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Районен съд Луковит попада в съдебния район на Ловешкия окръжен съд и 

осъществява правораздавателната си дейност на територията на Община Луковит, 

включваща дванадесет населени места, от които - гр.Луковит, който е 

административен център на общината, и селата - Тодоричене, Дерманци, Торос, 

Ъглен, Бежаново, Карлуково, Пещерна, Беленци, Петревене, Румянцево и Дъбен. По 

данни на Община Луковит  по постоянен адрес са регистрирани 19 760 жители, а по 

настоящ адрес - техният брой е 18 628. 

Правораздавателната дейност през 2018г. Луковитският районен съд е 

съобразена с постигане на целите за повишаване доверието в съдебната система, 

максимална прозрачност в работата на съда, бързо и качествено правораздаване и 

гарантиран достъп до правосъдие и е осъществявана в съответствие с Конституцията 

на Република България, Закона за съдебната власт, материалните и процесуални 

закони. 

 

КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 

          СЪДИИ. 

 

Съгласно утвърденото длъжностно щатно разписание общият брой на съдиите 

в Районен съд Луковит е трима, от които Административен Ръководител-Председател 

на съда и двама съдии. Към 31.12.2018 г. са заети и трите щатни бройки, като през 

отчетната 2018 г. правораздавателната дейност в съда се е осъществявала от: 

Съдия Венцислав Вълчев - административен ръководител - Председател на 

РС Луковит. С решение на ВСС от протокол № 23/ 06.06.2017г. е назначен на 

длъжността Административен Ръководител-Председател на РС Луковит. Съдия 

Вълчев има 21 години общ юридически стаж /следовател и прокурор/, от тях 1 година 

и 7 месеца съдийски, с ранг „съдия в АС“. 

Съдия Владислава Цариградска - Съдия Цариградска има 8 години и 3 

месеца общ юридически стаж /съдийски/, придобила е статут на несменяемост и ранг 

„съдия в ОС“ 

Съдия Мая Кирчева - назначена на длъжност „съдия“ в Районен съд Луковит 

с решение № 48.45 по Протокол № 3/ 21.01.2016 г. Съдия Кирчева има 13 години общ 

юридически стаж, от които 2 години и 9 месеца съдийски стаж, с ранг „съдия в ОС“ и 

проведена атестация през 2018г. с оценка „Много добра“ 

За преодоляване забавата при изготвяне на съдебните актове и насрочване на 

висящите дела съобразно сроковете, регламентирани в процесуалните закони и след 

проведено на 21.11.2017г. общо събрание на съдиите в РС Луковит, е взето решение в 

периода от 21.11.2017г. до 31.01.2018г. вкл., съдия Мая Кирчева да бъде временно 

изключена при разпределение по всички групи дела в ЦСРД, с изключение на 

случаите, когато се разпределят дела чрез опция „по дежурство“. В тази връзка е 

издадена Заповед № 200/ 21.11.2017г. на Адм. Ръководител на РС Луковит.  

В Районен съд Луковит по щат работят и 1 бр. Съдия по вписванията - Иванка 

Василева Микова и 1 бр. Държавен съдебен изпълнител - Невена Антонова 

Георгиева. 

През отчетната година съдиите и държавният съдебен изпълнител взеха 

участие в различни семинари и обучения: 
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Съдия Вълчев е взел участие в следните семинари и обучения: 

1. “Актуални положения в защитата на личните данни в светлината на Общия 

Регламент за защита на данните“ – НИП. 

2. “Измененията в НПК. Актуални проблеми в съдебната практика. 

Процесуални нарушения в досъдебната и съдебната фаза“ – ОС Ловеч. 

3. “Етичен кодекс на магистрати и съдебни служители“ – РС Ловеч. 

4. “Международна конференция, организирана от MEDEL и ССБ“. 

5. “Обучение на административни ръководители“ – НИП. 

6. “Участие в среща с висш съдебен администратор от САЩ“ – ОС Ловеч, НИП 

7. “Учредяване право на строеж, договори за строителство, предварителни 

договори -вещноправни и облигационни аспекти“ – ССБ. 

8. “Практически проблеми по спорове, свързани със застрахователните 

договори“ – ОС Ловеч. 

 

Съдия Цариградска е взела участие в следните семинари и обучения: 

1. Съдебно-медицински и съдебнопсихиатрични експертизи, участие в 

междуведомствена работна група към МП “Усъвършенстване модела на съдебните  

експертизи“ – НИП и ВСС. 

2. Среща - дискусия за представяне дейността на ССБ. 

3. “Административни производства, възлагани за разглеждане на районните 

съдилища“ – ОС Ловеч. 

4. “Независимост на съдията в професионален и социален контекст“ - Академия 

по европейско право. 

5. “Учредяване право на строеж, договори за строителство, предварителни 

договори -вещноправни и облигационни аспекти“ – ССБ. 

6. “Участие в среща с висш съдебен администратор от САЩ“ – ОС Ловеч. 

7. “Международна конференция организирана от MEDEL и ССБ“ – ССБ. 

 

Съдия Кирчева е взела участие в следните семинари и обучения: 

1.“Административните производства, възлагани за разглеждане на районните 

съдилища“ – ОС Ловеч. 

2.“Практически проблеми по спорове, свързани със застрахователните 

договори“ – ОС Ловеч. 

3.“Измененията в НПК. Актуални проблеми в съдебната практика.Процесуални 

нарушения в досъдебната и съдебната фаза“ – ОС Ловеч. 

4. “Учредяване право на строеж, договори за строителство, предварителни 

договори -вещноправни и облигационни аспекти“ – ССБ. 

 

Държавен съдебен изпълнител Невена Антонова е взела участие в 

следните семинари и обучения: 

1. “Производства по закона за наследството - уеднаквяване на съдебната 

практика“ – НИП. 

2. “Учредяване право на строеж, договори за строителство, предварителни 

договори-вещноправни и облигационни аспекти“ – ССБ. 

3. “Проблеми на заповедното производство и на производството по 

принудително изпълнение“ – ОС Ловеч. 
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СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

Утвърдената щатна численост в администрацията е 13 щатни бройки, както 

следва: 1 бр. административен секретар, 1 бр. главен счетоводител, 1 бр. системен 

администратор, 4 бр. съдебни секретари (в това число и Съдебно изпълнителна 

служба), 3 бр. съдебни деловодители (в това число и СИС), 1 бр. съдебен архивар, 1 

бр. призовкар и 1 бр. чистач. 

Към 31.12.2018г. щатните бройки в администрацията са попълнени, като почти 

всички служители съвместяват по няколко дейности, както следва: 

Административният секретар по длъжностна характеристика изпълнява 

функциите на „касиер“, изготвя статистическите отчети за обжалваните дела, 

изпълнява функциите на „завеждащ регистратура“, със заповед му е вменено да 

осъществява контакт с медиите в изпълнение на Комуникационната стратегия на 

ВСС, осъществява справки по делата по разпореждане на съдия в НБД „Население“ и 

справки от ЕИСПП. 

Съдебен секретар Мариана Дочева изпълнява функциите на съдебен статистик 

по наказателни дела и заместник на завеждащ регистратура Класифицирана 

информация. 

Съдебен секретар Ивета Димитрова изпълнява функциите на Материално 

отговорно лице по СФУК и в изпълнение на Закона за финансовото управление и 

контрол в публичния сектор. 

