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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 населен места, от които – гр. 
Луковит, девет кметства и две села с кметски наместник, като общината наброява 
население с постоянен адрес към края на 2014 год. – 19 900 жители. 
Правораздавателната дейност през 2014 год. Луковитския районен съд е 
осъществявал в съответствие с Конституцията на Република България, Закона за 
съдебната власт, материалните и процесуални закони. 
 

І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ  
Към 31.12.2014 г. щатната численост на PC - Луковит е 18 щатни 

бройки – трима съдии, в това число административен ръководител-
председател на съда, един държавен съдебен изпълнител, един съдия по 
вписванията, главен счетоводител, административен секретар, системен 
администратор, трима съдебни секретари, двама съдебни деловодители, 
съдебен архивар, призовкар и хигиенист, един секретар и един 
деловодител при съдебно-изпълнителната служба. От изброените 
длъжности не са заети - една длъжност „съдия” и една длъжност „съдебен 
секретар”. Наличието на двама съдии, от които единият е административен 
ръководител - председател, прави възможно осъществяването на 
правораздавателната дейност на съда, но в отклонение от изискванията за 
срочност, което се проявява особено остро в случаите на заместване на 
съдията по вписвания или съдебния изпълнител при отсъствие на втория 
съдия.  

 
 ІІ.ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 
 1. Общ брой на делата за разглеждане към 31.12.2014 год. 
 През изтеклата 2014 год. в Районен съд-Луковит са разгледани общо 
948 дела, от които 500 граждански и 448 наказателни дела.  

Съпоставени с броя на разгледаните дела през предходните три 
години, разгледаните дела през изминалата година бележи спад, доколкото 
през 2012 год. са разгледани 1024, т.е с 48 бр. повече, а през 2013 год. са 
разгледани общо 1009 дела – с 61 бр. повече. 

 
 Новообразувани дела към 31.12.2014 год. 
 От общо разгледаните 948 дела, новообразуваните са 797 бр., a 
останали несвършени от предходната година са 151 дела. Процентното 
съотношение на останалите несвършени дела от предходната година 
спрямо всички разгледани е 15,9 %, а на новообразуваните спрямо всички 
разгледани е 84,07 %. 
 Свършени дела към 31.12.2014 год. 
 През отчетния период са свършени общо 849 дела, от които 450 - 
граждански и 399 – наказателни дела, което представлява 89,56 % от общо 
разгледаните. 
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 В 3-месечен срок са приключени общо 714 дела, от които 403 - 
граждански и 311 - наказателни, което представлява 84 % от общо 
свършените дела. 
  

2. Граждански дела. 
През отчетната 2014 год. са разгледани общо 500 дела, от които 76 - 

останали висящи в началото на периода и 424 – постъпили през отчетния 
период. Процентното съотношение на останалите висящи дела (50 бр.) в 
края на отчетния период спрямо общо разгледаните (500 бр.) е 10%, като 
процентното съотношение между същите показатели за 2013 год. е 17,7 %, 
а за 2012г. – 9,98%. Налице е тенденция към намаляване броя на висящите 
граждански дела. 

От анализа на данните за последните три години е видно, че през 
2012 год. са разгледани 501 дела, през 2013 год. - 428 дела, а през 2014 год.  
– 500 дела. Разликата в броя на делата поставени за разглеждане през 
2014г. спрямо 2013г. е 72 дела, като тя се дължи основно на увеличеният 
брой дела по чл. 410 и чл. 417 ГПК, които се доближава до броя на делата 
от същия вид, разгледани през 2012г. Относителна устойчивост се 
наблюдава в броя на разгледаните дела по общия ред през 2014г., които са 
115 спрямо 120 за 2013 г., като отнесени към броя за 2012 г. (75 бр.) те са 
1,5 пъти повече. По отношение на делата, разгледани по реда на чл. 310 
ГПК се наблюдава повишаване на постъпилите дела спрямо предходната 
2013 г. (17 бр. за 2014г. срещу 10 бр. за 2013г.) и устойчивост спрямо 
2012г., където делата са 15 бр. Видима тенденция към намаляване се 
наблюдава при категорията „други граждански дела”, които са 63 бр. - за 
2012г., 41 бр. – за 2013 г. и 36 – за 2014г. От общия брой свършени дела 
през 2014г. (450) 403 дела са свършили в рамките на тримесечния срок, 
което в процентно съотношение е 90 %. Наблюдава се тенденция за 
повишаване процента на приключили дела в тримесечен срок спрямо 
предходната 2013г., за която този показател е 89 %. В тази връзка следва да 
се отчете, че този процент е постигнат при по-малък брой на свършените 
дела за 2013г. съпоставено с 2014г. - 352 бр. за 2013г. и 450 бр. за 2014г. 

