общо свършените дела.

Прекратените през отчетната 2020 година граждански дела 
като видове са както следва: 342 гражданските дела по общия ред, 39 
са Гр. Дела по чл. 310 ГПК, Административните дела са  3, Ч.гр.д. 
105 броя дела,  548 Ч.гр.д. по чл. 410 – 417 ГПК, други граждански 
дела  55 броя. 

Статистическите данни показват, че през 2020 година има 
макар и малко увеличение на броя на прекратените граждански дела. 
През 2020 година техният брой е общо  1092, при 949 през 2019 
година и 965 през отчетната  2018 година. Това увеличение на делата 
в групата на прекратените дела се дължи  на  прекратените през 
отчетната 2020 година производствата по чл. 410 и чл. 417 ГПК а 
именно 548 броя дела. За сравнение техният брой през 2019 година е 
бил 333, а през 2018 година 398 броя. Основна причина за това е 
прекратяването на голяма част от този вид дела поради изпращането 
им по подсъдност предвид изменението на чл.411, ал.1 от ГПК от 
2015 год., с което се вмени на съда задължението да извършва 
служебна проверка на местната подсъдност при постъпване на 
заявлението, както и за изпращане на делото на местно компетентния 
съд, ако делото не му е подсъдно. 

Прекратяването на гражданските дела в останалите групи – 
граждански дела по общия ред,, производства по чл. 310 ГПК, 
административни дела, Ч.гр.д. и други граждански дела се дължи на 
изпращането им по подсъдност, на  неотстраняване на нередовности от 
страните или отказ от иск. 

Изложените по горе данни обуславят извода за това, че през 
отчетната 2020 година се запазва, макар и с леко намаление, 
високият процент на гражданските дела, решени с акт  по същество. 
Последните съставляват 85% от общо свършените граждански дела 



34

дела. От тях най - голям е процентът на свършените с акт по 
същество дела с предмет чл. 410 – 417 ГПК – 57%, следвани от 
гражданските дела по общия ред – 18%. След тях се нареждат делата 
от категорията  Частни граждански дела – 9% от общо свършените с 
акт по същество граждански дела,  Други граждански дела  - 3% от 
общо свършените с акт по същество граждански дела,  гражданските 
дела по чл. 310 ГПК –1% и административни дела, които са под 1% 
от   общо свършените с акт по същество  граждански дела. 

  Прекратените през отчетната 2020 година граждански дела 
са общо 1092 или  15% от общо свършените граждански дела. 
Прекратяването се дължи на обективни причини, а именно
изпращането им по подсъдност, на  неотстраняване на нередовности 
или отказ от иск или постигане на спогодба  между страните. 
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III. НАКАЗАТЕЛНО ПРАВОРАЗДАВАНЕ 

Постъпили наказателни дела 

В началото на отчетния период са останали висящи общо 
215 броя наказателни дела, от които 83 НОХД, 16 НЧХД, 6 НАХД, 
15 ЧНД  и 95 броя НАХД. 

През отчетната година 2020 година са постъпили за 
разглеждане общо 2 563 наказателни дела. През 2019 година техният 
брой е бил 2 712 наказателни дела, а през 2018 година  същият е бил 
3 079 броя дела. Наблюдава се минимално намаление в 
постъплението на наказателните дела . 

Намаление бележи и броя на разгледаните дела през 
отчетният период, а именно: през 2020 година са разгледани общо 
2 778 броя наказателни дела от различните видове. През 2019 година 
техният брой е бил 2958, а през отчетната 2018 година 3 346. 

Едновременно с това се запазва положителната тенденция на 
високият процент свършени наказателни дела от всички видове в 
срок до три месеца. Статастичестите данни за периода 2018 – 2020 
година потвърждават този извод. През 2020 година от общо 
разгледаните дела 2 778 наказателни дела са свършени 2 411 броя 
дела или 87% като от тях в срок до 3 месеца са приключили 78%. 
През 2019 година броят на свършените дела е 2 743 броя дела или 
92,73% като в тримесечен срок приключили 90,16%.. През 2018 
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година броят на свършените наказателни дела е е 873 или 90%, в 
тримесечен срок са свършени или 90% от тях.  

От общо разгледаните пред 2020 година 2 778 наказателни 
дела, свършените са  общо 2411 наказателни дела. От тях със съдебен 
акт по същество са приключени 1725 броя дела  или 72%. От  тях 132 
броя са НОХД, 11 НЧХД, 94 броя  дела по 78 а от НК, 827 ЧНД, 600 
НАХД. Приключени с акт по същество са и общо 61 броя разпити 
като вид ЧНД. 

От общо свършените 2411 наказателни дела са прекратени 
общо 686 броя  дела или  25%, както следва: 507 броя НОХД,  от 
които с определения по чл. 382 НПК - 242 броя НОХдела, с 
определения по чл. 384 НПК  227 броя НОХ дела; 30 броя НОХД са 
върнати за доразследване и 8 броя НОХдела са прекратени по други 
причини. Прекратени са общо 24 броя НЧХД, 14 броя дела по чл. 78 
А НК, 75 броя дела като вид ЧНД и 66 броя НАХД. 

През отчетната 2020 година са постановени общо 143 броя 
присъди по НОХД и НЧХД. Най – голям е броя на постановените 
присъди за престъпления против собствеността – 64 броя. Следват ги 
тези за извършени престъпления против брака и семейството – 21 
броя; общоопасни престъпления – 16 броя, 4 от които за по чл. 354 а 
ал. 3,4,5 НК; престъпления против личността – 7 броя, от които 4 
броя за извършено престъпление по чл. 129 ал. 1 НК; 7 броя присъди 
за извършени други престъпления против личността -  по чл. 149 ал. 
1 НК – 1 брой присъда и 1 брой присъда за извършено престъпление 
по чл. 152 ал. 1 НК. За престъпления против стопанството са 
постановени общо  5 присъди, 4 присъди за престъпление против 
дейността на държавните органи и обществените организации, 5 броя 
присъди за извършени документи престъпления  и 2 броя присъди за 
извършени престъпление  против реда и общественото спокойствие. 
Приз отчетната 2020 година  се запазва тенденцията по най – висок 
ръст на присъдите, постановени за извършени престъпления против 
собствеността. Приключените с присъди наказателни дела съставляват 6% от 
общо свършените дела.

Пред отчетната 2020 година са постановени общо 469 броя с 
определения по реда на чл. 381 – 384 НПК, които съставляват 19% от 
общо свършените наказателни дела и 17% от общо разгледаните. 
Проведени са 47 броя съкратени производства по глава 27 НПК, 
разгледани са 111 броя бързи производства. 
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През отчетната година са разгледани 124 броя 
производства по реда на чл. 306 ал. 1 т. 1 НК за определяне на общо 
наказание, от които свършени са 115 или 93%. 

През отчетната година са разгледани 24 броя производства 
по молби за реабилитация, от които свършени са 22 или 92%. 

Разгледаните производства по реда на чл. 89 НК са общо 10 
броя, от които свършени са 10 броя или 100%. 

През отчетната 2020 година пред Районен съд Плевен  е 
разгледано 1 производство по ЗББППМН  и същото е приключено. 

През 2020 г. в Плевенския районен съд НЕ са внесяни и 
разглеждани дела със значим обществен интерес.  

През 2020 година са постановени общо 600 решения по 
НАХД по реда на чл. 63 ЗАНН.  Най голям е броят на постановените 
съдебни актове по постъпили жалби срещу наказателни 
постановления, издадени от КАТ – 233 броя, следвани от  тези 
против актове на МВР – 197 броя/ в това число и издадените 
електронни фишове по ЗдвП/, НАП – 48 броя, 22 броя против актове 
на Общини, 8 броя решения от Комисия за защита на потребителите. 
Постановените решения по НАХД против издадени от Здравна 
инспекция наказателни постановления са общо 3 на брой, против 
актове на Агенция „ Митници „ 2 броя, по 2 решения против актове 
на АДФИ и ДНСК и по 1 брой решение против актове, издадени от 
КРС, ДАНС и Патентно ведомство. Тук най – голям дял  заемат 
решенията постановени по издадени актове от КАТ. През изминалата 
2020 година решенията, постановени по НАХД по УБДХ са общо 2 
броя. 

Следва да се отбележи, че през отчетната 2020 година 
съответно на намалението в общото постъпление на наказателни 
дела  макар и малко намалява и броя на приключилите наказателни 
дела със съдебен акт по същество. Техният брой  през 2020 година е  
1725 дела  или 72%. През 2019 година, приключени със съдебен акт 
по същество наказателни дела са били 1939 броя от свършените или 
65,55%, през 2018 година техният брой е бил 2189 или 71% от общо 
свършените дела.  Намаление се отчита в броя на постановените 
присъди и проведените производства по реда на съкратеното съдебно 
следствие. През 2020 година тези производствата по глава 27 НПК са 
общо 47, през 2019 година техният брой е бил 61, а през 2018 година 
104.
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През отчетната 2020 година Районен съд Плевен 
осъществява своята правораздавателна дейност в състав от 10 съдии. 
При този съдийски състав общото постъпление през 2020 година е 2 
563 наказателни дела като  средномесечното постъпление на един 
съдия в наказателно отделение на Районен съд Плевен, на база 12 
месеца при действително заетите 10 щатни бройки съдии  е 21 броя 
дела. 

През отчетната 2020 година в Районен  съд Плевен са 
разгледани общо 2 778 наказателни дела, която цифра на базата на 12 
месеца  при действително заети 10 щатни бройки съдии, определя 
средна месечна натовареност 23 дела. 

При общо свършени  през 2020 година 2411 наказателни 
дела, натовареността на съдия от наказателно отделение спрямо 
свършените дела е 20 броя дела средно месечно, определено на база 
12 месеца при  действително заети 10 щатни бройки съдии. 

През отчетната 2020 година  в наказателно отделение на 
Районен съд Плевен са насрочени общо 1553 съдебни заседания., от 
които 1 440 по дела от общ и частен характер. Броя на отложените 
съдебни заседания е общо 810 или 52%. 

От насрочените през 2019 година общо 1563 дела броят на 
отложените е  бил 880 или 56%, през 2018 година при насрочени 
1891 дела, броят на отложените е бил 951 или 50%. В сравнение с 
предходните години е налице тенденция към намаляване на броя на 
отложените дела. 

Причините за отлагането на делата и през отчетната 2020 
година са от обективен характер, а именно: фактическата сложност 
на делата, необходимост от събиране на нови доказателства, 
нередовно призоваване на подсъдимите и пострадалите, както и 
неявяването на страни по делата. нередовно призоваване и неявяване 
на страни или съдебни заседатели, многобройни доказателствени 
искания на страните по НЧХД. Причина от обективен характер за отлагане 

на делата през изминалата годена бе и настъпилата през 2020 г. в световен 
мащаб пандемия от Ковид-19, наложила обявяване в страната на 
извънредно положение, което доведе до преустановяване работата на 
съдилищата за един относително дълъг период от време, затрудни се 
съществено призоваването на страните, както и множество дела бяха 
отлагани поради заболяване на страни, процесуални представители, 
магистрати. 
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РАЗГЛЕДАНИ ДЕЛА ПО ВИДОВЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 
ПО НК. 

През 2020 година са постъпили общо  20 броя дела за 
извършени ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА. С 
останалите от несвършени в началото на периода общият брой на 
разгледаните дела в тази група е 27 броя дела.  18 броя дела от тях са 
свършени или 67%.  13 броя дела за извършени престъпления против 
личността са приключени в срок до три месеца или 48% от общо 
свършените дела в групата. Постановени са 7 присъди,10 дела са 
приключили със споразумение по чл. 381-384 НПК, 11 са 
прекратени. 

През 2020 година са постъпили общо  32 броя дела за 
извършени ДРУГИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА. С 
останалите от несвършени в началото на периода общият брой на 
разгледаните дела в тази група е  38 броя дела.  25 броя дела от тях са 
свършени или 66%.  18 броя дела за извършени престъпления против 
личността са приключени в срок до три месеца или 47% от общо 
свършените дела в групата. Постановени са 7 присъди,15 дела са 
приключили със споразумение по чл. 381-384 НПК. 

За сравнение през 2019 година за престъпления против 
личността са постъпили 24 броя НОХД дела, като от предишен 
период за разглеждане са останали 4 броя дела. Разгледани са общо 
28 НОХД, от тях свършените са 22 или 79%. В тримесечн срок са 
приключили 17 броя дела или 61%. По същество са решени 9 НОХД, 
прекратени са 13 броя като 9 броя от тях с определение по реда на чл. 
381-384 НПК. 

 През 2018г са постъпили 45 дела за престъпления против 
личността, срещу 24 дела за престъпления против личността пр3з 
2017 година.  От предходни периоди са останали несвършени 10 
дела от този вид или през 2018 г. са разгледани общо 55 дела, от 
които са свършени 47 или 85%, от тях в тримесечен срок са 
приключили 32 или 68%. 

През 2020 година е налице е тенденция за запазване броя на 
постъплението по този вид дела в сравнение с предходните години 
година. Следва да се отбележи, че това са едни от най-тежките за 
разглеждане дела в Плевенски районен съд, характеризиращи се с 
фактическа и правна сложност. 
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През 2020 година са постъпили общо  6 броя дела за 
извършени ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВАТА НА 
ГРАЖДАНИТЕ. С останалите от несвършени в началото на 
периода, общият брой на разгледаните дела в тази група е  7 броя 
дела.  7 броя дела от тях са свършени или 100%.  6 броя дела за 
извършени престъпления против ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ са 
приключени в срок до три месеца или 86% от общо свършените дела 
в групата. Постановени са 1 присъда, 6 дела са приключили със 
споразумение по чл. 381-384 НПК. 

За сравненние през 2019 година за престъпления против 
правата на гражданите са постъпили 10 броя НОХД дела, като от 
предишен период за разглеждане са останало 1 брой дело. 
Разгледани са общо 11 НОХД, от тях свършените са 10 или 91%. В 
тримесечен срок са приключили 9 броя дела или 83%. По същество 
са решени 2 НОХД, прекратени са 8 броя като 8 броя от тях с 
определение по реда на чл. 381-384 НПК. 

През 2018 г. в Плевенски районен съд са постъпили за 
разглеждане 3 дела за престъпления против правата на гражданите 
.Разгледани са 3 дела от този вид, като са свършени 2 дела, от тях 2 в 
тримесечен срок. 

През 2020 година са постъпили общо  27 броя дела за 
извършени ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕСТВОТО 
И МЛАДЕЖТА. С останалите от несвършени в началото на 
периода, общият брой на разгледаните дела в тази група е  36 броя 
дела.  25 броя дела от тях са свършени или 69%.  14 броя дела за 
извършени престъпления против брака, младежта и семейството са 
приключени в срок до три месеца или 56% от общо свършените дела 
в групата. Постановени са 21 присъди, 4 дела са приключили със 
споразумение по чл. 381-384 НПК. 

За сравнение през 2019 година за престъпления против 
брака, семейството и младежта са постъпили 39 броя НОХД дела, 
като от предишен период за разглеждане са останали 8 броя дела. 
Разгледани са общо 47 НОХД, от тях свършените са 38 или 81%. В 
тримесечен срок са приключили 24 броя дела или 51%. По същество 
са решени 26 НОХД, прекратени са 12 броя като 7 броя от тях с 
определение по реда на чл. 381-384 НПК. 

През 2018 г. в ПлРС са постъпили 34 дела за престъпления 
против брака, семейството и младежта. Разгледани са 40 дела, от 
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които са приключени 32 дела или 80%. От тях в тримесечен срок са 
приключили 22 дела или 69%. 

В горната група се отчита намаляване броя на постъпилите и 
разгледани дела за престъпление против брака, младежта и 
семейаството. 

През 2020 година са постъпили общо  176 броя дела за 
извършени ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА. С 
останалите от несвършени в началото на периода, общият брой на 
разгледаните дела в тази група е  215 броя дела.  167 броя дела от тях 
са свършени или 78%.  121 броя дела за извършени престъпления 
против собствеността са приключени в срок до три месеца или 72% 
от общо свършените дела в групата. Постановени са 64 присъди, 89 
дела са приключили със споразумение по чл. 381-384 НПК. 

