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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 2017г. 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. 

 

1. 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 31.12.2017 г. са заети и трите щатни бройки. 

През отчетната 2017г. 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 - встъпил в 

длъжност на 19.06.2017г.   

Съдия Пламен Пенов - на длъжност „съдия“ в Окръжен съд Ловеч, който със 

Заповед № 00052/ 31.01.2017г. на Административния Ръководител – Председател на 

Окръжен Съд Ловеч, който е бил командирован в Районен съд Луковит за срок от 

шест месеца /до 31.07.2017г./  

Съдия Владислава Цариградска - от 12.11.2016г. е била в болнични и 

дългосрочен отпуск по чл. 163 от Кодекса на труда до 01.09.2017г. Със Заповед № 

131/ 29.08.2017г. е прекратен разрешения със Заповед № 46/ 20.03.2017г. на И.Ф. 

Адм.Ръководител на РС Луковит платен отпуск при бременност и раждане, на 

основание чл. 50 и 51 от КСО, считано от 01.09.2017г. 

Със Заповед № 149/ 14.09.2017г., на основание чл. 80, ал. 1, т. 2, т. 17, вр. с чл. 

9, ал. 1 от ЗСВ и Решения на Общото събрание на съдиите в Районен съд  Луковит, 

проведено на 01.09.2017г., съдия Цариградска е включена в Централизираната 

система за случайно разпределение на делата, при  натовареност - 100 %., по всички 

дела гражданските и наказателните дела, считано от 24.09.2017г. 

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

с решение № 48.45 по Протокол № 3/ 21.01.2016 г. и встъпила в длъжност на 

10.03.2016г. С решение по Протокол № 27/ 06.12.2016г. на Съдийската колегия на 

ВСС е определена да изпълнява функциите на „Административен ръководител - 

Председател“ на РС Луковит, които изпълнявала до встъпване в длъжност на съдия 

Венцислав Вълчев на 19.06.2017г.  
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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.  

Съдия Ани Георгиева - съдия в Районен съд Тетевен, командирована в 

Районен съд Луковит със Заповед № 00426/ 25.10.2016г. на Председателя на ОС 

Ловеч за срок от 3 месеца, считано от 01.11.2016г. 

Съдия Вълчев има 20 години общ юридически стаж /следовател и прокурор/, от 

тях 7 месеца съдийски, с ранг съдия в АС; Съдия Цариградска има 7 години и 3 

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

придобит ранг, а съдия Кирчева има 13 години общ юридически стаж, от които 1 

година и 9 месеца съдийски стаж, с ранг съдия в ОС. В момента се провежда 

процедура по атестиране на Кирчева. 

Реално през голяма част на отчетна година в съда са работили само по двама 

съдии (при одобрена щатна численост трима съдии), единият от които е изпълнявал 

функциите на административен ръководител, а при негово отсъствие е заместван от 

другия съдия. 

В Районен съд Луковит по щат работят и 1бр. 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: 

 

Съдия Вълчев е взел участие в следните семинари и обучения: 

Участие в обучение за препращане към Медиация, проведено в периода 12-

14.10.2017г. в гр.Велико Търново. 

Участие в обучение на тема „Актуални промени в НПК“ проведено на 

14.11.2017г. в гр.Велико Търново. 

Участие в обучения „Деликтна отговорност. Искове по ЗОДОВ“ на 17.11.2017г. 

в гр.Ловеч. 

Участие в обучение „Измененията в ГПК. Актуална съдебна практика“, 

проведено на 15.12.2017г. в гр.Ловеч 

 

Съдия Цариградска е взела участие в следните семинари и обучения: 

Участие в обучение на тема „Актуални промени в НПК“ проведено на 

14.11.2017г. в гр.Велико Търново. 

Участие в обучения „Деликтна отговорност. Искове по ЗОДОВ“ на 17.11.2017г. 

в гр.Ловеч. 

Завършено електронно дистанционно обучение на тема „Медицинско право в 

правораздаването от 26.10.2017г. до 22.11.2017г. 

С Решение на Пленума на ВСС от 30.11.2017г. т. 51, е определена за 

представител на Съдебната власт за участие в междуведомствена работна група по 

дейност „Изследване на нормативната уредба и европейско законодателство и 

практики, уреждащи организацията на експертизите и дейността на вещите лица“ на 
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„Проект усъвършенстване модела на съдебните експертизи“. 

Участие в Междуведомствена работна група по дейност – изследване на 

нормативната уредба и европейското законодателство и практики, уреждаща 

организацията на експертизите и дейността на вещите лица на проект 

„Усъвършенстване модела на съдебните експертизи“, на 04.12.2017г. в София. 

Участие в Регионален семинар на тема „Организационно поведение. 

Управление на стреса“, проведен на 18.12.2017г. в гр.Ловеч 

Съдия Цариградска е кандидатствала за участие в дългосрочен стаж в 

Евроджъст по Програмата за обмен за 2018г. 

 

Съдия Кирчева е взела участие в следните семинари и обучения: 

Участие в обучение в НИП на тема „Задължителна начална квалификация на 

съдии „Наказателен процес“ в периода 20-24.02.2017г. 

Задължителна начална квалификации на съдии „Вещно право и съдебна делба“ 

в периода 27-31.03.2017г. 

Участие в обучение в НИП на тема „Задължителна начална квалификация на 

съдии „Облигационно право“ в периода 24-27.04.2017г. 

Участие в обучение в НИП на тема „Задължителна начална квалификация на 

съдии „Трудово право“ в периода 29-31.05.2017г. 

Участие в обучение на тема „Актуални промени в НПК“ проведено на 

14.11.2017г. в гр.Велико Търново. 

Участие в обучения „Деликтна отговорност. Искове по ЗОДОВ“ на 17.11.2017г. 

в гр.Ловеч. 

Участие в регионален семинар на тема „Изменения в ГПК. Актуална съдебна 

практика, проведен на 15.12.2017г. в гр.Ловеч 

 

През 2017г. Държавният съдебен изпълнител при Районен съд - Луковит е 

взел участие в следните обучения: 

1.” Защита на личните данни в съдебната система”- НИП 

2.”Практически въпроси на изпълнителното производство. Новости в 

автоматизацията на дейностите в съдебно- изпълнителната служба.”- НИП 

3.”Измененията в ГПК. Актуална съдебна практика”- НИП 

 

2. 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 СИС), 3 бр. съдебни 

деловодители (в това число и СИС), 1 бр. съдебен архивар, 1 бр. призовкар и 1 бр. 

