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Районен съд Плевен е основен първоинстанционен съд /чл.76 от ЗСВ/ 
и като част от съдебната система на Република България, в изпълнение на 
основните функции на правораздавателен орган, произтичащи от чл.117 - 
чл.121 на Конституцията на Република България, 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, с регистрирано население по 
настоящ адрес от 167 787 души към 15.12.2021 г., по данни на МРРБ, ГД 
„ГРАО“. 

Защитата на правата на лицата, участващи в процеса, както и 
осигуряване на бързо и ефективно правораздаване, са основните цели в 
дейността на Районен съд Плевен.  

При изпълнение на своите функции, съдиите от състава на Районен съд 
Плевен се ръководят от закона, като вземат своите решения по вътрешно 
убеждение, основаващо се на предвидените в Конституцията на Република 
България, законите и други нормативни актове разпоредби. При изпълнение 
на задълженията си съдебните служители спазват стриктно нормативните 
разпоредби, като в отношенията си с гражданите съблюдават принципите, 
установени в съответните правила за професионална етика.  

І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

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

Съгласно утвърденото щатно разписание, през 2021 година в Плевенски 
районен съд работят 97 души, в това число съдии и административно-
технически персонал.   

Считано от 24.06.2021 г., с решение на Пленума на Висшия съдебен 
съвет, е намалена щатната численост на магистратите в Районен съд – Плевен 
от 26 на 25 щ.бр., в това число председател и заместник-председател.  

През отчетната 2021 г. приключи процедурата по избор на 
административен ръководител - Председател на Районен съд Плевен. С 
решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от заседание, 
проведено на 06.04.2021 г., на основание чл.194б, ал.4 от ЗСВ, съдия Вера 
Найденова – съдия в Районен съд Плевен, е назначена на длъжността 
„Административен ръководител - Председател“ на Районен съд Плевен, 
която длъжност съдия Найденова заема считано от 27.04.2021 г. 

С решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол №28 от 
13.07.2021 г., съдия Светослава Цонева е освободена на основание чл.160 във 
връзка с чл.175, ал.8, изр.1-во от ЗСВ от заеманата длъжност „заместник на 
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административния ръководител – заместник-председател“ на РС Плевен и 
считано от  30.07.2021 г. е преназначена на длъжност „съдия“ в РС Плевен. 

Със заповед №2065/21.07.2021 г. на Председателя на Върховния 
административен съд е прекратено командироването на съдия Ралица 
Маринска-Ангелова в Административен съд Плевен, считано от датата на 
встъпването й в длъжност като „заместник на административния ръководител 
– заместник-председател“ на РС Плевен, която длъжност съдия Ралица 
Маринска-Ангелова заема от 30.07.2021 г., съгласно решение на СК на ВСС 
по протокол №28/13.07.2021 г. 

През отчетния период двама съдии са били командировани в други 
съдилища – съдия Калина Филипова в Софийски районен съд, считано от 
05.02.2018 г., и съдия Венелин Николаев, командирован в Административен 
съд Плевен, считано от 16.09.2019 г. Един съдия е отсъствал от работа поради 
ползването на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст на 
основание чл.164, ал.1 от КТ. 

В Плевенски районен съд е запазено съществуващото разделение на 
гражданско и наказателно отделение. 

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 12 граждански и 10 наказателни състава. 

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., 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., Ралица Маринска – ХII гр.с. /от 30.07.2021 г./ 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 един съдия е в отпуск по чл.164 от КТ, а двама 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 е 3 (три) щ.бр. и 
през отчетния период не е претърпял изменение. Считано от 17.05.2021 г. 
ДСИ Цветанка Димитрова е възпрепятствана да изпълнява служебните си 
задължения, поради временна неработоспособност и във връзка с това са 
предприети действия за възлагане на съдия по вписванията при Районен съд 
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Плевен да изпълнява функциите на държавен съдебен изпълнител при 
Районен съд Плевен на основание чл.274, ал.2 от ЗСВ. 

Щатната численост на съдиите по вписванията е 5 (пет) щ. бр. Щатът е 
попълнен, като петата щатна бройка е заета до провеждането на конкурс.  

2. СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ 
Съгласно класификатора на длъжностите в администрацията на 

органите на съдебната власт, администрацията в РС Плевен е обособена в 
обща и специализирана.  

Общата администрация е разделена на експертни длъжности и 
технически длъжности. 

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

През отчетната 2021 г. е увеличена щатната численост на съдебните 
служители в Районен съд Плевен от 63 на 64 щатни бройки. 

С решение на Комисия „Съдебна администрация“ към Съдийската 
колегия на ВСС, считано от 17.06.2020 г. е прекратен конкурс за заемане на 
длъжността „съдебен деловодител“ в РС Плевен и считано от 01.09.2021 г., с 
решение на СК на ВСС от 20.07.2021 г., е съкратен щата на РС Плевен с 1 
(една) щ. бр. за длъжността „съдебен деловодител“. 

През 2021 г., по реда на чл.343, ал.2 от ЗСВ, двама съдебни служители на 
длъжност „съдебен секретар“ са преназначени в друг орган на съдебната 
власт, а един съдебен служител, също на длъжност „съдебен секретар“, е 
освободен на основание чл.325, ал.1, т.1 от КТ. 

След проведен конкурс, през 2021 г. е заета разкритата в края на 2020 г. 
една щ.бр. за длъжност „системен администратор“.  

С решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от 
заседание, проведено на 23.11.2021 година, е разкрита, на основание чл.30, 
ал.5, т.8 от ЗСВ 1 /една/ щ.бр. за длъжността „съдебен помощник“ в РС 
Плевен. С Решение на СК на ВСС от 14.12.2021 г. същата е трансформирана, 
след искане на Административния ръководител на Районен съд Плевен, в 1 
/една/ щ.бр. за длъжност „съдебен секретар“ и 1 /една/ щ.бр. за длъжност 
„съдебен деловодител“. Обявен е конкурс за попълване на щата. 

През отчетния период трима съдебни служители са ползвали отпуск 
поради бременност, раждане и за отглеждане на дете. Назначени са 
служители на съответните длъжности за заместване на служителя, който 
отсъства от работа. 

Направеният до тук анализ сочи, че през отчетната 2021 г. са настъпили 
значителни промени в щатния състав на съдебната администрация в Районен 
съд Плевен, което от своя страна, заедно с високата заболеваемост - резултат 
от пандемията от COVID-19, създаде сериозни затруднения в практическата 
организация на работата и нормалното протичане на работния процес. На 
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този фон, през изминалата 2021 г. бяха положени много усилия за 
намирането на най-подходящите решения за осъществяване на дейността при 
условията на взаимопомощ, екипност и чрез вътрешно заместване 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 
Структурата на Районен съд Плевен е съобразена със ЗСВ и Правилника 

за администрацията на съдилищата и отговаря на утвърдената от ВСС щатна 
численост за магистрати и съдебни служители. Съобразно приетите от ВСС 
критерии, съотношението на общия брой на служителите към броя на 
магистратите към 31.12.2021 г. е 2,56, при средно за страната за Районните 
съдилища в областните центрове – 2,81.  

В условията на обявена извънредна епидемична обстановка, през голяма 
част от отчетния период служителите работеха по утвърден от председателя 
график, наложи се съвместяване на определени длъжности, възлагане на 
допълнителни задължения на служителите в зависимост от възможностите и 
компетенциите им.  

След анализ на динамиката на постъплението на делата през последните 
години, се установява, че през 2021 г. е налице увеличение на броя на 
постъпилите граждански дела – 8031 дела при 7161 дела за 2020 г., и 
намаление в броя на постъпилите наказателни дела – 2427 дела при 2563 дела 
за 2020 г.  

През 2021 г. общият брой на делата за разглеждане е 11647, при 10 712 
дела за 2020 г. и 12 055 дела през 2019 г.  

В обобщение, ръководството на съда намира, че щатът както за съдии, 
така и за съдебни служители, е оптимален, като следва да се търсят 
алтернативни механизми за преодоляване разликите в натовареността на 
магистратите от различните отделения.  

II.ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

В Районен съд Плевен съдиите правораздават в две отделения – 
гражданско и наказателно.  

В съответствие с изискванията на чл.9 от ЗСВ, в Районен съд Плевен 
всички видове дела се образуват и разпределят на принципа на случайния 
избор от председателя и заместник - председателя на съда, а при тяхно 
отсъствие - от съдии, на които със заповед на председателя е възложена тази 
дейност. Изключения от принципа на случайното разпределение се прилагат 
единствено в хипотезите, изчерпателно предвидени във Вътрешните 
правилата за разпределение на делата с ЕИСС. Считано от 01.01.2021 г. 
всички дела се образуват, разпределят и администрират в ЕИСС, като по 
всяко дело се прилага и протокол от разпределението. Делата се разпределят 
в деня на постъпването им, съгласно утвърдени със Заповед №РД-03-
147/31.05.2021 г. на Председателя на РС Плевен Вътрешни правила за 
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разпределение на делата с ЕИСС. Разпределението на делата се извършва по 
групи, като групите дела, заложени в ЕИСС, съответстват на групите 
граждански, наказателни и административни дела, посочени в приложенията 
за районен съд към Правилата за оценка на натовареността на съдиите, 
приети от ВСС на 16.12.2015 г., изменени и допълнени на 24.03.2016 г., 
08.11.2016 г., 20.12.2016 г., 04.04.2017 г. и 26.09.2017 г., протокол 
№12/02.04.2019 г., изм. по протокол №19/16.06.2020 г., изм. по протокол 
№43/08.12.2020 г. 

 Съдебните заседания в Районен съд Плевен се провеждат по график, по 
такъв начин са разпределени и дежурствата през работните и почивните дни 
/за съдиите от наказателно отделение/. Разпределените дела се насрочват, 
респективно отлагат от съдиите - докладчици в кратки срокове и съобразно 
изискванията на процесуалните закони. Спазват се съкратените срокове за 
разглеждане на дела по реда на бързото производство, незабавното 
производство, съкратеното съдебно следствие, обезпечителното и 
заповедното производство. Всички книги и регистри в Районен съд Плевен 
се водят по утвърден образец и съобразно изискванията на ПАС. Предвид 
обявената извънредна епидемична обстановка през изминалата година, 
продължена бе тенденцията за призоваване по електронен път /по ел.поща, 
по телефон/ на различни държавни институции, банки, дружества, 
предоставящи комунални услуги, адвокати, преимуществено по гражданските 
дела. Постановените съдебни актове се публикуват незабавно на интернет - 
страницата на съда и се изпращат за публикуване и на централния уеб - 
базиран интерфейс, поддържан от ВСС. Ежемесечно съдебните 
деловодители изготвят справки за разгледаните дела по видове, 
постановените крайни съдебни актове, върнатите от инстанционен контрол 
дела с посочване на резултата, спрените дела, делата на производство повече 
от една година, просрочени съдебни актове, на всеки отделен съдия. Същите 
се изпращат на Окръжен съд Плевен във връзка с изисквания за ежемесечни 
сведения за движението на делата, съгласно Заповед на Председателя на 
Окръжен съд Плевен. Съдебните служители се атестират ежегодно съобразно 
правилата на чл.158 и сл. от ПАС. Всеки съдия и съдебен служител разполага 
със служебна електронна поща и достъп до вътрешна комуникационна среда 
на съда, в която се публикуват съобщения, касаещи дейността на съда, 
заповеди, вътрешни правила, информация за предстоящи събития и др. Това 
не само улеснява служебната комуникация, но и спомага за спестяване на 
средства за консумативи. В Районен съд Плевен, в съответствие с 
нормативната уредба, изискванията на ВСС и с цел подобряване 
организацията на работа, са утвърдени различни правила. През отчетната 
година редовно са провеждани Общи събрания на съдиите от Районен съд 
Плевен, на които са обсъждани множество организационни въпроси от  
работата на съда, въпроси, свързани с приложението на материалните и 
процесуалните закони, резултати от извършени проверки. От м.юни 2021 г. 
Общото събрание на съдиите от Районен съд Плевен обсъжда и изразява 
писмено становище по всички постъпили предложения за постановяване на 
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тълкувателни решения. Успешно работи Единния портал за електронно 
правосъдие, в който граждани - страни по делата, и адвокати могат да правят 
справки за движението им.  

През 2021 г. от Бюро „СЪДИМОСТ“ при Районен съд Плевен са 
издадени 9650 свидетелства за съдимост, справките за съдимост са 15 175. 
През 2020 г. издадените свидетелства за съдимост са били 9 500, а справките 
за съдимост - 14 652; за сравнение – през 2019 г. издадените свидетелства за 
съдимост са били 12010, а справките за съдимост – 13 714. 

1.ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА ОБЩО ЗА ЦЕЛИЯ СЪД  
1.1. Постъпили дела 
През 2021 г. в Районен съд Плевен са постъпили 8038 граждански дела 

/7 от които продължаващи под същия номер/ и 2428 наказателни дела /1 от 
които продължаващо под същия номер/, или общо 10 466 дела. За сравнение, 
през 2020 г. са постъпили 9701 дела, от които 7150 граждански и 2551 наказателни 
дела, а през 2019 г. – общо постъпили са 10943 дела, от които 8247 граждански и 2696 
наказателни дела.  

Увеличението в общ план на постъпилите дела в сравнение с 
предходния отчетен период идва от увеличения брой постъпления по 
граждански дела. 

В края на отчетната 2021 г. са останали висящи общо 1026 дела, от които 
260 броя наказателни дела и 766 броя гражданси дела. 

Останалите висящи към края на 2021 г. 260 наказателни дела, като видове 
са следните - 113 НОХД, 15 НЧХД, 7 дела по чл.78А от НК, 21 ЧНД, 0 
разпити и 104 броя НАХД. 

Останалите висящи към края на 2021 г. 766 броя граждански дела,  като 
видове са следните - граждански дела по общия ред 689 броя, 24 броя 
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производства по чл.310 от ГПК, 3 броя административни дела, ч.гр.д. - 25 
броя, ч.гр.дела по чл.410 и чл.417 от ГПК - 19 броя и 6 броя други граждански 
дела. 

Висящи в края на 2020 година са били общо 1181 дела, от които 814 граждански 
дела и 367 наказателни дела. Висящо в края на 2019 г. са били общо 988 дела, от които 
773 граждански дела и 215 наказателни дела. 

Наблюдава се относителна неизменност на висящите дела в края на 
отчетния период в сравнение с предходните години, дори леко намаление, 
което се дължи изключително на непрекъснатия стремеж на съдиите да ги 
приключват в сроковете по ГПК и НПК.  

1.2. Дела за разглеждане 
През 2021 г. в Районен съд Плевен са стояли за разглеждани 8852 

граждански и 2795 наказателни дела, или общо 11 647 дела. За сравнение, през 
2020 г. за разглеждане са били 7934 граждански и 2778 наказателни дела, или общо 
10712 дела, а през 2019 г. – 9097 граждански и 2958 наказателни дела, или общо 12055 
дела.

1.3. Свършени дела 
През 2021 г. в Районен съд Плевен са свършени 8086 граждански и 2535 

наказателни дела, или общо 10 621 дела. За сравнение, през 2020 г. са свършени 
7120 граждански и 2411 наказателни дела, а през 2019 г. – 8324 граждански и 2743 
наказателни дела.  

Със съдебен акт по същество през 2021 г. са приключили 8611 броя 
дела, от които 6925 броя граждански дела и 1686 броя наказателни дела. 
Прекратени са производствата по 2010 броя дела, от които по 1161 
граждански дела /в това число 69 броя приключили със спогодба и 1092 броя 
прекратени по други причини/ и 849 броя наказателни дела /в това число 
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596 броя наказателни дела, приключили със споразумение, 10 броя дела, 
върнати за доразследване и 243 броя дела по други причини/. Проведени са 
11 389 заседания. 