Съдебен секретар Снежанка Михайлова - секретар СИС е натоварена със 

заповед да изпълнява функциите на финансов контрольор във връзка със СФУК и в 

изпълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. 

Съдебен деловодител Людмила Съйкова - деловодител наказателно 

деловодство завежда и Бюро съдимост. 

Съдебен деловодител Поля Тодорова - деловодител гражданско деловодство 

изпълнява функциите на Завеждащ регистратура Класифицирана информация 

На съдебният архивар Светла Тодорова са му възложени и деловодни функции 

по издаване и изпращане на изпълнителни листи, служител по сигурността на 

информацията и статистик гражданско деловодство. 

Драгомир Димитров осъществява справки по делата по разпореждане на съдия 

в НБД „Население“ и справки от ЕИСПП. 

 

Със Заповед № 23/ 25.01.2018г. на Адм. ръководител, в РС Луковит е обявен 

конкурс за вакантната длъжност „Призовкар“. След проведени 3 етапа на конкурса - 

по подбор на документи, тест и събеседване, със Заповед № 70/ 23.04.2018г., за лице 

спечелило конкурса е обявена Маргарита Василева Георгиева, която със Заповед № 

82/03.04.2018г. е назначена на длъжността „Призовкар“ в РС Луковит. 

Със Заповед № 109/ 05.06.2018г. е обявена Процедура за вакантната длъжност 

„Чистач“. След проведено събеседване с кандидатите, със Заповед № 

148/19.07.2018г., Христина Василева Лалова е определена за лице, спечелило 

процедурата, която със Заповед № 170/08.08.2018г. е назначена на вакантната 

длъжност “чистач“. 

От 13-те съдебни служители - 9 служители са със средно образование и 4-ма с 

висше образование. Всички служители са преминали различни обучения, свързани с 
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вменените им задължения по длъжностна характеристика в НИП и ДКСИ. 

През отчетната година съдебните служители активно участваха в обучения и 

семинари с цел повишаване на квалификацията: 

             

№ 

по 

ред 

Име/длъжност  

служител 

Тема на обучение/семинар Организатор 

 обучение 

1. Бистра Димитрова-

адм. секретар 

1.“Акт. положения в защитата 

на личните данни в 

светлината на Общия 

Регламент за защита на 

данните“ 

НИП 

2. Веселка Петкова-

секретар 

1.“Съдебни секретари“ 

2.“Етичен кодекс на 

магистрати и съдебни 

служители“ 

3.“Участие в среща с висш 

съдебен администратор от 

САЩ“ 

НИП 

РС Ловеч 

 

ОС Ловеч 

 

3. Светослава 

Тодорова-архивар 

1.“Работа в служба „Архив“ НИП 

             

 Съотношението на магистратите и съдебните служители по щат е 1:4,33 (без 

ДСИ и съдия по вписванията), а ако се включат ДСИ и съдията по вписванията, това 

съотношение е 1:2,60.  

            С оглед увеличения документооборот, увеличения обем на работа на Бюро 

съдимост, както и с оглед непрекъснатото повишаване на изискванията към съдебната 

администрация, внедряването на нови програмни продукти /напр. за отчитане 

натовареността на съдиите/, създаването на електронни досиета по делата и 

сканиране на всички документи по тях и с цел обезпечаване изпълнението на 

текущите и дългосрочни задачи, налице е наболяла необходимост от увеличаване 

щатната численост в администрацията, а именно с 1 бр. съдебен деловодител – 

регистратор, който да съвместява и дейността в „Бюро съдимост“. 

 

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 
 
Общ брой на делата за разглеждане към 31.12.2018г. 
 

През изтеклата 2018г. общият брой на делата за разглеждане в Районен съд 

Луковит е 1318 (157 бр. останали висящи в началото на отчетния период и 1161 бр. 

постъпили дела през отчетния период), от които 888 бр. граждански и 430 бр. 

наказателни дела. 

Съпоставени с броя на разгледаните дела през предходните две години, общият 

брой на разгледаните дела през изминалата година бележи увеличение - със 96 бр. 

повече спрямо 2017 г. и с 257 бр. повече спрямо 2016 г. 
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          Постъпили дела през отчетния период 

 

Общият брой на делата, постъпили през отчетния период, е 1161 дела, като в 

сравнение с предходните две години също се забелязва увеличение - 1066 бр. за 

2017г. (с 95 бр. повече) и 945 бр. за 2016г. (с 216 бр. повече) 

 

Вид дела 2018 г. 2017 г. Ръст 2016 г. Ръст 

Граждански 796 673 + 123 581 +215 
Наказателни 365 393 -28 364 +1 

ОБЩО 1161 1066 +95 945 +216 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид дела 2018 г. 2017 г. 2016 г. 

Разлика 

спрямо 

2017 г. 

Разлика 

спрямо 

2016 г. 

Граждански 888 736 644 + 152 + 244 

Наказателни 430 486 417 - 56 + 13 

ОБЩО 1318 1222 961 +96 + 357 
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          Свършени дела към 31.12.2018 г. 

 

Общият брой на свършените през отчетения период дела е 1136, от които 1014 

бр. в тримесечен срок (89%). Съпоставено с предходните две години, през 2017 г. те 

са били 1065 броя, от които 915 бр. в тримесечен срок или 86%, а през 2016г. - 905 

броя, от които 797 бр. в тримесечен срок или 88%. Забелязва се увеличение на общия 

брой на свършените дела (със 71 бр. повече спрямо 2017г. и с 231 бр. повече спрямо 

2016 г.). процента на свършените дела в тримесечен срок се повишава  с 3 % спрямо 

2017 г. и 1 % срямо 2016 г. 

Броят на несвършените /висящите/ дела в края на отчетения период /към 

31.12.2018 г./ е 182, който показател за 2017 г. е 157 бр., а за 2016 г. - 156 бр. или със 

25 бр. повече в сравнение с 2017г., съответно с 26 бр. повече спрямо 2016г. 

Значително по-високият брой на висящите дела в края на отчетения период спрямо 

същия показател за предходните две години следва да се обясни със значително по-

високия общ брой на делата за разглеждане през 2018г., от една страна, а от друга с 

проблемите с размяната на книжа и призоваване на свиделите. В процентно 

изражение висящите дела в края на отчетения период съставляват 15,6% от общо 

разгледаните дела и 13,8% от общо постъпилите за годината. 

 

Граждански дела. 

 

През отчетната 2018г. са разгледани общо 888 граждански дела, от които 92 бр. 

са висящите в началото на периода /останали несвършени от 2017г./ и 796 броя са 

общо постъпилите през отчетния период. 

От анализа на данните за последните три години е видно, че през 2017 г. са 

разгледани 736 дела, а през 2016г. - 644 дела, т.е. през отчетната година общият брой 

на разгледаните дела е със 152 повече спрямо 2017г. и съответно с 244 повече спрямо 

2016г. Тази разлика се дължи изключително на по-големия брой дела по чл. 410 и чл. 

417 ГПК, постъпили през отчетната година (620 бр.) в сравнение с предходните две 

години - 521 бр. за 2017г. и 436 бр. за 2016г. Броят на постъпилите през отчетния 

период дела в останалите групи са, както следва: граждански дела по общия ред - 98, 

производства по чл. 310 ГПК - 11, административни по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ - няма, 

частни граждански дела - 67, други граждански дела - няма. Съпоставено с 

предходните две години, постъпилите гражданските дела по общия ред са повече с 28 

бр. спрямо 2017г. (98 бр. през 2018г. срещу 70 бр. през 2017г.) и с 21 бр. повече 

спрямо 2016г. (98 бр. през 2018г. срещу 77 бр. през 2016г.), тенденцията е към 

повишаавне с 7,1 процента спрямо предходната година, което не е съществено. 