чистач. 

Към 31.12.2017г. щатните бройки в администрацията са попълнени, с 

изключение на длъжността „призовкар“, 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 
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ВСС, осъществява справки по делата по разпореждане на съдия в НБД „Население“. 

Съдебен секретар Мариана Дочева изпълнява функциите на съдебен статистик 

по наказателни дела и заместник на завеждащ регистратура КИ. 

Съдебен секретар Светослава Тодорова със Заповед № 56/ 03.04.2017г. е 

назначена чрез преместване на длъжност „Съдебен архивар“ изпълнява функциите на 

съдебен статистик по граждански дела и служител по сигурността КИ. 

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 КИ. 

На съдебният архивар са му възложени и деловодни функции по издаване и 

изпращане на изпълнителни листи. 

След проведен конкурс от 01.07.2017г. със Заповед № 97/ 29.06.2017г. на 

длъжността „Съдебен секретар“ е назначена Веселка Петкова. 

След проведен конкурс съгласно Заповед № 133/ 29.08.2017г. на длъжността 

„Системен администратор“ е назначен Драгомир Димитров, с висше образование 

специалност „ИТ“.  

Със Заповед № 222/ 08.12.2017г. е прекратено трудовото правоотношение с 

Лиляна Йорданова Съйкова на длъжност „призовкар“. Към момента Районен съд 

Луковит е обявил конкурс за заемане на длъжността “призовкар“. 

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 

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: 

            Главният счетоводител Милена Петкова участва в следните обучения: 

            Участие в семинар организиран от АПИС на тема „Годишен финансов отчет за 

2017г.“, проведен на 07.12.2017г. в гр.София. 

            Участие в семинар организиран от ВСС на тема „Амортизация“, проведен от  

27.03.2017г. до 29.03.2017г. в гр.Велинград.  

            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 
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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“. 

 

3. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 
 
Общ брой на делата за разглеждане към 31.12.2017г. 
 

През изтеклата 2017г. общият брой на делата за разглеждане в Районен съд 

Луковит е 1222 (156 бр. останали висящи в началото на отчетния период и 1066 бр. 

постъпили дела през отчетния период), от които 736 бр. граждански и 486 бр. 

наказателни дела. 

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

брой на разгледаните дела през изминалата година бележи увеличение - със 161 бр. 

повече спрямо 2016 г. и с 315 бр. повече спрямо 2015 г. 

 

 
          Постъпили дела през отчетния период 

 

Общият брой на делата, постъпили през отчетния период, е 1066 дела, като в 

сравнение с предходните две години също се забелязва увеличение - 945 бр. за 2016г. 

(със 121 бр. повече) и 772 бр. за 2015г. (с 294 бр. повече) 

 

Вид дела 2017 г. 2016 г. Ръст 2015 г. Ръст 

Граждански 673 581 + 92 456 +217 
Наказателни 393 364 + 29 316 +77 

ОБЩО 1066 945 +121 772 +294 
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Брой дела за разглеждане - 
сравнение  

Граждански Наказателни ОБЩО 

Вид дела 2017 г. 2016 г. 2015 г. Разлика 

спрямо 

2016 г. 

Разлика 

спрямо 

2015 г. 

   Граждански 736 644 506 + 92 + 230 
  Наказателни 486 417 365 + 69 + 121 

ОБЩО 1222 1061 871 +161 + 351 
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          Свършени дела към 31.12.2017 г. 

 

Общият брой на свършените през отчетения период дела е 1065, от които 915 

бр. в тримесечен срок (86%). Съпоставено с предходните две години, през 2016 г. те 

са били 905 броя, от които 797 бр. в тримесечен срок или 88%, а през 2015г. - 755 

броя, от които 646 бр. в тримесечен срок или 86%. Забелязва се увеличение на общия 

брой на свършените дела (със 160 бр. повече спрямо 2016г. и с 310 бр. повече спрямо 

2015 г.). процента на свършените дела в тримесечен срок се изравнява с 2015 г. и 

бележи спад с 2% спрямо 2016 г. 

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

31.12.2017 г./ е 157, който показател за 2015 г. е 156 бр., а за 2015 г. - 116 бр. или със 1 

бр. повече в сравнение с 2016г., съответно с 41 бр. повече спрямо 2015г. 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 2017г., от една страна, а от друга страна - с 

кадровото обезпечаване на съдийските щатове. В процентно изражение висящите 

дела в края на отчетения период съставляват 15,3% от общо разгледаните дела и 

12,8% от общо постъпилите за годината. 

 

Граждански дела. 

 

През отчетната 2017г. са разгледани общо 736 граждански дела, от които 63 бр. 

са висящите в началото на периода /останали несвършени от 2016г./ и 673 бр. са общо 

постъпилите през отчетния период. 

От анализа на данните за последните три години е видно, че през 2016г. са 

разгледани 644 дела, а през 2015г. - 506 дела, т.е. през отчетната година общият брой 

на разгледаните дела е с 92 повече спрямо 2016г. и съответно с 230 повече спрямо 

2015г. Тази разлика се дължи изключително на по-големия брой дела по чл. 410 и чл. 

417 ГПК, постъпили през отчетната година (521 бр.) в сравнение с предходните две 

години - 438 бр. за 2016г. и 282 бр. за 2015г. Броят на постъпилите през отчетния 

период дела в останалите групи са, както следва: граждански дела по общия ред - 70, 
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производства по чл. 310 ГПК - 19, административни по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ - 2, частни 

граждански дела - 55, други граждански дела - 6. Съпоставено с предходните две 

години, постъпилите гражданските дела по общия ред са по-малко с 8 бр. спрямо 

2016г. (70 бр. през 2017г. срещу 78 бр. през 2016г.) и с 20 бр. по-малко спрямо 2015г. 