Следва да се отбележи, че освен констатираното увеличение в 
постъплението на дела, се запазва тенденцията за завишената им фактическа 
и правна сложност, включително и с оглед променени процедури /особено в 
заповедното производство/.  

1.4. Срочност на правораздавателната дейност 
През 2021 г. свършените в 3-месечен срок наказателни и граждански 

дела са 9419  броя, което представлява 89 % от всички свършени дела. При 
съпоставка с предходни  отчетни периоди е видно, че през 2020 г. този процент е бил 
92%, а през 2019 г. – 93%. Това сочи на лек спад на приключилите дела в 
тримесечен срок. По видове дела това съотношение е следното: при 
гражданските дела е 90% и е по-ниско от това през предходната година, 
когато е било 93%, а през 2019 г. – 94%. И при наказателните дела е налице 
известно намаляване на свършените в тримесечен срок дела, тъй като през 
2021 г. те са били 85%, докато през 2020 г. те са 87%, а през 2019 г. – 90%. 
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В резултат на установената практика за ежемесечен контрол по спазване 
на законоустановените срокове за постановяване на съдебни актове, и през 
2021 г. случаите, в които са допуснати т.нар. просрочия, са пренебрежимо 
малко на фона на свършените дела. 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, дела с изготвени извън сроковете актове, спрени дела, дела с 
висящност повече от 1 година. 

1.5. Качество на съдебните актове 
Качеството на съдебните актове се преценява въз основа на резултатите 

от инстанционния контрол на тези от тях, които са върнати в Районен съд 
Плевен в рамките на отчетния период, независимо от това кога са изпратени 
в по-горна инстанция по въззивни жалби и протести, частни жалби и 
протести, касационни жалби, молби за отмяна на влезли в сила решения и за 
възобновяване на дела. 

През 2021 г. в Районен съд Плевен са обжалвани и протестирани общо 
871 съдебни акта, от които 426 броя по граждански дела и 445 броя по 
наказателни дела. За сравнение, през 2020 г. тази бройка е била съответно 449 броя по 
граждански дела и 480 броя по наказателни дела, през 2019 г. – 677 броя по граждански и 
537 броя по наказателни дела. Намаленият брой обжалвани и протестирани 
актове през отчетния период в сравнение с предходния, при значително 
увеличен брой на свършените дела /с 1090 броя/, показва повишена 
удовлетвореност на участниците в производствата от правораздавателната 
дейност в Районен съд Плевен.  

От инстанционен контрол през 2021 г. са се върнали 739 броя, от които 
470 броя или 63,6% са изцяло потвърдени. Потвърдени са актовете по 238 
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граждански дела, или 60,4% от върнатите от обжалване, и 232 наказателни 
дела, или 67,25% от върнатите от обжалване.   

Изцяло отменените актове са 178 броя или 24,09% от върнатите от 
обжалване. Отменени са 88 броя актове по гр.д. или 22,3% от върнатите от 
обжалване, и 90 броя актове по нак.д. или 26,1% от върнатите от обжалване.  

Изменени са актовете по 91 дела или 12,31% от върнатите от обжалване. 
От тях 68 броя актове са по гр.д. или 17,3% от върнатите от обжалване, и 23 
броя актове по нак.д. или 6,65% от върнатите от обжалване.   

Върнати от инстанционен контрол дела

Потвърдени - 63.60%

Отменени - 24.09%

Изменени - 12.31%
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Тук следва да се има предвид обстоятелството, че все още част от 
отменените или изменени актове, се дължи както на спорни въпроси в 
съдебната практика, така и на разнопосочна практика на въззивния съд по 
идентични дела.

В заключение, общият преглед на същинската правораздавателна 
дейност на съда през 2021 г. сочи, че стабилността на показателите за високо 
качество се запазва. Изложените данни обосновават обстоятелството, че 
съдиите от Районен съд Плевен притежават високо чувство за отговорност и 
професионализъм и именно на тези качества се дължат отличните резултати 
в работата им. 

1.6. Натовареност 
През 2021 г. средната натовареност по щат /при 25 щатни бройки/ в 

Районен съд Плевен спрямо делата за разглеждане е 38,82, а спрямо 
свършените дела -  35,40. За сравнение, през 2020 г. натовареността по щат в 
Районен съд Плевен спрямо делата за разглеждане е била 34,33, а спрямо свършените – 
30,55; през 2019 г. натовареността по щат спрямо делата за разглеждане е била 41,86, 
а спрямо свършените 38,43.  

През отчетната 2021 г., натовареността по щат на съдиите, разглеждащи 
граждански дела, е 52,69 дела месечно спрямо делата за разглеждане и 48,13 
дела спрямо свършените; за сравнение, през 2020 г. натовареността по щат на 
съдиите разглеждащи граждански дела е била 44,08 дела спрямо делата за разглеждане и 
39,56 дела спрямо свършените, а през 2019 г. – 58,31 дела спрямо делата за разглеждане 
и 53,36 дела спрямо свършените. 

През 2021 г. натовареността по щат на съдиите, разглеждащи 
наказателни дела, е 21,17 спрямо делата за разглеждане и 19,20 спрямо 
свършените; за сравнение, през 2020 г. натовареността по щат на съдиите 
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разглеждащи наказателни дела е 21,05 спрямо делата за разглеждане и 18,27 спрямо 
свършените, а през 2019 г. – 22,41 спрямо делата за разглеждане и 20,78 спрямо 
свършените. 

През отчетната 2021 г. действителната обща натовареност е 46,22 дела 
спрямо делата за разглеждане и 42,15 дела спрямо свършените дела. За 
сравнение, през 2020 г. действителната обща натовареност е била 45,78 дела спрямо 
делата за разглеждане и 40,73 дела спрямо свършените дела, а през 2019 г. 
действителната обща натовареност е била 45,32 дела спрямо делата за разглеждане и 
41,61 дела спрямо свършените дела.  

От тези числа, най-вече от показателите за действителна натовареност 
на магистратите средно на месец, може да се направи извод, че в сравнение с 
предходните две години, е налице леко увеличаване на натовареността, която 
продължава да е около средната за районните съдилища в областните 
центрове. 

1.6.1.През отчетната 2021 г. средната натовареност на съдиите от 
Районен съд Плевен, разглеждащи граждански дела, е както следва: 

*СПРЯМО ПОСТЪПИЛИТЕ ДЕЛА 
1.1 средно месечно постъпление изчислено на база 12 месеца при щат 

14 съдии – 47,8 дела; 
1.2 средно месечно постъпление изчислено на база 12 месеца при 

действително зает щат от 12 съдии  - 55,8 дела; 
 *СПРЯМО РАЗГЛЕДАНИТЕ ДЕЛА 
2.1 средно месечно натоварване, изчислено на база 12 месеца при щат 14 

съдии  - 52,7 дела; 
2.2 средно месечно натоварване, изчислено на база 12 месеца при 

действително зает щат от 12 съдии  - 61,5 дела; 
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*СПРЯМО СВЪРШЕНИТЕ ДЕЛА 
3.1 средно месечно натоварване, изчислено на база 12 месеца при щат 14 

съдии  - 48 дела; 
3.2 средно месечно натоварване, изчислено на база 12 месеца при 

действително зает щат съдии от 12  - 56 дела. 

1.6.2.През отчетната 2021 година средната натовареност на съдиите от 
Районен съд Плевен, разглеждащи наказателни дела, е както следва: 

*СПРЯМО ПОСТЪПИЛИТЕ ДЕЛА 
1.1 средно месечно постъпление изчислено на база 12 месеца при щат 

11 съдии  - 18,4 дела; 
1.2 средно месечно постъпление изчислено на база 12 месеца при 

действително зает щат от 10 съдии  - 20,2 дела; 
*СПРЯМО РАЗГЛЕДАНИТЕ ДЕЛА 
2.1 средно месечно натоварване, изчислено на база 12 месеца при щат 11 

съдии  - 21,1 дела; 
2.2 средно месечно натоварване, изчислено на база 12 месеца при 

действително зает щат от 10 съдии  - 23,3 дела; 
*СПРЯМО СВЪРШЕНИТЕ ДЕЛА 
1.1 средно месечно натоварване, изчислено на база 12 месеца при щат 11 

съдии  - 19,2 дела; 
2.2 средно месечно натоварване, изчислено на база 12 месеца при 

действително зает щат съдии от 10  - 21,1 дела. 

2.НАКАЗАТЕЛНО ПРАВОРАЗДАВАНЕ 

През периода от 2019 – 2021 година в Районен съд Плевен остана 
непроменен броят на наказателните съдии по щат, а именно 11 щатни 
бройки. През отчетният период, наказателно отделение на Районен съд 
Плевен фактически правораздава в състав от 10 съдии, предвид 
командироването на съдия Венелин Николаев в Административен съд 
Плевен, считано от 16.09.2019 г.  

Делата по дежурство се разпределят от съответния дежурен съдия, за 
което всички съдии от Наказателно отделение разполагат с електронни 
подписи. През отчетната 2021 г. съдиите-докладчици преимуществено са 
насрочвали делата в предвидените от закона срокове. Насрочването на 
НОХД извън рамките на двумесечния срок, предвиден в разпоредбата на 
чл.247б, ал.2 от НПК, но не повече от три месеца от постъпването на 
обвинителния акт, става с изрично разрешение от Председателя на съда по 
всяко конкретно дело. Редките случаи, когато делата са насрочвани извън 
законовия срок, са преди всичко в периода преди, по време и след съдебната 
ваканция, при ползване на платен годишен отпуск. 

През отчетната 2021 г. са постъпили 2428 дела, от които 2427 
новопостъпили и 1 дело продължаващо под същия номер. От тях НОХД са 
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786, 36 бр. са НЧХД, 112 броя дела са по чл.78А от НК, 885 са ЧНД, 90 броя 
са ЧНД-разпити, 519 са НАХД.  

За съпоставка, през 2020 г. са постъпили общо 2563 дела, от които 12 са 
продължаващи под същия номер, а през 2019 г. – 2712 дела, от които 16 са 
продължаващи под същия номер.

Наблюдава се отчетлива тенденция за намаляване на постъплението на 
наказателните дела. 

В началото на отчетния период са останали висящи общо 367 броя 
наказателни дела, от които 140 НОХД, 15 НЧХД, 15 дела по чл.78А от НК, 22 
ЧНД и 175 броя НАХД. 

През отчетната 2021 г. са разгледани общо 2795 наказателни дела, като 
от тях са приключени 2535 дела или 90,6%, в това число 813 НОХД, 36 
НЧХД, 120 дела по чл.78А от НК, 886 ЧНД, 590 НАХД. Производствата по 
чл.222 и чл.223 от НПК са общо 90 броя и са приключени.  

Вид дело Брой
НОХД 813
НЧХД 36
НАХД 590
78 А 120
ЧНД 886
ЧНД – разпити 90

2.1.Съпоставка на решени по същество и прекратени дела  
От свършените общо 2535 наказателни дела, със съдебен акт по 

същество са приключени 1686 броя дела, или 66,5%. От тях 151 броя са 
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НОХД, 14 НЧХД, 112 дела по чл.78А от НК, 807 ЧНД, 512 НАХД. 
Приключени с акт по същество са и общо 90 броя разпити като вид ЧНД. За 
съпоставка, от общо свършените през 2020 година 2 411 наказателни дела, със съдебен 
акт по същество са приключили 1725 броя дела или 72%. 

От общо свършените 2535 наказателни дела са прекратени общо 849 
броя дела, или 33,5% от свършените, както следва: 662 броя НОХД, от които 
с определения по чл.382 от НПК - 205 броя, със споразумение по чл.384 от 
НПК - 408 броя, 30 броя НОХД са върнати за доразследване и 19 броя 
НОХД са прекратени по други причини; 22 броя НЧХД, от които 2 броя с 
споразумение по чл.384 от НПК и 20 броя по други причини; 8 броя дела по 
чл.78А от НК, от които 1 дело върнато за доразследване и 7 дела върнати по 
други причини; 79 броя ЧНД и 78 броя НАХД. За съпоставка, от общо 
свършените 2411 наказателни дела, през 2020 година са прекратени общо 686 броя дела, 
или  25%.  

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, като отчитаното леко намаление в броя на 
делата, решени с акт по същество, се дължи на общото намаление в 
постъплението на наказателни дела.  

Статистическите данни за 2021 г. установяват запазване на броя 
наказателни дела, върнати за доразследване. През отчетният период техният 
брой е 31 и съставлява около 1,2% от общо свършените 2535 наказателни 
дела. За сравнение, през 2020 г. общият брой на делата в тази група е бил 30, а през 
2019 г. - 27 броя дела. 

От всичко разгледани през 2021 г. общо 2795 наказателни дела, 
свършени са 2535 дела, от които в тримесечен срок – 2156 дела, или 85%.  

През 2021 година общо са разгледани 926 НОХД, свършени са 813 
НОХД, от тях в тримесечен срок са приключени 672 дела, или 83%.  

През 2021 година общо са разгледани 51 НЧХД, свършени са 36 НЧХД, 
от тях в тримесечен срок са приключени 15 дела или 42%.  

През 2021 година общо са разгледани 127 броя дела по чл.78А от НК, 
свършени са 120 от тях, от които в тримесечен срок 115 дела, или 86%. 

През 2021 година общо са разгледани 907 ЧНД, свършени са 886 ЧНД, 
от тях в тримесечен срок са приключени 881 броя дела, или 99%. 

През 2021 година общо са разгледани 90 ЧНД - разпити, приключени са 
90 дела, от тях в тримесечен срок са приключени 90 броя дела, или 100%.  

През 2021 година общо са разгледани 694 НАХД, приключени са 590 
дела, от тях в тримесечен срок са приключени 383 броя дела, или 65%.  

За съпоставка, от разгледаните през 2020 г. 2778 наказателни дела общо, свършени 
са 2411 дела, от които в тримесечен срок са приключили 2088 дела или 87%, през 2019 
г. са разгледани 2985 дела, свършени са 2743 дела, от които в тримесечен срок са 
приключили 2473 дела, или 90%.  

Разгледано в процентно съотношение, при наказателните дела се запазва 
висок процент на разгледани и приключили в тримесечен срок дела.  
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2.2.Постановени съдебни актове 
През отчетната 2021 г. са постановени общо 165 броя присъди по 

НОХД и НЧХД, и 112 присъди по чл.78А от НК. Най–голям е броят на 
постановените присъди за престъпления против собствеността – 55 броя. 
Следват ги тези за извършени общоопасни престъпления – 30 броя, 
престъпления против брака, семейството и младежта – 21 броя, престъпления 
за извършени други престъпления против личността – 15 броя, за 
документни престъпления – 10 бр. присъди, престъпления против личността 
– 8 броя, за престъпления против реда и общественото спокойствие – 6 
присъди, престъпления против стопанството – 4 присъди, 2 присъди за 
престъпления против дейността на държавните органи и обществените 
организации. Запазва се тенденцията за най–висок брой на присъдите, 
постановени за извършени престъпления против собствеността.  

Приключените с присъди наказателни дела съставляват 10,9% от общо 
свършените дела. 

Пред отчетната 2021 г. са постановени общо 615 броя определения по 
реда на чл.381 – 384 от НПК, които съставляват 24% от общо свършените 
2535 наказателни дела и 22% от общо разгледаните дела; разгледани са 175 
броя бързи производства, 453 производства са приключили по реда на Глава 
27 от НПК – Съкратено съдебно следствие. 