За сравнение през 2019 година постъпилите НОХД за 
престъпления против собствеността са били 194 броя дела, като от 
предишен период за разглеждане са останали 40 броя дела. 
Разгледани са общо 234 НОХД, от тях свършените са 195 или 83%. В 
тримесечн срок са приключили 152 броя дела или 67%. По същество 
са решени 67 НОХД, прекратени са 128 броя като 113 броя от тях с 
определение по реда на чл. 381-384 НПК. 

През 2018 г. са разгледани 266 дела за престъпления против 
собствеността, от които 28 несвършени от предходен период и 238 
новопостъпили. От разгледаните 266 дела за престъпления против 
собствеността са приключинш 226 дела или 85%, от тях в тримесечен 
срок са приключили 195 дела или 86%. 

Налице е тенденция на запазване на постъплението на този 
вид дела в сравнение с предходните години. 

През 2020 година са постъпили общо  64 броя дела за 
извършени ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО. С 
останалите от несвършени в началото на периода, общият брой на 
разгледаните дела в тази група е  65 броя дела.  58 броя дела от тях са 
свършени или 89%.  54 броя дела за извършени престъпления против 
стопанството  са приключени в срок до три месеца или 83% от общо 
свършените дела в групата. Постановени са 5 присъди, 53 дела са 
приключили със споразумение по чл. 381-384 НПК. 

За сравнение през 2019 година за престъпления против 
стопанството са постъпили 68 броя НОХД дела, като от предишен 
период за разглеждане са останали 7 броя дела. Разгледани са общо 
75 НОХД, от тях свършените са 74 или 99%. В тримесечн срок са 
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приключили 67 броя дела или 89%. По същество са решени 6 
НОХД, прекратени са 68 броя като 67 броя от тях с определение по 
реда на чл. 381-384 НПК. 

 През 2018 г. са постъпили 104 дела за престъпления против 
стопанството.От предходен период са останали несвършени 10 дела 
или са разгледани 114 дела. От тях са свършени 107 дела или 94%.В 
тримесечен срок са свършени 96 дела или 90%. 

През 2020 година са постъпили общо  25 броя дела за 
извършени ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕЙНОСТТА НА 
ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ. С останалите от несвършени в началото на 
периода, общият брой на разгледаните дела в тази група е  28 броя 
дела.  25 броя дела от тях са свършени или 89%.  21 броя дела за 
извършени престъпления против дейността на държавните органи и 
обществените организации са приключени в срок до три месеца или 
84% от общо свършените дела в групата. Постановени са 4 присъди, 
21 дела са приключили със споразумение по чл. 381-384 НПК. 

За сравнение през 2019 година за престъпления против 
дейността на държавните органи и обществените организации са 
постъпили 27 броя НОХД дела, като от предишен период за 
разглеждане са останали 2 броя дела. Разгледани са общо 29 НОХД, 
от тях свършените са 26 или 87%. В тримесечн срок са приключили 
24 броя дела или 83%. По същество са решени 4 НОХД, прекратени 
са 22 броя като 18 броя от тях с определение по реда на чл. 381-384 
НПК. 

През 2018 г. са постъпили 13 дела за престъпления против 
дейността на държавни органи и обществени организации, като от 
предходен период са останали несвършени 2 дела. Разгледани са 15 
дела, от които са свършени 13 дела или 87%, от тях 9 в тримесечен 
срок или 69%. 

През 2020 година са постъпили общо  33 броя дела за 
извършени ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ. С останалите от 
несвършени в началото на периода, общият брой на разгледаните 
дела в тази група е  38 броя дела.  30 броя дела от тях са свършени 
или 79%.  28 броя дела за извършени документни престъпления са 
приключени в срок до три месеца или 93% от общо свършените дела 
в групата. Постановени са 5 присъди, 25 дела са приключили със 
споразумение по чл. 381-384 НПК. 
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За сравнение през 2019 година за документни 
престъпления са постъпили 48 броя НОХД дела, като от предишен 
период за разглеждане са останали 7 броя дела. Разгледани са общо 
55 НОХД, от тях свършените са 50 или 91%. В тримесечн срок са 
приключили 42 броя дела или 76%. По същество са решени 6 НОХД, 
прекратени са 44 броя като 44 броя от тях с определение по реда на 
чл. 381-384 НПК. 

 През отчетната 2018 г. са постъпили 56 дела за документни 
престъпления, от предходен период са останали несвършени 4 дела. 
Разгледани са 60 дела, от които са свършени 53 дела или 88%, от тях 
51 или 96% са свършени в тримесечен срок. 

През 2020 година са постъпили общо  19 броя дела за 
извършени ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕДА И 
ОБЩЕСТВЕНОТО СПОКОЙСТВИЕ. С останалите от 
несвършени в началото на периода, общият брой на разгледаните 
дела в тази група е  19 броя дела.  14 броя дела от тях са свършени 
или 74%.  13 броя дела за извършени престъпления против реда и 
общественото спокойствие са приключени в срок до три месеца или 
93% от общо свършените дела в групата. Постановени са 2 присъди, 
останалите са приключили със споразумение по чл. 381-384 НПК. 

През 2019 година за престъпления против реда и 
общественото спокойствие са постъпили 27 броя НОХД дела, като от 
предишен период за разглеждане са останали 3 броя дела. Разгледани 
са общо 30 НОХД, от тях свършените са 30 или 100%. В тримесечн 
срок са приключили 23 броя дела или 77%. По същество са решени 9 
НОХД, прекратени са 21 броя като 18 броя от тях с определение по 
реда на чл. 381-384 НПК. 

През 2020 година са постъпили общо  294 броя дела за 
извършени ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ. С останалите от 
несвършени в началото на периода, общият брой на разгледаните 
дела в тази група е  306 броя дела.  270 броя дела от тях са свършени 
или 88%.  254 броя дела за извършени общоопасни престъпления са 
приключени в срок до три месеца или 94% от общо свършените дела 
в групата. Постановени са 16 присъди, 254 са приключили със 
споразумение по чл. 381-384 НПК. 

За сравнение през 2019 година за общоопасни престъпления 
са постъпили 280 броя НОХД дела, като от предишен период за 
разглеждане са останали 16 броя дела. Разгледани са общо 296 
НОХД, от тях свършените са 284 или 96%. В тримесечн срок са 
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приключили 266 броя дела или 90%. По същество са решени 19 
НОХД, прекратени са 265 броя като 256 броя от тях с определение по 
реда на чл. 381-384 НПК.  

През 2018 г. постъпилите дела за общоопасни престъпления 
са били 364 дела за, срещу 443 дела за 2017 г., срещу 335 НОХД за 
общоопасни престъпления през 2016 г., През 2018 година с 
останалите несвършени 20 дела от този вид са разгледани общо 384, 
от тях са свършени 368 или 96%, от тях в тримесечен срок са 
приключени 343 или 93%.  

Значителен ръст като постъпление през отчетната година  
2020 година бележат делата за извършени ОБЩООПАСНИ 
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ. Най голям брой при тях са постановените  
определения по чл. 381 – 384 НПК – 254 броя, присъдите са 16 на 
брой. След тях следват делата за извършени ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 
ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА, чието постъпление  като брой се 
запазва и през 2020 година като в тази група са най – много 
постановените присъди – 64 броя.   През 2020 година  е увеличен и 
броя на престъпленията против личността, следвани от 
престъпленията против стопанството и дейността на държавните и 
обществени организации. Ръст бележат и делата за извършени 
документни престъпления. 

Анализът на дейността на Районен съд Плевен през 
отчетната 2020 година води до извода за запазване на тенденцията от 
предишни периоди за високият процент на свършените наказателни 
дела спрямо разгледаните, както и тази за решаването им в 
тримесечен срок. През 2020 година от общо разгледаните 2 778 
наказателни дела са свършени 2 411 броя дела или 87% като от тях в 
срок до 3 месеца са приключили 78%.  

Прекратените наказателни дела през отчетният период  
съставляват 28% от всички свършени дела, в това число:  НОХД, 
приключили със споразумение по чл. 382 и чл. 384 НПК и НЧХД - 
19% от общо свършените дела; НОХД дела, върнати за 
доразследване  - 1% от общо свършените 2 411 наказателни дела дела 
и 8% прекратени дела по други причини. 

Статистическите данни за работата на Районен съд Плевен 
през отчетната 2020 година показват и запазване на тенденцията по 
увеличаване броя на потвърдените съдебни актове по  всеки от 
видовете наказателни дела. 
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От обжалваните и върнати от инстанционен контрол 61 
броя НОХД дела, 39 броя присъди са потвърдени или 63,93%,  

От обжалваните и върнати от инстанционен контрол общо 
135 дела НОХД, НЧХД и ЧНД, по които са постановени 
определения, 97 броя от тях са потвърдени или 71,85%,  

От върнатите от инстанционен контрол общо 286 НАХД с 
постановени решения 188 броя са потвърдени или 66%,  

От върнатите от инстанционен контрол през 2020 година 
общо 10 броя НАХД с постановени определения 5 от тях са 
потвърдени, 3 от тях са отменени и е постановено ново,  1 
определение е отменено и делото върнато за ново разглеждане, 1 
брой определение е отменно в една част и потвърдено в друга. 

След анализ на касационната практика по постановени 
въззивни решения от Районен съд Плевен по НАХД по реда на  
ЗАНН, с които е постановена отмяна на крайният санкзционен акт на 
наказващият орган и през отчетната 2020 година са отграничени 
следните групи причини:  

1. Нарушение на материалния закон от актосъставителя, 
наказващият орган или от първостепеннният съд при събиране, 
обсъждане и оценка на доказателствената съвкупност - неправилно 
издирване и прилагане на нарушената законна разпоредба и/или 
санкционна норма, противоречие или несъвпадение между 
нарушените с деянието законни разпоредби и санкционния състав, 
неприлагане, или неправилно прилагане на привилегирован 
санкционен състав, нарушения на чл.18 от ЗАНН (при множество 
нарушения, които не са отделно описани и квалифицирани, или са 
санкционирани само с едно наказание). 

2. Разминаване в доказателствените и правни изводите на 
съдилищата относно съставомерността и доказаността на деянието и 
неговото авторство, наличие или липса на извършено 
административно нарушение, или санкционираното лице не е 
надлежен субект на нарушението, за което е санкционирано;  

3. Нарушение на сроковете по чл.34, ал. 1 или ал. 3 от ЗАНН 
за образуване на административнонаказателното производство и/или 
за издаване на наказателното постановление след съставен акт.  

4. Пороци, пропуски и противоречия в съдържанието и 
задължителните реквизити на акта и наказателното постановление, 
включително процесуални нарушения на чл.40, ал.1 и ал 2, чл.42, т.3, 
чл. 44, ал. 1, на чл.57, ал. 1, т. 5 ЗАНН.  
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5. Противоречива преценка на инстанционните съдилища 
за наличието или отсъствието на предпоставки за приложение на 
института на чл.28 б.”а” от ЗАНН, без оглед характера на 
нарушението (резултатно, формално, на поставяне в опасност и т.н.).  

Дейността на всеки от съдиите в НАКАЗАТЕЛНО 
ОТДЕЛЕНИЕ през отчетната 2020 година е следната: 

СЪДИЯ ДИМИТЪР КИРИЛОВ – съдия докладчик на І - ви 
наказателен състав, е насрочил и разгледал общо 315 бр. наказателни 
дела, от които 283 са новопостъпилите и 32 останали несвършени от 
предходни периоди.  

От новопостъпилите общо 283 бр. дела като видове са: 74 
НОХД, 5 НЧХД, 12 по чл. 78 а от НК, 13 ЧНД и 799 НАХД. 

От общо разгледаните 315 броя дела са свършени 266 
наказателни дела или 84%.  

От свършените дела, са решени по същество общо 195 дела, 
от които 21 НОХД, 1 НЧХД, 8 по чл. 78 а от НК, 106 ЧНД и 59 
НАХД. Прекратени са общо 71 дела, от които 53 НОХД, 3 НЧХД, 0 
по чл. 78 А НК, 7 ЧНД и 8 НАХД. От свършените общо 266 дела, в 
тримесечен срок са свършени 223 или 83%. В края на периода са 
останали несвършени 49 дела. 

От свършените от съдия Кирилов общо 266 дела са 
обжалвани общо 54 броя дела. 

Съгласно индекси, утвърдени с Решение по протокол от 
месец юли на 2015 година на Комисия „Професионална 
квалификация, информационни технологии и статистика“, 
резултатите от проверка на съдебните актове, постановени от съдия 
Кирилов и обжалвани пред горна инстанция са както следва: 

  Пред по – горна инстанция през посочения период са 
обжалвани общо 54 броя дела от които 10 НОХД с постановени 
присъди, общо 13 броя НОХД, НЧХД и ЧНД дела с постановени 
определения и 31 НАХД с постановени решения. 

От обжалваните 10 броя НОХД с постановени присъди, 9 са 
потвърдени, 1  брой присъда е изменена в наказателната част по 
отношение на наказанието. 

От обжалваните общо 13 броя НОХД, НЧХД и ЧНД дела с 
постановени определения резултатите от въззивната проверка са 
както следва: 7 са потвърдени, 1 брой дело е отменено и върнато на 
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РС – Плевен, 1 акт е отменен изцяло и делото върнато на 
прокурора, 1 е отменено и е постановено ново, 3 броя акта са 
изменени в частта досежно наказанието.. 

  От обжалваните общо 31 НАХД с постановени решения и 
определения, резултатите са както следва: 25 броя дела, приключили 
с решение са потвърдени, 2 броя са отменени изцяло и е постановено 
ново решение, 1 акт е отменен и делото върнато за ново разглеждане. 

В горната група няма обжалвани определиня, постановени от 
съдия Кирилов. 

В процентно съотношение, потвърдените съдебни актове, 
постановени от съдия Кирилов съставляват 75,9%, спрямо общо 
обжалваните 54 броя дела. Отменените/ в това число изцяло и 
отменени и върнати за ново разглеждане/ съставляват 3,7% спрямо 
общо обжалваните 54 броя дела. 

В процентно съотношение, потвърдените съдебни актове, 
постановени от съдия Кирилов съставляват 15,4%, спрямо общо 
свършените 266 броя дела. 

 Отменените съдебни актове / в това число изцяло и 
отменени и върнати за ново разглеждане/ съставляват 0,75%/ 1%/ 
спрямо общо свършените 266 броя дела. 

Съдия Кирилов е свършил средномесечно 22 дела, а в 
тримесечен срок са приключили 223 дела или 84% от делата спрямо 
общо решените. В процентно отношение на общо решените спрямо 
общо разгледаните е 84%, а на решените в тримесечен срок спрямо 
общо разгледаните е 70,8%. 

СЪДИЯ ДАРИЯ МИТЕВА – съдия докладчик на ІІІ - ти 
наказателен състав, е насрочила и разгледала общо 266 бр. 
наказателни дела, от които 246 са новопостъпилите и 20 останали 
несвършени от предходни периоди.  

От новопостъпилите общо 246 бр. дела като видове са: 63 
НОХД, 3 НЧХД, 11 по чл. 78 а от НК, 98 ЧНД и 71 НАХД. 

От общо разгледаните 266 броя дела са свършени 224 
наказателни дела или 84%%.  

От свършените дела, са решени по същество общо 163 дела, 
от които 11 НОХД, 0 НЧХД, 7 по чл. 78 а от НК, 88 ЧНД и 57 НАХД. 
Прекратени са общо 61 дела, от които 45 НОХД, 2 НЧХД, 10 ЧНД, 3 
по чл. 78 а НК и 1 НАХД. От свършените общо 224 дела, в 
тримесечен срок са свършени 194 или 87%%. В края на периода са 
останали несвършени 42 дела.
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 От свършените от съдия Митева общо 224 дела са 
обжалвани общо 36 броя дела. 

Съгласно индекси, утвърдени с Решение по протокол от 
месец юли на 2015 година на Комисия „Професионална 
квалификация, информационни технологии и статистика“, 
резултатите от проверка на съдебните актове, постановени от съдия 
Митева и обжалвани пред горна инстанция са както следва: 

Пред по – горна инстанция през посочения период са 
обжалвани общо 36 броя дела, от които 2 НОХД с постановени 
присъди, общо 8 броя НОХД, НЧХД и ЧНД дела с постановени 
определения и 26 НАХД с постановени решения.