(70 бр. през 2017г. срещу 90 бр. през 2015г.), тенденцията е към намаляване с 8,9 

процента спрямо предходната година, което не е драстичен спад. Забелязва се 

повишение при частните граждански дела постъпили през отчетния период 55 или 15 

броя повече спрямо 2016г. и 6 броя повече спрямо 2015г. Относителен стабилитет с 

малки отклонения се наблюдава по отношение броя на постъпилите производства по 

чл. 310 ГПК - 19 бр. за отчетения период, 16 бр. за 2016г. и 19 бр. за 2015г. Налице е 

тенденция за трайно намаление по отношение на групата „други граждански дела“ - 6 

бр. за отчетения период срещу 8 бр. за 2016г. и 12 бр. за 2015г. 

 
Постъпили граждански дела   
 

 

Броят на свършените дела е 644, от които 603 бр. са свършените в тримесечен 

срок или 94%. Съпоставено с предходните две години техният брой за 2016г. е 581, от 

които 537 бр. са свършените в тримесечен срок (92%), а през 2015г. броят на 

свършените дела е 443, от които 404 бр. свършени в тримесечен срок (91%). 

Забелязва се увеличение на броя на свършените през отчетната година дела - със 63 

спрямо 2016г. и със 201 спрямо 2015г. Налице е тенденция за леко завишение на 

процента на свършените в тримесечен срок дела - 94% за 2017г., който показател за 

2016г. е 92%, а за 2015г. - 91%. 
 

 2017 г. 2016 г. Ръст 2015 г. Ръст 

Гр.дела по 

общия ред 

70 78 -8 90 -20 

Производства 

по чл. 310 ГПК 

19 16 + 3 19 0 

Адм. дела по 

ЗСПЗЗ и 

ЗВГЗГФ 

2 3 -1 4 -2 

Частни граж. 

Дела 55 40 + 15 49 + 6 

 

Дела по чл. 410 

и чл. 417 ГПК 

521 436 + 85 282 +239 

Други 

граж. дела 6 8 -2 12 -6 
ОБЩО 673 581 +92 425 +248 
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От свършените 644 бр. дела, решени със съдебен акт по същество са общо 592 

бр., както следва: граждански дела по общия ред - 36 бр., производства по чл. 310 

ГПК - 17 бр., административни по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ - 2 бр., частни граждански дела 

- 44 бр., дела по чл. 410 и 417 от ГПК - 487 бр., други граждански дела - 6 бр. Броят на 

останалите несвършени в края на периода (висящи) дела е 92, т.е. повишение с 29 

дела спрямо 2016 г. и също толкова спрямо 2015г. 

 

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 52 19 37% 

Производства 

по чл. 310 ГПК 19 15 79% 

Адм. дела по 

ЗСПЗЗ и 

ЗВГЗГФ 

2 1 50% 

Частни гр. дела 51 49 96% 

Дела по чл. 410 

и чл. 417 ГПК 
513 513 100% 

Други гр. дела 7 6 86% 
ОБЩО 644 603 94% 
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ЗЗДет, ЗБЖИРБ“ - 70 бр., в това число искове за развод и недействителност на брака - 

15 дела, развод по взаимно съгласие - 10 дела, издръжка, изменение - 8 дела и 2 дела 

по ЗЗДН. 

През 2017г. са разгледани 28 дела по облигационни искове, в т.ч. облигационни 

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

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

разгледани общо 25 дела, следвани от 12 дела по вещни искове, 19 дела по 

установителни искове, 4 дела по искове по КТ. 

При административните производства са разгледани 3 дела, обезпечения 1 

дело, а при частните производства - 54 дела. 

При заповедните производства (чл. 410 и 417 ГПК) са разгледани 521 дела, от 

които 521 бр. са постъпили през отчетния период, от които 483 новообразувани и 38 

получени по подсъдност. 513 дела са свършени в тримесечния период, 8 са останали 

несвършени, а 44 са обжалвани. Броят на разгледаните заповедни производства (521), 

отнесен към обшия брой на гражданските дела (736) е 70,7%, за сравнение за 2016г. 

този показател е бил 68%. 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 (419 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 (353 бр.), 

отчасти (62 бр.) или отхвърляне на иска (72 бр.) по подадените заявления или са 

прекратили производствата (26 бр.), което свидетелства за задълбоченост при 

произнасянето. 

 

Наказателни дела  

 

През отчетната 2017г. са разгледани общо 486 дела, от които 93 дела са висящи в 

началото на периода и 391 дела са постъпили през отчетния период. 

От данните за предходните две години е видно, че през 2016г. са разгледани 417 

дела, от които висящи в началото на периода са 53 дела и 364 дела са постъпили през 

годината, а през 2015г. - разгледани са 365 дела, от които висящи в началото на 

периода са 49 дела и 316 дела са постъпили през годината. Общият брой на 

разгледаните през 2017г. наказателни дела е с 69 бр. повече спрямо предходната 

2016г. и със 121 бр. повече спрямо 2015г. 

 
Брой постъпили наказателни дела 
 

 

Видове 2017 г. 2016 
г. 

ръст 2015 
г. 

ръст 
НОХД 102 92 +10 93 +9 
НЧХД 5 4 +1 9 -4 

По чл. 78а НК 35 16 +19 7 +28 

ЧНД 187 175 +12 146 +41 

ЧНД -разпити 7 5 + 2 10 -3 

АНД 57 72 -15 51 +6 

Общо 393 364 +29 316 +77 
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Броят на постъпилите през отчетната 2017г. наказателни дела бележи 

увеличение спрямо предходната 2016г. - с 29 бр. повече и чувствително увеличение 

спрямо 2015г. – със 77 бр. повече. 

Постъпилите през отчетния период наказателни дела по видове са, както 

следва: НОХД - 102 бр., НЧХД - 5 бр., АНД по 78а НК - 35 бр., ЧНД - 187 бр., ЧНД - 

разпити пред съдия по реда на чл. 222 и 223 НПК - 7 бр., АНД - 57 бр. 

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

ясно изразена тенденция за увеличаване на броя на постъпилите ЧНД - през 2017г. са 

с 12 бр. повече спрямо 2016г. и със 41 бр. повече спрямо 2015г., както и на делата по 

чл. 78а НК - през 2017г. са с 19 бр. повече спрямо 2016г. и с 28 бр. повече спрямо 

2015г. При АНД се наблюдава понижение спрямо 2016г. с 15 дела, но спрямо 2015г. 