През отчетната година са разгледани 155 броя производства по реда на 
чл.306, ал.1, т.1 от НК за определяне на общо наказание, от които свършени 
са 142, или 91,6% от разгледаните. През отчетната година са разгледани 29 
броя производства по молби за реабилитация, от които свършени са 26, или 
89,6% от разгледаните. Разгледаните производства по реда на чл.89 от НК са 
10 броя, от които свършени са 8 броя, или 80%. През отчетната 2021 г. пред 
Районен съд Плевен са разгледани 7 производства по чл.24 от ЗББППМН  и 
същите са приключени. 
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През 2021 г. в Плевенския районен съд НЕ са внасяни и разглеждани 
дела със значим обществен интерес.  

През 2021 г. са постановени общо 590 решения по НАХД по реда на 
чл.63 от ЗАНН. Най-голям е броят на постановените съдебни актове по 
постъпили жалби срещу наказателни постановления, издадени от КАТ – 183 
броя, следвани от тези против актове на МВР – 133 броя /в това число и 
издадените електронни фишове по ЗДвП/, срещу НП на НАП – 52 броя, 17 
броя против НП на Общини, 12 броя решения против НП, издадени от 
Комисия за защита на потребителите, 6 броя против НП на АДФИ, 3 броя 
против издадени от Здравна инспекция наказателни постановления, 1 брой 
решение против НП на НЗОК, 2 броя против НП на КФН, 1 брой против 
НП на Патентно ведомство. През изминалата 2021 г. решенията, постановени 
по НАХД по УБДХ са общо 7 броя. 

През отчетната 2021 г., в наказателно отделение на Районен съд Плевен 
са насрочени общо 1857 съдебни заседания, от които 1708 по дела от общ и 
частен характер. Броя на отложените съдебни заседания е общо 1000, или 
53,8%.

За сравнение, през 2020 г. в наказателно отделение на Районен съд Плевен са 
насрочени общо 1553 съдебни заседания, а броя на отложените е общо 810 или 52%. През 
2019 г. общо са били насрочени 1563 съдебни заседания, отложените са били 880, или 
56%.

Причините за отлагането на делата и през отчетната 2021 г. 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 година бе и 
настъпилата през 2020 г., и продължила през 2021 г. в световен мащаб 
пандемия от Ковид-19, като множество дела бяха отлагани поради заболяване 
на страни, процесуални представители, магистрати. Следва да се отбележи, че 
от съдиите е упражняван необходимият контрол по връчване на призовките. 
С цел намаляване случаите на отлагане, са предприемани предвидените в 
закона мерки за дисциплиниране на страните в процеса, а при отлагане на 
делата, насрочването е ставало преимуществено в срока по чл.271, ал.10 от 
НПК. 

2.3.Обжалване и инстанционен контрол 
През 2021 г. са обжалвани общо 445 броя наказателни дела, от които 100 

НОХД, 11 НЧХД, 8 дела по чл.78А от НК, 94 ЧНД, 232 НАХД. 
През отчетната 2021 г. от инстанционен контрол са се върнали общо 

345 наказателни дела, както следва: 72 броя решения по НОХД, НЧХД и 
ЧНД, 100 определения по НОХД, НЧХД и ЧНД, 170 решения по НАХД и 3 
определения по НАХД.  
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От обжалваните и върнати от инстанционен контрол 72 броя НОХД, 
НЧХД и ЧНД, 47 броя актове са потвърдени или 65,3% от върнатите от 
обжалване, 11 броя НОХД са отменени и върнати за ново разглеждане или 
15%, 2 броя НОХД са отменени и върнати за ново разглеждане на прокурора 
или 2,7%, 3 броя присъди по НОХД са отменени и са постановени нови или 
4%, 4 броя присъди по НОХД са изменени в наказателната част по 
приложение на закона или 5,5%, 4 броя присъди по НОХД са изменени в 
наказателната част по отношение на наказанието или 5,5%, 1 брой присъда е 
изменена в частта относно веществените доказателства и разноските, или 
1,4%.

От обжалваните и върнати от инстанционен контрол определения по 
общо 100 дела - НОХД, НЧХД и ЧНД, 72 броя от тях са потвърдени или 
72%, 13 броя определения са отменени и върнати за ново разглеждане на 
първоинстанционния съд или 13%, 4 броя определения са отменени и 
върнати за ново разглеждане на прокурора или 4%, 4 броя определения са 
отменени изцяро и са постановени нови или 4%, 1 брой определение е 
отменено поради оттегляне на тъжба или 1%, 1 брой определение е изменено 
в наказателната част по приложението на закона или 1%, 3 броя определения 
са изменени в наказателната част по отношение на наказанието или 3%, 1 
брой определение е изменено относно режима на изтърпяване и/или типа на 
затворническото заведение или 1%, 1 брой определение е отменено от ВКС 
по реда на възобновяването и върнато за ново разглеждане на 
първоинстанционния съд или 1%. 

През 2021 г. са върнати от обжалване общо 173 НАХД с постановени 
решения и определения.  

От върнатите от инстанционен контрол общо 170 НАХД с постановени 
решения, 112 броя са потвърдени или 65,9%, 28 броя решения са отменени 
изцяло и е постановено ново или 16,5%, 21 броя решения са отменени 
изцяло и делата са върнати за ново разглеждане или 12,3%, 5 броя решения са 
отменени в едната част и потвърдени в друга или 2,9%, 3 броя решения са 
изменени само по отношение на санкцията и потвърдени в останалата част 
или 1,8%, и по 1 брой дело решението е отменено поради изтекла давност, 
прилагане на настъпил междувременно по-благоприятен закон или смърт на 
нарушителя. 

От върнатите от инстанционен контрол през 2021 г. общо 3 броя НАХД 
с постановени определения, 1 от тях е потвърдено, а 2 са отменени и е 
постановено ново определение. 
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2.4.Разгледани дела по видове престъпления по НК  
През 2021 г. е постъпило 1 дело за извършени ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 

ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА - УБИЙСТВА. Същото е останало несвършено 
в края на отчетния период. 

През 2021 г. са постъпили общо 35 броя дела за извършени 
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА. С останалите несвършени 
в началото на периода, общият брой на разгледаните дела в тази група е 44. 
Свършени са 35 броя дела, или 79,5%, от които в срок до 3 месеца – 26 дела. 
Постановени са 8 присъди, 25 дела са приключили със споразумение по 
чл.381-384 от НПК, 2 са прекратени. 

Върнати от инстанционен контрол НОХД, 
НЧХД и ЧНД

Потвърдени - 119 бр.

Отменени - 38 бр.

Изменени - 15 бр.

Върнати от инстанционен контрол НАХД

Потвърдени - 113 бр.

Отменени - 52 бр.

Изменени - 8 бр.
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През 2021 г. са постъпили общо 21 броя дела за извършени ДРУГИ 
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА. С останалите несвършени 
в началото на периода, общият брой на разгледаните дела в тази група е 34 
броя дела. Свършени са 29 броя, или 85%, от които в срок до 3 месеца  - 15 
дела Постановени са 15 присъди, 13 дела са приключили със споразумение 
по чл.381-384 от НПК, 1 дело е прекратено.  

През 2021 година е налице е тенденция за запазване броя на 
постъплението по този вид дела в сравнение с предходните години година. 
Следва да се отбележи, че това са едни от най-тежките за разглеждане дела в 
Плевенски районен съд, характеризиращи се с фактическа и правна 
сложност. 

През 2021 г. са постъпили общо 4 броя дела за извършени 
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ, няма 
останали несвършени в началото на периода. От разгледаните 4 дела, 
свършени са 4 дела, или 100%, от които в срок до 3 месеца – 4 дела. Всичките 
4 дела са приключили със споразумение по чл.381 - 384 от НПК. 

През 2021 г. са постъпили общо 29 броя дела за извършени 
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕСТВОТО И 
МЛАДЕЖТА. С останалите несвършени в началото на периода, общият 
брой на разгледаните дела в тази група е 40 броя дела. Свършени са 31 броя 
дела, или 77,5%, от които в срок до 3 месеца – 17 дела. Постановени са 21 
присъди, 8 дела са приключили със споразумение по чл.381 - 384 от НПК, 2 
дела са прекратени.  

През 2021 г. са постъпили общо 191 броя дела за извършени 
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА. С останалите 
несвършени в началото на периода, общият брой на разгледаните дела в тази 
група е 239 броя дела. Свършени са 202 броя дела, или 84,5%, от които в срок 
до 3 месеца - - 155 дела. Постановени са 55 присъди, 129 дела са приключили 
със споразумение по чл.381 - 384 от НПК, 18 дела са прекратени.  

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

През 2021 г. са постъпили общо 70 броя дела за извършени 
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО. С останалите 
несвършени в началото на периода, общият брой на разгледаните дела в тази 
група е 77 броя дела. Свършени са 69 броя дела или 89,6%, от които в срок до 
3 месеца – 62 дела. Постановени са 4 присъди, 62 дела са приключили със 
споразумение по чл.381 - 384 от НПК, 3 дела са прекратени.  

 През 2021 г. са постъпили общо 13 броя дела за извършени 
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ 
ОРГАНИ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ. С останалите 
несвършени в началото на периода, общият брой на разгледаните дела в тази 
група е 16 броя дела. Свършени са всички 16 дела, от които в срок до 3 
месеца – 13 дела. Постановени са 2 присъди, 10 дела са приключили със 
споразумение по чл.381 - 384 от НПК, 4 дела са прекратени.  
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През 2021 г. са постъпили общо 37 броя дела за извършени 
ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ. С останалите несвършени в 
началото на периода, общият брой на разгледаните дела в тази група е 45 
броя дела. Свършени от тях са 37 броя или 82%, от които в срок до 3 месеца 
– 27 дела. Постановени са 10 присъди, 24 дела са приключили със 
споразумение по чл.381 - 384 от НПК, 3 дела са прекратени.  

През 2021 г. са постъпили общо 11 броя дела за извършени 
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕДА И ОБЩЕСТВЕНОТО 
СПОКОЙСТВИЕ. С останалите несвършени в началото на периода, 
общият брой на разгледаните дела в тази група е 16 броя дела. Свършени от 
тях са 12 броя дела или 75%, от които в срок до 3 месеца – 7 дела. 
Постановени са 6 присъди, 6 дела са приключили със споразумение по 
чл.381 - 384 от НПК. 

През 2021 г. са постъпили общо 374 броя дела за извършени 
ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ. С останалите несвършени в 
началото на периода, общият брой на разгледаните дела в тази група е 410 
броя дела. Свършени от тях са 378 броя дела или 92,2%, от които в срок до 3 
месеца – 346 дела. Постановени са 30 присъди, 332 са приключили със 
споразумение по чл.381 - 384 от НПК, 16 дела са прекратени.  

За сравнение през 2020 г. са постъпили общо 294 дела за този вид престъпления, 
разгледани са 307 дела, а през 2019 г. са постъпили 280 броя дела, разгледани са 296 
дела.  

Това показва значителен ръст през отчетната 2021 г. на делата за 
извършени Общоопасни престъпления. След тях следват делата за 
извършени Престъпления против собствеността, чието постъпление  като 
брой се запазва и през 2021 г., като в тази група са и най – много 
постановените присъди – 55 броя.  

През 2021 г. са постъпили общо 36 броя дела за ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 
ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР. С останалите несвършени в началото на 
периода, общият брой на разгледаните дела в тази група е 51 броя дела. 
Свършени от тях са 36 броя дела или 70,6%, от които в срок до 3 месеца – 15 
дела. Постановени са 14 присъди, 2 са приключили със споразумение по 
чл.381 - 384 от НПК, 20 дела са прекратени.  

През 2021 г. са постъпили общо 112 броя дела по чл.78А от НК. С 
останалите несвършени в началото на периода, общият брой на разгледаните 
дела в тази група е 127 броя дела. Свършени от тях са 120 броя дела или 
94,5%, от които в срок до 3 месеца – 115 дела. Постановени са 112 присъди, 8 
дела са прекратени.  

2.5.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  
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През отчетната 2021 г. са били предадени на съд общо 1174 лица; за 
сравнение – през 2020 г. на съд са били предадени общо 907 лица, през 2019 
г. – 908 лица.  

От предадените на съд 1174 лица, общият брой на осъдените през 2021 
г. е 1120 лица, в това число 3 непълнолетни, или 95,4%, а оправданите са 28, 
или 2,38% от общо предадените на съд. За сравнение, през 2020 г., от предадените 
на съд 907 лица, осъдени са 694 или 77%, а оправданите са 26 или 2,87% от общо 
предадените на съд; през 2019 г. от предадените на съд 908 лица, осъдени са 769 или 
85%, оправданите са 38 или 4%.  

От общо осъдените през отчетната 2021 г. 1120 лица, наказание 
лишаване от свобода до три години е наложено на 352 лица, в това число на 
249 е наложено условно наказание по смисъла на чл.66 от НК с изпитателен 
срок от три до пет години. На наказание „лишаване от свобода“, което да 
бъде изтърпяно ефективно, през отчетната 2021 г. са били осъдени 110 лица, 
87 лица са наказани с пробация, 118 лица с глоба и на 19 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 7 лица. Общия брой на лицата, на които е наложено 
наказание с определение по реда на чл.381 – 384 от НПК възлиза на 537.  

За съпоставка, през 2020 г., от осъдените 694 лица, наказание лишаване от свобода 
до три години е наложено на 467 лица; условно наказание по смисъла на чл.66 от НК е 
наложено на 300 лица, на наказание „лишаване от свобода“, което да бъде изтърпяно 
ефективно, през 2020 г. 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.С наказание 
„лишаване от свобода“, което да бъде изтърпяно ефективно за срок от 3 до 15 години са 
осъдени общо 6 лица, а общия брой на лицата, на които е наложено наказание с 
определение по реда на чл.381 – 384 от НПК възлиза на 511. През 2019 г. от осъдените 
общо 769 лица, на наказание „лишаване от свобода“ до три години са били осъдени общо 
544 лица, на 388 от осъдените лица на „лишаване от свобода“ до три години е било 
наложено условно наказание по чл.66 от 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 3 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. 

От изложеното е видно, че в сравнение с предходните години 
значително се е увеличил броя както на предадените на съд лица /с 267 
спрямо предходния период/, така и на осъдени лица. Относително запазен е 
процентът на оправданите лица. 

През 2021 година в Районен съд – Плевен са внесени 578 обвинителни 
акта и 210 споразумения.  

За съпоставка, през 2020 година в Районен съд – Плевен са внесени 397 
обвинителни акта и 242 споразумения, а през 2019 г. - 529 обвинителни акта и 213 
споразумения. 



ОТЧЕТЕН ДОКЛАД за дейността на РС ПЛЕВЕН през 2021 г. 

24

От горните данни може да се направи извода, че през изминалата 
отчетна година се е увеличил значително броя на внесените обвинителни 
актове, а броят на делата, образувани по внесено споразумение по чл.382 от 
НПК, се запазва в близки стойности. 

Известно увеличение бележи и броят на лицата, чиято наказателна 
отговорност е реализирана по реда на чл.381 - 384 от НПК. Едновременно с 
това през 2021 г. броят на делата, приключили по внесени споразумения по 
реда на чл.382 от НПК /общо 205 дела/ е по–малък от този на делата,  
финализирани със споразумение по реда на чл.384 от НПК /общо 408 броя 
дела/. 

Влезлите в сила съдебни актове - присъди и споразумения, през 2021 г. 
са отразени в следната таблица: 

Наказателни дела 2021 г. Брой влезли в сила съдебни актове
НОХД, от които 601
Против личността 29
Против правата на гражданите 4
Против брака, семейството и 

младежта 
16

Против собствеността 132
Против стопанството 54
Против дейността на ДО и 

ОО 
14

Документни престъпления 23
Против реда и общественото 

спокойствие 
4

Общоопасни престъпления 325

2.6.Брой, конкретизация и причина за оправдателни присъди  
През отчетната 2021 г. са постановени оправдателни присъди по 20  

броя НОХД и 2 броя НЧХД. 
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 



ОТЧЕТЕН ДОКЛАД за дейността на РС ПЛЕВЕН през 2021 г. 