От обжалваните 2 броя НОХД с постановени присъди, 1 
присъда е потдвърдена; 1 присъда е отменена изцяло и делото върнат 
оза ново разглеждане на първоинстанционния съд. 

От обжалваните общо 8 броя НОХД, НЧХД и ЧНД дела с 
постановени определения резултатите от въззивната проверка са 
както следва: 6 броя акта са потвърдени; 2 акта са отмененин и са 
постановени нови.  

От обжалваните общо 26 НАХД с постановени решения и 
определения, резултатите са както следва: 13 броя дела, приключили 
с решение са потвърдени; 6 броя дела, приключили с решения са 
отменени изцяло като са постановени нови решения; 5 броя дела, 
приключило с решение са отменени изцяло и върнати за ново 
разглеждане на първоинстанционния съд, 1 брой съдебен акт е 
отменен в една част и потвърден в друга, 1 брой решение е изменено 
по отношение на санкциятаи потвърдено в останалата част. 

 В горната група няма обжалвани определиня, постановени 
от съдия Митева. 

В процентно съотношение, потвърдените съдебни актове, 
постановени от съдия Митева съставляват 38,9%, спрямо общо 
обжалваните 36 броя дела. Отменените/ в това число изцяло и 
отменени и върнати за ново разглеждане/ съставляват 16,7% спрямо 
общо обжалваните 36 броя дела. 

В процентно съотношение, потвърдените съдебни актове, 
постановени от съдия Митева съставляват 5,4%, спрямо общо 
свършените 224 броя дела. 

 Отменените съдебни актове / в това число изцяло и 
отменени и върнати за ново разглеждане/ съставляват 2,7%/ спрямо 
общо свършените 224 броя дела. 
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Съдия Митева е свършила средномесечно 19 дела, а в 
тримесечен срок са приключили 194 дела или 87,6% от делата 
спрямо общо решените. В процентно отношение на общо решените 
спрямо общо разгледаните е 84%, а на решените в тримесечен срок 
спрямо общо разгледаните е 70,8%. 

СЪДИЯ ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ – съдия докладчик на VІ-ти 
наказателен състав, е насрочил и разгледал общо 211 бр. наказателни 
дела, от които 192 са новопостъпилите и 19 останали несвършени от 
предходни периоди.  

От новопостъпилите общо 192 бр. дела като видове са: 52 
НОХД, 3 НЧХД, 9 по чл. 78 а от НК, 66 ЧНД и 62 НАХД. 

От общо разгледаните 211 броя дела са свършени 195 
наказателни дела или 92%. 

От свършените дела, са решени по същество общо 137 дела, 
от които 12 НОХД, 1 НЧХД, 17 по чл. 78 а от НК, 62 ЧНД и 55 
НАХД. Прекратени са общо 58 дела, от които 44 НОХД, 3 НЧХД, 2 
по чл. 78 а НК, 4 ЧНД и 5 НАХД. От свършените общо 195  дела, в 
тримесечен срок са свършени 169 или 87%. В края на периода са 
останали несвършени 16 дела.

 От свършените от съдия Цветанов общо 195 дела са 
обжалвани общо 48 броя дела. 

Съгласно нови индекси, утвърдени с Решение по протокол 
от месец юли на 2015 година на Комисия „Професионална 
квалификация, информационни технологии и статистика“, 
резултатите от проверка на съдебните актове, постановени от съдия 
Цветанов и обжалвани пред горна инстанция са както следва: 

 Пред по – горна инстанция през посочения период са 
обжалвани общо 48 броя дела, от които 4 НОХД с постановени 
присъди, общо 15 броя НОХД, НЧХД и ЧНД дела с постановени 
определения и 29  НАХД с постановени решения и определения. 

От обжалваните 4 броя НОХД с постановени присъди, 2 
броя са потвърдени, 2 присъди са отменени с постановяване на нова 
присъда. 

 От обжалваните общо 15 броя НОХД, НЧХД и ЧНД дела с 
постановени определения резултатите от въззивната проверка са 
както следва: 12 броя са потвърдени,1 е изменено в наказателната 
част по приложението на закона, 1 е отменено и върнато за ново 
разглеждане на първоинстанционния съд по реда на 
възобновяването,  1 е изменено по реда на възобновяването.  



50

От обжалваните общо 29 НАХД с постановени решения и 
определения, резултатите са както следва: 19 броя дела, приключили 
с решение са потвърдени, 5 броя дела са отменени изцяло и по тях е 
постановено ново решение, 1 броя е отменено и върнато за ново 
разглеждане на първоинстанционния съд, 1 брой е изменено по 
отношение на санкцията и потвърдено в останалата част. 

От обжалваните в горната група 3 броя дела с постановени 
определения 2 са потвърдени, 1 е отменено изцяло и е постановено 
ново.  

В процентно съотношение, потвърдените съдебни актове, 
постановени от съдия Цветанов съставляват 72,9%, спрямо общо 
обжалваните 48 броя дела. Отменените/ в това число изцяло и 
отменени и върнати за ново разглеждане/ съставляват 4,2% спрямо 
общо обжалваните 48 броя дела. 

В процентно съотношение, потвърдените съдебни актове, 
постановени от съдия Цветанов съставляват 17,9%, спрямо общо 
свършените 195 броя дела. 

 Отменените съдебни актове / в това число изцяло и върнати 
за ново разглеждане/ съставляват   съставляват 1,03 %/ спрямо общо 
свършените 195 броя дела. 

Съдия Цветанов е свършил средномесечно 16 дела, а в 
тримесечен срок са приключили 169 дела или 86,7% от делата 
спрямо общо решените. В процентно отношение на общо решените 
спрямо общо разгледаните е 92,4%, а на решените в тримесечен срок 
спрямо общо разгледаните е 80%. 

СЪДИЯ СВЕТОСЛАВА ЦОНЕВА – съдия докладчик на VІІ-
ми наказателен състав, е насрочила и разгледала общо 287 бр. 
наказателни дела, от които 255 са новопостъпилите и 32 останали 
несвършени от предходни периоди.  

От новопостъпилите общо 255 бр. дела като видове са 64 
НОХД, 2 НЧХД, 10 по чл. 78 а от НК, 113 ЧНД и 66 НАХД. 

От общо разгледаните 287 броя дела са свършени 249 
наказателни дела или 87%.  

От свършените дела, са решени по същество общо 189 дела, 
от които 14 НОХД, 2 НЧХД, 8 по чл. 78 а от НК, 106 ЧНД и 59 
НАХД. Прекратени са общо 60 дела, от които 47 НОХД, 0 НЧХД, 1 
по чл. 78 А НК, 7 ЧНД и 5 НАХД. От свършените общо 249 дела, в 
тримесечен срок са свършени 214 или 86%. В края на периода са 
останали несвършени 38 дела. 
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От свършените от съдия Цонева общо 249 дела са 
обжалвани общо 45 броя дела. 

Съгласно индекси, утвърдени с Решение по протокол от 
месец юли на 2015 година на Комисия „Професионална 
квалификация, информационни технологии и статистика“, 
резултатите от проверка на съдебните актове, постановени от съдия 
Цонева и обжалвани пред горна инстанция са както следва: 

Пред по – горна инстанция през посочения период са 
обжалвани общо 45 броя дела, от които 6 НОХД с постановени 
присъди, общо 12 броя НОХД, НЧХД и ЧНД дела с постановени 
определения и 27 НАХД с постановени решения. 

От обжалваните 6 броя НОХД с постановени присъди 5 броя 
са потвърдени, 1 съдебен акт е изменен в частто досежно режима на 
зитърпяване на наказанието. 

От обжалваните общо 12 броя НОХД, НЧХД и ЧНД дела с 
постановени определения резултатите от въззивната проверка са 
както следва: 10 броя са потвърдени, 2 броя определения са отменени 
и делата върнати за ново разглеждане.  

От обжалваните общо 27 НАХД с постановени, резултатите 
са както следва: 22 броя дела, приключили с решение са потвърдени, 
2 броя са отменени и е постановено ново решение, 2 броя са 
отменени и върнати за ново разглеждане, 1  решение е изменено само 
по отношение на санкцията и потвърдено в останалат част. 

В процентно съотношение, потвърдените съдебни актове, 
постановени от съдия Цонева съставляват 82,2%, спрямо общо 
обжалваните 45 броя дела. Отменените/ в това число изцяло и 
отменени и върнати за ново разглеждане/ съставляват 8,9% спрямо 
общо обжалваните 45 броя дела. 

В процентно съотношение, потвърдените съдебни актове, 
постановени от съдия Цонева съставляват 14,9%, спрямо общо 
свършените 249 броя дела. 

 Отменените съдебни актове / в това число изцяло и 
отменени и върнати за ново разглеждане/ съставляват 1,7%/ спрямо 
общо свършените 249 броя дела. 

Съдия Цонева е свършила средномесечно 20 дела, а в 
тримесечен срок са приключили 214 дела или 86% от делата спрямо 
общо решените. В процентно отношение на общо решените спрямо 
общо разгледаните е 86,7%, а на решените в тримесечен срок спрямо 
общо разгледаните е 74,6%. 
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СЪДИЯ ЧАВДАР ПОПОВ – съдия докладчик на VІІІ-ми 
наказателен състав, е насрочил и разгледал общо 272 бр. наказателни 
дела, от които 267 са новопостъпилите и 5 останали несвършени от 
предходни периоди.  

От новопостъпилите общо 267 бр. дела като видове са: 80 
НОХД, 2 НЧХД, 12 по чл. 78 а от НК, 95 ЧНД и 78 НАХД. 

От общо разгледаните 272 броя дела са свършени 266 
наказателни дела или 98%.  

От свършените дела, са решени по същество общо 172 дела, 
от които 14 НОХД, 1 НЧХД, 12 по чл. 78 а от НК, 86 ЧНД и 59 
НАХД. Прекратени са общо 94 дела, от които 65 НОХД, 2 НЧХД, 0 
по чл. 78 а НК, 9 ЧНД и 18 НАХД. От свършените общо 266 дела, в 
тримесечен срок са свършени 259 или 97%. В края на периода са 
останали несвършени 6 дела. 

От свършените от съдия Попов общо 266 дела са обжалвани 
общо 42 броя дела. 

Съгласно индекси, утвърдени с Решение по протокол от 
месец юли на 2015 година на Комисия „Професионална 
квалификация, информационни технологии и статистика“,, 
резултатите от проверка на съдебните актове, постановени от съдия 
Попов и обжалвани пред горна инстанция са както следва: 

Пред по – горна инстанция през посочения период са 
обжалвани общо 42 броя дела, от които 4 НОХД с постановена 
присъда, общо 13 броя НОХД, НЧХД и ЧНД дела с постановени 
определения и 25 НАХД с постановени решения и определения. 

От обжалваните 4 броя дела като вид НОХД с постановена 
присъда 3 са потвърдени, 1 присъда е отменена и делото върнато за 
ново разглеждане. 

От обжалваните общо 13 броя НОХД, НЧХД и ЧНД дела с 
постановени определения резултатите от въззивната проверка са 
както следва: 11 броя са потвърдени, 2 броя са отменени като е 
постановено ново.. 

От обжалваните общо 25 НАХД с постановени решения и 
определения, резултатите са както следва: 17 броя дела, приключили 
с решение са потвърдени, 3 броя са отменени изцяло и е постановено 
ново решение, 3 броя дела са отменени и върнати за ново 
разглеждане.  

Обжалвани са 2 определения, 1 от които са потвърдено, 1 е 
отменено изцяло и върнато за ново разглеждане. 
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В процентно съотношение, потвърдените съдебни актове, 
постановени от съдия Попов съставляват  50%, спрямо общо 
обжалваните 42 броя дела. Отменените/ в това число изцяло и 
отменени и върнати за ново разглеждане/ съставляват 11,9% спрямо 
общо обжалваните 42 броя дела. 

В процентно съотношение, потвърдените съдебни актове, 
постановени от съдия Попов съставляват 7,9%, спрямо общо 
свършените 266 броя дела. 

 Отменените съдебни актове / в това число изцяло и 
отменени и върнати за ново разглеждане/ съставляват 1,9 %/ спрямо 
общо свършените 266 броя дела. 

Съдия Попов е свършил средномесечно 22 дела, а в 
тримесечен срок са приключили 259 дела или 97,4% от делата 
спрямо общо решените. В процентно отношение на общо решените 
спрямо общо разгледаните е 92,4%, а на решените в тримесечен срок 
спрямо общо разгледаните е 97,8%. 

СЪДИЯ БОРИСЛАВА ЯКИМОВА – съдия докладчик на ІХ-
ти наказателен състав, е насрочила и разгледала общо 282 бр. 
наказателни дела, от които 258 са новопостъпилите и 24 останали 
несвършени от предходни периоди.  

От новопостъпилите общо 258 бр. дела като видове са: 71 
НОХД, 3 НЧХД, 10 по чл. 78 а от НК, 93 ЧНД и 81 НАХД. 

От общо разгледаните 282 броя дела са свършени 254 
наказателни дела или 90%.  

От свършените дела, са решени по същество общо 176 дела, 
от които 15 НОХД, 2 НЧХД, 10 по чл. 78 а от НК, 86 ЧНД и 63 
НАХД. Прекратени са общо 78 дела, от които 54 НОХД, 3 НЧХД, 1 
по чл. 78 А НК, 8 ЧНД и 12 НАХД. От свършените общо 254 дела, в 
тримесечен срок са свършени 225 или 89 %. В края на периода са 
останали несвършени 28 дела. 

От свършените от съдия Якимова общо 254 дела са 
обжалвани общо 46 броя дела. 

Съгласно нови индекси, утвърдени с Решение по протокол 
от месец юли на 2015 година на Комисия „Професионална 
квалификация, информационни технологии и статистика“, 
резултатите от проверка на съдебните актове, постановени от съдия 
Якимова и обжалвани пред горна инстанция са както следва: 

 Пред по – горна инстанция през посочения период са 
обжалвани общо 46 броя дела, от които 6 НОХД с постановена 
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присъда, общо 12 броя НОХД, НЧХД и ЧНД дела с постановени 
определения и 28 НАХД с постановени решения и определения. 

От обжалваните 6 брой дело като вид НОХД с постановени 
присъди, 2 броя са потвърдени, 3 акта са отменени и делата върнати 
за ново разглеждане на първоинстнационния съд,1 брой съдебен акт 
е изменен в наказателната част по приложението на закона.  

От обжалваните общо 12 броя НОХД, НЧХД и ЧНД дела с 
постановени определения резултатите от въззивната проверка са 
както следва: 8 броя са потвърдени, 1 брой е отменено и върнато за 
ново разглеждане на РС, 3 броя  съдебни акта са отменени и е 
постановено ново.  

От обжалваните общо 28 НАХД с постановени решения и 
определения, резултатите са както следва: 12 броя дела, приключили 
с решение са потвърдени, 6 броя дела са отменени изцяло и е 
постановено ново решение, 4 съдебни акта са отменени и делата 
върнати  на първоинстанционния съд за ново разглеждане, 3 акта са 
отменени в една част и потвърдени в друга, 2 съдебни акта са 
изменени само по отношение на санкцията и потвърдени в 
останалата част. 

Обжалвано е 1 определение по дело от административен 
характер, което е потвърдено. 

В процентно съотношение, потвърдените съдебни актове, 
постановени от съдия Якимова съставляват 50%, спрямо общо 
обжалваните 46  броя дела. Отменените/ в това число изцяло и 
отменени и върнати за ново разглеждане/ съставляват 17,4% спрямо 
общо обжалваните 46 броя дела. 

В процентно съотношение, потвърдените съдебни актове, 
постановени от съдия Якимова съставляват 9,1%, спрямо общо 
свършените 254 броя дела. 

 Отменените съдебни актове / в това число изцяло и 
отменени и върнати за ново разглеждане/ съставляват   3,2%/ спрямо 
общо свършените 254 броя дела. 

Съдия Якимова е свършила средномесечно 21 дела, а в 
тримесечен срок са приключили 225 дела или 88,6% от делата 
спрямо общо решените. В процентно отношение на общо решените 
спрямо общо разгледаните е 90%, а на решените в тримесечен срок 
спрямо общо разгледаните е 79,8%. 

СЪДИЯ ТЕОДОРА НАЧЕВА – съдия докладчик на ХІ-ти 
наказателен състав, е насрочила и разгледала общо 278 бр. 



