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Съгласно утвърденото щатно разписание, през 2022 година в Плевенски 

районен съд са налични 97 щата, от които 25 щ.бр. за магистрати и 65 щ.бр. за  
административно-технически персонал. Съотношението на общия брой на 
служителите към броя на магистратите към 31.12.2022 г. е 2,60, при средно за 
страната за Районните съдилища в областните центрове – 2,95. 

Към 31.12.2022 г. в рамките на щатната численост незаети са 2 щ.бр. за 
длъжността „съдия“, поради повишаване на съдия Виолета Николова в 
длъжност „съдия“ в Административен съд Плевен, и повишаване на съдия 
Борислава Якимова в длъжност „съдия“ в Окръжен съд Плевен. 

През отчетния период двама съдии са били командировани в друг орган на 
съдебната власт - съдия Калина Филипова в Софийски районен съд, и съдия 
Венелин Николаев, командирован в Административен съд Плевен.  

Броят на реално функциониращите състави по отделения в края на 
отчетния период е 12 граждански и 9 наказателни състава.   

В началото на отчетния период са били висящи общо 1026 дела, от които 
766 граждански дела и 260 наказателни дела.  

През 2022 г. в Районен съд Плевен са постъпили 6876 граждански дела и 
2492 наказателни дела, или общо 9 368 дела. Те са с 1098 дела по-малко от 
предходния период, или 10,5%.  

Намалението в общ план на постъпилите дела в сравнение с предходния 
отчетен период идва от намаленото постъпление по граждански дела, при които 
е налице намаление с 14,5%. При наказателните дела е налице увеличение с 
2,6%.  

През 2022 г. в Районен съд Плевен са стояли за разглеждане 7645 
граждански и 2754 наказателни дела, или общо 10 399 дела. От представените 
сравнителни данни е видно, че се наблюдава намаление с 10,7% на 
разгледаните дела през отчетния период в сравнение с предходната година. По 
материя, намалението е с 13,6% при разгледаните гр.дела и с 1,5% при 
разгледаните нак.дела. 
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През 2022 г. в Районен съд Плевен са свършени 6989 граждански и 2527 
наказателни дела, или общо 9516 дела. От тях, в 3-месечен срок са свършени 
8705  броя.  

Свършените в 3-мес.срок дела през 2022 г. са 91% от всички свършени 
дела. При съпоставка с предходни отчетни периоди е видно, че през 2021 г. 
този процент е бил 89%, което сочи на увеличение на приключилите в 
тримесечен срок дела.  

С цел недопускане неоправдано забавяне на дела, ежемесечно се 
извършват справки за дейността на съдиите по различни показатели, а също 
така с оглед своевременното разглеждане и приключване на делата в разумен 
срок са утвърдени и Времеви стандарти при администриране и разглеждане на 
граждански и наказателни дела в РС Плевен, в сила от 01.05.2022 г.   

От свършените през 2022 г. 9516 дела, със съдебен акт по същество са 
приключили 7755 броя дела, или 81%, прекратени са производствата по 1761 
броя дела.  

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. 

От инстанционен контрол през 2022 г. са се върнали 625 съдебни акта, от 
които 385 броя или 62% са изцяло потвърдени, изцяло отменените актове са 175 
или 28%, изменени са актовете по 65 дела или 10%.  

Все още голяма 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. Общият преглед на същинската 
правораздавателна дейност на съда през 2022 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. 

През 2022 г. средната натовареност по щат /при 25 щатни бройки/ в 
Районен съд Плевен спрямо делата за разглеждане е 34,66, действителната 
натовареност е 39,46 дела. Намалената натовареност по щат спрямо делата за 
разглеждане е закономерна последица от намаления брой постъпили дела през 
отчетния период.  

През 2022 г. средната натовареност по щат /при 25 щатни бройки/ в 
Районен съд Плевен спрямо свършените дела е 31,72 дела, действителната обща 
натовареност е 36,11 дела. От показателите за действителна натовареност на 
магистратите средно на месец, може да се направи извод, че в сравнение с 
предходните две години, е налице намаление с около 14% на действителната 
обща натовареност спрямо предходната година, която продължава да е около 
средната такава за районните съдилища в областните центрове.  

Съгласно решение на СК на ВСС от 14,12,2021 г. натовареността се отчита 
по този модул „Натовареност“ в ЕИСС. Общо за съдиите от ПлРС тази 
натовареност е 2816,93 пункта при отработени 263,5 човекомесеца, или средно 
на месец за съдия от състава на ПлРС натовареността е 10,69 пункта, а за 
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годината – 128,28 пункта. Този формиран индекс на натовареност определя РС 
Плевен като високо натоварен съд съгласно чл.16, ал.2 от Правилата за 
определяне на натовареността на съдиите. 