25

били неправилно преценени от прокурора при решението му да изготви 
обвинителния акт. 

2.7.Индивидуална дейност на всеки от съдиите в НАКАЗАТЕЛНО 
ОТДЕЛЕНИЕ през отчетната 2021 г.  

*СЪДИЯ ДИМИТЪР КИРИЛОВ – съдия-докладчик на І-ви 
наказателен състав, е насрочил и разгледал общо 294 бр.наказателни дела, от 
които 245 са новопостъпили и 49 останали несвършени от предходни 
периоди;  новопостъпилите общо 245 бр.дела като видове са - 92 НОХД, 2 
НЧХД, 11 дела по чл.78А от НК, 89 ЧНД и 51 НАХД. От общо разгледаните 
294 броя дела са свършени 266 наказателни дела, или 90,4%. От свършените 
дела, по същество са решени 159 дела, от които 12 НОХД, 2 НЧХД, 14 дела 
по чл.78А от НК, 78 ЧНД и 53 НАХД. Прекратени са общо 107 дела, от 
които 83 НОХД, 3 НЧХД, 0 по чл.78А от НК, 12 ЧНД и 9 НАХД. От 
свършените общо 266 дела, в срок до 3 месеца са решени 215 дела или 81%. 
В края на периода са останали несвършени 28 дела. 

От свършените от съдия Кирилов общо 266 дела, обжалвани са 45 дела, 
или 16,9%. 

От инстанционен контрол през отчетния период са се върнали актове 
по 47 дела. От върнатите от инстанционен контрол 8 присъди по НОХД, 
НЧХД и ЧНД, 4 са потвърдени, 3 присъди са отменени и делата са върнати 
за ново разглеждане, 1 присъда е изменена в наказателната част по 
отношение на наказанието. От върнатите от инстанционен контрол 16 
определения, постановени по НОХД, НЧХД и ЧНД, потвърдени са 10 от тях, 
3 са отменени и върнати за ново разглеждане на първоинстанционния съд, 2 
са отменени и върнати за ново разглеждане на прокурора, 1 определение е 
отменено и е постановено ново. От върнатите от инстанционен контрол 
решения по 22 НАХД, потвърдени са 15, по 2 дела решението е отменено и е 
постановено ново решение, по 4 дела решението е отменено и делото е 
върнато за ново разглеждане, по 1 дело решението е изменено само по 
отношение на санкцията. От върнатото от обжалване определение по 1 
НАХД, същото е потвърдено.  

В процентно съотношение, потвърдените съдебни актове, постановени 
от съдия Кирилов – 30 броя, съставляват 64% спрямо върнатите от 
инстанционен контрол 47 броя дела. Отменените /в това число изцяло, и 
отменени и върнати за ново разглеждане/ съставляват 31% спрямо върнатите от 
инстанционен контрол.  

Съдия Кирилов е свършил средномесечно 22 дела /при отработени 12 
човекомесеца/. 

С решение на СК на ВСС от 14,12,2021 г., съдия Димитър Кирилов е 
повишен на място в ранг „Съдия във ВКС и ВАС“. 

*СЪДИЯ ДАРИЯ МИТЕВА – съдия-докладчик на ІІІ-ти наказателен 
състав, е насрочила и разгледала общо 280 бр.наказателни дела, от които 238 
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са новопостъпили и 42 останали несвършени от предходни периоди; 
новопостъпилите общо 238 бр.дела като видове са - 80 НОХД, 4 НЧХД, 13 
дела по чл.78А от НК, 89 ЧНД и 52 НАХД. От общо разгледаните 280 броя 
дела са свършени 253 наказателни дела, или 90,3%. От свършените дела, по 
същество са решени 168 дела, от които 14 НОХД, 2 НЧХД, 14 дела по чл.78А 
от НК, 81 ЧНД и 57 НАХД. Прекратени са общо 85 дела, от които 68 НОХД, 
4 НЧХД, 1 по чл.78А от НК, 7 ЧНД и 5 НАХД. От свършените общо 253 
дела, в срок до 3 месеца са решени 206 дела или 81%. В края на периода са 
останали несвършени 27 дела. 

От свършените от съдия Митева общо 253 дела, обжалвани са 45 дела, 
или 17,8%. 

От инстанционен контрол през отчетния период са се върнали актове 
по 26 дела. От върнатите от обжалване 6 присъди по НОХД, НЧХД и ЧНД, 4 
са потвърдени, 2 присъди са отменени и делата са върнати за ново 
разглеждане. От върнатите от инстанционен контрол 8 определения, 
постановени по НОХД, НЧХД и ЧНД, потвърдени са 5 от тях, 2 са отменени 
и върнати за ново разглеждане на първоинстанционния съд, 1 е отменено и 
върнато за ново разглеждане на прокурора. От върнатите от обжалване 
решения по 12 НАХД, потвърдени са 8, по 2 дела решението е отменено и е 
постановено ново решение, по 2 дела решението е отменено и делото е 
върнато за ново разглеждане. Няма върнати от обжалване определения по 
НАХД.   

В процентно съотношение, потвърдените съдебни актове, постановени 
от съдия Митева – 17 броя, съставляват 65% спрямо върнатите от 
инстанционен контрол 26 броя дела. Отменените /в това число изцяло, и 
отменени и върнати за ново разглеждане/ съставляват 35% спрямо върнатите от 
инстанционен контрол.  

Съдия Митева е свършила средномесечно 21,08 дела /при отработени 12 
човекомесеца/. 

*СЪДИЯ ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ – съдия-докладчик на VІ-ти 
наказателен състав, е насрочил и разгледал общо 216 бр.наказателни дела, от 
които 200 са новопостъпили и 16 останали несвършени от предходни 
периоди; новопостъпилите общо 200 бр.дела като видове са - 59 НОХД, 2 
НЧХД, 8 дела по чл.78А от НК, 83 ЧНД и 48 НАХД. От общо разгледаните 
216 броя дела са свършени 194 наказателни дела, или 89,8%. От свършените 
дела, по същество са решени 1398 дела, от които 11 НОХД, 1 НЧХД, 7 дела 
по чл.78А от НК, 75 ЧНД и 44 НАХД. Прекратени са общо 56 дела, от които 
42 НОХД, 0 НЧХД, 0 по чл.78А от НК, 6 ЧНД и 8 НАХД. От свършените 
общо 194 дела, в срок до 3 месеца са решени 176 дела или 90,7%. В края на 
периода са останали несвършени 22 дела. 

От свършените от съдия Цветанов общо 194 дела, обжалвани са 36 дела, 
или 18,5%. 

От инстанционен контрол през отчетния период са се върнали актове 
по 14 дела. От върнатите от обжалване 6 присъди по НОХД, НЧХД и ЧНД, 5 
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са потвърдени, а 1 присъда е отменена и е постановена нова присъда. От 
върнатите от обжалване 4 определения, постановени по НОХД, НЧХД и 
ЧНД, потвърдени са 3 от тях, 1 определение е отменено и върнато за ново 
разглеждане на първоинстанционния съд. От върнатите от обжалване 
решения по 4 НАХД, потвърдени са 4. Няма върнати от инстанционен 
контрол определения по НАХД.   

В процентно съотношение, потвърдените съдебни актове, постановени 
от съдия Цветанов – 12 броя, съставляват 85,7% спрямо върнатите от 
инстанционен контрол 14 броя дела. Отменените /в това число изцяло, и 
отменени и върнати за ново разглеждане/ съставляват 14,3% спрямо върнатите от 
инстанционен контрол.  

Съдия Цветанов е свършил средномесечно 21,5 дела /при отработени 9 
човекомесеца/. 

*СЪДИЯ СВЕТОСЛАВА ЦОНЕВА – съдия-докладчик на VІІ-ми 
наказателен състав, е насрочила и разгледала общо 285 бр.наказателни дела, 
от които 247 са новопостъпили и 38 останали несвършени от предходни 
периоди;  новопостъпилите общо 247 бр.дела като видове са - 78 НОХД, 4 
НЧХД, 11 дела по чл.78А от НК, 102 ЧНД и 52 НАХД. От общо 
разгледаните 285 броя дела са свършени 255 наказателни дела, или 89,5%. От 
свършените дела, по същество са решени 176 дела, от които 13 НОХД, 3 
НЧХД, 10 дела по чл.78А от НК, 96 ЧНД и 54 НАХД. Прекратени са общо 
79 дела, от които 68 НОХД, 2 НЧХД, 0 по чл.78А от НК, 6 ЧНД и 3 НАХД. 
От свършените общо 255 дела, в срок до 3 месеца са решени 209 дела или 
82%. В края на периода са останали несвършени 30 дела. 

От свършените от съдия Цонева общо 255 дела, обжалвани са 55 дела, 
или 21,5%. 

От инстанционен контрол през отчетния период са се върнали актове 
по 32 дела. От върнатите от обжалване 5 присъди по НОХД, НЧХД и ЧНД, 4 
са потвърдени, а 1 присъда е изменена в наказателната част по приложение 
на закона. От върнатите от инстанционен контрол 12 определения, 
постановени по НОХД, НЧХД и ЧНД, потвърдени са 10 от тях, 1 
определение е изменено в наказателната част по отношение на наказанието, 1 
определение е възобновено от ВКС, отменено и върнато за ново разглеждане 
на първоинстанционния съд. От върнатите от обжалване решения по 15 
НАХД, потвърдени са 13, по 2 дела решението е отменено и е постановено 
ново решение. Няма върнати от инстанционен контрол определения по 
НАХД.   

В процентно съотношение, потвърдените съдебни актове, постановени 
от съдия Цонева – 27 броя, съставляват 84% спрямо върнатите от 
инстанционен контрол 32 броя дела. Отменените /в това число изцяло, и 
отменени и върнати за ново разглеждане/ съставляват 9,4% спрямо върнатите от 
инстанционен контрол.  

Съдия Цонева е свършила средномесечно 21,25 дела /при отработени 12 
човекомесеца/. 
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*СЪДИЯ ЧАВДАР ПОПОВ – съдия-докладчик на VІІІ-ми 
наказателен състав, е насрочил и разгледал общо 257 бр.наказателни дела, от 
които 251 са новопостъпили и 6 останали несвършени от предходни 
периоди; новопостъпилите общо 251 бр.дела като видове са - 89 НОХД, 3 
НЧХД, 11 дела по чл.78А от НК, 96 ЧНД и 52 НАХД. От общо разгледаните 
257 броя дела са свършени 249 наказателни дела, или 96,9%. От свършените 
дела, по същество са решени 154 дела, от които 10 НОХД, 0 НЧХД, 10 дела 
по чл.78А от НК, 86 ЧНД и 48 НАХД. Прекратени са общо 95 дела, от които 
76 НОХД, 3 НЧХД, 1 по чл.78А от НК, 8 ЧНД и 7 НАХД. От свършените 
общо 249 дела, в срок до 3 месеца са решени 243 дела или 97,6%. В края на 
периода са останали несвършени 8 дела. 

От свършените от съдия Попов 249 дела, обжалвани са 47 дела, или 
18,9%.

От инстанционен контрол през отчетния период са се върнали актове 
по 38 дела. От върнатите от обжалване 6 присъди по НОХД, НЧХД и ЧНД, 3 
са потвърдени, 1 присъда е изменена в наказателната част по приложение на 
закона, 1 присъда е изменена в наказателната част по отношение на 
наказанието, 1 присъда е изменена в частта относно веществените 
доказателства и разноските. От върнатите от инстанционен контрол 10 
определения, постановени по НОХД, НЧХД и ЧНД, потвърдени са 7 от тях, 
2 определения са отменени и върнати за ново разглеждане от 
първоинстанционния съд, 1 определение е изменено в наказателната част по 
отношение на наказанието. От върнатите от инстанционен контрол решения 
по 22 НАХД, потвърдени са 12, по 6 дела решението е отменено и е 
постановено ново решение, по 2 дела решението е отменено и делото е 
върнато за ново разглеждане, по 1 дело решението е отменено в една част и 
потвърдено в друга част, по 1 дело решението е изменено само в частта за 
санкцията. Няма върнати от обжалване определения по НАХД.   

В процентно съотношение, потвърдените съдебни актове, постановени 
от съдия Попов – 22 броя, съставляват 57,9% спрямо върнатите от 
инстанционен контрол 38 дела. Отменените /в това число изцяло, и отменени и 
върнати за ново разглеждане/ съставляват 26% спрямо върнатите от 
инстанционен контрол.  

Съдия Попов е свършил средномесечно 20,75 дела /при отработени 12 
човекомесеца/. 

*СЪДИЯ БОРИСЛАВА ЯКИМОВА – съдия-докладчик на ІХ-ти 
наказателен състав, е насрочила и разгледала общо 269 бр.наказателни дела, 
от които 241 са новопостъпили и 28 останали несвършени от предходни 
периоди; новопостъпилите общо 241 бр.дела като видове са - 76 НОХД, 3 
НЧХД, 11 дела по чл.78А от НК, 103 ЧНД и 48 НАХД. От общо 
разгледаните 269 броя дела са свършени 242 наказателни дела, или 89,%. От 
свършените дела, по същество са решени 161 дела, от които 13 НОХД, 0 
НЧХД, 10 дела по чл.78А от НК, 92 ЧНД и 46 НАХД. Прекратени са общо 
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81 дела, от които 62 НОХД, 2 НЧХД, 0 по чл.78А от НК, 9 ЧНД и 8 НАХД. 
От свършените общо 242 дела, в срок до 3 месеца са решени 212 дела или 
87,6%. В края на периода са останали несвършени 27 дела. 

От свършените от съдия Якимова общо 242 дела, обжалвани са 36 дела, 
или 14,9%. 

От инстанционен контрол през отчетния период са се върнали актове 
по 36 дела. От върнатите от обжалване 5 присъди по НОХД, НЧХД и ЧНД, 3 
са потвърдени, а 2 присъди са отменени и делото е върнато за ново 
разглеждане. От върнатите от инстанционен контрол 7 определения, 
постановени по НОХД, НЧХД и ЧНД, потвърдени са 5 от тях, 2 определения 
са отменени и върнати за ново разглеждане от първоинстанционния съд. От 
върнатите от обжалване решения по 24 НАХД, потвърдени са 18, по 3 дела 
решението е отменено и е постановено ново решение, по 3 дела решението е 
отменено и делото е върнато за ново разглеждане. Няма върнати от 
инстанционен контрол определения по НАХД.   

В процентно съотношение, потвърдените съдебни актове, постановени 
от съдия Якимова – 26 броя, съставляват 72,2% спрямо върнатите от 
инстанционен контрол 36 броя дела. Отменените /в това число изцяло, и 
отменени и върнати за ново разглеждане/ съставляват 27,8% спрямо върнатите от 
инстанционен контрол.  

Съдия Якимова е свършила средномесечно 21,16 дела /при отработени 
12 човекомесеца/. 

*СЪДИЯ ТЕОДОРА НАЧЕВА – съдия-докладчик на ХІ-ти 
наказателен състав, е насрочила и разгледала общо 287 бр.наказателни дела, 
от които 254 са новопостъпили и 33 останали несвършени от предходни 
периоди;  новопостъпилите общо 254 бр.дела като видове са - 84 НОХД, 3 
НЧХД, 13 дела по чл.78А от НК, 98 ЧНД и 56 НАХД. От общо разгледаните 
287 броя дела са свършени 260 наказателни дела, или 90,6%. От свършените 
дела, по същество са решени 179 дела, от които 21 НОХД, 2 НЧХД, 12 дела 
по чл.78А от НК, 88 ЧНД и 56 НАХД. Прекратени са общо 81 дела, от които 
67 НОХД, 2 НЧХД, 1 по чл.78А от НК, 7 ЧНД и 4 НАХД. От свършените 
общо 260 дела, в срок до 3 месеца са решени 229 дела или 88%. В края на 
периода са останали несвършени 27 дела. 