 
Видове граждански дела. 

 И през отчетната година по количествен показател на първо място са 
разгледаните искове по Семейния кодекс (СК) - общо 59 дела, като от тях 
развод по исков ред - 9 дела, по взаимно съгласие – 8 дела, издръжка 12 
дела, изменение на издръжка - 3 дела.  
 На второ място са делата в категория ”други” – 78 бр., в това число 5 
дела по ЗЗДН и 24 дела по чл. 30 ЗЗакрД. Увеличението на броя на делата 
по чл. 30 ЗЗакрД е резултат от процеса на деинституционализация на 
децата в Република България и местонахождението на ДДФУ гр. Луковит в 
съдебния район съда. 
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 Следват делата за съдебна делба, като през отчетения период са 
разгледани общо 33 дела. Запазва се тенденцията на устойчивост в 
бройката на тези дела, което се обяснява с характерните за района на 
общината недвижими имоти, извън регулация – земеделски земи и гори. 
 През 2014 год. са разгледани са 32 дела по вещни искове, 12 дела по 
облигационни искове, 5 дела с предмет трудови спорове (искове по КТ) и 3 
дела от административен характер. 
 При заповедните производства (чл. 410 и 417 ГПК) са разгледани 278 
дела – 276 са новообразувани и 2 - са останали несвършени от предишния 
отчетен период (за 2013г.), като всичките 278 дела са приключили в 
рамките на отчетения период. 
  
 3.Наказателни дела 
 През отчетната 2014 год. са разгледани общо 448 дела, от които 75 
дела са останали висящи в началото на периода и 373 дела са постъпили 
през отчетния период. Процентното съотношение на останалите висящи 
дела (49 бр.) в края на отчетния период спрямо общо разгледаните (448 
бр.) е 10,9 %, като процентното съотношение между същите показатели за 
2013 год. е 12,9 %, а за 2012г. – 7,6%. 

От анализа на данните за последните три години е видно, че през 
2012 год. са разгледани 448 дела, през 2013 год. - 581 дела, а през 2014 год.  
– 523 дела. Разликата в броя на делата поставени за разглеждане през 
2014г. спрямо 2013г. е 133 дела, като тя се дължи основно на намаляване 
броя на АНД (с 60 бр. по-малко), ЧНД –разпити (с 21 бр. по-малко), ЧНД 
(с 30 бр. по-малко) и АНД 78а НК (с 14 бр. по-малко). Тенденция към 
редуциране броя на делата се наблюдава и при разглежданите НОХД и 
НЧХД, но при тях намаляването не е така изразително. Като основна 
причина за намаляване броя на АНД и НОХД може да се посочи по-малкия 
брой дела, върнати за ново разглеждане, в сравнение с предходните две 
години.  

 
Видове наказателни дела. 

 И през отчетната година по количествен показател на първо място 
сред делата по общия ред са тези за престъпления против собствеността – 
53 бр., от които за кражба – 37, грабежи – 6, присвояване – 4 измама – 1 и 
изнудване – 1. 

На следващо място са общоопасните престъпления – общо 21 бр. в 
т.ч. 1 за отнемане на МПС, следвани от престъпления против стопанството 
– 18 бр., престъпления против личността 16бр. престъпления против 
обществения ред и спокойствието – 9 бр., престъпления против брака 
семейството и младежта – 4, престъпления против дейността на 
държавните органи и обществените организации – 3, документни 
престъпления – 3 и престъпления против правата на гражданите – 1 бр. 
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От поставените за разглеждане дела частен характер (ЧНД и НЧХД), 
както и АНД по чл. 78а НК най-голям е броят на делата за Принудителни 
медицински мерки по чл. 155 и сл. ЗЗ и чл. 89 НК – 109 бр. На второ място 
са ЧНД съд контрол на досъдебното производство – 62 бр., следвани от 
НЧХД – 19 бр., АНД по чл. 78а НК – 15, ЧНД за определяне на общо 
наказание – 7, други – 6 бр. и реабилитация – 1 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 административни наказателни дела 
най-голям е броят по ЗГ и ЗОЛД – 44 бр., следвани от делата по ЗДвП – 26 
бр., по ЗЗП – 7 бр., УБДХ – 6 бр. и ЗМ – 1 бр. 
 
 ІІІ.БРОЙ СВЪРШЕНИ ДЕЛА. 
  
 1.Граждански дела 
 Статистическите данни за последните три години сочат, че са 
свършени граждански дела, както следва:  
- - през 2012 год. – 451 дела, от които 392 със съдебен акт по същество 
и 59 прекратени. 

- през 2013 год. – 352 дела, от които 291 със съдебен акт по същество 
и 61 прекратени.  