Дейност на съдиите в Наказателно отделение 
През отчетната 2022 г. са постъпили 2494 дела, от които 2492 

новопостъпили и 2 дела, продължаващи под същия номер. От тях НОХД са 686, 
55 бр. са НЧХД, 108 броя дела са по чл.78А от НК, 1081 са ЧНД, 71 броя са 
ЧНД-разпити, 493 са НАХД.  

За съпоставка, през 2021 г. са постъпили общо 2428 дела, от които НОХД 
са 786, 36 бр. са НЧХД, 112 броя дела са по чл.78А от НК, 885 са ЧНД, 90 броя 
са ЧНД-разпити, 519 са НАХД.  

Наблюдава се тенденция за леко увеличаване на постъплението на 
наказателните дела, и по-конкретно в групата ЧНД и нак.дела от частен 
характер, за разлика от нак.дела от общ характер, при които е налице намаление 
в постъплението със 100 бр., или близо 13%, и при ЧНД-разпити, при които 
намалението е с 21%. 

През отчетната 2022 г. са разгледани общо 2754 наказателни дела, като от 
тях са приключени 2527 дела или около 92%.   

От свършените 2527 дела, в тримесечен срок са приключили 2237 дела, 
или 89%. За съпоставка, през 2021 г. са свършени са 2535 дела, от които в 
тримесечен срок са приключили 2156 дела или 85%; през 2020 г. са разгледани 
2778 наказателни дела, свършени са 2411 дела, от които в тримесечен срок са 
приключили 2088 дела или 87%. 

Разгледано в процентно съотношение, при наказателните дела е налице 
трайна тенденция за увеличаване процента на разгледани и приключили в 
тримесечен срок дела.  

От свършените общо 2527 наказателни дела, със съдебен акт по същество 
са приключени 1839 броя дела, или 72,8%. За съпоставка, от общо свършените 
през 2021 г. 2535 наказателни дела, със съдебен акт по същество са приключили 
1686 броя дела, или 66,5%. Прекратени са 688 броя дела, или 27,2% от 
свършените. За съпоставка, от общо свършените 2535 наказателни дела, през 
2021 година са прекратени общо 849 броя дела, или 33,5%.  

Продължава установената тенденция към  запазване големият брой на 
наказателни дела, решени с акт по същество в отделните видове производства, 
като се отчита повишаване със 6,2% на решените с акт по същество дела, 
основно по НОХД и ЧНД. 

Статистическите данни за 2022 г. установяват почти двойно намаление в 
броя на делата, върнати за доразследване. През отчетния период техния брой е 
17 и съставлява около 0,7% от общо свършените 2527 наказателни дела. За 
сравнение, през 2021 г. общия брой на делата в тази група е бил 31 или 1,2% от 
общо свършените 2535 наказателни дела.  

През отчетната 2022 г. са постановени общо 181 броя присъди по НОХД и 
НЧХД, и 102 присъди по чл.78А от НК, като приключените с присъди 
наказателни дела съставляват 11,4% от общо свършените дела. Постановени 
общо 501 броя определения по реда на чл.381 – 384 от НПК, които съставляват 
19,8% от общо свършените 2527 наказателни дела. През 2022 г. са постановени 
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и общо 594 решения по НАХД. Приключилите със споразумение дела са с 
близо 18% по-малко от предходния период, когато са били 615 бр.  

През 2022 г. са обжалвани общо 382 броя наказателни дела, а от 
инстанционен контрол са се върнали общо 329 наказателни дела. 

От обжалваните и върнати от инстанционен контрол 172 броя актове 
/присъди, определения/ по НОХД, НЧХД и ЧНД, потвърдени са 122 или 71%, 
отменени са 36 броя или 21%, изменени са 14 акта или 8%.  

От върнатите от инстанционен контрол 155 броя решения по НАХД, 
потвърдени са 85 дела или 55%, отменени са 67 акта или 43%, изменени са 3 
акта или 2%. 

През отчетната година на съд са предадени 1094 лица – с 6,8% по-малко от 
предходния период /когато са били 1174/, осъдените лица са 1064 или 97%, 
оправданите са 17, или 1,5%. Разликата, която се получава между броя на 
съдените лица, от една страна, и от друга, броя на осъдените и оправдани лица, 
се дължи на делата, по които производството е било прекратено по различни 
причини и в статистическите данни лицата по тези дела се отразяват 
единствено като съдени. От изложеното е видно, че в сравнение с предходната 
година е намалял броя на предадените на съд лица с 80, но е увеличен процента 
на осъдените лица. Намалял е близо два пъти процентът на оправданите лица, 
който през 2021 г. е бил 2,87% от общо предадените на съд лица. 