От свършените от съдия Начева общо 260 дела, обжалвани са 52 дела, 
или 20%. 

От инстанционен контрол през отчетния период са се върнали актове 
по 37 дела. От върнатите от обжалване 9 присъди по НОХД, НЧХД и ЧНД, 7 
са потвърдени, 1 присъда е отменена и е постановена нова присъда, 1 
присъда е изменена в наказателната част по отношение на наказанието. От 
върнатите от инстанционен контрол 10 определения, постановени по НОХД, 
НЧХД и ЧНД, всички са потвърдени. От върнатите от обжалване решения 
по 18 НАХД, потвърдени са 8, по 4 дела решението е отменено и е 
постановено ново решение, по 6 дела решението е отменено и делата са 
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върнати за ново разглеждане. Няма върнати от инстанционен контрол 
определения по НАХД.   

В процентно съотношение, потвърдените съдебни актове, постановени 
от съдия Начева – 25 броя, съставляват 67,6% спрямо върнатите от 
инстанционен контрол 37 броя дела. Отменените /в това число изцяло, и 
отменени и върнати за ново разглеждане/ съставляват 29,7% спрямо върнатите от 
инстанционен контрол.  

Съдия Начева е свършила средномесечно 21,66 дела /при отработени 12 
човекомесеца/. 

*СЪДИЯ АСЕН ДАСКАЛОВ – съдия-докладчик на ХІІ-ти 
наказателен състав, е насрочил и разгледал общо 281 бр.наказателни дела, от 
които 222 са новопостъпили и 59 останали несвършени от предходни 
периоди; новопостъпилите общо 222 бр.дела като видове са - 73 НОХД, 7 
НЧХД, 12 дела по чл.78А от НК, 76 ЧНД и 54 НАХД. От общо разгледаните 
281 броя дела са свършени 243 наказателни дела, или 86,5%. От свършените 
дела, по същество са решени 146 дела, от които 15 НОХД, 1 НЧХД, 10 дела 
по чл.78А от НК, 74 ЧНД и 46 НАХД. Прекратени са общо 97 дела, от които 
64 НОХД, 3 НЧХД, 4 по чл.78А от НК, 7 ЧНД и 19 НАХД. От свършените 
общо 243 дела, в срок до 3 месеца са решени 188 дела или 77,4%. В края на 
периода са останали несвършени 38 дела. 

От свършените от съдия Даскалов 243 дела, обжалвани са 70 дела, или 
28,8%.

От инстанционен контрол през отчетния период са се върнали актове 
по 57 дела. От върнатите от обжалване 9 присъди по НОХД, НЧХД и ЧНД, 8 
са потвърдени, 1 присъда е изменена в наказателната част по приложение на 
закона. От върнатите от инстанционен контрол 17 определения, постановени 
по НОХД, НЧХД и ЧНД, потвърдени са 9 от тях, 3 определения са отменени 
и върнати за ново разглеждане от първоинстанционния съд, 2 определения са 
отменени и е постановено ново определение, 1 определение е изменено в 
наказателната част по приложението на закона и 1 определение е изменено в 
наказателната част по отношение на наказанието, 1 определение е изменено 
относно режима на изтърпяване и/или типа на затворническото заведение. 
От върнатите от обжалване решения по 29 НАХД, потвърдени са 20, по 5 
дела решението е отменено и е постановено ново решение, по 1 дело 
решението е отменено и делото е върнато за ново разглеждане, по 3 дела 
решението е отменено в една част и потвърдено в друга част. От върнатите 
от инстанционен контрол определения по 2 НАХД, същите са потвърдени.  

В процентно съотношение, потвърдените съдебни актове, постановени 
от съдия Даскалов – 37 броя, съставляват 64,9% спрямо върнатите от 
инстанционен контрол 57 броя дела. Отменените /в това число изцяло, и 
отменени и върнати за ново разглеждане/ съставляват 19,2% спрямо върнатите от 
инстанционен контрол.   

Съдия Даскалов е свършил средномесечно 20,25 дела /при отработени 
12 човекомесеца/. 
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С решение на СК на ВСС от 14,12,2021 г., съдия Асен Даскалов е 
повишен на място в ранг „Съдия във ВКС и ВАС“. 

*СЪДИЯ КРАСИМИР ДИМИТРОВ – съдия-докладчик на ХІІІ-ти 
наказателен състав, е насрочил и разгледал общо 311 бр.наказателни дела, от 
които 247 са новопостъпили и 64 останали несвършени от предходни 
периоди; новопостъпилите общо 247 бр.дела като видове са - 70 НОХД, 3 
НЧХД, 9 дела по чл.78А от НК, 113 ЧНД и 52 НАХД. От общо разгледаните 
311 броя дела са свършени 284 наказателни дела, или 91,3%. От свършените 
дела, по същество са решени 197 дела, от които 14 НОХД, 0 НЧХД, 12 дела 
по чл.78А от НК, 110 ЧНД и 61 НАХД. Прекратени са общо 87 дела, от 
които 68 НОХД, 2 НЧХД, 1 по чл.78А от НК, 7 ЧНД и 9 НАХД. От 
свършените общо 284 дела, в срок до 3 месеца са решени 227 дела или 79,9%. 
В края на периода са останали несвършени 27 дела. 

От свършените от съдия Димитров 284 дела, обжалвани са 56 дела, или 
19,7%.

От инстанционен контрол през отчетния период са се върнали актове 
по 30 дела. От върнатите от обжалване 11 присъди по НОХД, НЧХД и ЧНД, 
2 са потвърдени, 4 присъди са отменени и делото е върнато за ново 
разглеждане от първоинстанционния съд, 2 присъди са отменени и делото е 
върнато на прокурора, 1 присъда е отменена и е постановена нова присъда, 1 
присъда е изменена в наказателната част по приложение на закона и 1 
присъда е изменена в наказателната част по отношение на наказанието. От 
върнатите от инстанционен контрол 7 определения, постановени по НОХД, 
НЧХД и ЧНД, потвърдени са 5 от тях, 1 определение е отменено и е 
постановено ново, 1 определение е отменено поради оттегляне на тъжба. От 
върнатите от обжалване решения по 12 НАХД, потвърдени са 6, по 2 дела 
решението е отменено и е постановено ново решение, по 2 дела решението е 
отменено и делото е върнато за ново разглеждане, по 1 дело решението е 
отменено в една част и потвърдено в друга част, по 1 дело решението е 
изменено само в частта за санкцията. Няма върнати от инстанционен контрол 
определения по НАХД.  

В процентно съотношение, потвърдените съдебни актове, постановени 
от съдия Димитров – 13 броя, съставляват 43,3% спрямо върнатите от 
инстанционен контрол 30 броя дела. Отменените /в това число изцяло, и 
отменени и върнати за ново разглеждане/ съставляват 40% спрямо върнатите от 
инстанционен контрол дела.   

Съдия Димитров е свършил средномесечно 23,66 дела /при отработени 
12 човекомесеца/. 

С решение на СК на ВСС от 14,12,2021 г., съдия Красимир Димитров е 
повишен на място в ранг „Съдия във ВКС и ВАС“. 

*СЪДИЯ РАДОСТИНА ГЕРГИЧАНОВА – съдия-докладчик на 
ХІV-ти наказателен състав, е насрочила и разгледала общо 273 
бр.наказателни дела, от които 244 са новопостъпили и 29 останали 
несвършени от предходни периоди; новопостъпилите общо 244 бр.дела като 
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видове са - 84 НОХД, 2 НЧХД, 13 дела по чл.78А от НК, 91 ЧНД и 54 НАХД. 
От общо разгледаните 273 броя дела са свършени 248 наказателни дела, или 
90,8%. От свършените дела, по същество са решени 169 дела, от които 25 
НОХД, 1 НЧХД, 13 дела по чл.78А от НК, 83 ЧНД и 47 НАХД. Прекратени 
са общо 79 дела, от които 64 НОХД, 0 НЧХД, 0 по чл.78А от НК, 9 ЧНД и 6 
НАХД. От свършените общо 248 дела, в срок до 3 месеца са решени 216 дела 
или 87%. В края на периода са останали несвършени 25 дела. 

От свършените от съдия Гергичанова общо 248 дела, обжалвани са 64 
дела, или 25,8%. 

От инстанционен контрол през отчетния период са се върнали актове 
по 28 дела. От върнатите от обжалване 7 присъди по НОХД, НЧХД и ЧНД, 
всички 7 са потвърдени. От върнатите от инстанционен контрол 9 
определения, постановени по НОХД, НЧХД и ЧНД, 8 определения са 
потвърдени, 1 определение е отменено и върнато за ново разглеждане на 
прокурор. От върнатите от инстанционен контрол решения по 12 НАХД, 
потвърдени са 8, по 2 дела решението е отменено и е постановено ново 
решение, по 1 дело решението е отменено и делото е върнато за ново 
разглеждане, по 1 дело решението е отменено поради изтекла давност. Няма 
върнати от обжалване определения по НАХД.   

В процентно съотношение, потвърдените съдебни актове, постановени 
от съдия Гергичанова – 22 броя, съставляват 78,6% спрямо върнатите от 
инстанционен контрол 28 броя дела. Отменените /в това число изцяло, и 
отменени и върнати за ново разглеждане/ съставляват 14% спрямо върнатите от 
инстанционен контрол.  

Съдия Гергичанова е свършила средномесечно 20,66 дела /при 
отработени 12 човекомесеца/. 

*Решени наказателни дела от съдии от Гражданско отделение 
През отчетната 2021 г. съдия Виолета Николова – съдия-докладчик на II-

ри граждански състав, е разгледала 1 наказателно дело, новопостъпило, 
НЧХД. Същото не е приключило в рамките на отчетния период и в края на 
периода е останало като несвършено.  

През отчетната 2021 г. съдия Ана Илиева – съдия-докладчик на VIII-ми 
граждански състав, е разгледала 1 наказателно дело, новопостъпило, ЧНД. 
Същото е свършило в тримесечен срок. В края на периода няма останали 
несвършени дела.   

През отчетната 2021 г. съдия Вера Найденова – съдия-докладчик на IX-
ти граждански състав, е разгледала общо 32 наказателни дела, всички от 
които са новопостъпили. Новопостъпилите общо 32 бр.дела като видове са - 
1 НОХД, 1 НЧХД, 30 ЧНД. От общо разгледаните 32 броя дела са свършени 
32 наказателни дела, или 100%. От свършените дела, по същество са решени 
31 дела, от които 1 НОХД и 30 ЧНД. Прекратено е 1 дело – НЧХД. От 
свършените общо 32 дела, в срок до 3 месеца са решени 30 дела или 93,75%. 
В края на периода няма останали несвършени дела. 

През отчетната 2021 г. съдия Ралица Маринска – съдия-докладчик на 
XII-ти граждански състав, е разгледала общо 3 наказателни дела, всички от 
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които са новопостъпили, ЧНД. От общо разгледаните 3 броя дела са 
свършени 3 наказателни дела, или 100%. От свършените дела, по същество са 
решени 3 дела, в срок до 3 месеца. В края на периода няма останали 
несвършени дела. 

През отчетната 2021 г. съдия Светла Замфирова - съдия-докладчик на 
XIII-ти граждански състав, е разгледала общо 5 наказателни дела, от които 2 
са новопостъпили, и 3 са останали несвършени от предходни периоди;  
новопостъпилите общо 2 бр.дела като видове са - 1 НЧХД и 1 ЧНД. От 
общо разгледаните 5 броя дела са свършени 5 наказателни дела, или 100%. 
От свършените дела, по същество са решени 5 дела, от които 2 НОХД, 2 
НЧХД и 1 ЧНД. От свършените общо 5 дела, в срок до 3 месеца е решено 1 
дело. В края на периода няма останали несвършени дела. 

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 2021 г.  

През 2021 г., от върнатите от инстанционен контрол общо 345 съдебни 
акта, потвърдените са 232 или 67,25%, отменените /в това число отменени 
изцяло и върнати за ново разглеждане/ са 90 или 26,1%, а изменените са 23, 
или 6,65%.  

Много добрите резултати от инстанционната проверка са висока оценка 
за професионализма на всички магистрати от наказателно отделение, 
демонстриращи отлично познаване както на материалния и процесуалния 
закон, така и на 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 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 личните 
и професионални качества на всеки от съдиите в наказателно отделение, 
свидетелстват за вложените старание и професионализъм от тяхна страна.  
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3.ГРАЖДАНСКО ПРАВОРАЗДАВАНЕ 

През отчетната 2021 г. в Районен съд Плевен броят на съдиите от 
гражданско отделение по щат бе намален с 1 щатна бройка, от 15 на 14 съдии 
по щат. През 2021 г. гражданско отделение на Районен съд Плевен 
фактически правораздава в състав от 11 съдии, а считано от 30,07,2021 г. - в 
състав от 12 съдии /след прекратяване на командироването на съдия Ралица 
Маринска в Административен съд Плевен/, предвид командироването на 
един от съдиите от същото отделение в Софийски районен съд, а друг съдия 
- Силвия Даскалова, е в отпуск за отглеждане на малко дете.  

Делата по дежурство се разпределят от съответния дежурен съдия, за 
което всички съдии от Гражданско отделение разполагат с електронни 
подписи. През отчетната 2021 г. съдиите-докладчици преимуществено са 
насрочвали делата в предвидените от закона срокове. Редките случаи, когато 
делата са насрочвани след законовия срок, са преди всичко в периода преди, 
по време и след съдебната ваканция, при ползване на платен годишен отпуск. 

През отчетната 2021 г. са постъпили 8038 дела, от които 8031 
новопостъпили и 7 дела продължаващи под същия номер.  

За съпоставка, през 2020 г. са постъпили 7161 дела, от които 7150 новопостъпили 
и 11 дела продължаващи под същия номер; през 2019 г. са постъпили 8259 дела, от 
които 8247 новопостъпили и 12 дела продължаващи под същия номер.  

От постъпилите 8038 дела, 1846 са граждански дела, 82 бързи 
производства, 6 административни дела, 884 частно-граждански дела, 5178 
дела по чл.410-417 от ГПК, 42 други граждански дела. От гражданските дела, 
788 дела са по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет. и ЗБЖИРБ, от тях 132 дела по 
чл.49 от СК, 181 дела по чл.50 от СК, 61 дела за издръжка, 77 дела по ЗЗДН. 
Постъпили са 364 дела по облигационни искове, 41 вещни дела, 67 делби и 
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други искове по ЗН, 568 установителни искове, 100 дела по КТ, 6 
административни дела, 52 молби за обезпечения на бъдещ иск, 801 частно-
граждански дела, 5178 частно-граждански дела по чл.410-417 от ГПК, 31 
частно-граждански дела по процедури по различни регламенти, и 42 други 
граждански дела.  

В началото на 2021 г. са останали несвършени 814 граждански дела, от 
които 751 граждански дела, 31 бързи производства, 21 ч.гр.д., 8 дела по 
чл.410-417 от ГПК, и 3 други граждански дела.  

За сравнение, в началото на 2020 г. са останали несвършени 773 дела, а в началото 
на 2019 г. - 838 граждански дела. 