- през 2014 год. – 450 дела, от които 392 със съдебен акт по същество 
и 58 прекратени. 

Процентното отношение на свършените спрямо разгледаните 
граждански дела през последните три години е 90% - през 2012 год., 82% - 
през 2013 год. и 90% - през 2014 год., като на свършените в 3-тримесечен 
срок от общо свършените през 2014 год. е 90%. 

Останалите несвършени граждански дела в кря на отчетния период 
са 50 броя, което представлява 10% от общо разгледаните граждански дела 
през 2014 год.  
 

2.Наказателни дела. 
 През последните три години данните за свършените наказателни 
дела са следните:  
 - през 2012 год. – общо свършени - 483, от тях 396 с акт по същество 
и 87 – прекратени; 

- през 2013 год.- общо свършени – 506 бр., от тях 407 с акт по 
същество и 99 – прекратени; 

- през 2014 год. – общо свършени 399 бр. от тях 310 с акт по 
същество и 89 – прекратени. 

Процентното отношение на свършените спрямо разгледаните 
наказателни дела през последните три години е както следва: през 2012 
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год. – 92%, през 2013 год. – 87% и през 2014 год. – 89%, а на свършените в 
3-тримесечен срок от общо свършените през 2014 год. е 78%. 

Останалите несвършени наказателни дела в кря на отчетния период – 
49 дела, което представлява 11% от общо разгледаните наказателни дела 
през 2014 год.  

 
ІV. ПРЕКРАТЕНИ ДЕЛА И АНАЛИЗ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА 

ПРЕКРАТЯВАНЕ. 
През отчетната 2014 год. има прекратени общо 147, което 

представлява спрямо разгледаните 15,5%, а спрямо свършените 17,3% . 
 
1.Граждански дела. 
От общо прекратените 58 граждански дела, 9 са прекратени по 

спогодба – чл. 234 от ГПК, а 49 бр. – по други причини (неотстраняване в 
срок нередовност на исковата молба, изпратени по подсъдност, оттегляне 
или отказ от иска и др.). 

Относителният дял на прекратените спрямо общо разгледаните дела 
е 12,8%, а спрямо свършените е 11,6%. 

 
2.Наказателни дела. 
От общо прекратените 89 наказателни дела, 29 бр. са прекратени по 

внесени от Районна прокуратура - Луковит споразумения по чл. 382 НПК, 
29 бр. – прекратени в съдебна фаза със споразумение при условията на чл. 
384 НПК, 8 бр. – са наказателно общ характер дела с прекратени съдебни 
производства и върнати на прокурор и 23 бр. - по други причини. 

Прекратените наказателни дела спрямо общо разгледаните 
наказателни дела представлява 19,8%, а спрямо свършените наказателни 
дела е 28,7%. 

 
V.БРОЙ НА ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ СЪДЕБНИ 

АКТОВЕ 
 
През отчетната 2014 год. са протестирани и обжалвани общо 140 

съдебни акта, от които 54 по гражданските дела и 86 по наказателни дела, 
което представлява 19,6% спрямо общо свършените, а спрямо свършените 
със съдебен акт по същество - 20 %.  

 
 1.По гражданските дела. 
 Обжалвани са общо 54 дела, от които има резултат от втора 
инстанция по 45 дела, от които 18 решения и 27 определения. 

Статистиката от инстанционния контрол по съдии е следната: 
От общо обжалвани 6 решения на съдия Фиденкова, 3 са потвърдени 

и 3 са изменени, а от обжалваните едно определения – едно е отменено.  
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На съдия Цариградска 1 решение е обжалвано и е потвърдено, а от 11 
обжалвани определения – 9 са потвърдени и 2 са отменени. 

На съдия Пенов от 11 обжалвани решения – 8 са потвърдени, едно е 
отменено и 2 са изменени, а от 15 обжалвани определения – 11 са 
потвърдени, 3 – отменени и 1 изменено. 

 
2.По наказателни дела. 
През 2014 год. са обжалвани и протестирани 86 акта по наказателни 

дела, като от тях има резултат от втора инстанция по 79 съдебни акта, от 
които 62 – присъди и решения и 17 - определения. 

На съдия Фиденкова от обжалвани 22 присъди и решения, от тях 8 – 
потвърдено; 12 – отменени (изцяло, включително върнати на 
първоинстанционния съд или прокурора) и 2 – изменени. От 2 обжалвани 
определения – 1 потвърдено и 1 отменено и върнато на 
първоинстанционния съд. 

На съдия Цариградска от обжалвани 13 присъди и решения, от тях 10 
потвърдени, 2 – отменени изцяло и 1 – изменена в гражданско 
осъдителната част. От 7 обжалвани определения, 3 са потвърдени и 4 са 
отменени (изцяло или върнати на първоинстанционния съд). 