През 2022 година в Районен съд – Плевен са внесени 510 обвинителни акта 
и 175 споразумения. За съпоставка, през 2021 година в Районен съд – Плевен са 
внесени 578 обвинителни акта и 210 споразумения. 

От горните данни може да се направи извода, че през изминалата отчетна 
година с 12% е намалял броя на внесените обвинителни актове и с 16% е 
намалял броят на делата, образувани по внесено споразумение по чл.382 от 
НПК. 

През отчетната 2022 г. са постановени оправдателни присъди по 10  броя 
НОХД и 2 броя НЧХД. 

Действителната месечна натовареност на съдиите от наказателно 
отделение е 22,9 дела спрямо делата за разглеждане, и 21,1 дела спрямо 
свършените дела.  

В наказателно отделение средния процент обжалвани дела спрямо всички 
свършени дела, е 20,12%. 

За нак.отделение средната натовареност е 124,08 пункта, при работили 9,5 
съдии /съдията Цветанов е работил 7 месеца, съдията Якимова – 11 месеца/.     

Дейност на съдиите в Гражданско отделение 
През 2022 г. гражданско отделение на РС Плевен правораздава в състав от 

12 съдии до 27.06.2022 г., за периода 27.06.2022 г. – 28.11.2022 г. - в състав от 
13 съдии. Към края на отчетния период в гражданско отделение правораздават 
12 съдии. 

През отчетната 2022 г. са постъпили 6879 дела, налице е значително 
намаление с 14,5% на постъпилите гр.д. в сравнение с предходния отчетен 
период. Намаленото постъпление идва основно от заповедните производства, 
при които има намаление с 975 броя, или 18,8%. Закономерна последица от 
намаления брой заповедни дела е и намаленото постъпление при 
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установителните искове по чл.422 от ГПК, при които постъплението е по-малко 
с 98 дела, или отново с 18,8%. С най-голям дял от постъпилите дела са ч.гр.д. 
по чл.410 и чл.417 от ГПК, които са 4203, или 61%. 

Свършените дела са 6989, от които в тримесечен срок – 6468, или 93%. 
Наблюдава се увеличение на процента на свършените в тримесечен срок дела, 
което е резултат от много добрата организация на работата на всеки от съдиите 
от гражданското отделение.  

През 2022 г. по същество са решени 5916 дела или 85% от свършените, 
прекратени са 1073 дела.  

Почти непроменен остава процента на решени по същество и прекратени 
дела в сравнение с предходни отчетни периоди.  

През 2022 г. са обжалвани 423 дела. За сравнение, през 2021 г. са 
обжалвани 426 дела. От посочените данни е видно, че през 2022 г. се е запазил 
броя на обжалваните дела, на фона на намалено постъпление на граждански 
дела. 

От инстанционен контрол през отчетния период са се върнали актовете по 
296 граждански дела; от тях потвърдени са 178 акта или 60%, 
отменени/обезсилени изцяло са 70 акта или 24%, изменени са 48 акта или 16%.  

От върнатите от обжалване решения по 220 граждански дела, решенията 
по 133 са потвърдени или 60%, решенията по 47 дела са изцяло 
отменени/обезсилени или 21%, 40 дела са потвърдени в една част, 
отменени/обезсилени в друга или 19%. 

От върнатите от обжалване 76 определения, 45 определения са потвърдени 
или 59%, 23 са отменени/обезсилени или 30%, 8 са потвърдени в една част, 
изменени/обезсилени в друга част или 11%.  

Следва да се отбележи, че инстанционният контрол на голяма част от 
върнатите дела е приключил до въззивна инстанция и 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.  

Действителната месечна натовареност на съдиите от гр.отделение е 49 дела 
спрямо делата за разглеждане, и 44,8 дела спрямо свършените дела. 

В гражданско отделение средния процент обжалвани актове спрямо всички 
свършени е 6,8%. 

За гр.отделение средната натовареност е 131,05 пункта, при работили 12,5 
съдии /съдията Даскалова е работила 6 месеца, съдията Виолета Николова – 11 
месеца/.     

Дейност на Бюро „СЪДИМОСТ“ – през 2022 г. са издадени 9515 
свидетелства за съдимост и 11 931 справки за съдимост.  