В края на 2021 г. са останали несвършени 766 дела, от които 689 
граждански дела, 24 дела по бързи производства, 3 административни дела, 25 
частно-граждански дела, 19 дела по чл.410-417 от ГПК и 6 други граждански 
дела. Висящите в края на отчетния период 766 дела са 9,5% от постъпилите, 
срещу 814 несвършени дела през 2020 г. или 11,7%, и за 2019 г. - 773 
несвършени граждански дела, или 9,3%. 

3.1.Съпоставка на решени по същество и прекратени дела  
През 2021 г. общо са били разгледани 8852 граждански дела, от които 

2597 граждански дела, 113 бързи производства, 6 административни дела, 905 
частно-граждански дела, 5186 частно-граждански дела по чл.410-417 от ГПК, 
45 други граждански дела. Приключени са 8086 дела или 91,3% от 
разгледаните, от тях 7263 са приключени в тримесечен срок или 90%. По 
същество са решени 6925 дела или 85,6% от приключените, прекратени са 
1161 дела, или 14,4% от приключените. От приключените граждански дела, 
решени по същество са 1477 граждански дела по общия ред, 61 са бързи 
производства, 2 административни дела, 774 частно-граждански дела, 4580 
ч.гр.д. по чл.410-417 от ГПК, 31 други граждански дела. Прекратени са 1161 
дела, от които 431 граждански дела, 28 бързи производства, 1 
административно дело, 106 частно-граждански дела, 587 частно-граждански 
дела по чл.410-417 от ГПК, 8 други граждански дела. От прекратените 1161 
дела, 69 дела са прекратени по спогодба и 1092 дела по други причини. 

За съпоставка, през 2020 г. са разгледани 7934 дела, а са приключени 7120 дела, 
или 89,7%, от тях в тримесечен срок – 6634 дела, или 93%. По същество са решени 
6028 дела или 84,6% от свършените, прекратени са 1092 дела или 15,4% от 
приключените. През 2019 г. са разгледани 9097 граждански дела, а са приключени 8324 
дела или 91,5%, от тях в тримесечен срок - 7835 дела, или 94,1%. По същество са 
решени 7375 дела или 88,6% от свършените дела, прекратени са 949 или 11,4% от 
свършените дела.  
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Наблюдава се отчетлива тенденция както за увеличаване на разгледаните 
гр.дела, така и за увеличение на процента решени дела по същество. Големият 
брой прекратени дела се дължи основно на прекратените през отчетната 2021 г. 
производства по чл.410 и чл.417 ГПК - 587 дела. За сравнение техният брой през 
2020 г. е бил 548, а през 2019 г. - 333. Основна причина за това е прекратяването на 
голяма част от този вид дела поради изпращането им по подсъдност предвид 
изменението на чл.411, ал.1 от ГПК от 2015 г., с което се вмени на съда 
задължение да извършва служебна проверка на местната подсъдност при 
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постъпване на заявлението, както и за изпращане на делото на местно 
компетентния съд, ако делото не му е подсъдно. Други най-чести причини за 
прекратяване на делата са неотстраняване на нередовности, оттегляне или отказ 
от иск.   

3.2 Постановени съдебни актове 
От решените през 2021 г. 8086 граждански дела, са свършени 800 дела 

по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР и ЗЗДетето, 343 облигационни дела, 47 вещни дела, 
77 делби и други искове по ЗН, 637 установителни искове, 94 дела по КТ, 3 
административни производства, 51 обезпечения, 797 частни наказателни 
дела, 5167 заповедни производства по чл.410-417 от ГПК, 31 частни 
производства по регламенти, 39 други граждански дела.  

От свършените 800 дела по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР и ЗЗДетето в 
тримесечен срок са решени 695 дела или 86,9%. 

От свършените 343 облигационни дела в тримесечен срок са решени 
162 дела или 47,2%. 

От свършените 47 вещни дела в тримесечен срок са решени 15 дела или 
31,9%.

От свършените 77 делби и други искове по ЗН в тримесечен срок са 
решени 18 дела или 23,4%. 

От свършените 637 установителни искове в тримесечен срок са решени 
263 дела или 41,3%. 

От свършените 94 дела по КТ в тримесечен срок са решени 45 дела или 
47,9%.

От свършените 3 административни производства в тримесечен срок са 
решени 2 дела или 66,7%. 

От свършените 51 обезпечения в тримесечен срок са решени 51 дела 
или 100%. 

От свършените 797 частни наказателни дела в тримесечен срок са 
решени 781 дела или 98%. 

От свършените 5167 заповедни производства по чл.410-417 от ГПК в 
тримесечен срок са решени 5163 дела или 99,9%. 

От свършените 31 частни производства по регламенти в тримесечен 
срок са решени 31 дела или 100%. 

От свършените 39 други граждански дела в тримесечен срок са решени 
36 дела или 92,3%. 

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 
предходни години 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.  

През 2021 г. в открито съдебно заседание са насрочени 3210 дела, като 
броят на отложените е 1316 дела, или 41%, от които 87 дела в първо по 
делото заседание. 
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За съпоставка, през 2020 г. 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. 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.  

От изложеното е видно, че процентът на отложени дела през 2021 г. 
почти непроменен в сравнение с предходната 2020 г. Причини за отлагане на 
гражданските дела - нередовно призоваване на участниците в процеса, 
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, изпълнение на процедури по чл.201 и сл. от ЗУТ по дела за 
делба, двуфазност при разглеждане на делбите. 

3.3.Времетраене размяната на книжата   
При гражданските дела по общия ред, по които определенията за 

насрочване са постановени през 2021 г., най-голям е броят на тези, по които 
размяната е продължила над 3 м. – 292 дела или 54%, до 3 м. – 90 дела или 
17%, след това тези до 1 м. – 84 дела или 16%, след това до 2 м. - 66 дела или 
13%. При бързите производства най-голям брой е делата, по които размяната 
на книжа е продължила до 2 м. – 10 дела, до 1 м. – 4 дела, до 3 м. – 0 дела,  
при 2 дела размяната на книжа е продължила над 3 месеца.  

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. 

3.4. Обжалване и инстанционен контрол  
През 2021 г. са обжалвани 426 дела, от които 334 акта по граждански 

дела по общия ред, 26 акта по бързи производства, 3 акта по 
административни дела, 10 акта по частно-граждански дела, 48 акта по частно-
граждански дела по чл.410-417 от ГПК, 5 акта по други граждански дела.  

От инстанционен контрол през отчетния период са се върнали актовете 
по 394 граждански и търговски дела, от които 300 решения и 94 определения.  
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От върнатите от обжалване решения по 300 граждански и търговски 
дела, решенията по 190 са потвърдени или 63,33%, решенията по 54 дела са 
изцяло отменени/обезсилени или 18%, 56 дела са потвърдени в една част, 
отменени/обезсилени в друга или 18,67%. 

От върнатите от обжалване 94 определения, 48 определения са 
потвърдени или 51,06%, 34 са отменени/обезсилени или 36,17%, 12 са 
потвърдени в една част, изменени/обезсилени в друга част или 12,77%.  

Върнати от инстанционен контрол 
граждански дела

Потвърдени - 238 бр.

Отменени - 88 бр.

Изменени - 68бр.

Върнати от инстанционен контрол 
решения

Потвърдени - 190 бр.

Отменени - 54 бр.

Изменени - 56бр.
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За сравнение, през 2020 г. са обжалвани 449 дела, а от инстанционен контрол са се 
върнали 541 дела, през 2019 г. са обжалвани 677 дела, а от инстанционен контрол са се 
върнали 465 дела.  

От посочените данни е видно, че през 2021 г. значително е намалял 
броят на обжалваните дела, на фона на увеличено постъпление на 
граждански дела, което е индикация за по-голяма удовлетвореност на 
участниците в процеса от правораздавателната дейност на Районен съд 
Плевен.  

Следва да се отбележи, че инстанционният контрол на голяма част от 
върнатите дела е приключил до въззивна инстанция – поради въведените с 
действащия ГПК ограничени основания за допустимост на касационното 
обжалване. Така на практика огромна част от гражданските дела приключват 
и влизат в сила след двуинстанционно производство, в което окръжният съд е 
последната инстанция. Ето защо за съдиите от гражданско отделение и най-
вече за добрите резултати от правораздавателната дейност на съда е от 
изключително значение да има стабилност и предвидимост в практиката на 
въззивните граждански състави, тъй като различията в практиката на 
инстанциите са пречка за качественото правораздаване и създават 
несигурност у страните.  

3.5. Индивидуална дейност на всеки от съдиите в ГРАЖДАНСКО 
ОТДЕЛЕНИЕ през отчетната 2021 г.  

*СЪДИЯ ХРИСТО ТОМОВ - съдия-докладчик на І-ви граждански 
състав 

През 2021 г. на І-ви граждански състав със съдия докладчик Хр.Томов са 
постъпили 704 граждански дела, от които 171 граждански дела, 8 бързи 
производства, 1 административно дело, 64 други частно-граждански дела, 458 

Върнати от инстанционен контрол 
определения

Потвърдени - 48 бр.

Отменени - 34 бр.

Изменени - 12 бр.
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ч.гр.д. по чл.410-417 от ГПК и 2 други граждански дела. От предходната 
година са останали несвършени 47 дела. Съдия Томов е насрочил и разгледал 
общо 751 граждански дела, от които са свършени общо 691 граждански дела 
или 92%. От свършените дела, 611 са решени по същество, а 80 дела са 
прекратени. От общо решените 691 дела, съдия Томов е решил 627 дела в 
тримесечен срок, или 90,7%. Останали несвършени в края на периода са 60 
дела.  

За отчетния период, от свършените от съдия Томов 691 дела, обжалвани 
са 38 дела, или 5,5%. 

От инстанционен контрол през отчетния период са се върнали актове 
по 32 дела. От върнатите от обжалване 26 решения по граждански дела, 
решенията по 16 дела са потвърдени, решенията по 4 дела са отменени и е 
постановен нов акт по същество/или изцяло отменено и върнато за ново 
разглеждане, решението по 1 дело е изцяло обезсилено и върнато или не за 
ново разглеждане, решението по 1 дело е изцяло отменено по обективни 
причини, решенията по 4 дела са потвърдени в една част и отменени в друга. 
От върнатите от инстанционен контрол 6 определения, съдебния акт по 4 
дела е потвърден, определенията по 2 дела са отменени и е постановен нов 
акт по същество/или изцяло отменено и върнато за ново разглеждане.  

В процентно съотношение, потвърдените съдебни актове, постановени 
от съдия Томов – 20 дела, съставляват 62,5% спрямо общо върнатите от 
инстанционен контрол 32 дела; отменените /в това число изцяло, и отменени и 
върнати за ново разглеждане/ съставляват 25% спрямо общо върнатите от 
инстанционен контрол; изменените съдебни актове представляват 12,5% 
спрямо общо върнатите от инстанционен контрол дела.  

Съдия Томов е свършил средномесечно 57,58 дела /при отработени 12 
човекомесеца/. 

*СЪДИЯ ВИОЛЕТА НИКОЛОВА – съдия-докладчик на ІІ-ри 
граждански състав  

През 2021 г. на IІ-ри граждански състав със съдия-докладчик Виолета 
Николова са постъпили 676 граждански дела, от които 170 граждански дела, 7 
бързи производства, 1 административно дело, 73 други частно-граждански 
дела, 420 ч.гр.д. по чл.410-417 от ГПК и 5 други граждански дела. От 
предходната година са останали несвършени 62 дела. Съдия Виолета 
Николова е насрочила и разгледала общо 738 граждански дела, от които са 
свършени общо 674 граждански дела или 91,3%. От свършените дела, 562 са 
решени по същество, а 112 дела са прекратени. От общо решените 674 дела, 
съдия Виолета Николова е решила 610 дела в тримесечен срок, или 90,5%. 
Останали несвършени в края на периода са 64 дела.  

За отчетния период, от свършените от съдия Виолета Николова 674 
дела, обжалвани са 33 дела, или 4,9%. 

От инстанционен контрол през отчетния период са се върнали актове 
по 16 дела. От върнатите от обжалване 4 решения по граждански дела, 
решенията по 4 дела са потвърдени. От върнатите от инстанционен контрол 
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12 определения, съдебния акт по 2 дела е потвърден, определенията по 5 дела 
са отменени и е постановен нов акт по същество/или изцяло отменено и 
върнато за ново разглеждане, определенията по 5 дела са потвърдени в една 
част, отменени в друга част и постановен акт по същество, или в другата част 
отменено и върнато за ново разглеждане.   

В процентно съотношение, потвърдените съдебни актове, постановени 
от съдия Виолета Николова – 6 броя, съставляват 37,5% спрямо общо 
върнатите от инстанционен контрол 16 дела; отменените /в това число изцяло, 
и отменени и върнати за ново разглеждане/ съставляват 31,25% спрямо общо 
върнатите от инстанционен контрол; изменените съдебни актове 
представляват 31,25% спрямо общо върнатите от инстанционен контрол 
дела.  

Съдия Виолета Николова е свършила средномесечно 56,17 дела /при 
отработени 12 човекомесеца/. 

С решение на СК на ВСС от 14,12,2021 г., съдия Виолета Николова е 
повишена на място в ранг „Съдия във ВКС и ВАС“. 

*СЪДИЯ ДИЯНА НИКОЛОВА – съдия-докладчик на ІІІ-ти 
граждански състав  

През 2021 г. на IIІ-ти граждански състав със съдия-докладчик Дияна 
Николова са постъпили 686 граждански дела, от които 161 граждански дела, 6 
бързи производства, 1 административно дело, 80 други частно-граждански 
дела, 433 ч.гр.д. по чл.410-417 от ГПК и 5 други граждански дела. От 
предходната година са останали несвършени 132 дела. Съдия Дияна 
Николова е насрочила и разгледала общо 818 граждански дела, от които са 
свършени общо 741 граждански дела или 90,5%. От свършените дела, 631 са 
решени по същество, а 110 дела са прекратени. От общо решените 741 дела, 
съдия Дияна Николова е решила 627 дела в тримесечен срок, или 84,6%. 
Останали несвършени в края на периода са 77 дела.  

За отчетния период, от свършените от съдия Дияна Николова 741 дела, 
обжалвани са 53 дела, или 7,2%. 

От инстанционен контрол през отчетния период са се върнали актове 
по 41 дела. От върнатите от обжалване 30 решения по граждански дела, 
решенията по 23 дела са потвърдени, решенията по 2 дела са отменени и е 
постановен нов акт по същество/или изцяло отменено и върнато за ново 
разглеждане, решението по 2 дела е изцяло обезсилено и върнато или не за 
ново разглеждане, решението по 3 дела е потвърдено в една част и отменено 
в друга. От върнатите от обжалване 11 определения, съдебния акт по 8 дела е 
потвърден, определенията по 3 дела са отменени и е постановен нов акт по 
същество/или изцяло отменено и върнато за ново разглеждане. 

В процентно съотношение, потвърдените съдебни актове, постановени 
от съдия Дияна Николова – 30 броя, съставляват 73,2% спрямо общо 
върнатите от инстанционен контрол дела; отменените /в това число изцяло, и 
отменени и върнати за ново разглеждане/ съставляват 17,07% спрямо общо 
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върнатите от инстанционен контрол; изменените съдебни актове 
представляват 9,73% спрямо общо върнатите от инстанционен контрол дела.  

Съдия Дияна Николова е свършила средномесечно 61,75 дела /при 
отработени 12 човекомесеца/. 