Забелязва се повишение при гаражданските дела по общия ред с 21 повече и частните 

граждански дела постъпили през отчетния период 67 или 12 броя повече спрямо 

2017г. и 27 броя повече спрямо 2016г. Налице е тенденция за трайно намаление по 

отношение на групата „други граждански дела“ – няма такива за периода, срещу 6 бр. 

за 2017г. и 8 бр. за 2016г. 
 
 
 
Постъпили граждански дела 
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Броят на свършените дела е 786, от които 743 бр. са свършените в тримесечен 

срок или 95%. Съпоставено с предходните две години техният брой за 2017г. е 644, от 

които 603 бр. са свършените в тримесечен срок (94%), а през 2016г. броят на 

свършените дела е 581, от които 537 бр. свършени в тримесечен срок (92%). 

Забелязва се увеличение на броя на свършените през отчетната година дела - със 142 

спрямо 2017г. и с 205 спрямо 2016г. Налице е тенденция за леко завишение на 

процента на свършените в тримесечен срок дела - 95% за 2018г., който показател за 

2017г. е 94%, а за 2016г. - 92%. 
 

 2018 г. 2017 г. Ръст 2016 г. Ръст 

Гр.дела по 

общия ред 
98 70 +28 77 +21 

Производства 

по чл. 310 ГПК 
11 19 -8 16 -5 

Адм. дела по 

ЗСПЗЗ и 

ЗВГЗГФ 

0 2 -2 3 -3 

Частни граж. 

Дела 
67 55 + 12 40 + 27 

 

Дела по чл. 410 

и чл. 417 ГПК 

620 521 + 99 436 +184 

Други гр. дела 0 6 -6 8 -8 

ОБЩО 796 673 +123 580 +216 
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От свършените 786 бр. дела, решени със съдебен акт по същество са общо 727 

бр., както следва: граждански дела по общия ред - 64 бр., производства по чл. 310 

ГПК - 7 бр., административни по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ - няма, частни граждански дела - 

55 бр., дела по чл. 410 и 417 от ГПК – 601 бр., други граждански дела - няма бр. Броят 

на останалите несвършени в края на периода (висящи) дела е 102, т.е. повишение с 10 

дела спрямо 2017 г.  

 

Видове граждански дела.  

 

През отчетната година по количествен показател на първо място от 

разгледаните дела са делата, отнесени в категория „Искове по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, 

Свършени граждански дела 
 

 

Брой 

свършени 

дела 

В срок до 3 месеца 
% от 

свършените 

Гр. дела по общия 

ред 
85 48 56% 

Производства по чл. 

310 ГПК 
12 11 92% 

Адм. дела по ЗСПЗЗ 

и ЗВГЗГФ 
0 0 0% 

Частни гр. дела 66 62 94% 

Дела по чл. 410 и чл. 

417 ГПК 
623 622 100% 

Други гр. дела 0 0 0% 

ОБЩО 786 743 95% 
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ЗЗДет, ЗБЖИРБ“ - 72 бр., в това число искове за развод и недействителност на брака - 

17 дела, развод по взаимно съгласие - 13 дела, издръжка, изменение - 6 дела и 2 дела 

по ЗЗДН. 

През 2018г. са разгледани 39 дела по облигационни искове, в т.ч. облигационни 

искове между собственици 1 бр., искове по ЗОДОВ 3 бр. и 9 бр. искове по КЗ. 

Следват делата за съдебна делба и искове по ЗН, като през отчетения период са 

разгледани общо 21 дела, следвани от 10 дела по вещни искове, 41 дела по 

установителни искове, 4 дела по искове по КТ. 

При административните производства са разгледани 1 дело, обезпечения 2 

дела, а при частните производства - 65 дела. 

При заповедните производства (чл. 410 и 417 ГПК) са разгледани 628 дела, от 

които 620 бр. са постъпили през отчетния период, от които 568 новообразувани и 52 

получени по подсъдност. 623 дела са свършени в тримесечния период, 5 са останали 

несвършени, а 39 са обжалвани. Броят на разгледаните заповедни производства (628), 

отнесен към обшия брой на гражданските дела (736) е 70,7%, за сравнение за 2017г. 

този показател е бил същия процент. От това съотношение не бива да се правят 

изводи за намаляване работата на съда, тъй като преобладава броят на заповедните 

производства по чл. 410 ГПК (535 бр.), където съдът е длъжен да връчи заповедта за 

изпълнение, с оглед стабилизирането й, както и да издаде изпълнителен лист.  

По заповедните производства, съдиите са постановили изцяло (314 бр.), 

отчасти (172 бр.) или отхвърляне на иска (82 бр.) по подадените заявления или са 

прекратили производствата (22 бр.), което свидетелства за задълбоченост при 

произнасянето. 

 

Наказателни дела  

 

През отчетната 2018г. са разгледани общо 430 дела, от които 65 дела са висящи 

в началото на периода и 364 дела са постъпили през отчетния период. 

От данните за предходните две години е видно, че през 2017г. са разгледани 

486 дела, от които висящи в началото на периода са 93 дела и 391 дела са постъпили 

през годината, а през 2016г. - разгледани са 417 дела, от които висящи в началото на 

периода са 53 дела и 364 дела са постъпили през годината. Общият брой на 

разгледаните през 2018г. наказателни дела е с 56 бр. по-малка спрямо предходната 

2017 г. и със 13 бр. повече спрямо 2016 г. 

 
Брой постъпили наказателни дела 
 

Видове 2018г. 2017 
г. 

ръст 2016 
г. 

ръст 

НОХД 90 102 -12 92 -2 

НЧХД 2 5 -3 4 -2 

По чл. 78а НК 55 35 +20 16 +39 

ЧНД 164 187 -23 175 -11 

ЧНД -разпити 7 7 0 5 -2 

АНД 47 57 -10 72 -25 

Общо 365 393 -28 364 -1 
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Броят на постъпилите през отчетната 2018г. наказателни дела бележи 

понижение спрямо предходната 2017г. - с 28 бр., а спрямо 2016г. – само с 1 дело 

повече. 

Постъпилите през отчетния период наказателни дела по видове са, както 

следва: НОХД - 90 бр., НЧХД - 2 бр., АНД по 78а НК - 55 бр., ЧНД - 164 бр., ЧНД - 

разпити пред съдия по реда на чл. 222 и 223 НПК - 7 бр., АНД - 47 бр. 

От анализа на данните за последните три години може да се направи извод за 

тенденция за намаляване на броя на постъпилите ЧНД - през 2018г. са с 23 бр. по-

малко, спрямо 2017г. и със 11 бр. по-малко спрямо 2016 г.,  делата по чл. 78а НК - 

през 2018г. са с 20 бр. повече спрямо 2017г. и с 39 бр. повече спрямо 2016г. При АНД 

се наблюдава понижение спрямо 2017г. с 10 дела, а спрямо 2016г. са с 25 бр. по-

малко.  