55

наказателни дела, от които 261 са новопостъпилите и 17 останали 
несвършени от предходни периоди.  

От новопостъпилите общо 261 бр. дела като видове са: 71 
НОХД, 5 НЧХД, 12по чл. 78 а от НК, 93 ЧНД и 80 НАХД. 

От общо разгледаните 278 броя дела са свършени 245 
наказателни дела или 89%. 

От свършените дела, са решени по същество общо 180 дела, 
от които 11 НОХД, 1 НЧХД, 11 по чл. 78 а от НК, 85 ЧНД и 72 
НАХД. Прекратени са общо 65 дела, от които 51 НОХД, 3 НЧХД, 0 
по чл. 78 А НК, 9 ЧНД и 2 НАХД. От свършените общо 245 дела, в 
тримесечен срок са свършени 221 или 90%. В края на периода са 
останали несвършени 33 дела. 

От свършените от съдия Начева общо 245 дела са обжалвани 
общо 59 броя дела. 

Съгласно индекси, утвърдени с Решение по протокол от 
месец юли на 2015 година на Комисия „Професионална 
квалификация, информационни технологии и статистика“, 
резултатите от проверка на съдебните актове, постановени от съдия 
Начева и обжалвани пред горна инстанция са както следва: 

Пред по – горна инстанция през посочения период са 
обжалвани общо 59 броя дела, от които 9 НОХД с постановени 
присъди, общо 12 броя НОХД, НЧХД и ЧНД дела с постановени 
определения и 38 НАХД с постановени решения. 

От обжалваните 9 броя дела като вид НОХД с постановени 
присъди 8  броя са потвърдени, 2 съдебни акта са изменени в 
наказателната част по отношение на наказанието. 

От обжалваните общо 12 броя НОХД, НЧХД и ЧНД дела с 
постановени определения, 12 са потвърдени.  

От обжалваните общо 38 НАХД с постановени решения, 
резултатите са както следва: 28 броя дела, приключили с решение са 
потвърдени, 5 броя дела са отменени изцяло и е постановено ново 
решение, 2 съдебни акта са отменени и делата върнати за ново 
разглеждане, 2 съдебни акта са отменени  в една част и потвърдено в 
друга, 1 брой съдебен акт е измемен само по отношение на санкцията 
и потвърден в останалата. 

В горната група няма обжалвани определения, постановени 
от съдия Начева. 

В процентно съотношение, потвърдените съдебни актове, 
постановени от съдия Начева съставляват 81,4 %, спрямо общо 
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обжалваните 59  броя дела. Отменените/ в това число изцяло и 
отменени и върнати за ново разглеждане/ съставляват 3, 4 % спрямо 
общо обжалваните 59 броя дела. 

В процентно съотношение, потвърдените съдебни актове, 
постановени от съдия Начева съставляват 19,6%, спрямо общо 
свършените 245 броя дела. 

 Отменените съдебни актове / в това число изцяло и 
отменени и върнати за ново разглеждане/ съставляват 0,82 % / 1%/
спрямо общо свършените 245 броя дела. 

Съдия Начева е свършила средномесечно 20 дела, а в 
тримесечен срок са приключили 221 дела или 90,2% от делата 
спрямо общо решените. В процентно отношение на общо решените 
спрямо общо разгледаните е 88,1%, а на решените в тримесечен срок 
спрямо общо разгледаните е 79,5%. 

СЪДИЯ АСЕН ДАСКАЛОВ – съдия докладчик на ХІІ - ти 
наказателен състав, е насрочил и разгледал общо 299 бр. наказателни 
дела, от които 263 са новопостъпилите и 36 останали несвършени от 
предходни периоди.  

От новопостъпилите общо 263 бр. дела като видове са: 79 
НОХД, 2 НЧХД, 17 по чл. 78 а от НК, 83 ЧНД и 82 НАХД. 

От общо разгледаните 299 броя дела са свършени 240 
наказателни дела или 81%. 

От свършените дела, са решени по същество общо 163 дела, 
от които 13 НОХД, 1 НЧХД, 11 по чл. 78 а от НК, 71 ЧНД и 67 
НАХД. Прекратени са общо 77 дела, от които 57 НОХД, 1 НЧХД, 7 
по чл. 78 а НК, 7 ЧНД и 5 НАХД. От свършените общо 240 дела, в 
тримесечен срок са свършени 176 или 73%. В края на периода са 
останали несвършени 59 дела. 

От свършените от съдия Даскалов общо 240 дела са 
обжалвани общо 60 броя дела. 

Съгласно индекси, утвърдени с Решение по протокол от 
месец юли на 2015 година на Комисия „Професионална 
квалификация, информационни технологии и статистика“, 
резултатите от проверка на съдебните актове, постановени от съдия 
Даскалов и обжалвани пред горна инстанция са както следва: 

Пред по – горна инстанция през посочения период са 
обжалвани общо 60 броя дела, от които 8 НОХД с постановена 
присъда, общо 22 броя НОХД, НЧХД и ЧНД дела с постановени 
определения и 30 НАХД с постановени решения и определения. 
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От обжалваните 8  НОХД с постановени присъди, 3 броя 
дела са потвърдени, 4 броя са отменени и върнати за ново 
разглеждане, 1 брой съдебен акт е изменен в  наказателната част по 
отношение на наказанието. 

От обжалваните общо 22 броя НОХД, НЧХД и ЧНД дела с 
постановени определения резултатите от въззивната проверка са 
както следва: 12 броя са потвърдени, 6 броя са отменени и върнати за 
ново разглеждане на РС, 1 акт е изменен в наказателната част по 
приложението на закона и 1 акт е изменен в наказателната част по 
отношение на наказанието.  

От обжалваните общо 28 НАХД с постановени решения, 
резултатите са както следва: 14 броя дела са потвърдени, 9 броя са 
отменени и са постановени нови решения,  3 броя са отменени и 
върнато за ново разглеждане на първоинстанционния съд,  2 съдебни 
акта са отменени в една част и потвърдени в друга. 

 От обжалваните общо 2 броя определения, 1 е потвърдено и 
1 е отменено и върнато за ново разглеждане. 

В процентно съотношение, потвърдените съдебни актове, 
постановени от съдия Даскалов съставляват  50%, спрямо общо 
обжалваните 60 броя дела. Отменените/ в това число изцяло и 
отменени и върнати за ново разглеждане/ съставляват  38,3% спрямо 
общо обжалваните 60 броя дела. 

В процентно съотношение, потвърдените съдебни актове, 
постановени от съдия Даскалов съставляват  9,6%, спрямо общо 
свършените 240 броя дела. 

 Отменените съдебни актове / в това число изцяло и 
отменени и върнати за ново разглеждане/ съставляват 9,8 % спрямо 
общо свършените 240 броя дела. 

Съдия Даскалов е свършил средномесечно 20 дела, а в 
тримесечен срок са приключили 176 дела или 73,3% от делата 
спрямо общо решените. В процентно отношение на общо решените 
спрямо общо разгледаните е 80,3%, а на решените в тримесечен срок 
спрямо общо разгледаните е 58,9%. 

СЪДИЯ КРАСИМИР ДИМИТРОВ – съдия докладчик на 
ХІІІ-ти наказателен състав, е насрочил и разгледал общо 269 бр. 
наказателни дела, от които 259 са новопостъпилите и 10 останали 
несвършени от предходни периоди.  
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От новопостъпилите общо 259 бр. дела като видове са: 70 
НОХД, 4 НЧХД, 12 по чл. 78 а от НК, 103 ЧНД и 70 НАХД. 

От общо разгледаните 269 броя дела са свършени 205 
наказателни дела или 76%. 

От свършените дела, са решени по същество общо 152 дела, 
от които 12 НОХД, 1 НЧХД, 7 по чл. 78 а от НК, 92 ЧНД и 40 АХ. 
Прекратени са общо 53 дела, от които 38 НОХД, 3 НЧХД, 0 по чл. 78 
А НК, 6 ЧНД и 6 НАХД. От свършените общо 205 дела, в тримесечен 
срок са свършени 175 или 83%. В края на периода са останали 
несвършени 64 дела. 

От свършените от съдия Димитров общо 205 дела са 
обжалвани общо 40 броя дела. 

Съгласно нови индекси, утвърдени с Решение по протокол 
от месец юли на 2015 година на Комисия „Професионална 
квалификация, информационни технологии и статистика“, 
резултатите от проверка на съдебните актове, постановени от съдия 
Димитров и обжалвани пред горна инстанция са както следва: 

Пред по – горна инстанция през посочения период са 
обжалвани общо 40 броя дела, от които 6 НОХД с постановена 
присъда, общо 14 броя НОХД, НЧХД и ЧНД дела с постановени 
определения и 20 НАХД с постановени решения и определения. 

От обжалваните 6 НОХД с постановени присъди, 2 броя дела 
са потвърдени, 2 броя са отменени и върнати за ново разглеждане, 2 
броя са изменени в наказателната част по отношение на наказанието. 

От обжалваните общо 14 броя НОХД, НЧХД и ЧНД дела с 
постановени определения резултатите от въззивната проверка са 
както следва: 10 броя са потвърдени, 1 акт е отменен и делото 
върнато за ново разглеждане, 1 определение е отменено и е 
постановено ново, 1 брой е изменено в наказателната част по 
отношение на наказанието, 1 брой е изменено в наказателната част 
по приложението на закона.  

От обжалваните общо 20 НАХД с постановени решения и 
определения, резултатите са както следва: 9 броя дела с постановени 
решения са потвърдени, 8 броя са отменени изцяло и е постановено 
ново решение, 1 решение е отменено си делото върнато за ново 
разглеждане,1 решение е изменено в една част и потвърдено в друга. 

 Обжалвано е 1 определение, което е отменено изцяло и е 
постановено ново. 
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В процентно съотношение, потвърдените съдебни актове, 
постановени от съдия Димитров съставляват  52,5%, отменените/ в 
това число изцяло и отменени и върнати за ново разглеждане/ 
съставляват 25 %спрямо общо обжалваните 40 броя дела. 

В процентно съотношение, потвърдените съдебни актове, 
постановени от съдия Димитров съставляват  10,2%, спрямо общо 
свършените 205 броя дела. 

 Отменените съдебни актове / в това число изцяло и 
отменени и върнати за ново разглеждане/ съставляват 9,8 % спрямо 
общо свършените 205 броя дела. 

Съдия Димитров е свършил средномесечно 17 дела, а в 
тримесечен срок са приключили 175 дела или 85,4% от делата 
спрямо общо решените. В процентно отношение на общо решените 
спрямо общо разгледаните е 76,2% а на решените в тримесечен срок 
спрямо общо разгледаните е 65,1%. 

СЪДИЯ РАДОСТИНА ГЕРГИЧАНОВА – съдия докладчик 
на ХІV-ти наказателен състав, е насрочила и разгледала общо 295 бр. 
наказателни дела, от които 277 са новопостъпилите и 18 останали 
несвършени от предходни периоди.  

От новопостъпилите общо 277 бр. дела като видове са: 72 
НОХД, 3 НЧХД, 12 по чл. 78 а от НК, 113 ЧНД и 77 НАХД. 

От общо разгледаните 295 броя дела са свършени 266 
наказателни дела или 90%. 

От свършените дела, са решени по същество общо 198 дела, 
от които 9 НОХД, 1 НЧХД, 13 по чл. 78 а от НК, 106 ЧНД и 69 
НАХД. Прекратени са общо 68 дела, от които 53 НОХД, 3 НЧХД, 0 
по чл. 78 а НК, 8 ЧНД и 4 НАХД. От свършените общо 266 дела, в 
тримесечен срок са свършени 231 или 87%. В края на периода са 
останали несвършени 29 дела. 

От свършените от съдия Гергичанова общо 266 дела са 
обжалвани общо 57 броя дела. 

Съгласно нови индекси, утвърдени с Решение по протокол 
от месец юли на 2015 година на Комисия „Професионална 
квалификация, информационни технологии и статистика“, 
резултатите от проверка на съдебните актове, постановени от съдия 
Гергичанова и обжалвани пред горна инстанция са както следва: 

 Пред по – горна инстанция през посочения период са 
обжалвани общо 57 броя дела, от които 3 НОХД с постановена 
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присъда, общо 14 броя НОХД, НЧХД и ЧНД дела с постановени 
определения и 40 НАХД с постановени решения и определения. 

От обжалваните 3 НОХД с постановени присъди 3 броя дела 
са потвърдени,. 

От обжалваните общо 14 броя НОХД, НЧХД и ЧНД дела с 
постановени определения резултатите от въззивната проверка са 
както следва: 9 броя са потвърдени, 1 съдебен акт е отменен и делото 
върнато за ново разглеждане, 1  съдебен акт е отменен и делото е 
върнато на прокурора,  1 акт е отменен и е постановен нов,  2 
съдебни акта са изменени в наказателната част по отношение на 
наказанието. 

  От обжалваните общо 39 НАХД с постановени решения, 
резултатите са както следва: 27 броя дела са потвърдени, 7 броя са 
отменени изцяло и е постановено ново решение, 4 броя са отменени 
и върнати за ново разглеждане, 1 съдебен акт е отменен в една част и 
потвърден в друга.  

Обжалвано е 1 определение, което е отменено в една част и 
потвърдено в друга.  

В процентно съотношение, потвърдените съдебни актове, 
постановени от съдия Гергичанова съставляват 68,4%, отменените/ в 
това число изцяло и отменени и върнати за ново разглеждане/ 
съставляват 24,6% спрямо общо обжалваните 57 броя дела. 

В процентно съотношение, потвърдените съдебни актове, 
постановени от съдия Гергичанова съставляват  14,7%, спрямо общо 
свършените 266 броя дела. 

 Отменените съдебни актове / в това число изцяло и 
отменени и върнати за ново разглеждане/ съставляват 5,3 % спрямо 
общо свършените 266 броя дела. 

Съдия Гергичанова е свършила средномесечно 22 дела, а в 
тримесечен срок са приключили 231 дела или 86,8% от делата 
спрямо общо решените. В процентно отношение на общо решените 
спрямо общо разгледаните е 90,2%, а на решените в тримесечен срок 
спрямо общо разгледаните е 78,3%. 

През 2020 година от инстанционен контрол са се върнали 3 
броя НОХД с постановени присъди от  СЪДИЯ ВЕНЕЛИН 
НИКОЛАЕВ.  Две от постановените присъди са потвърдени изцяло, 
1 присъда е отменена и е постановена нова. 
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ОТ ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ 
През отчетната 2020 година СЪДИЯ СВЕТЛА 

ЗАМФИРОВА е разгледала общо 4 наказателни дела, от които 2 
новопостъпили като вид НЧХД и 2 НОХД, останали несвършени от 
предишни периоди.  

От разгледаните от съдия Замфирова общо 4 наказателни 
дела, в тримечесен срок е свършено 1 НЧХД, което е прекратено. В 
края на отчетния период са останали несвършени общо 3 
наказателни дела – 2 НОХД и 1 НЧХД. 

Решения и присъди по НОХД, НЧХД и ЧНД 
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Определения по НОХД, НЧХД и ЧНД 
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Определения по НАХД 

Описаните по горе резултати от дейността на Районен съд 
Плевен, обективирани в статистическите справки, обосновават 
заключение за запазване много доброто ниво на качеството на работа 
на съдиите от наказателното отделение на ПлРС и през отчетната 
2020 година. 

През 2020 година, от  върнатите от инстанционен контрол 
общо 492 съдебни акта, потвърдените са 359 или 72,8%, отменените/ 
в това число отменени изцяло и върнати за ново разглеждане/ са 106 
или 21,5%.  Спрямо общият брой на общо обжалваните наказателни 
дела, потвърдените съставляват 74,8%, а отменените / в това число 
отменени изцяло и върнати за ново разглеждане/ 22,1%. 