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

През 2021 г. на ІV-ти граждански състав със съдия-докладчик Милена 
Томова са постъпили 775 граждански дела, от които 156 граждански дела, 7 
бързи производства, 1 административно дело, 94 други частно-граждански 
дела, 514 ч.гр.д. по чл.410-417 от ГПК и 3 други граждански дела. От 
предходната година са останали несвършени 78 дела. Съдия Томова е 
насрочила и разгледала общо 853 граждански дела, от които са свършени 797 
граждански дела или 93,4%. От свършените дела, 680 са решени по същество, 
а 117 дела са прекратени. От общо решените 797 дела, съдия Томова е 
решила 723 дела в тримесечен срок, или 90,7%. Останали несвършени в края 
на периода са 56 дела.  

За отчетния период, от свършените от съдия Томова 797 дела, 
обжалвани са 54 дела, или 6,77%. 

От инстанционен контрол през отчетния период са се върнали актове 
по 34 дела. От върнатите от обжалване 28 решения по граждански дела, 
решенията по 22 дела са потвърдени, решението по 1 дело е отменено и е 
постановен нов акт по същество/или изцяло отменено и върнато за ново 
разглеждане, решенията по 5 дела са потвърдени в една част и отменени в 
друга. От върнатите от инстанционен контрол 6 определения, съдебния акт 
по 3 дела е потвърден, определенията по 2 дела са отменени и е постановен 
нов акт по същество/или изцяло отменено и върнато за ново разглеждане, 
определението по 1 дело е потвърдено ведна част и отменено в друга част.  

В процентно съотношение, потвърдените съдебни актове, постановени 
от съдия Томова, съставляват 73,5% спрямо общо върнатите от инстанционен 
контрол дела; отменените /в това число изцяло, и отменени и върнати за ново 
разглеждане/ съставляват 8,8% спрямо общо върнатите от инстанционен 
контрол; изменените съдебни актове представляват 17,7% спрямо общо 
върнатите от инстанционен контрол дела.  

Съдия Томова е свършила средномесечно 66,42 дела /при отработени 12 
човекомесеца/. 

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

През 2021 г. на V-ти граждански състав със съдия-докладчик Биляна 
Видолова са постъпили 676 граждански дела, от които 159 граждански дела, 6 
бързи производства, 1 административно дело, 63 други частно-граждански 
дела, 441 ч.гр.д. по чл.410-417 от ГПК и 6 други граждански дела. От 
предходната година са останали несвършени 80 дела. Съдия Видолова е 
насрочила и разгледала общо 756 граждански дела, от които са свършени 688 
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граждански дела или 91%. От свършените дела, 590 са решени по същество, а 
98 дела са прекратени. От общо решените 688 дела, съдия Видолова е решила 
635 дела в тримесечен срок, или 92,3%. Останали несвършени в края на 
периода са 68 дела.  

За отчетния период, от свършените от съдия Видолова 688 дела, 
обжалвани са 37 дела, или 5,38%. 

От инстанционен контрол през отчетния период са се върнали актове 
по 32 дела. От върнатите от обжалване 25 решения по граждански дела, 
решенията по 17 дела са потвърдени, решението по 1 дело е отменено и е 
постановен нов акт по същество/или изцяло отменено и върнато за ново 
разглеждане, решението по 1 дело е изцяло обезсилено и върнато или не за 
ново разглеждане, решенията по 6 дела са потвърдени в една част и отменени 
в друга. От върнатите от инстанционен контрол 7 определения, съдебния акт 
по 6 дела е потвърден, определението по 1 дело е отменено и е постановен 
нов акт по същество/или изцяло отменено и върнато за ново разглеждане. 

В процентно съотношение, потвърдените съдебни актове, постановени 
от съдия Видолова, съставляват 71,88% спрямо общо върнатите от 
инстанционен контрол дела; отменените /в това число изцяло, и отменени и 
върнати за ново разглеждане/ съставляват 9,4% спрямо общо върнатите от 
инстанционен контрол; изменените съдебни актове представляват 18,72% 
спрямо общо върнатите от инстанционен контрол дела.  

Съдия Видолова е свършила средномесечно 57,33 дела /при отработени 
12 човекомесеца/. 

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

През 2021 г. на VII-ми граждански състав със съдия-докладчик Зорница 
Банкова са постъпили 611 граждански дела, от които 144 граждански дела, 5 
бързи производства, 61 други частно-граждански дела, 397 ч.гр.д. по чл.410-
417 от ГПК и 4 други граждански дела. От предходната година са останали 
несвършени 81 дела. Съдия Банкова е насрочила и разгледала общо 692 
граждански дела, от които са свършени 618 граждански дела или 89,3%. От 
свършените дела, 516 са решени по същество, а 102 дела са прекратени. От 
общо решените 618 дела, съдия Банкова е решила 540 дела в тримесечен 
срок, или 87,4%. Останали несвършени в края на периода са 74 дела.  

За отчетния период, от свършените от съдия Банкова 618 дела, 
обжалвани са 53, дела или 8,58%. 

От инстанционен контрол през отчетния период са се върнали актове 
по 35 дела. От върнатите от обжалване 26 решения по граждански дела, 
решенията по 15 дела са потвърдени, решенията по 5 дела са отменени и е 
постановен нов акт по същество/или изцяло отменено и върнато за ново 
разглеждане, решенията по 6 дела са потвърдени в една част и отменени в 
друга. От върнатите от обжалване 9 определения, съдебния акт по 3 дела е 
потвърден, определенията по 4 дела са отменени и е постановен нов акт по 
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същество/или изцяло отменено и върнато за ново разглеждане, 
определенията по 2 дела са потвърдени в една част и отменени в друга  

В процентно съотношение, потвърдените съдебни актове, постановени 
от съдия Банкова, съставляват 51,43% спрямо общо върнатите от 
инстанционен контрол дела; отменените /в това число изцяло, и отменени и 
върнати за ново разглеждане/ съставляват 25,7% спрямо общо върнатите от 
инстанционен контрол; изменените съдебни актове представляват 22,87% 
спрямо общо върнатите от инстанционен контрол дела.  

Съдия Банкова е свършила средномесечно 56,18 дела /при отработени 
11 човекомесеца/. 

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

През 2021 г. на IX-ти граждански състав със съдия-докладчик Ана 
Илиева са постъпили 726 граждански дела, от които 169 граждански дела, 6 
бързи производства, 86 други частно-граждански дела, 464 ч.гр.д. по чл.410-
417 от ГПК и 1 друго гражданско дело. От предходната година са останали 
несвършени 62 дела. Съдия Илиева е насрочила и разгледала общо 788 
граждански дела, от които са свършени 722 граждански дела или 91,6%. От 
свършените дела, 612 са решени по същество, а 110 дела са прекратени. От 
общо решените 722 дела, съдия Илиева е решила 639 дела в тримесечен срок, 
или 88,5%. Останали несвършени в края на периода са 66 дела.  

За отчетния период, от свършените от съдия Илиева 722 дела, 
обжалвани са 44, дела или 6,09%. 

От инстанционен контрол през отчетния период са се върнали актове 
по 36 дела. От върнатите от обжалване 22 решения по граждански дела, 
решенията по 11 дела са потвърдени, решенията по 2 дела са отменени и е 
постановен нов акт по същество/или изцяло отменено и върнато за ново 
разглеждане, решението по 1 дело е изцяло обезсилено и върнато или не за 
ново разглеждане, решенията по 7 дела са потвърдени в една част и отменени 
в друга, решението по 1 дело е потвърдено в една част, отменено или 
обезсилено в друга по обективни причини. От върнатите от обжалване 14 
определения, съдебния акт по 5 дела е потвърден, определенията по 2 дела са 
отменени и е постановен нов акт по същество/или изцяло отменено и 
върнато за ново разглеждане, определенията по 2 дела са потвърдени в една 
част и отменени в друга. 

В процентно съотношение, потвърдените съдебни актове, постановени 
от съдия Илиева, съставляват 44,5% спрямо общо върнатите от инстанционен 
контрол дела; отменените /в това число изцяло, и отменени и върнати за ново 
разглеждане/ съставляват 30,5% спрямо общо върнатите от инстанционен 
контрол; изменените съдебни актове представляват 25% спрямо общо 
върнатите от инстанционен контрол дела.  

Съдия Илиева е свършила средномесечно 60,16 дела /при отработени 12 
човекомесеца/. 
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С решение на СК на ВСС от 14,12,2021 г., съдия Ана Илиева е повишена 
на място в ранг „Съдия във ВКС и ВАС“. 

*СЪДИЯ ВЕРА НАЙДЕНОВА е съдия-докладчик на IX-ти 
граждански състав 

През 2021 г. на IX-ти граждански състав със съдия-докладчик Вера 
Найденова са постъпили 690 граждански дела, от които 149 граждански дела, 
9 бързи производства, 1 административно дело, 85 други частно-граждански 
дела, 441 ч.гр.д. по чл.410-417 от ГПК и 5 други граждански дела. От 
предходната година са останали несвършени 71 дела. Съдия Найденова е 
насрочила и разгледала общо 761 граждански дела, от които са свършени 704 
граждански дела или 92,5%. От свършените дела, 606 са решени по същество, 
а 98 дела са прекратени. От общо решените 704 дела, съдия Найденова е 
решила 633 дела в тримесечен срок, или 89,9%. Останали несвършени в края 
на периода са 57 дела.  

За отчетния период, от свършените от съдия Найденова 704 дела, 
обжалвани са 51 дела, или 7,24%. 

От инстанционен контрол през отчетния период са се върнали актове 
по 45 дела. От върнатите от обжалване 38 решения по граждански дела, 
решенията по 27 дела са потвърдени, решенията по 4 дела са отменени и е 
постановен нов акт по същество/или изцяло отменено и върнато за ново 
разглеждане, решенията по 2 дела са изцяло обезсилени и върнато или не за 
ново разглеждане, решенията по 5 дела са потвърдени в една част и отменени 
в друга. От върнатите от инстанционен контрол 7 определения, съдебния акт 
по 4 дела е потвърден, определението по 2 дела е отменено и е постановен 
нов акт по същество/или изцяло отменено и върнато за ново разглеждане, 
определението по 1 дело е потвърдено в една част и отменено в друга част. 

В процентно съотношение, потвърдените съдебни актове, постановени 
от съдия Найденова, съставляват 68,8% спрямо общо върнатите от 
инстанционен контрол дела; отменените /в това число изцяло и отменени и 
върнати за ново разглеждане/ съставляват 17,8% спрямо общо върнатите от 
инстанционен контрол; изменените съдебни актове представляват 13,4% 
спрямо общо върнатите от инстанционен контрол дела.  

Съдия Найденова е свършила средномесечно 58,66 дела /при 
отработени 12 човекомесеца/. 

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

През 2021 г. на X-ти граждански състав със съдия-докладчик Мариана 
Тодорова са постъпили 785 граждански дела, от които 172 граждански дела, 
10 бързи производства, 67 други частно-граждански дела, 532 ч.гр.д. по 
чл.410-417 от ГПК и 4 други граждански дела. От предходната година са 
останали несвършени 64 дела. Съдия Тодорова е насрочила и разгледала 
общо 849 граждански дела, от които са свършени 790 граждански дела или 
93,05%. От свършените дела, 676 са решени по същество, а 114 дела са 
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прекратени. От общо решените 790 дела, съдия Тодорова е решила 711 дела 
в тримесечен срок, или 90%. Останали несвършени в края на периода са 59 
дела.  

За отчетния период, от свършените от съдия Тодорова 790 дела, 
обжалвани са 47 дела, или 5,95%. 

От инстанционен контрол през отчетния период са се върнали актове 
по 36 дела. От върнатите от обжалване 28 решения по граждански дела, 
решенията по 18 дела са потвърдени, решенията по 4 дела са отменени и е 
постановен нов акт по същество/или изцяло отменено и върнато за ново 
разглеждане, решенията по 4 дела са потвърдени в една част и отменени в 
друга, решението по 2 дела е потвърдено в една част, отменено или 
обезсилено в друга по обективни причини. От върнатите от обжалване 8 
определения, съдебния акт по 7 дела е потвърден, определението по 1 дело е 
отменено и е постановен нов акт по същество/или изцяло отменено и 
върнато за ново разглеждане. 

В процентно съотношение, потвърдените съдебни актове, постановени 
от съдия Тодорова, съставляват 69,4% спрямо общо върнатите от 
инстанционен контрол дела; отменените /в това число изцяло и отменени и 
върнати за ново разглеждане/ съставляват 13,9% спрямо общо върнатите от 
инстанционен контрол; изменените съдебни актове представляват 16,7% 
спрямо общо върнатите от инстанционен контрол дела.  

Съдия Тодорова е свършила средномесечно 65,8 дела /при отработени 
12 човекомесеца/. 

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

През 2021 г. на XI-ти граждански състав със съдия-докладчик Ася 
Ширкова са постъпили 735 граждански дела, от които 164 граждански дела, 6 
бързи производства, 92 други частно-граждански дела, 470 ч.гр.д. по чл.410-
417 от ГПК и 3 други граждански дела. От предходната година са останали 
несвършени 63 дела. Съдия Ширкова е насрочила и разгледала общо 798 
граждански дела, от които са свършени 743 граждански дела или 93,1%. От 
свършените дела, 635 са решени по същество, а 108 дела са прекратени. От 
общо решените 743 дела, съдия Ширкова е решила 685 дела в тримесечен 
срок, или 92,2%. Останали несвършени в края на периода са 55 дела.  

За отчетния период, от свършените от съдия Ширкова 743 дела, 
обжалвани са 65 дела, или 8,75%. 

От инстанционен контрол през отчетния период са се върнали актове 
по 43 дела. От върнатите от обжалване 38 решения по граждански дела, 
решенията по 32 дела са потвърдени, решенията по 4 дела са потвърдени в 
една част и отменени в друга, решението по 2 дела е отменено/обезсилено в 
една част, отменено или обезсилено в друга част по обективни причини. От 
върнатите от инстанционен контрол 5 определения, съдебния акт по 5 дела е 
потвърден. 
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В процентно съотношение, потвърдените съдебни актове, постановени 
от съдия Ширкова, съставляват 86% спрямо общо върнатите от 
инстанционен контрол дела; отменените /в това число изцяло и отменени и 
върнати за ново разглеждане/ съставляват 4,6% спрямо общо върнатите от 
инстанционен контрол; изменените съдебни актове представляват 9,4% 
спрямо общо върнатите от инстанционен контрол дела.  

Съдия Ширкова е свършила средномесечно 61,9 дела /при отработени 
12 човекомесеца/. 

*СЪДИЯ РАЛИЦА МАРИНСКА е съдия-докладчик на ХII-ти 
граждански състав. 

През 2021 г. на XII-ти граждански състав със съдия-докладчик Ралица 
Маринска са постъпили 281 граждански дела, от които 63 граждански дела, 7 
бързи производства, 48 други частно-граждански дела, 163 ч.гр.д. по чл.410-
417 от ГПК. Няма останали несвършени дела от предходната година. Съдия 
Маринска е насрочила и разгледала общо 281 граждански дела, от които са 
свършени 241 граждански дела или 85,8%. От свършените дела, 205 са 
решени по същество, а 36 дела са прекратени. От общо решените 241 дела, 
съдия Маринска е решила 239 дела в тримесечен срок, или 99%. Останали 
несвършени в края на периода са 40 дела.  

За отчетния период, от свършените от съдия Маринска 241 дела, 
обжалвани са 5 дела, или 2,07%. 

От обжалване през отчетния период са се върнали актове по 1 дело. От 
върнатото от обжалване 1 определение, съдебния акт по същото е потвърден.  

В процентно съотношение, потвърдените съдебни актове, постановени 
от съдия Маринска съставляват 100% спрямо общо върнатите от 
инстанционен контрол дела. 

Съдия Маринска е свършила средномесечно 48,2 дела /при отработени 
5 човекомесеца/. 