Броят на свършените през отчетната година наказателни дела е 350, от които 

217 бр. свършени в тримесечен срок или 77%. Съпоставено с предходните две години 

техният брой за 2017г. е 421, от които 312 бр. свършени в тримесечния срок (74%), а 

за 2016г. - 324, от които 260 бр. свършени в тримесечен срок (80%). Налице е макар и 

минимално повишение на процента на свършените в тримесечен срок наказателни 

дела, което се дължи на вече попълнения съдийски щат.  
 
Свършени наказателни дела 
 

2018 г. Брой свършени 
В срок до 3 

месеца 

% от 
свършените 

НОХД 80 54 68% 

НЧХД 5 2 40% 

ДЕЛА ПО ЧЛ. 

78А НК 
58 43 74% 

ЧНД 157 155 99 % 

ЧНД-разпити 7 7 100% 

АНД 43 10 23% 

ОБЩО 350 271 77% 
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Останалите в края на периода висящи дела са 80 бр. За сравнение с 

предходните две години - за 2017г. този показател е 65 бр., а за 2016г. - 93 бр., което 

обуславя извод за намаляване на несвършените в края на периода наказателни дела (с 

но с 13 бр. повече спрямо 2016г. и с 15 бр. по-малко спрямо 2017г. ,). 

 
Видове наказателни дела. 
 

През отчетната година по количествен показател на първо място сред делата за 

разглеждане по общия ред са тези за общоопасни престъпления - 34 бр., от които, 

състави на придобиване и държане на наркотични вещества – чл. 354, ал.3, 4 и 5 от 

НК - 1 дело; основен състав на отглбеждане на растения с цел производстово на 

наркотични вещества- чл.354в, ал.1-2 дела. Следват престъпления против 

стопанството - 30 бр. Престъпления против собствеността 24 р., от които за кражба по 

чл. 194 от НК - 3 бр., квалифицирани състави на кражба - чл. 195, ал. 1 от НК - 8 бр., 

кражба представляваща опасен рецидив - чл.196, ал. 1 от НК - 5 бр., грабеж - 1 бр., 

длъжностно присвояване - 6 бр., грабеж - 3 бр. документна измама по чл. 212, ал. 4 от 

НК – 1 бр.,  квалифицирани състави на измама – 1 бр. 

Следват престъпленията против личността - 11 бр., от които 7 бр. за 

причиняване на средна телесна повреда. 

Други престъпления против личността - 6 бр., от които блудство - 1 бр. 

Престъпления против правата на гражданите – 1 бр. 

Престъпленията против брака, семейството и младежта са 5 бр. 

Престъпления против дейността на държавни органи и обществени 

организации - няма 

Престъпленията против реда и общественото спокойствие - 1 бр.;  

Документни престъпления - 2 бр.  

От поставените за разглеждане дела от частен характер най-голям е броя на 

ЧНД - съдебното производство – 95 бр., от тях производство за определяне на общо 

наказание по чл. 23-27 от НК /кумулации - чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК/ - 9 бр.; 

производство по молби за реабилитация - 2 бр.; медицински мерки по чл. 89 НК - 21 

бр.; производство по чл. 24 ЗБППМН - 1 бр., производство по чл. 24 а ЗБППМН - 2 бр  

Следват ги ЧНД съдебен контрол на досъдебно производство – 79 бр., делата по чл. 

78а НК са 65 бр., НЧХД - 6 бр., производства по чл. 155 и сл. от Закона за здравето - 



13 

 

76 бр. 

Относително високият дял на частните наказателни дела се пада на 

производствата по чл. 155 и сл. от Закона за здравето и чл. 432 и сл. от Наказателно-

процесуалния кодекс, което се обяснява с попадане на ДПБ гара Карлуково в района 

на съда. 

От поставените за разглеждане общо 71 административни наказателни дела 

най-голям е броят на делата по жалби срещу наказателни постановления по ЗДвП – 21 

бр., дела, срещу наказателни постановления на КЗП - 11 бр.,  Агенция „Митници“ - 6 

бр., НАП - 5 бр., Здр. инспекция - 2 бр., МВР – 1 бр.,  

 

СВЪРШЕНИ ДЕЛА. 

 
Граждански дела. 

 
Статистическите данни за последните три години сочат, че са свършени 

граждански дела, както следва:  
през 2018г. - 786 дела, от които 727 със съдебен акт по същество и 59 

прекратени; 
през 2017г. - 644 дела, от които 592 със съдебен акт по същество и 52 

прекратени; 
през 2016г. - 581 дела, от които 512 със съдебен акт по същество и 69 

прекратени. 

Процентното съотношение на свършените дела към броя на общо разгледаните 

дела през отчетения период и през предходните три години е: 95% -за 2018 г.; 94% - 

за 2017г., 92% - за 2016г. Процентното съотношение на останалите висящи дела (92 

бр.) в края на отчетния период спрямо общо разгледаните (888) е 10%, като за 2017 г. 

е 12,5%, а за 2016г. е същия процент. Процентното съотношение на свършените дела 

в тримесечен срок спрямо общия брой на свършените дела е 95%, което разкрива леко 

повишаване на този показател спрямо предходната 2017г., за която този показател е 

94 %. 

 

Наказателни дела. 

 

През последните три години данните за свършените наказателни дела са 

следните: 

През 2018г. - общо 350 бр., от тях 275 с акт по същество и 75 прекратени; 

През 2017г. - общо 421 бр., от тях 314 с акт по същество и 107 прекратени; 

През 2016г. - общо 324 бр., от тях 242 с акт по същество и 82 прекратени. 

Процентното съотношение на свършените към броя на общо разгледаните 

наказателни дела през отчетения период и през предходните две години е: 82% за 

2018г., 86% - за 2017г., 78% - за 2016г. 

Процентното съотношение на останалите висящи дела (80 бр.) в края на 

отчетния период спрямо общо разгледаните (430 бр.) е 18%, като това съотношение 

между същите показатели за 2017 г. е 13%, а за  2016 г. е 22%,  Процентното 

съотношение на свършените дела в тримесечен срок спрямо общия брой на 

свършените дела е 77%, което представлява леко повишение спрямо 2017 г.. 
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ПРЕКРАТЕНИ ДЕЛА И АНАЛИЗ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА 

ПРЕКРАТЯВАНЕ. 

 

През отчетната 2018г. има прекратени общо 134 дела. Този брой, отнесен 

спрямо броя на разгледаните дела е 10%, а спрямо броя на свършените дела – 11,7 % . 

Съпоставени с предходната 2017г. се забелязва понижение на тези показатели (13%,, 

респ. 14,9%). 

 
Прекратени граждански дела и причини за прекратяването им. 

Общият брой на прекратените граждански дела е 59, като от тях 3 дела са 

прекратени по спогодба - чл. 234 от ГПК, а 51 дела по други причини. Сред тези 

причини са неотстраняване в срок нередовност на исковата молба, изпратени на друг 

съд по подсъдност, оттегляне или отказ от иска и др., като изброяването е примерно и 

не отразява количествено преобладаване на някоя от причините. 

Относителният дял на прекратените спрямо общо разгледаните граждански 

дела е 6 %, спрямо свършените е 7% и спрямо свършените с акт по същество – 8,1%. 
 
Прекратени наказателни дела и причини за прекратяването им. 

От общо прекратените наказателни дела 75 бр., 33 бр. са прекратени по внесени 

от Районна прокуратура Луковит споразумения по чл. 382 НПК, 27 бр. - прекратени в 

съдебна фаза със споразумение при условията на чл. 384 НПК, 2 бр. – НОХД с 

прекратени съдебни производства и върнати на прокурора и 13 бр. - по други 

причини. 