На съдия Пенов от обжалвани 27 присъди и решения, от тях 14 са 
потвърдени, 10 отменени (изцяло, включително върнати на 
първоинстанционния съд или прокурора) и 3 са изменени в наказателната 
част. От 8 обжалвани определения, 5 са потвърдени, 2 са отменени (изцяло 
или върнати на първоинстанционния съд) и 1е изменено в гражданско 
осъдителната част. 

 
VІ.СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДЕБНИЯ РАЙОН. 
Анализът за този показател се извличат от Таблица – приложение № 

1, от която е видно, че през 2014 год. са разгледани 948, т.е. броят на 
разгледаните дела в сравнение с предходната 2013 год., когато е бил 1009, 
е намален с 61 дела и с 76 дела от 2012 год., когато са разгледани 1024 
дела. 

При свършените дела статистиката е следната: 
- 2012 год. – 934 дела  
- 2013 год. 858 дела. 
 -2014 год. – 849 дела, 
Относителният дял на свършените дела през отчетната 2014 год. 

спрямо разгледаните дела за същия отчетен период е 89%. . 
 
 VІІ.СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ. 
 
Този показател се определя на база щат и на база отработени 

човекомесеца. 
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Съгласно указанията на Висшия съдебен съвет изх. № 91-00-
12/19.02.2009 год. данните за изчисляване на действителната натовареност 
са на база отработени човекомесеца, като не се приспада платения годишен 
отпуск и съдебна ваканция. През годината нито един от магистратите не е 
бил в отпуск по болест или неплатен отпуск. В началото на месец юни 
съдия Виолета Фиденкова беше освободена от длъжност на основание чл. 
165, ал. 1, т. 2 ЗСВ. Седем месеца работеха единствено съдиите Пенов и 
Цариградска, което неминуемо се отрази на натовареността при 
разглеждане на делата и срочността при изготвяне на съдебните актове. 
Като се има предвид, че този период съвпадна и с времето на ползване на 
плетените годишни отпуските, на практика всеки един от съдиите 
оставаше сам и поемаше изцяло дейността на съда, което е основната 
причина за отстъпление от показателя “срочност на изготвяне на 
съдебните актове” както по гражданските, така и по наказателните дела.  

По щат в Районен съд – гр. Луковит работят трима съдии, няма 
възможност за обособяване на съдебни състави, които да разглеждат 
отделно граждански и наказателни дела. Делата се разпределят по 
електронен път, на принципа на случайния подбор. 

Натовареността на съдиите се определя на база отработени 
човекомесеца, които за 2014 год. са общо 29 месеца, при което 
действителната натовареност на съдиите в Луковитския районен съд 
спрямо разгледаните дела е 32,69, а спрямо свършените е 29,28. 

 
Граждански дела.  
Общо разгледани - 500 дела.  
Съдия Виолета Ганчева Фиденкова е разгледала – 54 дела, 
Съдия Владислава Цариградска – 217 дела,  
Съдия Пламен Иванов Пенов - 229 дела 
 
Свършени граждански дела - общо 450. 
Съдия Виолета Фиденкова е свършила 54 дела, от тях 49 са решени 

по същество, а 5 са прекратени.  
Съдия Владислава Цариградска е свършила 188, от които 160 решени 

по същество и 28 прекратени, като в края на периода има 29 останали 
несвършени. 

Съдия Пламен Пенов има 208 свършени, от тях 183 решени по 
същество и прекратени 25, а 21 останали несвършени. 

 
 
Наказателни дела. Общо разгледани – 448 дела. 
Съдия Виолета Фиденкова е разгледала 60-дела  
Съдия Владислава Цариградска – 179 дела,  
Съдия Пламен Пенов – 209 дела. 
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Свършени наказателни дела – общо 399.  
Съдия Виолета Фиденкова е свършила 60 дела, от които 50 решени 

по същество и 10 прекратени, като няма неприключили дела в края на 
периода. 

Съдия Владислава Цариградска е свършила 150 дела, от които 113 
решени по същество и 37 прекратени, като в края на периода има останали 
несвършени 29 дела.  

Съдия Пламен Пенов е свършил 189 дела, от които 147 решени по 
същество и 42 прекратени, като в края на периода има останали 
несвършени 20 дела. 

 
 
VІІІ. СТРУКТУРА НА НАКАЗАТЕЛНАТА ПРЕСТЪПНОСТ. 
През отчетната година на първо място в общата структура на 

наказателната престъпност с най-голям относителен дял са делата, 
разглеждани по Глава пета от НК – „Престъпления против собствеността”. 
Разгледани са общо 53, от които останали несвършени от предходния 
период – 13 дела и новообразувани – 40, като от всички тях – 2 са по реда 
на бързото производство. 