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

През 2021 г. на XIII-ти граждански състав със съдия-докладчик Светла 
Замфирова са постъпили 693 граждански дела, от които 168 граждански дела, 
5 бързи производства, 71 други частно-граждански дела, 445 ч.гр.д. по чл.410-
417 от ГПК и 4 други граждански дела. От предходната година са останали 
несвършени 74 дела. Съдия Замфирова е насрочила и разгледала общо 767 
граждански дела, от които са свършени 677 граждански дела или 88,3%. От 
свършените дела, 601 са решени по същество, а 76 дела са прекратени. От 
общо решените 677 дела, съдия Замфирова е решила 594 дела в тримесечен 
срок, или 87,7%. Останали несвършени в края на периода са 90 дела.  

За отчетния период, от свършените от съдия Замфирова 677 дела, 
обжалвани са 79 дела, или 11,67%. 

От инстанционен контрол през отчетния период са се върнали актове 
по 43 дела. От върнатите от обжалване 35 решения по граждански дела, 
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решенията по 5 дела са потвърдени, решенията по 18 дела са отменени и е 
постановен нов акт по същество/или изцяло отменено и върнато за ново 
разглеждане, решението по 3 дела е изцяло обезсилено и върнато или не за 
ново разглеждане, решенията по 7 дела са потвърдени в една част и отменени 
в друга, решението по 2 дела е потвърдено в една част, обезсилено в друга и 
върнато или не за ново разглеждане. От върнатите от инстанционен контрол 
8 определения, съдебния акт по 7 дела е отменени и е постановен нов акт по 
същество/или изцяло отменено и върнато за ново разглеждане, 
определението по 1 дело е потвърдено в една част и отменено в друга. 

В процентно съотношение, потвърдените съдебни актове, постановени 
от съдия Замфирова, съставляват 11,6% спрямо общо върнатите от 
инстанционен контрол дела; отменените /в това число изцяло и отменени и 
върнати за ново разглеждане/ съставляват 65,15% спрямо общо върнатите от 
инстанционен контрол; изменените съдебни актове представляват 23,25% 
спрямо общо върнатите от инстанционен контрол дела.  

Съдия Замфирова е свършила средномесечно 56,42 дела /при 
отработени 12 човекомесеца/. 

Анализът на горните цифри дава основание да се направи извод за 
устойчивост на високата срочност по разглеждане и приключване на 
гражданските производства от съдиите през отчетната година, въпреки 
множеството им произнасяния в закрити съдебни заседания по подготовката 
на делата и администрирането им при действащия ГПК. Цитираните 
резултати обосновават и заключение за запазване много доброто качество на 
работа на съдиите от гражданско отделение на ПлРС през отчетната 2021 
година. Резултати от инстанционната проверка са висока оценка за 
професионализма на всички магистрати от гражданско отделение, 
демонстриращи отлично познаване както на материалния и процесуалния 
закон, така и на 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 искови и други молби, с цел отстраняване на 
евентуално констатирани нередовности и своевременно произнасяне по 
доказателствените искания на страните преди първото съдебно заседание. 
Гражданските дела по отделните производства се насрочват и разглеждат в 
рамките на сроковете, предписани в ГПК. Всички магистрати от гражданско 
отделение на ПлРС ръководят и провеждат първоинстанционното съдебно 
производство при стриктно спазване на процесуалните правила, установени в 
ГПК с цел гарантиране правото на страните на справедлив и бърз процес. 
Постигнатите успехи се дължат на общите усилия на колектива и на личните 
и професионални качества на всеки от съдиите в гражданско отделение.  
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4.СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА 

За периода от 01,01,2021 г. до 31,12,2021 г. съдиите по вписванията при 
РС – Плевен са извършили 15859 бр. вписвания, отбелязвания и заличавания, 
от които:  

       - 5065 бр. нотариални актове за покупко-продажба; 
       - 1253 бр. нотариални актове за дарение; 
       - 57 бр. нотариални актове за замяна; 
       - 1172 бр. договори за наем; 
       - 1391 бр. договори за аренда; 
       - 161 бр. заявления за вписване на законна ипотека; 
       - 882 бр. нотариални актове за договорна ипотека; 
       - 853 бр. искания за вписване на възбрана; 
       - 98 бр. искови молби; 
       - 50 бр. съставени протоколи за обявяване на саморъчни завещания; 
       - 150 бр. договори за доброволна делба; 
       - 426 бр. констативни нотариални актове; 
       - 39 бр. актове за държавна собственост; 
       - 829 бр. актове за общинска собственост; 
       - 2609 бр. други актове подлежащи на вписване; 
       - 824 бр. заличени ипотеки. 
Издадени са 5416 бр. удостоверения, 5716 бр. преписи и 203 бр. справки 

за държавни органи и организации. 
За отчетния период са постановени 12 броя определения за отказ, от 

които 3 броя са обжалвани пред Окръжен съд Плевен. Едно определение е 
потвърдено, а две определения за отказ за отменени. 

Сравнителна таблица за дейността на Служба по вписванията Плевен за 
последните три години 

Видове вписвания, отбелязвания, 
заличавания и др. 

2021 2020 2019

НА за покупко-продажба 5065 4117 4445
НА да дарение 1253 930 1105
НА за замяна 57 36 63
Договори за наем 1172 994 662
Договори за аренда 1391 1596 1481
Законни ипотеки 161 139 166
НА за договорна ипотека 882 714 945
Възбрани 853 834 747
Искови молби 98 140 131
Обявени завещания 50 31 39
Договори за доброволна делба 150 160 168
Констативни нотариални актове 426 335 333
Актове за държавна собственост 39 170 122
Актове за общинска собственост 829 805 971
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Други подлежащи на вписване 
актове 

2609 2268 1907

Заличени ипотеки 824 677 764
Общ брой вписвания, 

отбелязвания и заличавания 
15859 13269 14144

Постановени откази за 
вписване, отбелязване и 
заличаване 

12 18 8

Издадени удостоверения 5416 4547 5706
Издадени преписи 5716 5089 7002
Издадени справки за държавни 

органи 
203 423 315

Брой съдии по щат – 5; отработени човекомесеци – 43,5. 
През 2021 г. се наблюдава увеличение на натовареността на съдиите по 

вписванията спрямо предходната година общо с 19,52 %. Поради отсъствие 
на съдия по вписванията Веселка Иванова през цялата 2021 г. и на съдия по 
вписванията Евгени Божанов за срок от 4,5 месеца, индивидуалната 
натовареност на останалите съдии по вписванията, работили през цялата 
година, се е увеличила с 31,93 %. 

С оглед гореизложеното следва да се даде много добра оценка за 
работата на Служба по вписванията при РС Плевен, както и на всеки от 
съдиите по вписванията.  

5.ДЪРЖАВНО СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

В съдебно – изпълнителната служба при Районен съд – Плевен работят 
по щат трима държавни съдебни изпълнители, един секретар и двама 
деловодители. Считано от месец май 2021 г. до настоящия момент, в 
продължително отсъствие е ДСИ Цветанка Димитрова.  

Разпределението на постъпващите дела се извършва посредством 
програма за случайно разпределение на делата LawChoice. 

В началото на 2021 г. останали несвършени изпълнителни дела са 3936 
броя, в сравнение с 4290 броя в началото на 2020 г. и 5048 бр. в началото на  
2019 г.  

През отчетната година на ДСИ Таня Георгиева са разпределени 347 бр. 
изпълнителни дела, на ДСИ Златка Николова – 336 бр., а на ДСИ Цветанка 
Димитрова – 164 бр. изпълнителни дела.  

Висящите изпълнителни дела общо за работа /в т.ч. висящи към 
началото на отчетния период и новообразувани/ през 2021 г. са били 4783 
броя, или средно по 1594 броя на съдебен изпълнител. 

През 2021 г. в Съдебно-изпълнителна служба при Районен съд Плевен 
са постъпили 847 броя изпълнителни дела, за сравнение през 2020 г. са 
постъпили 687 бр., а през 2019 г. – 631 бр.  
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Налице е значително увеличение в броя новопостъпили изпълнителни 
дела.  

Образуваните изп.дела през 2021 г., разпределени по групи са, както 
следва: 

*по ИЛ в полза на държавата - 758 броя, спрямо 593 бр. през 2020 г. и 
515 бр. през 2019 г.; 
*по ИЛ в полза на юридически лица и търговци - 4 броя, спрямо 32 бр. 
през 2020 г. и 42 бр. през 2019 г.; 
*по ИЛ в полза на граждани - 68 бр., спрямо 52 бр. за 2020 г.  и 59 бр. за 
2019 г.; 
*17 бр. дела за изпълнение на обезпечителни мерки, при 10 бр. за 2020 г. 
и 15 бр. през 2019 г.  
През 2021 г. са насрочени принудителни действия по повод движението 

на изпълнителните дела, в резултат на които службата е събрала суми в общ 
размер на 540 097,00 лева; за сравнение, през 2020 г. общо събраната сума по 
изп.дела е била 466 685,00 лева, а през 2019 г. – 478 503 лева.   

През 2021 г. съдебните изпълнители са насрочили общо 807 броя 
изпълнителни действия – насрочени описи, наложени запори, възбрани  и 
други.  

По 82 броя изпълнителни дела за събиране на присъдена издръжка за 
дете, периодично на всяко шестмесечие съдебните изпълнители извършват 
пълно проучване на имущественото състояние на длъжниците, в 
съответствие с  Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата 
на присъдена издръжка. 

През 2021 г. прекратените изпълнителни дела са общо 876 броя, спрямо 
1041 бр. за предходната 2020 г. и 1389 бр. за 2019 г. От прекратените през 
отчетния период дела, 144 броя са приключени поради реализиране на 
вземането, 732 броя са прекратени по други причини, 31 броя са изпратени 
на друг съдебен изпълнител.  

През 202 г. Съдебно-изпълнителна служба при РС Плевен е архивирала 
700 бр. изпълнителни дела. По 1051 бр. изпълнителни дела, които са с 
изтекъл срок на съхраняване, на основание чл.66 от ПАС е извършен подбор 
на материали, които не подлежат на унищожаване 

В СИС при РС-Плевен в края на отчетния период са останали 
несвършени 3876 броя дела.           

През 2021 г. в Съдебно-изпълнителна служба са входирани 6464 бр. 
документи и изготвени 10257 бр. документи, призовки и книжа. През 
отчетния период са регистрирани 793 броя постъпили наддавателни 
предложения и книжа за насрочени публични продажби в дневника за 
публичните продажби на Районен съд Плевен.  

С оглед гореизложеното следва да се даде много добра оценка за 
работата на Съдебно-изпълнителната служба при РС Плевен, както и на 
всеки от съдебните изпълнители. 

През настоящия отчетен период ДСИ следва да продължат да полагат 
усилия за приключване на незавършили производства, за повишаване 
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събираемостта на сумите и намаляване броя на несвършените дела в края на 
отчетния период. 

III.ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ, СГРАДЕН ФОНД И 
ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

1.Бюджет на Районен съд – Плевен  
През 2021 г. по бюджета на съдебната власт от РС Плевен са внесени 

общо 1 002 224,00 лева, от които такси в размер на 8893 978,00 лева, други 
приходи – 35 344,00  лева, глоби – 79 380,00 лева, внесен ДДС – 6478,00 лева. 
31 823,00 лева са конфискувани суми, събраните суми по ИЛ са в размер на 
91 916,00 лева. 

2.Сграден фонд 
Съдебната палата в гр.Плевен е собственост на Министерство на 

правосъдието. Освен Районен съд Плевен, в сградата се помещават и 
Окръжна прокуратура Плевен, Окръжен съд Плевен, Районна прокуратура 
Плевен, Служба по регистрация за особени залози – Плевен и Областно 
звено „Охрана“ гр.Плевен. С разделителен протокол е определена площта, 
която ползват съответните институции, и на тази база и на база на заетите 
лица в съответната институция, са определени и процентите за заплащане на 
общите разходи за ел.енергия, топлоенергия, вода и др. 

Материално-техническата база в Районен съд Плевен е в много добро 
състояние. Съдът е снабден с необходимото оборудване, техника и 
софтуерни продукти, с което се обезпечава обработването на съдебните дела. 
Ежегодно се полагат усилия за поддържане и подобряване на материалната 
база и за осъвременяване на техниката, с която разполага съда.   

Съдът разполага с 6 оборудвани заседателни зали като зала №5 е 
определена за дежурна зала и е на разположение на определения за деня 
дежурен съдия от наказателно отделение.  

На първия етаж е обособена регистратура на РС - Плевен, в която се 
приемат, входират и сканират всички книжа, по които се образуват 
наказателни и граждански дела, жалби и протести, администрират се всички 
жалби и се придвижват наказателните и граждански дела за II–ра инстанция; 
приема се и регистрира входящата кореспонденция и регистратура за 
класифицирана информация. 

Помещенията, ползвани от Районен съд Плевен, както бе отбелязвано и 
в предишните доклади, се явяват крайно недостатъчни за нормалното 
функциониране на Районния съд и на службите към него. Съществува 
недостиг на канцеларии и на помещение за служба „Архив“, което пряко 
рефлектира върху работата на служителите от всички служби. Канцелариите, 
използвани от деловодителите на гражданските състави, буквално са 
запълнени до тавана с дела – приключени и готови за архивиране, но 
неархивирани, поради липса на място в помещението на служба „Архив“. 
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3.Техническа обезпеченост 
Районен съд Плевен разполага със сайт, поддържан в актуално 

състояние, на който могат да се правят справки за съдебния район, 
структурата на съда, деловодства, отчет за дейността му. Предоставя се 
информация за насрочените съдебни заседания и ежедневно се публикуват 
съдебните актове по делата.  

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

Всички съдии и служители са обучени за работа с MS Office, Internet 
Explorer, Outlook Express, Adobe Acrobat Reader. Всички работни места са 
оборудвани с компютърна техника и са свързани в локална компютърна 
мрежа с 3 бр. сървъра. Компютрите се поддържат в много добро хардуерно и 
софтуерно състояние и отговарят на съвременните изисквания. Съдът 
използва правно - информационните продукти Апис Право, Апис Практика 
и Евро право, като правно - информационните продукти са в мрежови и уеб 
вариант. 

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

Експлоатира се програмна система JES, обслужваща деловодството на 
Съдебно - изпълнителна служба при Районен съд Плевен. В нея се съдържа 
информация за длъжници, взискатели и размер на задълженията по 
изпълнителните дела, разглеждани от ДСИ при Районен съд - Плевен.  

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

От 01.01.2021 г. всички новопостъпващи дела се образуват, разпределят 
и администрират в ЕИСС. 

В АИС „САС“ понастоящем се обработват неприключилите образувани 
в нея дела и се съхраняват всички съдебни актове по делата, разглеждани от 
Районен съд Плевен от 2009 г. до настоящият момент.  
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IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение искам да отбележа радостта и гордостта си от 
постигнатите резултати през изминалата 2021 г., която не бе лишена от 
предизвикателства в професионален план както за съдиите и съдебните 
служители, така и за ръководството на Районен съд Плевен. Убедена съм, че 
всички се стремим да работим ефективно и отговорно, като постигнатите 
много добри резултати, свързани с качеството на постановените съдебни 
актове, бързината при разглеждането и движението на делата, се дължат на 
съвместната и екипна работа на магистрати и служители. 

Основна цел на Районен съд Плевен през следващия отчетен период ще 
бъде запазване на постигнатите добри резултати по отношение на срочност и 
качество на правораздаването, повишаване квалификацията на всички 
работещи в съда, доразвиване на установените добри практики, с оглед 
спазване върховенството на закона и повишаване общественото доверие в 
съдебната система.   

Благодаря на всички колеги и съдебни служители за положения труд 
през изминалата година! 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД-ПЛЕВЕН 
ВЕРА НАЙДЕНОВА 