 Много добрите резултати от инстанционната проверка са 
висока оценка за професионализма на всички магистрати от 
наказателно отделение, демонстриращи познаване на материалния, 
процесуалния закон и съдебната практика и прилагането им точно и 
в рамките на установените процесуални срокове. Всички магистрати 
подготвят изключително задълбочено своята работа посредством 
детайлното запознаване с внесените обвинителни актове и 
съдържанието на досъдебните производства, с цел още на фаза 
разпоредително заседание да бъдат открити допуснатите в 
досъдебната фаза съществени процесуални нарушения и 
своевременното им отстраняване от страна на прокурора. Така се 
ограничават до минимум възможностите за бламиране на процеса в 
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някои от следващите му фази и даващи основание за депозиране на 
искания за възобновяване. Наказателните дела по отделните 
производства се насрочват и разглеждат в рамките на сроковете, 
предписани в НПК.  Всички магистрати от наказателно отделение на 
ПлРС ръководят и провеждат  първоинстанционно съдебно 
производство при стриктно спазване на процесуалните правила, 
установени в НПК с цел гарантиране правото на страните на 
справедлив и бърз процес. Постигнатите успехи се дължат на общите 
усилия на колектива  и на на личните и професионални качества на 
всеки от съдиите в наказателно отделение . 

С цел недопускане неоправдано забавяне на дела и отчитане 
дейността на съдиите и съда, ежемесечно се извършват справки за 
дейността на съдиите във всички отделения по показатели: 
постъпили дела, върнати за допълнително разследване дела, 
разгледани дела, свършени дела, забавени дела, висящи дела и такива 
отменени от по–горна инстанция, относно изготвяне в срок на 
съдебни актове, както и относно насрочване на делата в 
процесуалните срокове предвидени в ГПК и НПК. 

СТРУКТУРА НА НАКАЗАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ 
/видове и брой по глави от НК, видове и брой по текстове от НК, 
за делата с обществен интерес/.  

ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА ОСЪДИТЕЛНИТЕ 
ПРИСЪДИ СПРЯМО ВНЕСЕНИТЕ ПРОКУРОРСКИ АКТОВЕ 
ПО ВИДОВЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ  

НАКАЗАНА ПРЕСТЪПНОСТ С ВЛЕЗЛИ В СИЛА 
ПРИСЪДИ И БРОЙ ОСЪДЕНИ ЛИЦА В КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ 
ПЕРИОД: 

През отчетната 2020 година са били предадени на съд общо 
907 лица. През отчетната 2019 година,  техният брой е бил общо 908 
лица,  през 2018 г. – 954. 

От предадените на съд 907 лица, общият брой на осъдените 
през 2020 година лица е 694 или 77%, а оправданите са 26 или 2,87% 
от общо предадените на съд. 

За сравнение през 2019 година  от предадените на съд 908 
лица, осъдените са 769 или 85%, оправданите са 38 или 4%.  

През 2018 година от предадените на съд  общо 954 лица са 
осъдени 884 лица или 90%, оправдани са 14 лица или 1,4%.  
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От общо осъдените през отчетната 2020 година  694 лица, 
наказание лишаване от свобода до три години е наложено на 467 
лица, в това число и 13 лица като непълнолетни. 

Условно наказание по смисъла на чл. 66 НК с изпитателен 
срок от три  до пет години е наложено на 300 лица. 

На наказание лишаване от свобода, което да бъде изтърпяно 
ефективно, през отчетната 2020 година са били осъдени 167 лица, 
134 лица са наказани с пробация, 61 лица с глоба и на 26 от 
осъдените лица  са наложени други наказания. 

През отчетния период с наказание лишаване от свобода, 
което да бъде изтърпяно ефективно за срок от 3 до 15 години са 
осъдени общо 6 лица. 

Общия брой на лицата, на които е наложено наказание с 
определение по реда на чл. 381 – 384 от НПК възлиза на 511. 

За сравненине през 2019 година от осъдените общо 769 лица, 
на наказание лишаване от свобода до три години са били общо 544 
лица, в това число и 11 лица като непълнолетни. На 388 от осъдените 
лица на лишаване от свобода до три години е било наложено условно 
наказание по чл. 66 НК. 156 лица са били осъдени да изтърпят 
наказанието лишаване от свобода реално, а на 2 от тях е наложено 
наказание лишаване от свобода над три до 15 години. На 77 лица от 
общо осъдените е било наложено наказание глоба, 118 са били 
наказани с пробация, на 28 лица са  били наложени други наказания. 
Общия брой на лицата, на които е наложено наказание с определение 
по реда на чл. 381 – 384 от НПК възлиза на 599 лица. 

През 2018 година са били осъдени общо 884 лица като на 
наказание лишаване от свобода до три години са били осъдени 611 
лица, а на 402 лица изтърпяването на наказанието лишаване от 
свобода е било отложено с изпитателен срок от три до пет години, 
209 лица са били осъдени да изтърпят наказанието лишаване от 
свобода реално, а на 7 от тях е било наложено наказание лишаване от 
свобода над три до 15 години. Общия брой на лицата, на които е 
наложено наказание с определение по реда на чл. 381 – 384 от НПК 
възлиза на 670 лица. 

От изложеното е видно, че в сравнение с предходните 
години се запазва броя на предадените на съд и осъдени лица. Много 
малко е намалял броят на осъдените на наказание лишаване от 
свобода до три години, едновременно с това е по – малък и броя на 
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условно осъдените лица, леко е увеличен броя на лицата, осъдени 
на лишаване от свобода, което да изтърпят ефективно.  

 От изложените статистически данни е видно, че през 
отчетната 2020 година  макар и малко  е намален процента на 
оправданите лица. 

Всичко осъдени лица 

Осъдени лица на лишаване от свобода от 3 до 15г. 
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През 2020 година в Районен съд – Плевен са внесени 397 
обвинителни акта и 242 споразумения, като от тях предадените на 
съд лица са 907 или 141,94% са предадените на съд лица спрямо 
внесените споразумения и обвинителни актове. 

 За сравнение през 2019 година в Районен съд – Плевен са  
били внесени 529 обвинителни акта и 213 споразумения, като от тях 
предадените на съд лица са били 870 или 117,25% са предадените на 
съд лица спрямо внесените споразумения и обвинителни актове. 

През 2018 година в Плевенски районен съд са били внесени 
594 обвинителни акта и 279 споразумения, като от тях предадените 
на съд лица са били 109% спрямо внесените споразумения и 
обвинителни актове. 

От горните данни може да се направи извода, че през 
изминалата отчетна година е намалял значително броя на внесените 
обвинителни актове като броят на споразуменията по чл. 382 НПК се 
запазва в същите граници. 

Условно осъдените през 2020 година лица са  300 и 
съставляват спрямо внесените обвинителни актове и споразумения 
47%.

За сравнение през 2019 година условно осъдените са били 
388 лица и са съставлявали  спрямо внесените обвинителни актове и 
споразумения 52,29%. През 2018 година, условно осъдените спрямо 
са били 402 и са съставлявали спрямо внесените обвинителни актове 
и споразумения  46%.  

Осъдените на наказание пробация през 2020 година са общо 
134 лица и съставляват спрямо внесените обвинителни актове и 
споразумения 21 %. 

За сравнение през 2019 година осъдените на наказание 
пробация са били 118 лица и са съставлявали спрямо внесените 
обвинителни актове и споразумения 16%. През 2018 година процента 
на осъдените на пробация лица спрямо внесените обвинителни 
актове и споразумения е бил 17%.  

През 2020 година 167 лица са осъдени на наказание 
лишаване от свобода, което да изтърпят ефективно. Същите 
съставляват спрямо внесените обвинителни актовен и споразумения 
26%. Наблядва се тенденция към увеличаване броя на осъдените 
лица, които да изтърпят наказание лишаване от свобода ефективно. 
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През 2019 година техният брой е бил 158 лица, а през 2018 – 156 
лица. 

През отчетната година общо 61 лица са осъдени на наказание 
глоба. Същите съставляват спрямо внесените обвинителни актовен и 
споразумения 9,55%.   По отношение на това наказание, през 2020 
година се наблюдва се тенденция към намаляване броя на осъдените  
с глоба лица. За сравнение през 2019 година техният брой е бил 77 
лица, а през 2018 – 162 лица. 

Видно от изложеното по-горе е, че през отчетната 2020 
година е увеличен процента на осъдени лица на пробация  в 
производства, протекли по общия ред или по реда на чл. 382 НПК 
спрямо общо осъдените лица, както и на лицата, осъдени да изтърпят 
наказание лишаване от свобода ефективно. Запазва се процента на 
осъдените условно лица и значително е намалял процента на лицата, 
осъдени на наказание глоба. 

Известно намаление бележи и броя на лицата, чиято 
наказателна отговорност е реализирана по реда   на чл. 381-384 НПК. 
Едновременно с това през 2020 година броят на делата, приключили 
по внесени споразумения по реда на чл. 382 НПК/ общо 242 дела/ е 
по – голям от този,  на делата финализирани със споразумение по 
реда на чл. 384 НПК/ общо 227 броя дела/. 

Влезлите в сила съдебни актове - присъди и споразумения 
през 2020г. са отразени в следната таблица: 

Наказателни дела 2020г. Брой влезли в сила съдебни актове 
НОХД, от които 639
Против личността 43
Против правата на гражданите 7
Против брака, семейството и 
младежта 

24

Против собствеността 167
Против стопанството 58
Против дейността на ДО и ОО 25
Документни престъпления 30
Против реда и общественото 
спокойствие 

14

Общоопасни престъпления 270
Военни престъпления 0
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БРОЙ, КОНКРЕТИЗАЦИЯ И ПРИЧИНИ ЗА 
ОПРАВДАТЕЛНИ ПРИСЪДИ ПО НОХД 

През отчетната 2020 година са постановени общо 15 броя 
оправдателни присъди.  

Обжалвани са общо 10 броя присъди като от инстанционен 
контрол са се върнали 4 броя дела и като присъдите са потвърдени 
изцяло.  

Към 31.12.2020 година, 6 броя дела с оправдателна присъди 
не са се върнали от инстанционен контрол.  

Необжалвани са 5 броя присъди.  
Към 31.12.2020 година общо влезлите в сила оправдателни 

присъди са  9 броя. 
За сравнение през 2019 година от инстанционен контрол са 

били върнати общо 21 броя НОХД. Потвърдени са 10 броя присъди 
по НОХД или 48%, присъдите по 10 броя НОХД са отменени и 
делата върнати за ново разглеждане по 1 брой НОХД присъдата е 
изменена. 

Причините за постановяване на оправдателни присъди могат 
да се обобщят главно в две групи: 

1. Събраните по делото доказателства и установената въз 
основа на тях фактическа обстановка не водят до несъмнен извод за 
осъществен състав на престъпление, както по отношение на 
обективните елементи от престъпния състав, така и поради 
установена в съдебното следствие субективна несъставомерност на 
деянието – липса изобщо на виновно поведение.  

2. Недоказаност по отношение авторството и субективната 
съставомерност на деянието, като престъпление по повдигнатото 
обвинение. Фактическите и обстоятелствените основания за 
оправдаване на подсъдимите са били категорично установени едва в 
хода на съдебното следствие, но в повечето случаи по делата тези 
обстоятелства, или индиции за тях са били налични още на 
досъдебното производство, но не са били отчетени, или са били 
неправилно преценени от прокурора при решението му да изготви 
обвинителния акт. 



70

IV. ГРАЖДАНСКО ПРАВОРАЗДАВАНЕ

Постъпили граждански дела 

През изминалата 2020 г. в гражданско отделение са работили 
11 съдии, като съдия Виолета Николова е започнала да правораздава 
на 21.10.2020 г.  

В началото на 2020 г. са останали несвършени 773 
граждански дела, от които 673 граждански дела, 25 бързи 
производства, 2 административни дела, 15 ч.гр.д., 27 дела по чл.410-
417 от ГПК, и 31 други граждански дела. В края на 2020 г. са 
останали несвършени 814 граждански дела, от които 727 граждански 
дела, 31 дела по бързи производства, 21 частно-граждански дела, 8 
дела по чл.410-417 от ГПК и 27 други граждански дела.  

В началото на 2019 г. са останали несвършени 838 
граждански дела, от които 754 граждански дела, 25 бързи 
производства, 1 административно дело, 17 ч.гр.д., 13 дела по чл.410-
417 от ГПК, и 28 други граждански дела. В края на 2019г. са 
останали несвършени 773 граждански дела, от които 673 граждански 
дела, 25 дела по бързи производства, 2 административни дела, 15 
частно-граждански дела, 27 дела по чл.410-417 от ГПК и 31 други 
граждански дела.  

В сравнение с предходни години, в началото на 2018 г. са 
останали несвършени 585 граждански дела, от които 497 граждански 

9297 8259 7161

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

Брой дела

2018г.

2019г.

2020г.



71

дела, 27 бързи производства, 2 административни дела, 24 ч.гр.д., 6 
дела по чл.410-417 от ГПК, и 29 други граждански дела. В края на 
2018г. са останали несвършени 838 граждански дела, от които 754 
граждански дела, 25 дела по бързи производства, 1 административно 
дело, 17 частно-граждански дела, 13 дела по чл.410-417 от ГПК и 28 
други граждански дела.   

През 2020 г. са постъпили 7161 граждански дела, от които 
1480 граждански дела, 113 бързи производства, 7 административни 
дела, 72 частно-граждански дела, 4565 дела по чл.410-417 от ГПК, 
270 други граждански дела. От гражданските дела 733 дела са по СК, 
ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет. и ЗБЖИРБ, от тях 118 дела по чл.49 от СК, 
165 дела по чл.50 от СК, 81 дела за издръжка, 73 дела по ЗЗДН. 
Постъпили са 327 дела по облигационни искове, 40 вещни дела, 61 
делби и др. по ЗН, 569 установителни искове, 118 дела по КТ, 7 
административни дела, 51 молби за обезпечения на бъдещ иск, 624 
частно-граждански дела, 4565 частно-граждански дела по чл.410-417 
от ГПК, 51 частно граждански дела по процедури по различни 
регламенти, и 15 други граждански дела.  

През 2019 г. са постъпили 8259 граждански дела, от които 
1955 граждански дела, 107 бързи производства, 7 административни 
дела, 888 частно-граждански дела, 4972 дела по чл.410-417 от ГПК, 
330 други граждански дела. От гражданските дела 864 дела са по СК, 
ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет. и ЗБЖИРБ, от тях 148 дела по чл.49 от СК, 
202 дела по чл.50 от СК, 86 дела за издръжка, 94 дела по ЗЗДН. 
Постъпили са 347 дела по облигационни искове, 52 вещни дела, 74 
делби и др. по ЗН, 728 установителни искове, 308 дела по КТ, 7 
административни дела, 68 молби за обезпечения на бъдещ иск, 773 
частно-граждански дела, 4972 частно-граждански дела по чл.410-417 
от ГПК, 47 частно граждански дела по процедури по различни 
регламенти, и 18 други граждански дела.  

За сравнение, през 2018 г. са постъпили 9287 граждански 
дела, от които 1822 граждански дела, 116 бързи производства, 6 
административни дела, 740 частно-граждански дела, 6245 дела по 
чл.410-417 от ГПК, 368 други граждански дела. От тях 883 дела по 
СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет. и ЗБЖИРБ, от тях 154 дела по чл.49 от 
СК, 187 по чл.50 от СК, 84 дела за издръжка, 88 дела по ЗЗДН. 
Постъпили са 316 дела по облигационни искове, 58 вещни дела, 84 
делби и др. по ЗН, 856 установителни искове, 88 дела по КТ, 6 
административни дела, 54 молби за обезпечения на бъдещ иск, 651 
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частно-граждански дела, 6245 частно граждански дела по чл.410-
417 от НК, 35 частно-граждански дела по процедури по различни 
регламенти, и 21 други граждански дела.  

През отчетната 2020 г. са постъпили 733 дела /726 
новообразувани и 6 дела получени по подсъдност/ по СК, ЗЗДН, 
ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет. и ЗБЖИРБ, от които 118 дела /114 новообразувани 
и 4 получени по подсъдност/ по чл.49 от СК, 165 дела по чл.50 от СК, 
81 дела за издръжка, 73 дела по ЗЗДН /71 новообразувани, 1 
получено по подсъдност и 1 върнато за ново разглеждане под нов 
номер/. 

През отчетната 2019 г. са постъпили 864 дела /856 
новообразувани и 8 дела получени по подсъдност/ по СК, ЗЗДН, 
ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет. и ЗБЖИРБ, от които 148 дела /146 новообразувани 
и 2 получени по подсъдност/ по чл.49 от СК, 202 дела по чл.50 от СК, 
86 дела за издръжка, 94 дела по ЗЗДН. 