Относителният дял на прекратените спрямо общо разгледаните наказателни 

дела представлява 17 %, а спрямо свършените наказателни дела е 21,4%. 

 

БРОЙ НА ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ 

 

През отчетната 2018г. са протестирани и обжалвани общо 104 съдебни акта, от 

които 54 по гражданските дела и 50 по наказателните дела. Броят на обжалваните 

актове, отнесен към броя на общо разгледаните дела, представлява 7,8 %, а спрямо 

свършените със съдебен акт по същество – 13,3%. Относително ниският брой на 

атакуваните съдебни актове отнесен към броя на общо разгледаните дела и делата 

свършени с акт по същество е показател за убедителност на мотивите на 

постановените актове. Обжалвани са 30 съдебни акта по-малко спрямо 2017г. 

 

По гражданските дела. 

През годината са обжалвани общо 54 акта по гражданските дела. За отчетната 

година има резултат от инстанционния контрол за 55 съдебни акта, от които 7 

решения и 48 определения, като в тази бройка са включени и делата, изпратени по 

жалби през 2017г. и върнати от инстанционния контрол през 2018г. 

Статистиката от инстанционния контрол по съдии е следната: 

На съдия Вълчев обжалвани: 1 решение /индекс 5а - в другата част отменено/ и 

7 определения, които са потвърдени. 

На съдия Кирчева: 2 решения потвърдени, 15 определения потвърдени; 6 

определения отменени и 1 изменено. 

На съдия Цариградска 2 решения потвърдени, 11 определения потвърдени, 2 
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отменени и 6 изменени. 

На съдия Георгиева от период на командироването и – 2 решения са 

потвърдени. 

По наказателни дела. 

През 2018 г. са обжалвани и протестирани 50 акта по наказателни дела, като в 

тази бройка са включени и делата, изпратени по жалби през 2017г. и върнати от 

инстанционния контрол през 2018г., има резултат от втора инстанция по 56 съдебни 

акта, от които 44 - присъди и решения и 12 - определения. 

На съдия Вълчев са обжалвани 20 присъди и решения и определния, от които 

13 решения и 3 определения потвърдени, 2 решения и 1 определение отменени, 1 

АНД индекс 3б - изменено по отношение на санкцията и потвръдено или не в 

останалата част. 

На съдия Цариградска от обжалвани 5 присъди и решения всичките 

потвърдени. 

На съдия Кирчева са обжалвани 22 присъди,  решения и определения. От тях 10 

решения и 4 определения потвърдени; 5 решения отменени и 1 изменено,  1 

определение отменени, 1 изменено. 

На съдия Георгиева от командироването: обжалвани 9 присъди и решения, от 

които 5 потвърдени, в т.ч. 2 по АНД, 2 отменени решения и 2 изменени в 

наказателната и гражданска част изцяло.  

        
СПРАВКА ЗА ОБЖАЛВАНИ ДЕЛА ПРЕЗ 2018г.  

(общо решения и определения) 
 

          НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 
 

 

 

 

 

 

 

СЪДИЯ     ПОТВЪРДЕНИ ОТМЕНЕНИ ИЗМЕНЕНИ 

В.Цариградска 5 - - 

М. Кирчева 14 6 2 

В.Вълчев 16 3 1 

А.Георгиева 5 2 2 

ОБЩО 40 11 5 
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НАТОВАРЕНОСТ НА РАЙОНИЯ СЪД И СЪДИИТЕ. 
 

Спрямо общо разгледаните през годината дела, натовареността е: 

          Натовареност по щат (на база 3 щатни бройки) – 36,61 дела 

          Действителна натовареност (на база 36 отработени човекомесеци) - 31,56 дела 

месечно на един съдия 

          Спрямо свършените през годината дела, натовареността е: 

          Натовареност по щат (на база 3 щатни бройки) – 36,61 дела 

          Действителна натовареност (на база 36 отработени човекомесеци) – 31,56 дела 

месечно на един съдия 

 

 

 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
 
 

СЪДИЯ ПОТВЪРДЕНИ ОТМЕНЕНИ ИЗМЕНЕНИ 

В.Цариградска 13 2 6 

М. Кирчева 17 6 1 

В.Вълчев 7  1 

А.Георгиева 2   

ОБЩО 39 8 8 

 

 

 

 
 

 

 2016 2017 2018 

Натовареност по щат 

- спрямо разгледани дела 

 
 

29,47 

 
 

33,94 

 
 

36,61 
- спрямо свършени дела 25,14 29,58 31,56 

Действителна натовареност 

- спрямо разгледани дела 

 
40,81 

 
42,14 

 
36,61 

- спрямо свършени дела 34,81 36,72 31,56 
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След направените справки в Системата за изчисляване на натовареността на 

съдиите за 2018г., на база брой дела по вид, оценка на делото и индивидуална оценка 

– коефициент натоварване, е следната: 

Съдия Венцислав Вълчев – 188,38, включваща индивидуална оценка – 

коефициент натоварване – 152,13 и допълнителни дейности с коефициент 

натоварване: Председател на РС – 31,25 и доклад на бюро „Съдимост“ – 5,00.    

 Съдия Мая Кирчева – 122,72, включваща индивидуална оценка – коефициент 

натоварване – 117,72 и допълнителна дейност с коефициент натоварване: доклад на 

бюро „Съдимост“ – 5,00.  

Съдия Владислава Цариградска – 105,89, включваща индивидуална оценка – 

коефициент натоварване – 100,89 и допълнителни дейности с коефициент 

натоварване: доклад на бюро „Съдимост“ – 5,00.    

По отношение на Съдия Цариградска следва да се отбележи, че при 

изчисляване на натовареността не е включен коефициент натоварване - заместване 

Председател на РС. 

Натовареността на съдиите за 2017г., на база брой дела по вид, оценка на 

делото и индивидуална оценка – коефициент натоварване, е била следната: 

Съдия Венцислав Вълчев – 110,48, включваща и допълнителни дейности: 

Председател на РС и доклад на бюро „Съдимост“.      

Съдия Мая Кирчева – 172,22, вкл. доклад на бюро „Съдимост“.   

Съдия Владислава Цариградска – 36,28, вкл. доклад на бюро „Съдимост“. 

          Във връзка с натовареността следва да се вземат предвид и следните 

обстоятелства: в съда няма обособени състави - съдиите гледат дела от различна 

материя - наказателни, граждански и административни; наличието през по голямата 

част на годината на двама съдии, единият от които изпълнява функциите на 

административен ръководител, а при неговото отсъствие е заместван от другия съдия; 

всеки от съдиите дава седмични дежурства, т.е. при наличието на двама съдии се 

дават дежурства през седмица, което включва и осъществяване на контрол Бюро 

Съдимост; заместване на съдията по вписвания при отсъствието на ДСИ в 

инцидентни случаи (отпуск по болест). 

          Броят на разгледаните и свършените дела през 2018 г. по съдии е, както следва: 

          Съдия Венцислав Вълчев е разгледал общо 461 дела, от които 314 граждански 

и 147 наказателни. От разгледаните 314 граждански дела, свършени са 280, от тях 

решени по същество - 261 и прекратени – общо 19 дела, в срок от 3 месеца - 260. 