са с 6 повече. По отношение на броя на постъпилите през отчетната година НОХД е 

налице тенденция за увеличение спрямо 2016г. (с 10 бр. повече), а спрямо 2015г. (с 9 

бр. повече). Налице е минимална тенденция за  увеличаване броя на постъпилите 

НЧХД - с 1 бр. сравнено с 2016г., но 4 дела по-малко спрямо 2015г. 

Броят на свършените през отчетната година наказателни дела е 421, от които 312 

бр. свършени в тримесечен срок или 74%. Съпоставено с предходните две години 

техният брой за 2016г. е 324, от които 260 бр. свършени в тримесечния срок (80%), а 

за 2015г. - 312, от които 242 бр. свършени в тримесечен срок (78%). Налице е 

понижение на процента на свършените в тримесечен срок наказателни дела, което се 

дължи на увеличения брой дела и кадровата обезпеченост на съда от към съдии. 
 
Свършени наказателни дела 
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Останалите в края на периода висящи дела са 65 бр. За сравнение с 

предходните две години - за 2016г. този показател е 93 бр., а за 2015г. - 53 бр., което 

обуславя извод за значително намаляване на несвършените в края на периода 

наказателни дела (с 28 бр. по-малко спрямо 2016г. , но с 12 бр. повече спрямо 2015г.). 

 
Видове наказателни дела. 
 

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

разглеждане по общия ред са тези за общоопасни престъпления - 38 бр., от които 

причиняване на телесни повреди и щети в транспорта - чл.343, ал.1, б „а“ и б „б“ от 

НК 1 дело, състави на придобиване и държане на наркотични вещества – чл. 354, ал.3, 

4 и 5 от НК - 2 дела. Следват престъпления против собствеността - 35 бр., от които за 

кражба по чл. 194 от НК - 9 бр., квалифицирани състави на кражба - чл.195, ал. 1 от 

НК - 9 бр., кражба представляваща опасен рецидив - чл.196, ал. 1 от НК - 5 бр., 

грабеж - 1 бр., длъжностно присвояване - 1 бр., привилегировани състав на 

длъжностно присвояване – 1 бр., обсебване - 1 бр., измама - 1 бр. и квалифицирани 

състави на рекет – 1 бр. и 6 други престъпления. 

На следващо място са престъпленията против стопанството – 25 бр. 

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

причиняване на средна телесна повреда. 

Други престъпления против личността - 4 бр., от които блудство - 2 бр. 

Престъпленията против брака, семейството и младежта са 8 бр. 

Престъпления против дейността на държавни органи и обществени 

2017 г. Брой свършени В срок до 3 

месеца 

% от 
свършените 

НОХД 109 74 68% 

НЧХД 3 1 33% 

ДЕЛА ПО ЧЛ. 

78А НК 
32 19 

59% 

ЧНД 198 195 98 % 

ЧНД-разпити 7 7 100% 

АНД 72 16 22% 
ОБЩО 421 312 74% 
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организации - 5 бр. 

Престъпленията против реда и общественото спокойствие - 5 бр.; документни 

престъпления - 1 бр.  

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

ЧНД - съдебното производство - 130 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 - 3 бр.; медицински мерки по чл.89 НК - 19 

бр.; производство по чл. 24 а ЗБППМН - 1 бр. Следват ги ЧНД съдебен контрол на 

досъдебно производство – 78 бр., делата по чл. 78а НК са 42 бр., НЧХД - 7 бр. 

Производства по чл. 155 и сл. от Закона за здравето - 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 96 административни наказателни дела най-

голям е броят на делата по жалби срещу наказателни постановления по ЗДвП - 30 бр., 

дела срещу наказателни постановления на КЗП - 8 бр., ДНСК - 5 бр, Агенция 

„Митници“ - 4 бр., МВР – 3 бр., Здр. инспекция - 3 бр., производства по УБДХ - 2 бр. 

 

4. СВЪРШЕНИ ДЕЛА. 

 
Граждански дела. 
 
Статистическите данни за последните три години сочат, че са свършени 

граждански дела, както следва:  
през 2015г. - 443 дела, от които 391 със съдебен акт по същество и 52 

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

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

прекратени; 

Процентното съотношение на свършените дела към броя на общо разгледаните 

дела през отчетения период и през предходните три години е: 94% - за 2017г., 92% - 

за 2016г., 91% - за 2015г. Процентното съотношение на останалите висящи дела (63 

бр.) в края на отчетния период спрямо общо разгледаните (736 бр.) е 12,5%, като това 

съотношение между същите показатели за 2016г. е 10 %, а за 2015г. е 12,4 %. 

Процентното съотношение на свършените дела в тримесечен срок спрямо общия брой 

на свършените дела е 94%, което разкрива леко повишаване на този показател спрямо 

предходната 2016г., за която този показател е 92%. 

 

Наказателни дела. 

 

През последните три години данните за свършените наказателни дела са 

следните: 

през 2015г. - общо 312 бр., от тях 218 с акт по същество и 94 прекратени. 

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

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

Процентното съотношение на свършените към броя на общо разгледаните 
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наказателни дела през отчетения период и през предходните две години е: 86% - за 

2017г., 78% - за 2016г., 85% - за 2015г. 

Процентното съотношение на останалите висящи дела (65 бр.) в края на 

отчетния период спрямо общо разгледаните (486 бр.) е 13%, като това съотношение 

между същите показатели за 2016 г. е 22%, а за  2015 г. е 14%,  Процентното 

съотношение на свършените дела в тримесечен срок спрямо общия брой на 

свършените дела е 74%, което представлява леко намаление спрямо предходните 

периоди. 

 

5. ПРЕКРАТЕНИ ДЕЛА И АНАЛИЗ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА 

ПРЕКРАТЯВАНЕ. 

 

През отчетната 2017г. има прекратени общо 159 дела. Този брой, отнесен спрямо 

броя на разгледаните дела е 13%, а спрямо броя на свършените дела – 14,9% . 

Съпоставени с предходната 2015г. се забелязва леко намаление на тези показателни 

(16%,, респ. 16,7%). 

 
Прекратени граждански дела и причини за прекратяването им. 

Общият брой на прекратените граждански дела е 52, като от тях 1 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 7%, спрямо свършените е 8% и спрямо свършените с акт по същество – 8,7%. 
 