През отчетната 2018 г. са постъпили 883 дела по СК, ЗЗДН, 
ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет. и ЗБЖИРБ, от тях 154 дела по чл.49 от СК, 187 дела 
по чл.50 от СК, 84 дела за издръжка, 85 дела по ЗЗДН. 

През 2020 г. са постъпили 327 облигационни дела /306 
новообразувани, 15 получени по подсъдност, 4 дела върнати за ново 
разглеждане под нов номер, 2 дела, продължаващи под същия 
номер/, срещу 347 облигационни дела за 2019 г. и 316 облигационни 
дела за 2018 г. 

През 2020 г. са постъпили 40 вещни дела /37 
новообразувани, 2 получени по подсъдност, 1 дело върнато за ново 
разглеждане под нов номер/, срещу постъпили 52 вещни дела за 2019 
г. и 58 вещни дела за 2018 г. 

През 2020 г. са постъпили 61 делби и искове по ЗН /59 
новообразувани, 1 дело върнато за ново разглеждане под нов номер, 
1 дело продължаващо под същия номер/, срещу 74 делби и искове по 
ЗН за 2019 г. и 84 дела за делба и по ЗН за 2018 г.  

През 2020 г. са постъпили 118 дела по КТ /115 
новообразувани, 1 дело получено по подсъдност,и 2 дела 
продължаващи под същия номер/, срещу 308 дела по КТ за 2019 г. и 
88 дела по КТ през 2018 г. 

Постъпилите дела по ЗЗДН през 2020 г. са 73 /71 
новообразувани, 1 дело получено по подсъдност и 1 дело 
продължаващо под същия номер/, срещу 94 дела за 2019 г. и 85 дела 
по ЗЗДН през 2018 г. 
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През 2020 г. са постъпили и 4565 ч.гр.д. по чл.410-417 от 
ГПК /4366 новообразувани, 199 получени по подсъдност/, срещу 
4972 ч.гр.д. по чл.410-417 от ГПК за 2019 г. и 6245 ч.гр.д. по чл.410-
417 от ГПК през 2018 г. 

Постъпилите през 2020 г. в ПлРС административни дела са 7 
/5 новообразувани и 2 продължаващи дела под същия номер/, срещу 
7 административни дела за 2019 г. и 6 административни дела за 2018 
г.  

В края на 2020 г. са останали несвършени 814 дела или 
11,3% от постъпилите, срещу 773 несвършени граждански дела или 
9,3% за 2019 г. и 838 несвършени граждански дела, или 8,4% за 
2018г. 

През 2020 г. общо са били разгледани 7934 граждански дела, 
от които 2153 граждански дела, 138 бързи производства, 9 
административни дела, 741 частно-граждански дела, 4592 частно-
граждански дела по чл.410-417 от ГПК, 301 други граждански дела. 
Приключени са 7120 дела или 89,7% от разгледаните, от тях 6634 са 
приключени в тримесечен срок или 93%. От приключените 
граждански дела, решени по същество са 1084 граждански дела по 
общия ред, 68 са бързи производства, 6 административни дела, 615 
частно-граждански дела, 4036 ч.гр.д. по чл.410-417 от ГПК, 219 
други граждански дела. Прекратени са 1092 дела, от които 342 
граждански дела, 39 бързи производства, 3 административни дела, 
105 частно-граждански дела, 548 частно-граждански дела по чл.410-
417 от ГПК, 55 други граждански дела. От прекратените 1092 дела, 
94 дела са прекратени по спогодба и 998 дела по други причини. 

За сравнение, през 2019 г. общо са били разгледани 9097 
граждански дела, от които 2709 граждански дела, 132 бързи 
производства, 8 административни дела, 905 частно-граждански дела, 
4985 частно-граждански дела по чл.410-417 от ГПК, 358 други 
граждански дела. Приключени са 8324 дела или 91,5% от 
разгледаните, от тях 7835 са приключени в тримесечен срок или 
94,1%. От приключените граждански дела, решени по същество са 
1638 граждански дела по общия ред, 67 са бързи производства, 3 
административни дела, 790 частно-граждански дела, 4625 ч.гр.д. по 
чл.410-417 от ГПК, 252 други граждански дела. Прекратени са 949 
дела, от които 398 граждански дела, 40 бързи производства, 3 
административни дела, 100 частно-граждански дела, 333 частно-
граждански дела по чл.410-417 от ГПК, 75 други граждански дела. 
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От прекратените 949 дела, 107 дела са прекратени по спогодба и 
842 дела по други причини. 

За сравнение, през 2018 г. са били разгледани 9882 
граждански дела, от които 2319 граждански дела, 143 бързи 
производства, 8 административни, 764 частно граждански дела, 6251 
частно граждански дела по чл. 410-417 от ГПК, 397 други 
граждански дела. Приключени са 9044 дела или 92%, от тях 8691 са 
приключени в тримесечен срок или 96%. От приключените 
граждански дела 1565 са по общия ред, 118 бързи производства, 7 
административни, 747 граждански дела, 6238 ч. гр.д. по чл. 410-417 
от ГПК, 369 други граждански дела. Прекратени са 965 дела, от 
които 364 граждански дела, 39 бързи производства, 3 
административни, 92 частно-граждански дела, 398 частно 
граждански дела по чл.410-417 от ГПК, 69 други граждански дела. 
От прекратените дела, 99 дела са прекратени по спогодба и 866 по 
други причини. 

От решените през 2020 г. 7120 граждански дела, са свършени 
737 дела по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР и ЗЗДетето, от тях 118 дела по чл.49 
от СК, 159 дела по чл.50 от СК, 84 дела за издръжка, 72 дела по 
ЗЗДН; свършени са и 306 облигационни дела, 42 вещни дела, 64 
делби и други искове по ЗН, 543 установителни искове, 100 дела по 
КТ, 9 административни производства, 48 обезпечения, 4584 
заповедни производства по чл.410-417 от ГПК, 15 други граждански 
дела.  

За сравнение, от решените през 2019 г. 8324 граждански 
дела, са свършени 858 дела по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР и ЗЗДетето, от 
тях 155 дела по чл.49 от СК, 204 дела по чл.50 от СК, 82 дела за 
издръжка, 94 дела по ЗЗДН; 361облигационни дела, 55 вещни дела, 
71 делби и други искове по ЗН, 793 установителни искове, 311 дела 
по КТ, 6 административни производства, 70 обезпечения, 4958 
заповедни производства по чл.410-417 от ГПК, 45 други ч.гр.д., 20 
други граждански дела.  

За сравнение, през 2018г., от решените 9044 граждански 
дела, са свършени 874 дела по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР и ЗЗДет., от тях 
152 дела по чл.49 от СК, 186 дела по чл.50 от СК, 85 дела за 
издръжка, 78 дела по ЗЗДН; 286 облигационни дела, 51 вещни дела, 
71 делби и други искове по ЗН, 650 установителни искове, 94 дела по 
КТ, 7 административни производства, 57 обезпечения, 6238 
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заповедни производства по чл.410-417 от ГПК, 38 други ч.гр.д., 26 
други граждански дела.  

Общо свършените дела през 2020 г. са 7120 или 89,7% от 
постъпилите, за сарвнение през 2019 г. общо свършените дела са 
8324 или 91,5%, през 2018 г. са били 9044 или 92% от делата за 
разглеждане. 

През 2020 г. от решените 7120 граждански дела, в 
тримесечен срок са приключени 6634 дела или 93%. В тримесечен 
срок са приключени 1000 дела по общия ред или 70%, 90 бързи 
производства или 84%, 7 административни или 78%, 704 частни дела 
или 98%, 4580 дела по чл.410-417 от ГПК или 100%, 253 други 
граждански дела или 92%. От прекратените дела най-голям брой са 
прекратени по подсъдност, след това поради неотстраняване на 
нередовности или отказ от иск. Голям е и броят на прекратените дела 
по чл.410-417 от ГПК поради изпращането им по подсъдност. Това 
се дължи на изменението на чл.411, ал.1 от ГПК от 2015 год., с което 
се вмени на съда задължението да извършва служебна проверка на 
местната подсъдност при постъпване на заявлението, както и за 
изпращане на делото на местно компетентния съд, ако делото не му е 
подсъдно. 

За сравнение, през 2019 г. от решените 8324 граждански 
дела, в тримесечен срок са приключени 7835 дела или 94%. В 
тримесечен срок са приключени 1581 дела по общия ред или 77%,103 
бързи производства или 96%, 4 административни или 66,6%, 887 
частни дела или 99,6%, 4945 дела по чл.410-417 от ГПК или 99,7%, 
315 други граждански дела или 96%. От прекратените дела най-
голям брой са прекратени по подсъдност, след това поради 
неотстраняване на нередовности или отказ от иск. Голям е и броят на 
прекратените дела по чл.410-417 от ГПК поради изпращането им по 
подсъдност. Това се дължи на изменението на чл.411, ал.1 от ГПК от 
2015 год., с което се вмени на съда задължението да извършва 
служебна проверка на местната подсъдност при постъпване на 
заявлението, както и за изпращане на делото на местно компетентния 
съд, ако делото не му е подсъдно. 

За сравнение, през 2018 г. от решените 9044 граждански 
дела, в тримесечен срок са приключени 8691 или 96%. В тримесечен 
срок са приключени 1254 дела по общия ред или 80%,110 бързи 
производства или 93%, 5 административни или 71%, 733 частни дела 
или 98%, 6228 дела по чл.410-417 от ГПК или 100%, 361 други 
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граждански дела или 98%. От прекратените дела най- голям брой 
са прекратени по подсъдност, след това поради неотстраняване на 
нередовности или отказ от иск. Голям брой са прекратените дела по 
чл.410-417 и изпращането им по подсъдност. Това се дължи на 
изменението на чл.411, ал. 1 от ГПК от 2015 год., с което се вмени на 
съда задължението да извършва служебна проверка на местната 
подсъдност при постъпване на заявлението, както и за изпращане на 
делото на местно компетентния съд, ако делото не му е подсъдно.   

Големият процент решени в тримесечен срок граждански 
дела се обяснява освен с промяна в начина на отчитането на 
тримесечния срок /който се отчита от датата на определението по 
чл.140 от ГПК, а не както в предходната година от датата на 
образуване на делото/ и с много добрата организация на работата на 
всеки от съдиите от гражданското отделение, както и много добрата 
работа на деловодството.  

Процента на свършените дела през 2020 г. спрямо 
разгледаните граждански дела е 88,9%, спрямо 90% през 2019 г. и 
спрямо 92% през 2018 г.  

През 2020г. в открито съдебно заседание са насрочени 2773 
дела, като броят на отложените е 1036 дела, или 37,3%, от които 43 
дела в първо по делото заседание. 

За сравнение, през 2019 г. в открито съдебно заседание са 
насрочени 3686 дела, като броят на отложените е 1354 дела, или 
36,7%, от които 115 дела в първо по делото заседание. През 2018 г. в 
открито съдебно заседание са насрочени 3111 дела, като броят на 
отложените е 1174 или 38%, от които 101 в първо по делото 
заседание. 

От изложеното е видно, че процентът на отложени дела през 
2020 г. почти непроменен в сравнение с предходната 2019 година. 

Времетраене размяната на книжата - периода от 
постъпването на исковата молба до постановяването на определение 
за насрочване на делото.  

При гражданските дела по общия ред, по които 
определенията за насрочване са постановени през 2020 г., най-голям 
е броят на тези, по които размяната е продължила над 3 м. – 535 дела 
или 39,6%, след това тези до 1 м. – 329 дела или 24%, след това до 2 
м. - 230 дела или 17% и до 3 м. - 178 дела или 13% При бързите 
производства най-голям брой е делата, по които размяната на книжа 
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е продължила до 2 м. – 40 дела, до 1 м. – 15 дела, до 3 м. – 8 дела,  
при 13 дела размяната на книжа е продължила над 3 месеца.  

За сравнение, през 2019 г., най-голям е броят на тези, по 
които размяната е продължила над 3 м. – 578 дела или 29%, след това 
тези до 1 м. – 455 дела или 23%, след това до 2 м. - 430 дела или 
21,8% и до 3 м. - 416 дела или 21% При бързите производства най-
голям брой е делата по които до 2 м. е продължила размяната на 
книжа - 43 дела, до 1 м. – 25 дела и до 3 м. – 19, при 4 дела размяната 
на книжа е продължила над 3 м.  

През 2018 г., най-голям е броят на тези, по които размяната е 
продължила над 3 м. – 555 дела или 31%, след това тези до 1 м. – 463 
дела или 26%, след това до 2 м.- 325 дела или 18% и до 3 м. - 318 
дела 18% При бързите производства най-голям брой е делата по 
които до 2 м. е продължила размяната на книжа- 52 дела, до 1 м. – 18 
дела и до 3 м.- 18 дела.  

По – големият брой дела, по който размяната на книжа е 
продължила над 3 месеца, както и по-бавното приключване на 
делата, са резултат от измененията на чл.47 от ГПК от 2017 г. /ДВ, 
бр.86 от 27.10.2017г./, касаещи връчването на призовки и съобщения 
на ответниците/длъжниците по делата. Освен нормативно 
определения 1-месечен срок за търсене на ответника/длъжника на 
посочения в исковата молба адрес, на съда се вмени задължението да 
извършва справка за адресна регистрация и месторабота на 
длъжника/ответника, след което отново да го търси на адреса по 
справката, респ. по месторабота, което също добавя период от поне 
1-2 месеца към нужното време за размяна на книжа и призоваване, 
респективно за разглеждане на делото. 

През 2020 г. са обжалвани 449 дела. От инстанционен 
контрол са се върнали 541 дела, от които 411 решения и 130 
определения. От върнатите от обжалване решения по 411 дела, 
решенията по 213 са потвърдени или 51,8% са потвърдени, 
решенията по 56 дела са отменени или 13,6, 128 дела са потвърдени в 
една част или отменени в друга или 31,1%, решенията по 7 дела са 
изцяло обезсилени и върнати или не за ново разглеждане, решението 
по 1 дело е потвърдено в една част и обезсилено в другата, по 2 дела 
са отменени поради представяне на доказателства във въззивна 
инстанция, 2 дела за отменени/обезсилени поради отказ или 
оттегляне пред въззивна (касационна) инстанция на ИМ или 
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постигане на спогодба, евентуално медиация пред въззивна 
(касационна) инстанция, решението по 1 дело е потвърдено в една 
част и обезсилено в друга поради отказ или оттегляне пред въззивна 
(касационна) инстанция на ИМ или постигане на спогодба, 
евентуално медиация пред въззивна (касационна) инстанция. От 
върнатите от обжалване 130 определения, 91 определения са 
потвърдени или 70%, 27 са отменени или 20,7%, 6 са изменени в една 
част и потвърдени в друга или 4,6%, 2 са отменени поради 
представяне на доказателства във въззивна инстанция.  

За сравнение, през 2019 г. са обжалвани 677 дела. От 
инстанционен контрол са се върнали 465 дела, от които 346 решения 
и 119 определения. От върнатите от обжалване решения по 346 дела, 
решенията по 186 са потвърдени или 53,7% са потвърдени, 
решенията по 57 дела са отменени или 16,4%, 85 дела са потвърдени 
в една част или отменени в друга или 24,6%, решенията по 2 дела са 
потвърдени в една част и обезсилени в другата, по 3 дела са 
отменени поради представяне на доказателства във въззивна 
инстанция, 3 дела за отменени/обезсилени поради отказ или 
оттегляне пред въззивна (касационна) инстанция на ИМ или 
постигане на спогодба, евентуално медиация пред въззивна 
(касационна) инстанция. От върнатите от обжалване 119 
определения, 74 определения са потвърдени или 62%, 35 са отменени 
или 29%, 8 са изменени в една част и потвърдени в друга или 7%, 2 
са отменени поради представяне на доказателства във въззивна 
инстанция.  

През 2018 г. са обжалвани 367 дела. От инстанционен 
контрол са се върнали 346 дела, от които 220 решения и 126 
определения. От върнатите от обжалване решения по 220 дела, 
решенията по 156 са потвърдени или 71% са потвърдени, решенията 
по 29 дела са отменени или 13%, 32 дела са потвърдени в една част 
или отменени в друга или 15%, решенията по 2 са отменени поради 
представяне на доказателства във въззивна инстанция. От върнатите 
от обжалване 126 определения, 82 определения са потвърдени или 
65%, 33 са отменени или 26%, 10 са изменени в една част и 
потвърдени в друга или 9%, 1 е отменено поради представяне на 
доказателства във въззивна инстанция.  