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

- по чл. 194-197/без чл. 196а НК/ - 37 дела; 
- по чл. 198 НК – 6 дела , 
- по чл. 201- 208 НК (без чл. 203 и чл. 206, ал. 4 НК) – 4 дела; 
- по чл. 209-211 НК – 1 дело; 
- по чл.213а, ал. 1 и 2, и чл. 214а, НК  - 1 дело. 

От общо разгледаните 53 дела по Глава пета от НК, са свършени 43 
дела, от които 19 са решени по същество с присъда, а прекратените са 
общо 24 дела, в това число със споразумения по чл. 381 – 384 НПК – 19 
дела. От свършените дела едно дело е приключено като бързо. По Глава 
пета от НК в края на отчетния период са останали несвършени 10 дела.  

 
На второ място са делата по Глава единадесета от НК – Общоопасни 

престъпления. Разгледани са общо 21 дела, от които останали несвършени 
от предходен период са 2 дела и 19 дела са новообразувани. От 
разгледаните дела по Глава единадесета от НК 1 дело е по 346 НК.  

От общо разгледаните 21 дела, са свършени 20 дела, от които решени 
по същество с присъда 3 дела, а прекратени общо 17 дела, в това число със 
споразумения по чл. 381 – 384 НПК – 16 дела. От свършените дела едно 
дело е приключено като бързо, а в края на отчетния период 1 дело е 
останало несвършено. 

 
На трето място са престъпленията по Глава шеста от НК – 

Престъпления против стопанството. Престъпления в отделни стопански 
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отрасли. Разгледани общо 18 дела, от тях 13 свършени, 2 с акт по 
същество, 11 - прекратени, в т.ч. със споразумение, като 5 дела са останали 
несвършени в края на периода. 

 
На следващо място са Глава втора от НК – Престъпления против 

личността. Разгледани са общо 16 дела, от които 3 дела са останали 
несвършени от предходен период и 13 дела са новообразувани. 

От общо разгледаните 16 дела, 11 са свършени, като от тях 3 са 
решени по същество с присъда и 8 са прекратени в това число свършени 
със споразумения по чл. 381-чл. 384 НПК, като останали несвършени в 
края на отчетния период са 5 дела.  

  
 Относително висок дял се пада на делата, образувани по Глава десета 

от НК - престъпления против реда и общественото спокойствие – 9 бр., 
като през отчетения период в съда са разглеждани дела по Глава четвърта 
от НК - престъпления против брака, семейството и младежта – 4 бр. и по 
Глава девета от НК – документни престъпления – 3 бр.    
 

 През годината не са постъпвали дела със значим обществен интерес, 
според критериите на ВСС . 

 
ІХ. ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА ОСЪДИТЕЛНИТЕ ПРИСЪДИ, 

СПРЯМО ВНЕСЕНИТЕ ПРОКУРОРСКИ АКТОВЕ ПО ВИДОВЕ 
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ. 

 От общо разгледаните през 2014 год. 128 наказателни дела общ 
характер, 103 са образувани по внесени обвинителен акт и 58 по внесени 
споразумения на основание чл. 382 от НПК. Свършени са 103 наказателни 
общ характер дела, от които 82 дела в тримесечен срок, като приключили 
със съдебен акт по същество присъда са 34 дела, а останали несвършени в 
края на периода са 25 дела. От общо свършените 103 наказателни общ 
характер дела, 58 дела са приключили със споразумения по чл. 382-384 от 
НПК, което представлява 56% от общо свършените.  

Върнати на прокуратурата са 8 дела - 4 в закрито заседание и 4 дела в 
открито заседание, като от върнатите дела 7 са за отстраняване на 
допуснати съществени процесуални нарушения, а едно е заради отказ на 
председателя на състава да одобри внесеното споразумение по реда на чл. 
381 и сл. НПК. 

През отчетната година са съдени общо 132 лица по НОХД. Осъдени 
са общо 124 лица и по отношение на 4 лица са постановени оправдателни 
присъди по НОХД, което представлява 3 % от общо съдените лица и 3,2 % 
от общо осъдените лица. От общо осъдените 124 лица, 5 са непълнолетни 
извършители, на 63 лица е наложено наказание до три години лишаване от 
свобода, като по отношение на 38 лица е приложена разпоредбата на чл. 
66, ал. 1 НК. По отношение на 1 лице лица е наложено наказание лишаване 
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от свобода над три години, на 53 лица е наложено наказание Пробация, а 
на 5 лица – наказание глоба. Наказаните лица по споразумения – чл. 381-
384 от НПК са 78.  