Прекратени наказателни дела и причини за прекратяването им. 

От общо прекратените 107 наказателни дела, 30 бр. са прекратени по внесени 

от Районна прокуратура - Луковит споразумения по чл. 382 НПК, 47 бр. - прекратени 

в съдебна фаза със споразумение при условията на чл. 384 НПК, 4 бр. – НОХД с 

прекратени съдебни производства и върнати на прокурора и 26 бр. - по други 

причини. 

Относителният дял на прекратените спрямо общо разгледаните наказателни 

дела представлява 22%, а спрямо свършените наказателни дела е 25,4%. 

 

6. БРОЙ НА ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ 

 

През отчетната 2017г. са протестирани и обжалвани общо 134 съдебни акта, от 

които 68 по гражданските дела и 66 по наказателните дела. Броят на обжалваните 

актове, отнесен към броя на общо разгледаните дела, представлява 11%, а спрямо 

свършените със съдебен акт по същество – 12,5%. 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. 
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         По гражданските дела. 

 

         През годината са обжалвани общо 68 акта по гражданските дела. За отчетната 

година има резултат от инстанционния контрол за 66 съдебни акта, от които 15 

решения и 51 определения, като в тази бройка са включени и делата, изпратени по 

жалби през 2016г. и върнати от инстанционния контрол през 2017г. 

Статистиката от инстанционния контрол по съдии е следната: 

На съдия Кирчева - 2 решения потвърдени, 13 определения потвърдени; 1 

определение отменено и 1 решение изменено. 

На съдия Цариградска 5 решения и 6 определения потвърдени; 

На съдия Пенов 4 решения и 18 определения са потвърдени, 1 решение и 1 

определение е изменено. 

На съдия Георгиева – 1 решения и 3 определения са потвърдени, 1 решение 

изменено. 

На съдия Вълчев обжалвани 9 определения, които са потвърдени 

 

         По наказателни дела. 

 

         През 2017г. са обжалвани и протестирани 66 акта по наказателни дела, като от тях 

има резултат от втора инстанция по 50 съдебни акта, от които 33 - присъди и решения 

и 18 - определения. 

        На съдия Цариградска от обжалвани 8 присъди и решения, от тях 7 потвърдени и 1 

решение отменени по АНД. От 3 обжалвани определения, 2 са потвърдени, 1 по АНД е 

отменено. 

        На съдия Пенов са обжалвани 8 присъди и решения, от тях 5 са потвърдени, 2 

отменени, 1 е изменено в наказ. част. От 2 обжалвани определения, 2 са отменени.  

         На съдия Кирчева са обжалвани 10 присъди и решения, 8 от които са потвърдени, 

1 изменено и 1 отменено по АНД. Обжалвани са 10 определения, 9 от които са 

потвърдени и 1 отменено. 

         На съдия Георгиева са обжалвани 8 присъди и решения, от които 6 потвърдени, в 

т.ч 2 по АНД и 1 отменено и 1 изменено по АНД.  

       На съдия Вълчев е обжалвано 1 определение, което е потвърдено. 
 

СПРАВКА ЗА ОБЖАЛВАНИ ДЕЛА ПРЕЗ 2017г.  
(общо решения и определения) 

 
          НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

 

СЪДИЯ     ПОТВЪРДЕНИ ОТМЕНЕНИ ИЗМЕНЕНИ 

В.Цариградска 9 2 - 

М. Кирчева 17 2 1 

П.Пенов 5 2 3 

В.Вълчев 1 - - 

А.Георгиева 6 1 1 

ОБЩО 38  7 5 
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ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
 

СЪДИЯ     ПОТВЪРДЕНИ ОТМЕНЕНИ        ИЗМЕНЕНИ 

В.Цариградска 11   

М. Кирчева 15 1 1 

П.Пенов 21 1 2 

В.Вълчев 9   

А.Георгиева 4  1 

ОБЩО 60 2 4 
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7. НАТОВАРЕНОСТ НА РАЙОНИЯ СЪД И СЪДИИТЕ. 
 

       Спрямо общо разгледаните през годината дела, натовареността е: 

         Натовареност по щат (на база 3 щатни бройки) - 33,94 дела 

         Действителна натовареност (на база 29 отработени човекомесеци) - 29,58 дела 

месечно на един съдия 

         Спрямо свършените през годината дела, натовареността е: 

         Натовареност по щат (на база 3 щатни бройки) – 42,14 дела 

         Действителна натовареност (на база 29 отработени човекомесеци) – 36,72 дела 

месечно на един съдия 

 

  След направените справки в Системата за изчисляване на натовареността на 

съдиите за 2017г., на база брой дела по вид, оценка на делото и индивидуална оценка –

коефициент натоварване, е следната: 

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

Председател от 19.06.2017г. и доклад на бюро „Съдимост“.      

Съдия Мая Кирчева – 172,22, включваща и допълнителни дейности: 

Председател до 19.06.2017г. и доклад на бюро „Съдимост“.   

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

Съдия Пламен Пенов – 63,07, като командирован съдия в РС Луковит за 

отчетния период от 01.01.2017г. до 31.07.2017г.    

Съдия Ани Георгиева – 26,28, като командирован съдия в РС Луковит за 

отчетния период от 01.01.2017г. до 31.01.2017г.    

  АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА 
 

  СЪДИЯ     ПОТВЪРДЕНИ        ОТМЕНЕНИ        ИЗМЕНЕНИ 

 В.ЦАРИГРАДСКА - - - 

      М.КИРЧЕВА 1 1 - 

П.ПЕНОВ - - - 

        В.ВЪЛЧЕВ - - - 

     А.ГЕОРГИЕВА - - - 

ОБЩО 1 1 - 

 

 

 2015 2016 2017 

Натовареност по щат  

- спрямо разгледани дела 24,19 29,47 

 
 

33,94 
- спрямо свършени дела 20,97 25,14     29,58 

Действителна натовареност  

- спрямо разгледани дела 36,29 40,81 
 

  42,14 

- спрямо свършени дела 31,46 34,81     36,72 
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        Съпоставени с предходните две години натовареността по щат бележи 

повишение и действителната натовареност също се повишава. 