От посочените данни е видно, че през 2020 г. значително е 
намалял броят на обжалваните дела. Причина за това е намаленият 
през 2020 г. брой разгледани граждански дела. Прави впечатление 
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намаления процент изцяло отменени съдебни актове и увеличеният 
брой потвърдени в една част или отменени в друга актове. Запазва се 
тенденцията за нисък процент на изцяло отменените след 
инстанционен контрол съдебни актове.  

ДЕЙНОСТТА НА ВСЕКИ ОТ СЪДИИТЕ В 
ГРАЖДАНСКАТА КОЛЕГИЯ ПРЕЗ ОТЧЕТНАТА 2019 ГОДИНА Е 
СЛЕДНАТА:  

1. СЪДИЯ ХРИСТО ТОМОВ - съдия-докладчик на І-ви 
граждански състав 

През 2020 г. на І-ви граждански състав със съдия докладчик 
Хр.Томов са постъпили 705 граждански дела, от които 140 
граждански дела, 12 бързи производства, 3 административни, 26 
други граждански дела, 450 ч.гр.д. по чл.410-417 от ГПК и 74 други 
частно-граждански дела. От предходната година на І гр. с-в са 
останали несвършени 57 дела. Съдия Томов е насрочил и разгледал 
общо 762 граждански дела, от които са свършени общо 715 
граждански дела, в това число 152 граждански дела, 11 бързи 
производства, 3 административни дела, 26 други гр.д., 450 частно-
граждански дела по чл.410-417 от ГПК и 73 други частно-граждански 
дела. От решените дела, 619 са решени по същество, а 96 са 
прекратени дела. От общо решените 715 дела, съдия Томов е решил 
668 дела в тримесечен срок. Останали несвършени в края на периода 
са 47 дела. От върнатите от обжалване 36 граждански дела, 
решенията по 24 дела са потвърдени, решенията по 7 дела са 
отменени и е постановен нов акт по същество, решенията по 4 дела 
са потвърдени в една част и отменени в друга, решението по 1 дело е 
потвърдено в една част и обезсилено в друга поради отказ или 
оттегляне пред въззивна (касационна) инстанция на ИМ или 
постигане на спогодба, евентуално медиация пред въззивна 
(касационна) инстанция. От обжалваните 8 определения, съдебния 
акт по 3 дела е потвърден, определенията по 4 дела са отменени и е 
постановено ново, по 1 дело определението е изменено в една част и 
потвърдено в друга. От обжалваните 2 определения по 
административни дела, определенията по и по 2-те дела са отменени 
и е постановено ново.  

Съдия Томов е свършил средномесечно 59 дела, а в 
тримесечен срок са приключили 668 дела или 93,4% от делата 
спрямо общо решените. В процентно отношение на общо решените 
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спрямо общо разгледаните е 93,8%, а на решените в тримесечен 
срок спрямо общо разгледаните е 87,6% 

2. СЪДИЯ ВИОЛЕТА НИКОЛОВА – съдия-докладчик на ІІ-
ри граждански състав от 21,10,2020 г.  

През 2020 г. са постъпили 285 дела, от които 67 граждански 
дела, 1 бързо производство, 9 ч.гр.д., 205 дела по чл.410-417 и 3 
други граждански дела. От предходна година няма останали 
несвършени дела. Съдия Виолета Николова е насрочила и разгледала 
общо 285 дела, от които са свършени 223 дела, от тях 14 граждански 
дела, 7 други ч.гр.д., 201 дела по чл.410-417 от ГПК и 1 друго 
гражданско дело. От общо решените 223 дела, по същество са 
решени 189 дела и 34 дела са прекратени. От общо решените 223 
дела, съдия Виолета Николова е решила 222 дела в тримесечен срок. 
Несвършени дела в края на периода – 62. 

Съдия Виолета Николова няма върнати от обжалване дела 
през 2020 г.  

Съдия Виолета Николова е свършила средномесечно 111 
дела, а в тримесечен срок са приключили 222 дела или 99,5% от 
делата са приключени в тримесечен срок спрямо общо решените. В 
процентно отношение на общо решените спрямо общо разгледаните 
е 78,2%, а на решените в тримесечен срок спрямо общо разгледаните 
е 77,9%. 

3. Съдия Дияна Николова – съдия-докладчик на ІІІ-ти 
граждански състав  

През 2020 г. на ІІІ-ти граждански състав със съдия 
докладчик Дияна Николова са постъпили 708 дела, от които 150 
граждански дела, 10 бързи производства, 28 други граждански дела, 
460 дела по чл.410 – 417 от ГПК, 60 други частно-граждански дела. 
От предходната година на ІІІ граждански състав са останали 
несвършени 96 дела. Съдия Николова е насрочила и разгледала общо 
804 граждански дела, от които са свършени общо 672 граждански 
дела, в това число 118 граждански дела, 8 бързи производства, 25 
други граждански дела, 460 частно-граждански по чл.410 и 417 от 
ГПК и 59 други частно-граждански дела. От решените 672 дела, 550 
дела са решени по същество, а 122 са прекратените дела. Съдия 
Николова е решила 605 дела в тримесечен срок. Останали 
несвършени в края на периода са 132 дела. 

От върнатите от обжалване 33 граждански дела, решенията 
по 19 дела са потвърдени, решенията по 2 дела са отменени и е 
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постановен нов акт по същество, решенията по 12 дела са 
потвърдени в една част и отменени в друга. От обжалваните 20 
определения съдебния акт по 16 дела е потвърден, определението по 
4 дела е отменено и е постановено ново.  

Съдия Николова е свършила средномесечно 56 дела, а в 
тримесечен срок са приключили 605 дела или 90% от делата са 
приключени в тримесечен срок спрямо общо решените. В процентно 
отношение на общо решените спрямо общо разгледаните е 83,5%, а 
на решените в тримесечен срок спрямо общо разгледаните е 75,2%.  

4. СЪДИЯ МИЛЕНА ТОМОВА - съдия докладчик на ІV-ти 
граждански състав. 

На IV-ти граждански състав през 2020 г. са постъпили 715 
дела, от които 150 граждански дела, 13 бързи производства, 27 други 
граждански дела, 448 ч.гр.д. по чл.410-417 от ГПК и 77 други частно-
граждански дела. От предходната година на ІV гр.състав са останали 
несвършени 80 дела. Съдия Томова е насрочила и разгледала общо 
795 граждански дела, от които са свършени 717 граждански дела, в 
това число 153 граждански дела, 11 бързи производства, 29 други 
граждански дела, 448 частно-граждански дела по чл.410-417 от ГПК 
и 76 други частно-граждански дела. От решените 717 дела, 611 са 
решени по същество, а 106 са прекратени дела. Съдия Томова е 
решила 662 дела в тримесечен срок. Останали несвършени - 70 дела. 

 От върнатите от обжалване 48 граждански дела, решенията 
по 29 дела са потвърдени, решенията по 2 дела са отменени и 
решението по 17 дела е отменено в една част и потвърдено в друга. 
От обжалваните 14 определения по граждански дела, съдебния акт по 
13 дела е потвърден, определението по 1 дело е отменено.  

Съдията Томова е свършила средномесечно 60 дела, а в 
тримесечен срок са приключили 662 дела или 92,3% от делата са 
приключени в тримесечен срок спрямо общо решените. В процентно 
отношение на общо решените спрямо общо разгледаните е 90%, а на 
решените в тримесечен срок спрямо общо разгледаните е 83,2%.  

5. СЪДИЯ БИЛЯНА ВИДОЛОВА – съдия-докладчик на V-
ти граждански състав 

През 2020 г. на V-ти граждански състав със съдия-докладчик 
съдия Биляна Видолова са постъпили 602 дела, от които 121 
граждански дела, 12 бързи производства, 30 други граждански дела, 
371 ч.гр.д. по чл.410-417 от ГПК и 68 други частно граждански дела. 
От предходната година на V гр.състав са останали несвършени 82 
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дела. Съдия Видолова е насрочила и разгледала общо 684 
граждански дела, от които са свършени общо 604 граждански дела, в 
това число 115 граждански дела, 11 бързи производства, 31 други 
граждански дела, 378 частно-граждански дела по чл.410 и 417 от 
ГПК и 69 други частно-граждански дела. От решените 604 дела, 522 
са решени по същество, а 82 са прекратени дела. Съдия Видолова е 
решила 578 дела в тримесечен срок. Останали несвършени в края на 
периода 80 дела. 

От върнатите от обжалване 34 граждански дела, решенията 
по 22 дела са потвърдени, решенията по 5 дела са отменени и е 
постановено друго, решенията по 7 дела са потвърдени в една част и 
отменени в друга. От обжалваните 13 определения по граждански 
дела, съдебния акт по 10 дела е потвърден, 2 определения са 
отменени и е постановено ново, и 1 определение е отменено и 
върнато за ново разглеждане.  

Съдията Видолова е свършила средномесечно 50 дела, а в 
тримесечен срок са приключили 578 дела или 95,6% от делата са 
приключени в тримесечен срок спрямо общо решените. В процентно 
отношение на общо решените спрямо общо разгледаните е 88,3%, а 
на решените в тримесечен срок спрямо общо разгледаните е 84,5%. 

6. СЪДИЯ ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА-БАНКОВА - съдия-
докладчик на VІІ-ми граждански състав. 

През 2020 г. на VІІ граждански състав със съдия докладчик 
Зорница Банкова са постъпили 686 дела, от които 148 граждански 
дела, 8 бързи производства, 23 други граждански дела, 434 ч.гр.д. по 
чл.410-417 от ГПК и 73 други частно-граждански дела. От 
предходната година на VІІ-ми гр.състав са останали несвършени 92 
дела. Съдия Банкова е насрочила и разгледала общо 778 граждански 
дела, от които са свършени общо 697 граждански дела, в това число 
153 граждански дела, 8 бързи производства, 24 други граждански 
дела, 440 частно-граждански по чл.410 и 417 от ГПК и 72 други 
частно-граждански дела. От решените 697 дела, 583 са решени по 
същество, а 114 са прекратените дела. Съдия Банкова е решила 636 
дела в тримесечен срок, останали несвършени – 81 дела.  

От върнатите от обжалване 41 граждански дела, решенията 
по 23 дела са потвърдени, решенията по 5 дела са отменени изцяло, 
решението по 1 дело е отменено и върнато за ново разглеждане,  
решенията по 15 дела са потвърдени в една част и отменени в друга. 
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От обжалваните 13 определения, съдебния акт по 11 дела е 
потвърден, определението по 1 дело е отменено и е постановено 
ново, определението по 1 дело е потвърдено в една част, отменено в 
друга.   

Съдия Банкова е свършила средномесечно 58 дела, а в 
тримесечен срок са приключили 636 дела или 91,2% от делата са 
приключени в тримесечен срок спрямо общо решените. В процентно 
отношение на общо решените спрямо общо разгледаните е 90,5%, а 
на решените в тримесечен срок спрямо общо разгледаните е 82,5%.  

7. СЪДИЯ АНА ИЛИЕВА – съдия-докладчик на VІІІ-ми 
граждански състав  

През 2020 г. на VІІІ-ми граждански състав със съдия-
докладчик Ана Илиева са постъпили 691 дела, от които 141 
граждански дела, 13 бързи производства, 1 административно дело, 28 
други граждански дела, 439 ч.гр.д. по чл.410-417 от ГПК и 69 други 
частно-граждански дела. От предходната година са останали 
несвършени 66 дела. Съдия Илиева е насрочила и разгледала общо 
757 граждански дела, от които са свършени общо 695 граждански 
дела, в това число 142 граждански дела, 13 бързи производства, 1 
административно дело, 30 други граждански дела, 439 частно-
граждански дела по чл.410-417 от ГПК и 70 други частно-граждански 
дела. От решените 695 дела, 579 са решени по същество, а 116 са 
прекратените дела. Съдия Илиева е решила 639 дела в тримесечен 
срок. В края на годината са останали несвършени 62 дела. 

От върнатите от обжалване 42 граждански дела, решенията 
по 28 дела са потвърдени, решенията по 3 дела са отменени, 
решенията по 2 дела са изцяло отменени или обезсилени поради 
допуснати нови доказателства пред въззивната инстанция, решенията 
по 9 дела са потвърдени в една част и отменени в друга. От 
обжалваните 10 определения съдебния акт по 8 дела е потвърден, 
определението по 1 дело е отменено и е постановено ново, и 
определението по 1 дело е потвърдено в една част, отменено в друга.   

 Съдия Илиева е свършила средномесечно 58 дела, а в 
тримесечен срок са приключили 639 дела или 92% от делата са 
приключени в тримесечен срок спрямо общо решените. В процентно 
отношение на общо решените спрямо общо разгледаните е 91,8%, а 
на решените в тримесечен срок спрямо общо разгледаните е 84,4%. 
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8. СЪДИЯ ВЕРА НАЙДЕНОВА е съдия-докладчик на IX-
ти граждански състав 

През 2020 г. на IX-ти гр.състав със съдия-докладчик Вера 
Найденова са постъпили 683 дела, от които 143 граждански дела, 13 
бързи производства, 1 административно дело, 26 други граждански 
дела, 414 ч.гр.д. по чл.410-417 от ГПК и 86 други частно-граждански 
дела. Останали несвършени от предходна година 83 дела. Съдия 
Найденова е насрочила и разгледала общо 766 граждански дела, от 
които са свършени общо 695 граждански дела, в това число 155 
граждански дела, 9 бързи производства, 1 административно дело, 24 
други граждански дела, 420 частно-граждански по чл.410-417 от ГПК 
и 86 други частно-граждански дела. От решените 695 дела, 587 са 
решени по същество, а 108 са прекратените дела. Съдия Найденова е 
решила 656 дела в тримесечен срок. Останали несвършени в края на 
периода – 71 дела.  

От върнатите от обжалване 39 граждански дела, решенията 
по 16 дела са потвърдени, 1 дело не е допуснато до касационно 
обжалване, решенията по 3 дела са отменени, решенията по 3 дела са 
отменени и върнати за ново разглеждане, решението по 1 дело е 
изцяло отменено по обективни причини, решенията по 14 дела са 
потвърдени в една част и отменени в друга, решението по 1 дело е 
потвърдено в една част и обезсилено в друга. От обжалваните 14 
определения по граждански дела, съдебния акт по 10 дела е 
потвърден, определението по 1 дело е отменено, определението по 1 
дело е отменено и върнато за ново разглеждане, определението по 1 
дело е отменено по обективни причини, определението по 1 дело е 
потвърдено в една част и отменено в друга. От обжалваното 1 
решение по административно дело, същото е потвърдено.  

Съдия Найденова е свършила средномесечно 58 дела, а в 
тримесечен срок са приключили 656 дела или 94,4% от делата са 
приключени в тримесечен срок спрямо общо решените. В процентно 
отношение на общо решените спрямо общо разгледаните е 90,7%, а 
на решените в тримесечен срок спрямо общо разгледаните е 85,6%. 

9. СЪДИЯ МАРИАНА ТОДОРОВА-ДОСЕВА е съдия 
докладчик на Х-ти граждански състав. 

През 2020 г. на Х-ти гр.състав със съдия докладчик Мариана 
Тодорова-Досева са постъпили 701 дела, от които 146 граждански 
дела, 9 бързи производства, 1 административно дело, 28 други 
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граждански дела, 445 ч.гр.д. по чл.410-417 от ГПК и 72 други 
частно-граждански дела. Останали несвършени от предходна година 
- 64 дела. Съдията Мариана Тодорова-Досева е насрочила и 
разгледала общо 765 граждански дела, от които са свършени общо 
701 граждански дела, в това число 141 граждански дела, 12 бързи 
производства, 1 администартивно дело, 29 други граждански дела, 
447 частно-граждански дела по чл.410-417 от ГПК и 71 други частно-
граждански дела. От решените 701 дела, 581 са решени по същество, 
а 120 са прекратените дела. Съдия Мариана Тодорова-Досева е 
решила 669 дела в тримесечен срок. Останали несвършени в края на 
периода - 64 дела. 