 През 2014 год. са разгледани 19 НЧХД. Свършени са 15 дела, от 
които решени по същество с присъда са 10 дела и 5 дела са прекратени. По 
НЧХД са съдени 19 лица, като оправданите са 2, а осъдените са 12 лица. 

  
  
Х. БРОЙ, КОНКРЕТИЗАЦИЯ И ПРИЧИНИ ЗА 

ОПРАВДАТЕЛНИТЕ ПРИСЪДИ. 
През отчетната година са съдени 132 лица, като осъдените са 124 по 

НОХД, а по отношение на 4 лица са постановени оправдателни присъди. В 
процентно съотношение броя на оправданите лица спрямо осъдените е 
3,2%. Лицата са признати за невиновни и оправдани по четири НОХД. 

1. По НОХД № 219/2014 год. подсъдимият е предаден на съд за 
престъпление по чл. 194, ал. 1 НК, като след приключване на съдебното 
следствие е прието наличие на маловажен случай на кражба и е оправдан 
по обвинението за престъпление по чл. 194, ал. 3 във вр. с ал.1 НК и на 
основание чл. 424, ал. 5 във вр. с ал. 1 от Преходните разпоредби на НК 
делото е изпратено на Началника на РУ Полиция Луковит за налагане на 
административно наказание по чл. 218б, ал.1 от НК. Присъдата не е 
обжалвана и протестирана. 

2. По НОХД № 192/2014 год. подсъдимият е предаден на съд за 
престъпление по чл. 291, ал. 1 НК, като с присъда от 03.06.2014г. съдът го 
признал за невиновен и го оправдал по повдигнатото му обвинение. В 
мотивите е прието липса на елемент от обективна страна – наличие на 
невярно заключение, като фактите за направения правен извод са 
установени на съдебното следствие въз основа на допълнителни 
експертизи и разпити на лица. Присъдата е протестирана от прокурора, но 
потвърдена от Ловешкия окръжен съд, чието решение е окончателно.  

3. По НОХД № 23/2014 год. подсъдимата е предадена на съд за 
престъпление по чл. 286, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 3, вр. ал. 1 НК, като с присъда 
от 12.09.2014г. съдът я признал за невиновна и я оправдал по повдигнатото 
й обвинение. В мотивите е прието липса на елемент от обективна страна – 
липса на деяние, чиито обективни признаци разкриват активност по 
склоняване на извършителя да пусне жалба срещу набеденото лице. 
Присъдата е протестирана от прокурора, но потвърдена от Ловешкия 
окръжен съд, чието решение е окончателно.  

По НОХД № 166/2014 год. подсъдимият е предаден на съд за 
престъпление по чл. 214, ал. 1 НК, като с присъда от 04.12.2014г. съдът го 
признал за невиновен и го оправдал по повдигнатото му обвинение, 
прилагайки чл. 9, ал. 2 НК. Присъдата е протестирана от прокурора, но все 
още не няма произнасяне от Ловешкия окръжен съд. 
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През отчетната година по НЧХД са съдени 19 лица, като по 
отношение на 2 лица са постановени оправдателни присъди. 

1. По НЧХД № 474/2013 год. предадено на съд едно лице за 
престъпление по чл. 130, ал. 2 НК, като с присъда от 12.02.2014г. 
подсъдимият е признат за невиновен и оправдан. В мотивите е прието 
недоказаност на обвинението – липса на извършено деяние. Присъдата не е 
обжалвана.  

2. . По НЧХД № 88/2014 год. предадено на съд едно лице по чл. 148, 
ал. 1, т. 1, вр. чл. 146, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 НК, като с присъда от 
04.07.2014г. подсъдимият е признат за невиновен и оправдан. В мотивите е 
прието недоказаност на обвинението – липса на извършено деяние. 
Присъдата е обжалвана, но няма резултат от въззивната инстанция.  

 
 
 ХІ.БЮРО СЪДИМОСТ.  

През отчетната 2014 год. от Бюро съдимост при Районен съд -гр. 
Луковит са издадени 1349 свидетелства за съдимост и 948 справки за 
съдимост. На лице е увеличение на издадените свидетелства за съдимост с 
253 броя от предходната 2013 год., когато са били 1096, а по отношение на 
издадените справки са съдимост с 357 броя от предходната 2013 год., 
когато са били 591. 

 По щат в Районен съд – гр. 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. 

 
 ХІІ.СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

През отчетната 2014 год. длъжността Държавен съдебен изпълнител 
при РС - гр. Луковит заема Невена Антонова Георгиева. 

В Служба „Съдебно изпълнение” при РС - гр. Луковит по щатно 
разписание работят двама служители - Съдебен секретар и Деловодител. 