Останали несвършени в края на периода - 34 дела. От разгледаните 147 наказателни 

дела, свършени са 123, от тях решени по същество - 97 дела и 26 прекратени, в 3 

месечен срок - 102. Останали несвършени в края на периода - 24 дела. 

       Съдия Мая Кирчева е разгледала общо 449 дела, от които 296 граждански и 

153 наказателни. От разгледаните 296 граждански дела, свършени са 255, от тях 233 

решени по същество и прекратени – общо 22 дела, в 3 мес. срок- 240. Останали 

несвършени в края на периода - 41 дела. От разгледаните 153 наказателни дела, 

свършени са 123, от тях 94 решени по същество и 29 прекратени, в 3 мес. срок- 82. 

Останали несвършени в края на периода - 30 дела. 

          Съдия Владислава Цариградска е разгледала общо 402 дела, от които  275 

граждански и 127 наказателни. От разгледаните 275 граждански дела, свършени са 

249 от тях решени по същество - 231 и прекратени – общо 18 дела, в 3 мес. срок- 243. 

Останали несвършени в края на периода - 26 дела. От разгледаните 127 наказателни 
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дела, свършени са 101, от тях решени по същество - 81 дела и 20 прекратени, в 3 мес. 

срок- 87. Останали несвършени в края на периода - 26 дела. 

Извън статистическите показатели, при отчитане натовареността на съдиите от 

PC гр.Луковит, следва да се отбележи, че правораздавателната дейност на съдиите по 

няколко групи дела се отличава със задълбочен подход при тяхното разглеждане и 

решаване. По делата с предмет настаняване на задължително лечение, когато 

освидетелстваните лица не са преминали процедурата по поставяне под запрещение, 

органите по настойничество са ангажирани от съда с контрол върху действията на 

настойниците, активно е осъществявана комуникация с Държавната психиатрична 

болница Карлуково и дори лично посещение на съдиите в болничното заведение, с 

цел упражняване текущ контрол върху провежданото стационарно лечение.  

Не следва да се подминават практиката на съда по делата, по които 

изпълнението на наказанието лишаване от свобода е отложено и е постановено 

упражняване на контрол от страна на съда по прилагането на възпитателни мерки по 

реда чл. 67 от НК, където съдиите имат активна роля.  

С оглед правомощията на съдията по чл. 6 от ЗИНЗС, от страна на съдиите бяха 

планирани посещения на Затвора Ловеч, за да се запознаят с работата с осъдените по 

присъди постановени от РС Луковит и да се срещнат с тях. Такива бяха осъществени 

на 13.04.2018г. от съдия Цариградска и на 30.11.2018г. от съдия Цариградска и съдия 

Вълчев. Целта на посещенията беше съдиите да се запознаят с действията на 

затворническата администрация по прилагане на мерките за поправяне на осъдените 

и за подготовката за живота на свобода.  

 

        РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ 

 

          На 06.12.2018г. на основание Заповед № 00505/16.11.2018г. на Председателя на 

Окръжен съд Ловеч е направена проверка на организацията на дейността на съдиите 

от Районен съд Луковит за периода 01.01.2018г. до 30.11.2018г. В доклада за 

резултатите от извършената проверка по гражданските дела е посочено, че през 

проверявания период е била създадена много добра организация на работата на 

служителите и съдиите в PC Луковит по граждански дела. Установява се високо 

качество на подготовка по делата и изготвяне на пространни проекто-доклади, което 

показва задълбочено познаване на казусите и правната материя. Съществен обем от 

гражданските дела приключват в тримесечния срок от образуването, малка част от 

съдебните актове са отменени. Проблемите свързани с делата, макар и не голям брой 

на фона на всички разгледани и решени дела, развиващи се над едногодишния срок и 

неизписване на съдебните актове в срока по чл. 235, ал. 5 от ГПК могат да бъдат 

преодолени, като се създаде оптимална организация на разпределение на делата от 

административния ръководител на съда, както и чрез възможност от представяне на 

ежемесечни справки за тези дела на адм. ръководител на Ловешки окръжен съд. 

Относно наказателните дела е констатирано, че през проверявания период е 

създадена много добра организация на работата на служителите и съдиите в PC 

Луковит по наказателни дела. Голям брой от делата се приключва в тримесечния срок 

от образуването, постановяват се качествени съдебни актове, с оглед броя на 

обжалваните и потвърдените при въззивен контрол. Констатираните забавяния на 

производствата и изготвяне на съдебни актове извън законоустановените срокове, 

следва да бъдат преодолени по изложения по-горе начин. 
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       СТРУКТУРА НА НАКАЗАТЕЛНАТА ПРЕСТЪПНОСТ. 

 

         През отчетната година на първо място в общата структура на наказателната 

престъпност с най-голям относителен дял са делата от Глава единадесета от НК 

„Общоопасни престъпления” - 34 броя дела. На второ място са делата  за 

престъпления по Глава шеста от НК - Престъпления против стопанството. 

Престъпления в отделни стопански отрасли - 30 дела. По Глава пета от НК - 

„Престъпления против собствеността” - 24 броя дела. 

       По отделните текстове от НК броят на делата по тази глава е както следва: 

кражба по чл. 194 - 3 дела; квалифицирани състави на кражба по чл. 195, ал. 1 – 8 

дела; кражба, представляваща опасен рецидив  по чл. 196, ал. 1 НК - 6 дела; грабеж 

чл. 198 НК - 3 дела; квалифицирани състави на измама по чл. 210, ал. 1 НК - 1 дело; 

документна измама по чл. 212, ал. 4 от НК – 1 дело. 

Следват престъпленията против личността - 11 броя дела, от които 7 дела за 

причиняване на средна телесна повреда чл. 129, ал. 1 НК; блудство с лице 

ненавършило 14 г. - 1 дело; престъпления против правата на гражданите - 1 дело; 

престъпленията против брака, семейството и младежта - 5 дела; престъпления против 

дейността на държавни органи и обществени организации – няма; престъпленията 

против реда и общественото спокойствие - 1 дело; документни престъпления - 2 дела.  

 

        ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА ОСЪДИТЕЛНИТЕ ПРИСЪДИ, СПРЯМО 

ВНЕСЕНИТЕ ПРОКУРОРСКИ АКТОВЕ ПО ВИДОВЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ. 

 

        От общо разгледаните през 2018г., 114 бр. са наказателни дела от общ характер 

(НОХД) и 33 са образувани по внесени споразумения на основание чл. 382 от НПК. 

Свършени през отчетната година са 80 бр. НОХД, от които 54 дела са в тримесечен 

срок (68%), а останали несвършени в края на периода са 34 дела. От общо свършените 

80 дела, 18 дела са решени с присъда по същество, 59 дела са приключили със 

споразумения по чл. 381-384 НПК, което представлява 74 % от общо свършените. 

      Върнати на прокуратурата за доразследване са 2 дела и 1 по други причини.  

       През отчетната година са съдени общо 102 лица по НОХД. Осъдени са общо 99 

лица и няма оправдателни присъди. От осъдените 99 лица, 5 лица са непълнолетни, 

лишаване от свобода до 3 години 62 лица, в т.ч условно осъдени 43 лица; лишаване от 

свобода от 3 до 15 години - 1 лице; глоба - 14 лица; пробация - 21 лица; други 

наказания 1 лице.; наказани лица по споразумение чл. 381-384 от НПК - 72 лица. 