От върнатите от обжалване 25 граждански дела, решенията 
по 13 дела са потвърдени, решенията по 3 дела са отменени, 
решенията по 12 дела са потвърдени в една част и отменени в друго. 
От обжалваните 10 определения съдебния акт по 7 дела е потвърден, 
по 2 дела съдебният акт е отменен, определението по 1 дело е 
отменено по обективни причини. 

Съдия Тодорова-Досева е свършила средномесечно 58 дела, 
а в тримесечен срок са приключили 669 дела или 95,4% от делата са 
приключени в тримесечен срок спрямо общо решените. В процентно 
отношение на общо решените спрямо общо разгледаните е 91,6%, а 
на решените в тримесечен срок спрямо общо разгледаните е 87,4%. 

 10. СЪДИЯ АСЯ ШИРКОВА е съдия-докладчик на ХI-ти 
граждански състав. 

През 2020 г. на ХІ-ти граждански състав със съдия 
докладчик Ася Ширкова са постъпили 680 дела, от които 150 
граждански дела, 9 бързи производства, 1 административно дело, 430 
ч.гр.д. по чл.410- 417 от ГПК, 65 други частно-граждански дела и 25 
други граждански дела. Останали от предходен период - 66 дела. 
Съдия Ширкова е насрочила и разгледала общо 746 граждански дела, 
от които са свършени общо 683 граждански дела, в това число 150 
граждански дела, 9 бързи производства, 1 административно дело, 31 
други граждански дела, 447 частно-граждански по чл.410-417 от ГПК 
и 67 други частно-граждански дела. От решените 683 дела 598 са 
решени по същество, а 85 са прекратените дела. Съдия Ширкова е 
решила 635 дела в тримесечен срок. Останали несвършени в края на 
периода – 63 дела. 
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От върнатите от обжалване 28 граждански дела, решенията 
по 15 дела са потвърдени, решенията по 2 дела са отменени, 
решението по 1 дело е изцяло отменено по обективни причини, 
решенията по 10 дела са потвърдени в една част и отменени в друга.  

От обжалваните 14 определения, съдебния акт по 1 дело е 
потвърден, по 10 дела съдебният акт е отменен, по 1 дело 
определението е отменено и върнато за ново разглеждане, по 2 дела 
определението е потвърдено в една част и отменено в друга.  

 Съдия Ширкова е свършила средномесечно 57 дела, а в 
тримесечен срок са приключили 635 дела или 92,9% от делата са 
приключени в тримесечен срок спрямо общо решените. В процентно 
отношение на общо решените спрямо общо разгледаните е 91,5%, а 
на решените в тримесечен срок спрямо общо разгледаните е 85,1%. 

11. СЪДИЯ СВЕТЛА ЗАМФИРОВА е съдия докладчик на 
ХІІІ-ти граждански състав 

През 2020 г. на ХІІІ-ти граждански състав със съдия 
докладчик Светла Замфирова са постъпили 705 дела, от които 124 
граждански дела, 13 бързи производства, 26 други граждански дела, 
469 ч.гр.д. по чл.410-417 от ГПК, 73 други частно-граждански дела. 
Останали несвършени от предходен период - 87 дела. Съдия 
Замфирова е насрочила и разгледала общо 792 граждански дела, от 
които са свършени общо 718 граждански дела, в това число 133 
граждански дела, 15 бързи производства, 27 други граждански дела, 
471 частно-граждански по чл.410-417 от ГПК и 72 други частно-
граждански дела. От решените 718 дела, 609 са решени по същество, 
а 109 са прекратените дела. Съдия Замфирова е решила 664 дела в 
тримесечен срок. Останали несвършени в края на периода - 74 дела. 

 От върнатите от обжалване 42 граждански дела, решенията 
по 3 дела са потвърдени, решенията по 19 дела са отменени, 
решениятя по 2 дела са изцяло обезсилени и върнати или не за ново 
разглеждане, решенията по 18 дела са потвърдени в една част и 
отменени в друга. От обжалваното 1 определение, същото е 
потвърдено.  

Съдия Замфирова е свършила средномесечно 60 дела, а в 
тримесечен срок са приключили 664 дела или 92,4% от делата са 
приключени в тримесечен срок спрямо общо решените. В процентно 
отношение на общо решените спрямо общо разгледаните е 90,6%, а 
на решените в тримесечен срок спрямо общо разгледаните е 83,8%. 
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През 2020 г. от инстанционен контрол са се върнали 25 
граждански дела на съдия Даниела Дилова. От тях решенията по 13 
дела са потвърдени, решенията по 2 дела са отменени и решенията по 
10 дела са потвърдени в една част и отменени в друга.  

През 2020 г. от инстанционен контрол са се върнали 18 
граждански дела на съдия Ралица Маринска /командирована 
понастоящем в АдмСъд Плевен/. От тях решенията по 8 дела са 
потвърдени, решенията по 3 дела са отменени, решението по 1 дело е 
изцяло обезсилено и върнато или не за ново разглеждане, и 
решенията по 6 дела са потвърдени в една част и отменени в друга. 

От изложените по-горе статистически данни да се направи 
извод, че през 2020 г. е налице намаление в обема на работа в 
сравнение с предходната 2019 г., като по-значително е намаляло 
постъплението на частно-граждански дела по чл.410-417 от ГПК в 
сравнение с предходните две години, и е налице увеличение в 
постъплението на граждански дела. 

Следва да се отбележи, че в края на 2020 г. от разглежданите 
7934 дела са останали несвършени 814 дела, или 10,2%, за сравнение 
в края на 2019 г. от разглежданите 9097 дела са останали несвършени 
773 дела, или 8,4%; през 2018г. са останали несвършени 838 
граждански дела или 8,4%. Постигнати са успехи по отношение 
бързината и качеството на насрочването, разглеждането и 
приключване на делата от всички съдии, като този факт се 
потвърждава от обстоятелството, че през отчетния период са 
приключени общо 7120 дела или 89,7%, от които 6634 дела или 93% 
са приключили в тримесечен срок. За сравнение, през 2019 г. са 
приключени общо 8324 дела или 91,5%, от които 7835 дела или 94% 
са приключили в тримесечен срок. За сравнение, през 2018г. са 
решени 9044 дела или 92%, от тях 8691 са приключени в тримесечен 
срок или 96%.  

Делата се насрочват от съдиите във възможно най-кратки 
срокове, а съдебните актове се изготвят в предвидения от ГПК срок. 
Тези успехи се дължат както на общите усилия на колектива, и най-
вече на личните и професионални качества на всеки от съдиите в 
гражданската колегия. Исковите производства се образуват и 
насрочват своевременно. Причини за отлагане на гражданските дела 
- от една страна нередовното призоваване на участниците в процеса, 
като предпоставка за отлагане на делата се дължи на обективни 
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причини – ненамирането на регистрирания постоянен и настоящ 
адрес на лицето и назначаване на особен представител, отдалеченост 
на адреса – в друго населено място спрямо съда, в който се разглежда 
делото, назначаване на експертизи, както и причини от обективен 
характер, във връзка с делата за делба с оглед изпълнение 
процедурите по чл.201 и сл. от ЗУТ. През 2020 г. незначително е 
намалял процента на приключили дела по общия ред в тримесечен 
срок - 70%. Причина за забавяне на производството по делата са от 
една страна измененията в ГПК, съгласно които съдът има 
задължение служебно да издири ответника и по месторабота, поради 
което в немалко случаи срока преди насрочване на делото с 
определение по чл.140 от ГПК е по-продължителен. От друга страна 
през 2020 г. настъпи в световен мащаб пандемия от Ковид-19, 
наложила обявяване в страната на извънредно положение, което 
доведе до преустановяване работата на съдилищата за един 
относително дълъг период от време, затрудни се съществено 
призоваването на страните, както и множество дела бяха отлагани 
поради заболяване на страни, процесуални представители, 
магистрати.  

С цел недопускане неоправдано забавяне на дела и отчитане 
дейността на съдиите и съда, ежемесечно се извършват справки за 
дейността на съдиите във всички отделения по показатели: 
постъпили дела, върнати за допълнително разследване дела, 
разгледани дела, свършени дела, забавени дела, висящи дела и такива 
отменени от по–горна инстанция, относно изготвяне в срок на 
съдебни актове, както и относно насрочване на делата в 
процесуалните срокове предвидени в ГПК и НПК. 
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СРАВНИТЕЛНИ ТАБЛИЦИ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 
ИНСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ПРЕЗ 
2020г. 
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V. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 
В съдебно – изпълнителната служба при Районен съд – 

Плевен работят по щат трима държавни съдебни изпълнители, един 
секретар и двама деловодители. 

В началото на  2020г. изпълнителните дела са били 4290 броя, 
в сравнение с 5048 броя в началото на 2019г., и 5499 бр. в началото 
на  2018г. 

През 2020г. в Съдебно-изпълнителна служба при Районен съд 
Плевен са постъпили 687 броя изпълнителни дела,  през 2019г. са 
постъпили 631 бр. нови изп.дела, а през 2018г. – 822 бр. През 2020г. е 
налице запазване на броя на образуваните изпълнителни дела спрямо 
предходните две години. 

По изпълнителните дела, образувани през 2020г., на 
основание чл.458 от ГПК с удостоверения по чл.191, ал.4 от ДОПК, 
издадени от Национална агенция за приходите, са присъединени 
несъбрани публични вземания, в полза на държавата в общ размер на 
2 245 665,79лв. 

През 2020г. прекратените изпълнителни  дела  са общо 1041 
броя, спрямо 1389 броя за предходната 2019г. и 1273 прекратени 
дела за 2018г. От прекратените през отчетния период дела 256   броя  
са свършени чрез реализиране на вземането, 785 броя са прекратени 
по други причини(постигнато споразумение и извънсъдебно 
уреждане на претенциите на страните, по молба на взискателя, 
изпратени на друг съдебен изпълнител и др.).  

През 2020г. Съдебно-изпълнителна служба е архивирала 1090 
бр. изпълнителни дела. 

В СИС при РС-Плевен в края на отчетния период са останали 
несвършени 3936 броя дела.  

          Образуваните изп.дела през 2020г., разпределени по 
групи са, както следва: 

 в полза на държавата 593 броя, спрямо 515 бр. през 
2019г. и 687 бр. през 2018г.   

 в полза на юридически лица и търговци 32 броя, 
спрямо 42 бр. през 2019г. и 33 бр. през 2018г 

 в полза на граждани 52 бр., спрямо 59 бр. за 2019г.  и 
91 бр. за 2018г.    

 10 бр.дела за изпълнение на обезпечителни мерки. 
Делата за изпълнение на обезпечителни мерки през 2019г. са 
били 15 бр., а през 2018г. – 11 бр. 
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През 2020г. са насрочени принудителни действия по повод 
движението на изпълнителните дела, в резултат на които службата е 
събрала суми в общ размер на 466 685 лв. През 2019г. общо 
събраната сума по изп.дела е била 478 503, а през 2018г. – 558 788 лв.  

През 2020г. съдебните изпълнители са насрочили общо 841 
броя изпълнителни действия – насрочени описи, наложени запори, 
възбрани  и други. По 100 броя  изпълнителни дела за събиране на 
присъдена издръжка за дете периодично на всяко шестмесечие 
съдебните изпълнители извършват пълно проучване на 
имущественото състояние на длъжниците, в съответствие с  
Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на 
присъдена издрьжка.  

През 2020г. в Съдебно-изпълнителна служба са входирани 
5453 бр. документи и изготвени 8902 бр. документи, призовки и 
книжа.  През 2020г. са регистрирани 712 броя постъпили 
наддавателни предложения и книжа за насрочени публични 
продажби в дневника за публичните продажби на Районен съд - 
Плевен.  

Съдебно-изпълнителна служба при Районен съд Плевен е 
отчела добри резултати за 2020 година. 

VI. СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА 

За периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. съдии по вписванията 
при РС – Плевен са извършили: 
        13269 бр. вписвания, отбелязвания и заличавания, от които:  
        - 4117 бр. – нотариални актове за покупко-продажба; 
        - 930 бр. – нотариални актове за дарение; 
        - 36 бр. – нотариални актове за замяна; 
        - 994 бр. – договори за наем; 
        -1596 бр. – договори за аренда; 
       - 139 бр. – заявления за вписване на законна ипотека; 
       - 714 бр. – нотариални актове за договорна ипотека; 
       - 834 бр. – искания за вписване на възбрана; 
       - 140 бр. – искови молби; 
       - 31 бр. – съставени протоколи за обявяване на саморъчни 
завещания; 
       - 160 бр. – договори за доброволна делба; 
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       - 335 бр. - констативни нотариални актове; 
       - 170 бр. - актове за държавна собственост; 
       - 805 бр. – актове за общинска собственост; 
       - 2268 бр. – други актове подлежащи на вписване; 
       - 677 бр. – заличени ипотеки. 

       4547 бр. удостоверения; 
       5089 бр. преписи; 
       423 бр. справки за държавни органи и организации. 
       За същия период са постановени 18 броя определения за отказ, от 
които 1 брой е обжалван и е потвърден от Окръжен съд Плевен. 

Сравнителна таблица за последните три години 
Видове вписвания, отбелязвания, 
заличавания и др. 

2020 2019 2018

НА за покупко-продажба 4117 4445 4838
НА да дарение 930 1105 1058
НА за замяна 36 63 42
Договори за наем 994 662 560
Договори за аренда 1596 1481 1352
Законни ипотеки 139 166 146
НА за договорна ипотека 714 945 1338
Възбрани 834 747 642
Искови молби 140 131 148
Обявени завещания 31 39 32
Договори за доброволна делба 160 168 175
Констативни нотариални актове 335 333 312
Актове за държавна собственост 170 122 88
Актове за общинска собственост 805 971 948
Други подлежащи на вписване 
актове 

2268 1907 2052

Заличени ипотеки  677 764 879

Общ брой вписвания, 
отбелязвания и заличавания 

13269 14144 14610

Постановени откази за вписв., отб. 
и залич. 

18 8 11

Издадени удостоверения 4547 5706 6242
Издадени преписи 5089 7002 5698
Издадени справки за държавни 
органи 

423 315 679
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VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

През отчетната 2020 г. Районен съд Плевен отчита по- ниска 
натовареност в сравнение с предходните години. В организационен 
план, през отчетната 2020 година бяха проведени множество Общи 
събрания, на които бяха обсъдени редица проблеми както в 
наказателно, така и в гражданско отделение и бяха набелязани 
средства и начини за преодоляването им. 

В последните няколко месеца на 2020 година Районен съд 
Плевен  работи в намален състав от съдии и служители поради 
отсъствието им поради заболяване вследствие на  настъпилата в 
световен мащаб пандемия от Ковид-19. На този фон през 2020 година 
бе създадена организаци за работа по график, която ефективно 
отлкикна на нуждите на правораздавателната дейност на Районен съд 
Плевен. Въпреки специфичните условия за работа, в които беше 
поставен целият състав Районен съд Плевен – съдии и служители, 
изпълнихме отговорно своите служебни задължения. Отчетените 
много добри резултати се дължат изцяло на проявения 
професионализъм и отговорност при осъществяване на дейността на 
съда от страна на магистрати и служители. 

Както през предходните години, така  и през 2020 г. се 
запазва много високият процент на приключилите в тримесечен срок 
дела. Запазва се и високият процент на потвърдените съдебни актове 
– както по граждански, така и по наказателни дела.До известна 
степен е преодолян и проблема с отводите.  

Постигнатите високи резултати, за които свидетелстват 
обективните статистически данни,  дават основание да се направи 
заключението, че и през 2020 г. магистратите, съдиите по 
вписванията,  ДСИ и съдебните служители са изпълнявали съвестно 
и компетентно задълженията си, за да отговорят на изискванията на 
обществото. Делата се разглеждат и приключват  качествено и в 
срок. Тази трайно установена тенденция следва да продължи и през 
следващите години. Следва да насочим общите си усилия към 
осигуряването на по-ефективен достъп до правосъдие, отчетност и 
прозрачност на работните процеси  и едновременно с това да 
продължим повишаването на професионалната  квалификация на 
съдиите и служителите чрез участие в семинари, дискусии и други 
учебни присъствени и дистанционни форми, организирани от НИП, 
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други институции, както и до задълбочаване на специализацията и 
допълнителна квалификация. 

И. Ф. АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ РАЙОНЕН СЪД-ПЛЕВЕН 
СВЕТОСЛАВА ЦОНЕВА 