 
Броят на постъпилите и образувани дела през 2014 година е 67, от 

тях 25 бр. – с взискател юридически лица, в това число банки; 33 бр. – с 
взискател юридически лица-банки, 33 бр. – с взискател физически лица, в 
това число с предмет издръжка и парично вземане, 8 бр. – с взискател 
държавни учреждения и 1 бр. – изпълнителни дела с предмет 
обезпечителна мярка. 

За сравнение броят на постъпилите и образувани изпълнителни дела 
за 2013 г., е 104 бр., което е с 37 дела повече от настоящата 2014 година. 
Осезаемо намаляване се наблюдава в броя на образуваните изпълнителни 
дела с взискател ЮЛ, в т.ч. банки и публични държавни учреждения. Тази 
тенденция едва ли би могла да се обясни единствено с назначаване на 
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двама частни съдебни изпълнители в съдебния район на Ловешкия 
окръжен съд, доколкото тя не се наблюдава при изпълнителните дела, с 
взискател физически лица. 

Сравнителна таблица за предходните две години  
 

 
постъпили 
дела 

 
Взискател  
ЮЛ 

 
взискател 
ЮЛ-
Банка 

 
взискател 
ФЛ 

взискател- 
публично 
държавно 
учреждение 

 
 
Обезпечения 

2013г.-104       18      26       38          20         2 
2012г.-123       22      43       38          16         4 
 

Общият брой на приключилите през 2014г. дела е 86 бр., като от тях 
69 са свършените дела, чрез реализиране на вземането, прекратени по 
искане на взискателя и прекратени по чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК, а 17 са 
изпратените на друг съдебен изпълнител. 

Останали несвършени в края на отчетния период – 537 дела. 
Общият размер на събраните суми по изпълнителните дела е 120 

882,00 лв., като от тях 70 549лв. – за първото шестмесечие на 2014г. и 50 
333,00 лв. – за второто шестмесечие на 2014г. Останали суми за събиране - 
4 072 783 лв.  

През 2014 година в ДСИС при РС - гр. Луковит има една постъпила 
жалба против действията на държавния съдебен изпълнител, която е 
оставена без разглеждане. 

Броят на изготвените за връчване документи е 3824, от тях – реално 
връчени 3700 бр. 

През 2014 година, във връзка с извършваните в ДСИС при РС - гр. 
Луковит плащания по изпълнителни дела, съответно на страните и за 
плащане на дължимите държавни такси са изготвени общо 1 841 на брой 
платежни документа. 

 
 
 
ХІІІ. СЛУЖБА ВПИСВАНИЯ  
През отчетната 2014 год. длъжността Съдия по вписванията при 

Районен съд –гр.Луковит заема г-жа Иванка Василева Микова. В службата 
работи гл. специалист Стоянка Йорданова Стоянова. 

 
1. Нотариални дела 
През отчетната 2014 год. в Службата по вписванията при Районен 

съд - гр. Луковит са образувани общо 1374 нотариални дела, като този 
брой е значително по-нисък от предходните години, когато през 2013 год. 
са образувани 4253, а през 2012 год. 4102 нотариални дела.  
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2. Вписвания 
През отчетната 2014 год. в Службата по вписванията при Районен 

съд - гр. Луковит са извършени общо 2199 вписвания, като този брой е 
значително по-нисък от предходните години, когато през 2013 год. са 
извършени 5232, а през 2012 год. 5452 вписвания. През отчетната година 
са направени 2 отказа за вписване. Относителният дял в броя на 
вписванията се пада на сделките за прехвърляне на вещни права (продажби 
и дарения) 908 бр. следвани от договорите за аренда – 531 бр., актове за 
общинска собственост – 312 бр. и констативни нотариални актове – 100 бр.  

През 2014 година се наблюдава спад и в броя на извършените 
вписвания.  

 
ХІV. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ. 
 
1. Магистрати. 
В Районен съд – гр. Луковит 3-ма магистрати, Държавен съдебен 

изпълнител, Съдия по вписванията и съдебни служители, съобразно 
щатното разписание са 18-осемнадесет човека. 

Магистрати по щат са 3 - три броя , като са заети и трите щата. 
По щат има един Съдия по вписванията и един Държавен съдия 

изпълнител. И двата щата са заети. 
 
2. Съдебни служители  
По щатно разписание са предвидени 13 - тринадесет броя съдебни 

служители, които са заети, така че отчитаме 2013 год. с попълнен щат и на 
съдебните служители.  