       През 2018г. са разгледани 6 НЧХД. Свършени са 5 дела, от които решени по 

същество с присъда 2 дела, прекратени 3 броя дела, обжалвано 1 дела. Останало 

несвършено е 1 дело. Съдени са 7 лица, от тях 2 оправдани, на 1 лице е наложена 

глоба. 

      През 2018г. са разгледани 65 АНД внесени по реда на чл. 375 НПК.  съдени общо 

59 лица по чл. 78а НК, в т.ч. 1 непълнолетно лице - от които 51 лица са признати за 

виновни и освободени от наказателна отговорност с налагане на административно 

наказание глоба и на 1 непълнолетно лице /друго наказание/, 7 лица са оправдани. 

 

      ОПРАВДАТЕЛНИ ПРИСЪДИ – през изминалия отчете период в Районен съд 

Луковит няма поставени оправдателни присъди. 
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        БЮРО СЪДИМОСТ. 

 

      През отчетната 2018г. от Бюро съдимост при Районен съд - Луковит са издадени 

1130 свидетелства за съдимост и 633 справки. За сравнение издадените свидетелства 

за съдимост през 2017г. са 1471 бр., а през 2016г. - 1740 бр.; издадените справки за 

съдимост през 2017г. са 595 бр., а през 2016г. - 840 бр. Налице е значително 

намаление на издадените през отчетната година свидетелства за съдимост - с 341 по-

малко спрямо 2017г. и с 610 по-малко спрямо 2016г. През отчетната 2018г. за 

издадени 38 повече бр. справки за съдимост спрямо 2017г., но с 207 бр. по-малко са 

издадени спрямо 2016г. Изложеното обосновава извод за тенденция към намаляване 

обема на работата на Бюро съдимост. 

       По щат в Районен съд - Луковит няма съдебен служител, който да извършва 

изключително дейността в Бюро съдимост. Тази дейност се извършва от 

деловодителя по наказателни дела, а в случай на отсъствие, поради ползване на 

платен годишен отпуск или по здравословни причини, от деловодителя по 

граждански дела, за което има издадена заповед.  

 В тази връзка, бе отправено мотивирано искане до Комисия „Съдебна 

администрация“ към Висш съдебен съвет, за увеличаване щатната численост на 

Районен съд гр.Луковит с 1 щатна бройка, за длъжността „съдебен деловодител“. С 

решение от 29.10.2018г. на Комисия „Съдебна администрация“ към Съдийската 

колегия на Висш съдебен съвет /Протокол № 12 от 29.10.2018г./ беше отхвърлено 

искането за разкриване на 1 щатна бройка, за длъжността „съдебен деловодител“ в 

Районен съд гр.Луковит  

 

        СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

През  отчетната  2018г.  длъжността Държавен съдебен изпълнител при РС 

Луковит заема Невена Антонова Георгиева. В Служба „Съдебно изпълнение” при РС 

Луковит работят двама служители - Секретар  и  Деловодител. 

Общият брой на образуваните изпълнителни дела за 2018г. е 196, от тях: 126 

бр. – с взискател  държавни учреждения, с предмет – парично вземане; 39 бр. – с 

взискател банки, с предмет – парично вземане; 1 бр. – в полза на търговци, с предмет 

– парично вземане; 30 бр. – с взискател физически лица, в това число за вземания за 

месечна издръжка и 1 бр. за предаване на дете. 

През отчетния период в Съдебно-изпълнителната служба при Районен съд – 

Луковит са образувани със 73 броя повече изпълнителни дела отколкото през 2017г., 

когато броят на делата е бил 123 и със 100 повече от образуваните изпълнителни дела 

през 2016г. (когато броят на образуваните дела е бил 96). През 2018г. са отчетени 

общо 142 бр. прекратени изпълнителни дела. 

От тях, за първото шестмесечие на 2018г. - 68 броя прекратени изпълнителни 

дела: свършени чрез реализиране на вземането, прекратени по искане на взискателя и 

прекратени по чл. 433, ал.1, т. 8 ГПК и 3 броя, изпратени на друг съдебен изпълнител. 

 За второто шестмесечие на 2018г. свършените чрез реализиране на вземането, 

прекратените по искане на взискателя, прекратените по чл. 433, ал.1, т.8 ГПК дела и 

изпратените на друг съдебен изпълнител са 74. 

През отминалата 2018г. е нараснал общият броят на образуваните 

изпълнителни дела. В рамките на тази положителна тенденция отчитаме нарастване и 
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на броя на делата за събиране вземанията на банки. За сравнение: през 2016г. са 

образувани 3 дела с взискател банка, през 2017г. не е постъпило дело за образуване, а 

през отчетната 2018 година в полза на банки са образувани 39 броя дела. 

Събраните суми по изпълнителните дела за първото шестмесечие на 2018г. 

възлизат на 65 201 лв. (включително суми по изпълнителни листове, такси, 

допълнителни разноски, лихви, приети други разноски) и 77 108 лв. (включително 

суми по изпълнителни листове, такси, допълнителни разноски, лихви, приети други 

разноски) - за второто шестмесечие, или общо за цялата 2017г. – 142 309 лв., от които 

14 876 лв. държавни такси.  

През отчетната 2018 година в ДСИС при РС - Луковит  има постъпила една 

жалба против действията на Държавен съдебен изпълнител при РС – Луковит, 

оставена без разглеждане. Броят на изготвените за връчване призовки и книжа през 

2018г. е 5 816 бр., от тях – връчени  5 558 бр.  

Броят на останалите на доклад висящи дела, по които работата в службата 

продължава е  481 броя. Останалата сума за събиране е 2 020 357 лева. 
  

      СЛУЖБА ВПИСВАНИЯ 
 

       През отчетната 2018г. в Служба по вписванията са извършени общо 1763 

вписвания, от които Продажби - 676 бр., Дарения - 180 бр., Замени - 6 бр., 

Ограничени вещни права - 8 бр., Наеми - 58 бр., Аренди - 163 бр., Законни ипотеки - 3 

бр., Договорни ипотеки - 31 бр., Възбрани - 59 бр., Искови молби – 12 бр.,  Делби – 43 

бр., Констативни нотариални актове - 208 бр., Актове за държавна собственост - 6 бр., 

Актове за общинска собственост - 116 бр., Други актове - 118 бр., Заличавания 

възбрани - 53бр., Заличаване ипотеки - 17 бр. През отчетната година е направен 1 

отказ за вписване. 

        За сравнение в предходната 2017 г. са извършени 1917 вписвания; 2016г. са 

извършени общо 2459 вписвания,  т.е. през отчетната година са извършени по-малко 

вписвания – със 154 по-малко спрямо 2017г. и с 696 по-малко спрямо 2016г.  
 

        СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

    

       Сградата, в която се помещава съда е двуетажна и е построена през 1950г. за 

нуждите на данъчната администрация, а след преустрояването й за съдебна палата 

преди около четиридесет години, в нея не са правени други съществени 

преустройства и реконструкции. Съдебната сграда не е функционално пригодена с 

оглед броя на работещите в нея лица и спецификите на правосъдната дейност. Освен 

че е налице недостиг на работни помещения, съществуващите не отговарят на 

изискванията за минимална работна площ. Състоянието на сградата не предполага 

здравословни и безопасни условия на труд и не съответства на изискванията за 

достъпност и сигурност.  