          Извън статистическите данни 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). Със заемането на свободната длъжност 

административен ръководител и завръщането от отпуск по чл. 163 от КТ на съдия 

Цариградска от месец септември 2017г., се подобриха на показателите, тъй като се 

реши кадровия проблем в съда. 

          Броят на разгледаните и свършените дела през 2017г. по съдии е, както следва: 

          Съдия Венцислав Вълчев е разгледал общо 290 дела, от които 180 граждански и 

110 наказателни. От разгледаните 180 граждански дела, свършени са 142, от тях 

решени по същество - 135 и прекратени - 7 дела, в срок от 3 месеца - 138. Останали 

несвършени в края на периода - 38 дела. От разгледаните 110 наказателни дела, 

свършени са 88, от тях решени по същество - 56 дела и 32 прекратени, в 3 месечен срок 

- 81. Останали несвършени в края на периода - 22 дела. 

       Съдия Мая Кирчева е разгледала общо 481 дела, от които 265 граждански и 216 

наказателни. От разгледаните 265 граждански дела, свършени са 232, от тях 212 

решени по същество и 20 прекратени, в 3 мес. срок- 217. Останали несвършени в края 

на периода - 33 дела. От разгледаните 216 наказателни дела, свършени са 185, от тях 

144 решени по същество и 41 прекратени, в 3 мес. срок- 110. Останали несвършени в 

края на периода - 31 дела. 

          Съдия Владислава Цариградска е разгледала общо 146 дела, от които 106 

граждански и 40 наказателни. От разгледаните 106 граждански дела, свършени са 89, 

от тях решени по същество - 82 и прекратени - 7 дела, в 3 мес. срок- 85. Останали 

несвършени в края на периода - 17 дела. От разгледаните 40 наказателни дела, 

свършени са 31, от тях решени по същество - 19 дела и 12 прекратени, в 3 мес. срок- 24. 

Останали несвършени в края на периода - 9 дела. 

        Съдия Пламен Пенов е разгледал общо 242 дела, от които 157 граждански и 85 

наказателни. От разгледаните 157 граждански дела, свършени са 156, от тях решени по 

същество - 143 и 13 прекратени, в 3 мес. срок- 150. Останали несвършени в края на 

периода- 1 дело. От разгледаните 85 наказателни дела, свършени са 85, от тях решени 

по същество - 68 и прекратени - 17 дела, в 3 мес. срок- 77. Няма останали несвършени в 

края на периода, поради изтичане на командироването и преразпределение на делата на 

останалите съдии. 

        Съдия Ани Георгиева е разгледала общо 63 дела, от които 28 граждански и 35 

наказателни. От разгледаните 28 граждански дела, свършени са 25, от тях 20 са решени 

по същество и 5 са прекратени, в 3 мес. срок- 13. Останали несвършени в края на 

периода 3 дела. От разгледаните 35 наказателни дела, свършени са 32, от тях решени 
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по същество - 27 и прекратени - 5 дела, в 3 мес. срок- 20. Останали несвършени в края 

на периода - 3 дела. 

 

        8. РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ 

 

          На 12.12.2017г. на основание заповед на Председателя на Окръжен съд Ловеч е 

направена проверка на организацията на дейността на съдиите от Районен съд Луковит 

за периода 01.01.2017г. до 30.11.2017г.  

          В доклада за резултатите от извършената проверка по гражданските дела е 

посочено, че през проверявания период, въпреки проблемите с обезпечеността на 

съдийския състав, е създадена много добра организация на работата на служителите и 

съдиите в РС Луковит по граждански дела. Голям брой от делата се приключват в 

тримесечния срок от образуването, постановяват се качествени съдебни актове, с оглед 

броя на обжалваните и потвърдените при въззивния контрол. Както бе отбелязано по-

горе следва да бъдат преодолени проблемите със забавянето при насрочване то на 

делата за първо съдебно заседание, за което са предприети мерки от адм. ръководител, 

както и за постановяване на съдебните актове в инструктивния срок /15 граж.дела/, 

като следва да се отбележи, че забавянето е незначително в рамките на дни, при 

единици дела в рамките на 1-2 месеца. 

         Относно наказателните дела е констатирано, че организацията на дейността на 

РС Луковит по наказателните дела е добра като са посочени забележки свързани с 

движението на делата – образуване, насрочване, отлагане, приключване, изготвяне на 

съдебния акт и спазване на сроковете за разглеждане, отлагане и решаване на делата. 

Посочено е, че за периода на проверката се е подобрила организацията на съда по 

отношение на този вид дела, като се е увеличил броя на приключилите в едномесечен 

срок, както и броя на потвърдените съдебни актове. Налице е малък брой съдебни 

актове насрочени извън едномесечния срок. проблемите в организацията на дейността 

на съда са неизготвяне на мотивите на част от съдебните актове в предвидения от 

закона срок и констатираните пропуски при образуване на делата.  

 

       9. 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” - 38 броя.  

       На второ място са делата с обвинения по Глава пета от НК - „Престъпления 

против собствеността” - 35 броя. 

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

- по чл. 194 - 9 дела; 

- квалифицирани състави на кражба - чл.195, ал. 1 – 9 дела ; 

- кражба, представляваща опасен рецидив - чл. 196, ал. 1 НК - 5 дела; грабеж по 

чл. 198 НК - 1 дела; длъжностно присвояване по чл. 201 НК - 1 дело; 

привилегирован състав на длъжностно присвояване- чл.205 от НК-1 дело; 

обсебване- чл. 206 от НК-1 дело; измама - чл. 209 НК - 1 дело; квалифицирани 

състави на рекет – чл. 213 а, ал. 2 НК - 1 дело 
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- На трето място са делата за престъпления по Глава шеста от НК - Престъпления 

против стопанството. Престъпления в отделни стопански отрасли - 25 дела. 

- На следващо място са делата за престъпление по Глава втора от НК  

- Престъпления против личността - разгледани са общо 11 дела. 

- Относително висок дял се пада на делата, образувани по Глава четвърта от НК - 

- Престъпления против брака, семейството и младежта - 8 дела. 

- Дела, образувани по Глава десета от НК - престъпления против реда и 

общественото спокойствие - 5 дела, от тях 2 по чл. 325, ал. 1 НК  и още 2 по чл. 

325, ал.2,3,4 от НК. 

- По Глава девета от НК - документни престъпления – 1 дело. 