 
ХV. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
Луковитският районен съд се помещава в самостоятелна сграда, 

разположена в урегулиран поземлен имот /с площ от 450 кв. м/, разполага с 
вътрешен двор, външна тоалетна и сграда на допълващо застрояване. 
Сградата на съда е двуетажна, с площ от 205 кв.м, с външна изолация, с 
подменени дограми и основен ремонт на покрива и подпокривното 
пространство. Сградата се отоплява изцяло с парно на газ, доставяно от 
газовата инсталация на града, а през топлите сезони се осигурява 
охлаждане с климатици /12 броя/, разположени в кабинетите и съдебните 
зали. На първия етаж са разположени двете заседателни зали, кабинета на 
единия от районните съдии, канцеларията на СИС и санитарни помещения 
/служебна тоалетна/. На първия етаж, непосредствено до входа е обособено 
гише, в което се намира съдебната охрана. На втория етаж се намират два 
кабинета на районни съдии, четири помещения – канцелария на 
деловодството /гражданско и наказателно/, регистратура, кабинет на 
съдебните секретари и помещение, в което се намира архива и сървъра и е 
обособена стая на класифицираната информация. На втория етаж се 
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помещава и службата по вписванията към съда. Пред таванското 
помещение е изградена килия за арестантите. Мазето на сградата не е 
обитаемо, заради чести наводнявания, причинявани от високите нива на 
подпочвени води. Сградата на съда е оборудвана със СОТ и охранителна 
система е с център гр. Велико Търново. 
 Съдът разполага с две съдебни зали, като те са оборудвани с 
компютърни конфигурации. От месец юли на 2014 г. в двете зали се 
внедриха системи за провеждане на съдебните заседания при звукозапис, а 
над всяка от входните им врати се монтираха информационни монитори с 
високоговорители за извикване на участниците в съдебните производства. 
Всички съдии и съдебни служители ползват самостоятелна компютърна 
конфигурация за осъществяване на своята дейност, като в съответствие със 
спецификите на трудовите функции на съответния служител 
компютърните конфигурации разполагат със /или имат достъп до/ следния 
софтуер: Операционна система “ Windows XP”, Microsoft Office, Правно 
информационна система “APIS”, Деловодна програма ”САС – съдебно 
деловодство” Деловодна програма ДСИ – JES на ЕТ “Темида - 2000” на 
Еди Чакъров. На съответните компютърни конфигурации са инсталирани 
системата за Електронно разпределение на постъпилите дела „Law Choise”, 
АИС “БЮРО СЪДИМОСТ”, Счетоводна програма “KONTO” и ТРЗ 
“АЛАДИН”. Почти всяка компютърна конфигурация е свързана с принтер, 
като някои от принтерите са комбинирани със сканиращи устройства и 
телефони с факс устройства. В Луковитския районен съд е изградена и 
функционира локална мрежа, свързваща наличните компютри, с което се 
улеснява взаимодействието между служители и съдии, подобрява се 
бързината и оперативността при изпълняване на служебните им 
задължения. В съда се ползва и системата за достъп до Национална база 
данни „Население”, като достъпът се осигурява от служител, нарочно 
определен със заповед. За управление на съдебните дела в Луковитския 
районен съд се използва разработения от „Информационно обслужване" 
АД - клон Варна деловоден софтуер САС „Съдебно деловодство” и 
неговите актуализации. Деловодната система на Луковитския районен съд 
е свързана с ядрото на Единната информационна система за 
противодействие на престъпността /ЕИСПП/, с което се подава 
информация за резултатите по наказателните дела. 
 От месец август на 2014 г. в Луковитския районен съд заработи 
система за осъществяване на електронни разплащания чрез ПОС 
терминали, като в съдебното деловодство се монтираха две устройства – 
едно за плащане на държавни такси и едно за плащане на суми по 
депозитната сметка на съда. С въвеждане на системата за гражданите се 
осигури възможност да заплащат на място дължимите от тях такси и 
разноски по водене на делата, с което им се спестява време и средства 
/плащане на високи такси за преводите/. 
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 Чрез Интернет страницата на съда /www.rs-lukovit.org/ може да се 
направи справка чрез ЦУБИПС за постановените съдебни актове от 
Луковитския районен съд, които се публикуват ежедневно, както и за 
графика на делата, насрочените през следващите месеци. На страницата са 
публикувани отчетните доклади за работата на съда през последните 
четири години, декларациите по чл. 12 от ЗПКИ, често използвани бланки 
и формуляри, Тарифата за държавните такси, които се събират от 
съдилищата по ГПК, справочна информация, включително за сметки на 
съда, вътрешните правила на съда, както и информация за обявените от 
държавните съдебни изпълнители публични продажби. 
   

Към отчетния доклад са приложени 8 статистически сведения, 
неразделна част от доклада.  
   

Председател Районен съд: 
/Пламен Пенов/ 

 