        Разрешаването на проблема със сградата е възможно чрез предоставяне за 

нуждите на РС - Луковит, част от сграда - държавна собственост (бивш партиен дом), 

находяща се в центъра на гр. Луковит, в която е настанена и Районна прокуратура - 

Луковит, което ще доведе до обособяване на съдебна палата в града. В тази насока 

през 2015 г. е направено предложение до МП от бившия председател на съда съдия 

Пламен Пенов. 

       На 15.12.2016 г. Пленумът на ВСС взе решения, с които дава съгласие да се 
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отправи искане до Областния управител на област Ловеч за безвъзмездно 

предоставяне за управление на недвижим имот - държавна собственост - сграда с 

идентификатор 44327.502.2205.1 по КККР на гр. Луковит, /административна/, на 5 

етажа със застроена площ 345 кв.м. без обектите, предоставени за управление на 

Министерство на икономиката и енергетиката в сутерена на сградата и трафопост 

на „Електро-разпределение - Плевен" ЕАД, клон Ловеч, находящ се на партера, ведно 

със съответната идеална част от поземлен имот с идентификатор 44327.502.2205 и 

площ 1 542 кв.м., за безвъзмездно придобиване правото на собственост върху 

едноетажна сграда с идентификатор 44327.502.2205.2 по КККР на гр. Луковит, със 

застроена площ от 214 кв.м., функционално свързана с административната сграда по 

т. 1, както и решение, с което възлага на дирекция „Управление на собствеността на 

съдебната власт" да предприеме необходимите действия. 

 На заседание на Пленума на ВСС проведено на 02.11.2017г. е взето решение, с 

което упълномощава представляващия Висшия съдебен съвет да сключи договор с 

Областния управител на област Ловеч за безвъзмездно предоставяне правото на 

управление на недвижимия имот. Между ВСС и Областния управител на област 

Ловеч е сключен договор № 58 от 27.08.2018г. за безвъзмездно предоставяне правото 

на управление на недвижим имот.На 10.09.2018г. се извърши фактическото предаване 

и приемане на държавния имот, находящ се в гр.Луковит, ул. „Милин камък“ № 2, за 

което се състави приемно-предавателен протокол  

 До ВВС беше отправено искане за осигуряване финансиране от бюджета на 

ВСС на средства за разходи по параграф 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни 

материални активи“ на Единна бюджетна класификация за 2018г., в размер на 60 000 

лева с вкл. 20% ДДС, за изпълнение на: стартиране процедура по избор на проектант 

за изготвяне на технически и инвестиционен проект за основен ремонт и 

преустройство за нуждите на Районен съд Луковит, на недвижим имот: 

административна сграда, находяща се в гр.Луковит, улица “Милин камък“ № 2, 

представляваща пететажна сграда с идентификатор 44327.502.2205.1, едноетажна 

сграда с идентификатор 44327.502.2205.2 и едноетажна сграда с идентификатор 

44327.502.2205.4 по Кадастралната карта на гр.Луковит, в съдебна палата.  

 С решение на Пленума на Висшия съдебен съвет от 01.11.2018г. се даде 

съгласие за осигуряване на средства в размер на 60 000 лева за изготвяне на 

инвестиционен проект за основен ремонт и преустройство на съществуващата 

пететажна сградата, находяща се в гр.Луковит, ул. „Милин камък“ № 2, за нуждите на 

Районен съд гр.Луковит. 

 Към момента са предприети действия за изготвяне на задание за осъществяване 

на работен проект за горепосочения обект, след което ще бъде пристъпи към избор на 

изпълнител на инвестиционния проект за основен ремонт и преустройство на 

съществуващата пететажна сграда в съдебна палата. 

 В изпълнение на Комуникационната стратегия, приета и одобрена от ВСС, на 

20.04.2018г. в Районен съд Луковит се проведе „Ден на отворени врати“, като 

събитието беше обвързано с Деня на Българската конституция и юриста, честван 

ежегодно на 16.04.2018г. Инициативата беше разгласена по начин, даващ възможност 

за осведомяване  на максимален брой заинтересовани лица, чрез обявяване на 

интернет-страницата на съда и поставяне на обявления на видни места в сградата, с 

оглед достигане до широк кръг от населението на община Луковит. През този ден 

гражданите и заинтересованите лица имаха възможност на да получат достъп до 



23 

 

всички служби на съда - деловодство, съдебни секретари, служба по вписванията, 

държавна съдебно-изпълнителна служба и съдебните зали, както и да разгледат  

съдебната палата и да се запознаят на място с начина на функциониране на 

съдилищата, със спецификата на работата на магистратите и с функциите на 

отделните служби от администрацията. В деня на отворените врати Районен съд 

Луковит беше посетен от група ученици от НУ „Кирил и Методий“ в с.Бежаново, 

община Луковит и техните ръководители. Учениците бяха в прогимназиална възраст 

и бяха изключително впечатлени от институцията, като орган по правоприлагането и 

като публична институция за осъществяване на административни услуги на 

гражданите.  

На 17.04.2018г. в гр.Луковит, в залата на хотел „Дипломат Плаза“ се проведе 

кръгла маса на тема „Съдът близо до хората“. Събитието се организира от фондация 

„Български институт за правни инициативи“ (БИПИ), съвместно с Районен съд – 

Луковит. На кръглата маса се дискутираха въпроси върху възможностите за 

сътрудничество между съда, различните институции на местната и изпълнителната 

власт, и гражданите за понижаване на криминогенната обстановка. Подобен подход 

предвижда използването на мерки, различни от класическата наказателна репресия. 

Актуалната ситуация в съдебния район на РС Луковит, както и съществуващите 

практики за работа с изложените на риск непълнолетни и малолетни жители на 

общината, хора страдащи от зависимости или психични заболявания, както и 

ресоциализацията на бивши затворници, беше представена от съдия Владислава 

Цариградска. Специален гост на събитието беше съдията от Върховния съд на щата 

Ню Йорк, САЩ, г-н Алекс Калабрезе. Съдия Калабрезе гостува в България по покана 

на БИПИ, в рамките на проект „Мрежа на американските съдии за България, с 

финансовата подкрепа на фондация „Америка за България“. Алекс Калабрезе е 

основател на първия общностен съдебен център в Съединените американски щати, в 

който се разрешават казуси от наказателното, семейното и имущественото право. 

Мисията на центъра е да установи и да се занимае с причините, поради които едно 

или друго обществено отношение се е изострило до такава степен, че то да не може да 

бъде решено без намесата на съда. Целта е да се „лекуват“ предпоставките за 

социалните напрежения, а не толкова техните симптоми, и в частност да се намали 

рецидивизма и броя на т. н. „вечни обвиняеми“. Общностният съдебен център, 

създаден от съдия Калабрезе, е в основата на цяло движение на общностните 

съдилища. На базата на неговия модел се създават такива съдилища на много места в 

САЩ и по света. Този подход за решаване на проблеми е обект на национално и 

международно внимание и за работата на съдия Калабрезе са информирали големи 

световни медии като „Гардиан“ и „Ню Йорк Таймс“. Събитието беше открито от 

Кмета на Община Луковит, присъстваха представители на областната и местната 

управа, съдии, прокурори, адвокати и представители на гражданския сектор, 

представители на медиите.    

          Към отчетния доклад са приложени статистически сведения, неразделна част от 

доклада. 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН  

РЪКОВОДИТЕЛ-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

/ВЕНЦИСЛАВ ВЪЛЧЕВ/ 