- През годината не са постъпвали дела със значим обществен интерес, според 

критериите на ВСС. 

 

           10. ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА ОСЪДИТЕЛНИТЕ ПРИСЪДИ, СПРЯМО 

ВНЕСЕНИТЕ ПРОКУРОРСКИ АКТОВЕ ПО ВИДОВЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ. 

 

        От общо разгледаните през 2017г., 133 бр. са наказателни дела от общ характер 

(НОХД) и 30 са образувани по внесени споразумения на основание чл.382 от НПК. 

Свършени през отчетната година са 109 бр. НОХД, от които 74 дела са в тримесечен 

срок (68%), а останали несвършени в края на периода са 24 дела. От общо свършените 

109 дела, 26 дела са решени с присъда по същество, 83 дела са приключили със 

споразумения по чл. 381-384 НПК, което представлява 76% от общо свършените. 

      Върнати на прокуратурата за отстраняване на допуснати съществени процесуални 

нарушения са 4 дела - 3 дела в закрито заседание и 1 дело в открито заседание, като 

всички от върнатите дела са за отстраняване на допуснати съществени процесуални 

нарушения. 

      През отчетната година са съдени общо 135 лица по НОХД. Осъдени са общо 119 

лица и по отношение на 7 лица са постановени оправдателни присъди по НОХД, което 

представлява 5% от общо предадените на съд лица и 5,8% от общо осъдените лица. От 

осъдените лица 7 са непълнолетни извършители, на 75 лица е наложено наказание до 

три години лишаване от свобода, като по отношение на 52 лица е приложена 

разпоредбата на чл. 66, ал. 1 НК. На 30 лица е наложено наказание пробация, а на 13 

лица - наказание глоба. Наказаните лица по споразумения - чл. 381-384 от НПК са 93. 

      През 2017г. са разгледани 7 НЧХД. Свършени са 3 дела, 1 от които решено по 

същество с присъда, 1 прекратено и 1 със спогодба. Останали несвършени са 4 дела. 

      През 2017г. са съдени общо 32 лица по чл. 78а НК, от които, 29 са признати за 

виновни и освободени от наказателна отговорност с налагане на административно 

наказание (на 25 лица е наложена глоба и на 4 непълнолетни лица - друго наказание), 1 

лице е оправдано. 

 

       11. БРОЙ, КОНКРЕТИЗАЦИЯ И ПРИЧИНИ ЗА ОПРАВДАТЕЛНИТЕ 

ПРИСЪДИ. 

 

       Осем лица са признати за невиновни и оправдани по 4 дела НОХД и 1 дело АНД:                           
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       По НОХД № 234/ 2016г. четиримата подсъдими са предадени на съд за 

престъпление по чл. 235, ал. 1, пр.5-то, във вр. чл. 20, ал. 2 от НК. С присъда от 

15.06.2017г. съдът е признал всеки от четиримата подсъдими за невиновен и ги е 

оправдал по повдигнатото им обвинение. В мотивите е прието, че обвинението за 

недоказано по несъмнен и категоричен начин, както изисква разпоредбата на чл. 303, 

ал. 2 от НПК. Присъдата е протестирана от прокурора, след което с решение от 

22.01.2018г. по ВНОХД 579/ 2017г. на ОС Ловеч е отменена, а делото е върнато за 

разглеждане от друг състав на РС Луковит. 

          По НОХД № 237/ 2016г. подсъдимият е предаден на съд за престъпление по чл. 

339, ал. 1 от НК и за престъпление по чл. 144, ал. 3, вр. ал. 1 от НК, като с присъда от 

16.11.2017г. съдът го признал за невиновен и го оправдал по повдигнатите му 

обвинения. Присъдата е протестирана от прокурора. 

           По НОХД № 14/ 2017г. подсъдимият е предадена на съд за престъпление по чл. 

325, ал. 1 от НК, като с присъда от 23.02.2017г. съдът го признал за невиновен и го 

оправдал по повдигнатото му обвинение. В мотивите съдът е приел, че деянието, 

извършено от подсъдимия от обективна страна представлява дребно хулиганство по 

смисъла на чл. 1, ал. 2 от УБДХ. Същото е непристойна проява, изразяващи се в 

извършване на непристойни действия. Поради ниската степен на обществена опасност 

на деянието, съдът е приел, че извършеното не представлява престъпление по чл. 325, 

ал. 1 от НК, а непристойна проява, която е следвало да се санкционира по реда на 

УБДХ. В случая, с оглед на указанията по ТР № 3/2015 г. на ВКС на РБ се преклудира 

възможността срещу подсъдимия да се води втори административно наказателен 

процес с наказателен характер по смисъла на ЕКЗПЧ. Присъдата не е протестирана от 

прокурора и е влязла в сила. 

           По НОХД № 333/2016 г. подсъдимият е предаден на съд за престъпление по чл. 

343в, ал. 2, вр. чл. 26, ал. 1 от НК и за престъпление по чл. 144, ал. 3, предл.1-во, вр. ал. 

2, предл.1-во, вр. ал. 1 от НК. С присъда от 12.05.2017г. съдът е признал подсъдимия за 

невиновен и го е оправдал по повдигнатите му обвинения. В мотивите си съдът е 

приел, че обвинението е недоказано. Основен принцип на  съвременния наказателен 

процес е, че обвинението следва да бъде безспорно доказано, а присъдата не може да се 

основава на предположения, и съгласно разпоредбата на чл. 303 от НПК съдът следва 

да признае едно лице за виновно единствено и само когато обвинението е доказано по 

несъмнен начин. Съдът е приел, че обвинението е сериозно разколебано и абсолютно 

недоказано относно авторството, поради което е оправдал подсъдимия по така 

повдигнатите му обвинения. Присъдата е протестирана от прокурора, като с решение 

№ 1/ 02.01.2018г. по ВНОХД № 329/ 2017г. ЛОС е потвърдил присъдата на РС 

Луковит. 