За отчетния период съдиите по вписванията при РС – Плевен са извършили 
15677 бр. вписвания, отбелязвания и заличавания. Издадени са 4862 бр. 
удостоверения, 7263 бр. преписи и 103 бр. справки за държавни органи и 
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организации. Данните сочат на незначително намаление /с 1,2%/ на броя 
вписвания, отбелязвания и заличавания. Поради отсъствие на съдия по 
вписванията Веселка Иванова през първите 4 месеца на 2022 г., и 
командироването за по четири месеца на съдиите по вписванията Нешков и 
Георгиева като ДСИ, индивидуалната натовареност на останалите съдии по 
вписванията, работили през цялата година, се е увеличила.  

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.  

В Служба Съдебно изпълнение през 2022 г. са образувани 830 броя 
изпълнителни дела, като е налице незначително намаление с 2% в броя 
новопостъпили изпълнителни дела в сравнение с предходния период.   

През 2022 г. в резултат на осъществените изпълнителни действия службата 
е събрала суми в общ размер на 545 258,00 лева, като е налице съвсем 
минимално увеличение с 5 000,00 лева в събраната сума.   

Въвеждането на ЕИСС през 2021 г. доведе до съществени промени и 
необратими процеси, включващи в себе си съвършено нови процедури както за 
съдиите, така и за служителите. Дейността на служителите от общата и 
специализираната администрация по закон е дейност, която подпомага работата 
на съдиите, но въпреки подробните статистически справки, остава огромен 
обем неотчетена работа и съответно – неотчетени вложени усилия, усвоени 
нови знания и умения, адекватни на поставените нови изисквания. В тази 
връзка искам да ви запозная и със следните данни:  

31 322 е броят на постъпилите в РС Плевен документи, или средно в съда 
ежедневно са постъпвали 127 документа, без постъпващите входящи документи 
по изп.дела, като всички постъпили документи са сканирани и прикачени към 
електронно дело в ЕИСС;  

12 936 е броят на изходящите документи, или средно по 52 дневно;  
8776 са документите, получени и изпратени по ССЕВ към МЕУ; 
29 046 са изготвените призовки и съобщения по граждански и наказателни 

дела, от които 24 631 бр. са връчени от служба Връчване на призовки и съдебни 
книжа при РС Плевен по граждански и наказателни дела, или среднодневно по 
100 броя. 

Други дейности и инициативи, осъществени през изминалата 2022 г., извън 
правораздавателната дейност на съда 

В периода 17-18.03.2022 г. в РС Плевен беше заснето документално 
риалити от журналиста Жоро Игнатов. Документалният филм бе направен с цел 
да запознае широката общественост със спецификата на работа на 
магистратите, както и на отделните служители, работещи в съда – 
деловодители, съдебни секретари, призовкари, като се засне част от тяхното 
работно ежедневие, включително контакта им с граждани. Проследен беше 
пътя на една ИМ след приемането й в съда, как се образуват делата, как работи 
системата за случайно разпределение. Бяха направени разяснения какво трябва 
да предприеме човек, когато получи призовка от съда, какви са задълженията 
на свидетеля.  



ОТЧЕТЕН ДОКЛАД за дейността на РС ПЛЕВЕН през 2022 г. 

През учебната 2022/2023 г. Районен съд Плевен се включи за пореден път в 
образователната програма на ВСС „Съдебна власт – информиран избор и 
гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, с провеждането на 
поредица от лекции пред ученици от гимназиалния клас на обучение. Желание 
за участие са заявили 7 училища, като ще бъдат обхванати над 1000 ученика от 
8 до 12 клас. Част от лекциите вече са проведени.  

На 25.10.2022 г. РС Плевен отбеляза за първи път Европейският ден на 
гражданското правосъдие, с провеждането на Ден на отворени врати. Ученици, 
обучаващи се в паралелки със специалност „Съдебна администрация“, 
присъстваха на инициативата и бяха запознати с работата на съдебния 
деловодител и съдебния секретар, като имаха възможност да присъстват и на 
открито съдебно заседание по граждански дела. Всяко от децата получи 
грамота за участието си. Бяха проведени и безплатни консултации за граждани 
в областта на семейното, наследственото и трудовото право от адвокати от 
състава на АК Плевен. Като част от инициативата се проведе и лекция-дискусия 
на тема „Гражданското правосъдие в защита на Правото на Европейския съюз и 
Европейската конвенция за правата на човека“, с лектор дългогодишния съдия 
във ВКС г-н Борислав Белазелков.  

Уважаеми колеги, зад отчетените резултати стои ежедневния труд на всеки 
един от нас – съдия и съдебен служител. Благодаря на всички за 
всеотдайността, като вярвам, че утвърждаването на Районен съд Плевен като 
модерна и добре работеща институция, с европейски облик, е приоритет на 
всеки един от нас! 

 
 
АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД-ПЛЕВЕН 
ВЕРА НАЙДЕНОВА 

 
 
 
 