       АНД № 128/2017 г. с мотивирано постановление от 15.05.2017г. Районна 

прокуратура Луковит е внесла предложение за освобождаване от наказателна 

отговорност на Обвиняемия Мирослав Зоринов Костов и налагане на административно 

наказание по реда на чл.78А от НК, за престъпление по чл.191, ал. 1 от НК. С Решение 

от 22.08.2017г. съдът е признал обвиняемия за невиновен и го е оправдал по 

повдигнатото му обвинение. В мотивите си съдът е приел, че в настоящия случай няма 

съвместно съпружеско съжителство за периода от 17.01.2017г. до 21.01.2017г., тъй като 
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за периода от четири дни, през който непълнолетната е живяла под един покрив с 

обвиняемия, няма как да организират едно общо домакинство, да разпределят грижите 

за същото помежду си, издръжката му и пр. Решението не е протестирано от прокурора 

и е влязло в сила. 

 

        12. БЮРО СЪДИМОСТ. 

 

      През отчетната 2017г. от Бюро съдимост при Районен съд - Луковит са издадени 

1471 свидетелства за съдимост и 595 справки. За сравнение издадените свидетелства за 

съдимост през 2016г. са 1740 бр., а през 2015г. - 1441 бр.; издадените справки за 

съдимост през 2016г. са 840 бр., а през 2015г. - 540 бр.  

      Налице е значително намаление на издадените през отчетната година свидетелства 

за съдимост - с 269 по-малко спрямо 2016г. и с 30 повече спрямо 2015г., същата е 

тенденцията и при справките за съдимост. 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.  

 

        13. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

        През отчетната 2017г. длъжността Държавен съдебен изпълнител при Районен съд 

- 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 2017 г. е 123 (сто двадесет и 

три броя), от тях: 86 бр. с взискател държавни учреждения, с предмет - парично 

вземане; 18 бр. с взискател юридически лица и банки, с предмет - парично вземане; 15 

бр. - с взискател физически лица, в това число за вземания за месечна издръжка; 4 бр. - 

за изпълнение на обезпечителна мярка. 

        През отчетния период в Съдебно-изпълнителна служба  при РС Луковит са 

образувани с 27 броя повече изпълнителни дела спрямо 2016 г. и с 59 повече спрямо 

2015г. Общият брой на прекратените през 2017г. дела е 152 бр. От тях, за първото 

шестмесечие на 2017г. - 76 броя прекратени изпълнителни дела /в т.ч. 2 дела от 2016г./: 

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

прекратени по чл. 433, ал.1, т. 8 ГПК и 4 броя изпратени на друг съдебен изпълнител 

или общо 80 броя. 

      За второто шестмесечие броят на прекратените изпълнителни дела е 68 (шестдесет 

и осем броя) дела, свършени чрез реализиране на вземането, прекратени по искане на 

взискателя, прекратени по чл. 433, ал.1, т.8 ГПК. Изпратени на друг съдебен 

изпълнител са 4 броя дела. Общо прекратените дела за второто шестмесечие на 2017 г. 

са 72 броя. 
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        През отминалата 2017 г. е нараснал броят на образуваните изпълнителни дела и 

увеличен броят на делата, приключени поради реализиране на вземането. В рамките на 

тази положителна тенденция отчитаме, че през миналата година успешно са събирани 

вземанията , присъдени в полза на бюджета на съдебната власт, във връзка с дадените 

на държавните съдебни изпълнители правомощия с чл.264, ал. от ЗСВ 

      Събраните суми по изпълнителните дела за първото шестмесечие на 2017 г. 

възлизат на 65 536 лв. (включително суми по изпълнителни листове, такси, 

допълнителни разноски, лихви, приети други разноски) и 68 463 лв. (включително 

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

разноски) - за второто шестмесечие. Или общо за цялата 2017 г. – 131 999 лв., от които 

13 236 лв. държавни такси.  

        През отчетната 2017 година в ДСИС при РС - Луковит няма постъпили жалби 

против действията на Държавен съдебен изпълнител при РС - Луковит. 

        Броят на изготвените за връчване документи през 2017 г.е  5 342 бр. (пет хиляди 

триста четиридесет и два броя), от тях - връчени 5 160 бр. (пет хиляди сто и шестдесет 

броя). 

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

продължава е 427 броя (четиристотин двадесет и седем броя). 

      Останалата сума за събиране е 1 721 942 лв. (един милион седемстотин двадесет и 

една хиляди деветстотин четиридесет и два лева). 

 
      14. СЛУЖБА ВПИСВАНИЯ 

 

       През отчетната 2017г. в Служба по вписванията са извършени общо 1914 

вписвания, от които Продажби - 658 бр., Дарения - 130 бр., Замени - 10 бр., Ограничени 

вещни права - 11 бр., Наеми - 63 бр., Аренди - 282 бр., Законни ипотеки - 1 бр., 

Договорни ипотеки - 41 бр., Възбрани - 105 бр., Искови молби - 17 бр.,  Делби – 46 бр., 

Констативни нотариални актове - 199 бр., Актове за държавна собственост - 4 бр., 

Актове за общинска собственост - 106 бр., Други актове - 166 бр., Заличавания 

възбрани - 54бр., Заличаване ипотеки - 19 бр. През отчетната година са направени 2 

отказа за вписване. 

        За сравнение в предходната 2016г. са извършени общо 2459 вписвания, а през 

2015г. - 2332 вписвания, т.е. през отчетната година са извършени по-малко вписвания – 

с 545 по-малко спрямо 2016г. и с 418 повече спрямо 2015г. 

 

       15. 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 
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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 

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. 

 Към момента между ВСС и Областния управител на област Ловеч е сключен 

договора за безвъзмездно предоставяне правото на управление на недвижим имот, като 

предстоят действия по предаване на сградата във владение на ВСС.  

 През есента на 2017г. вследствие на природно бедствие – бурен вятър и обилен 

дъжд бяха нанесени щети по покривната конструкция на сградата на РС Луковит. Въз 

основа на Решение № 1 от 01.09.2017г. за откриване на процедура за възлагане 

изпълнението на външна услуга с предмет: “Частичен ремонт на покривна конструкция 

на  Районен съд гр.Луковит”, в периода от 01.11.2017г. до 30.11.2017г. бе извършен 

частичен ремонт на покривната конструкция, помещения и коридори на сградата на 

съда. 

          Към отчетния доклад са приложени статистически сведения, неразделна част от 

доклада. 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН  

РЪКОВОДИТЕЛ-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

/ВЕНЦИСЛАВ ВЪЛЧЕВ/ 


