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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 – град 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 19 453 жители, а по 

настоящ адрес - техният брой е 18 429. 

Правораздавателната дейност през 2022г. 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 31.12.2022 г. са заети и трите щатни бройки, като през 

отчетната 2022 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/ 06.06.2017 г. е назначен на 

длъжността Административен Ръководител-Председател на РС Луковит. Съдия 

Вълчев има 23 години общ юридически стаж /следовател и прокурор/, от тях 5 години 

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

С решение по протокол № 23/07.06.2022г. на СК на ВСС съдия Вълчев на 

назначен за изпълняващ функциите Административен ръководител-Председател на 

Районен съд Луковит. 

Съдия Владислава Цариградска - Съдия Цариградска има 12 години и 3 

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

„съдия в АС“ и проведена атестация през 2022 г. с оценка „Много добра“. 

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

с решение по т. 48.45 от Протокол № 3/ 21.01.2016г. Съдия Кирчева има 18 години 

общ юридически стаж, от които 6 години и 9 месеца съдийски стаж, с ранг „съдия в 

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

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

Красимир Венциславов Начев и 1 бр. Държавен съдебен изпълнител - Невена 

Антонова Георгиева.  

През отчетната година съдиите и държавният съдебен изпълнител взеха 

участия в  семинари и обучения: 

Държавен съдебен изпълнител Невена Антонова е взела участие в обучение, 

организирано от НИП на тема: “Правни проблеми в производството по 

несъстоятелност“, „Модел на правосъдие, съобразено с интересите на детето“- 

обучение за професионалисти и експерти в правосъдието, организирано от БЦНП 

Съдия Владислава Цариградска е взела участие в множество обучения, 

конференции, кръгли маси и работни групи, а именно: Конференция на тема: 

„Възнагражденията на магистратите - проблеми и решения“, организирана от БИПИ, 

работна група по дейност 1 и 3 в изпълнение на проект „Повишаване на 
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професионализма в съдебната система“ по НФМ 2021-2021“ на ВСС, дискусия на 

тема“Актуални тенденции в практиката на ЕСПЧ по гражданскоправни въпроси“, 

организирана от НИП, работна среща с представители на Норвежката съдебна 

администрация в гр.София и работно посещение на членовете на работната група в 

гр.Осло, Норвегия по проект „Повишаване  на професионализма в съдебната система“ 

по НФМ 2014-2021, кръгла маса „Правосъдие за всички: Укрепване правата на 

обвиняеми, подсъдими, осъдени и задържани с интелектуални затруднения и психо- 

социални увреждания: Трансгранични трансфери в ЕС, задържане и алтернативи“, 

организирано от БХК, участие в представяне на анализ „Упражняване на 

правомощието на българските съдилища да отправят преюдициални запитвания до 

Съда на ЕС по гражданскоправни и търговски въпроси“, организирано от НИП, 

конференция с международно участие на тема: „Независимият съд- гарант за 

справедлив процес. Ролята на съда в гарантиране на достъп до правосъдие на лица с 

увреждания“, организирана от НИП, работна среща по дейност 3 по проект 

„Повишаване на професионализма в съдебната система“ по НФМ на ВСС, работна 

визита за обмяна на опит в Германия по проект “Принципи за справедлив съдебен 

процес за хора с увреждания“, организиран от фондация „Глобална инициатива в 

психиатрията - София“, участие в кръгли маси по дейности 1 и з по проект 

„Повишаване на професионализма в съдебната система“ по НФМ на ВСС, работна 

среща по проект „От правото към справедливостта: принципи за справедлив съдебен 

процес за хора с увреждания“, организирана от ССБ, работна среща на 

професионална общност по проект „Правосъдие за деца“, организирана от 

ССБ,обучение на тема: „Модел на правосъдие, съобразено с интересите на детето“ - 

обучение за професионалисти и експерти в правосъдието, организирано от БЦНП. 

С решение по протокол № 31/ 17.08.2022г. на СК на ВСС съдия Цариградска е 

поощрена на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, като и е връчена грамота от ВСС.  

  

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 31.12.2022г. щатните бройки в администрацията са попълнени, като почти 

всички служители съвместяват по няколко длъжности, както следва: 

Административният секретар Бистра Димитрова, по длъжностна 

характеристика изпълнява функциите на „касиер“, „завеждащ регистратура“, изготвя 

статистически отчети за обжалваните и върнати от инстанционен контрол дела, 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“, справки в ЕИСПП и ел. справки в сайта 

на НАП, със заповед му е вменено задължение на лице за контакт с определеното 

длъжностно лице за защита на личните данни от ОС Ловеч, отговорник по ЗБУТ, 

представител на ГУТ . 

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

Съдебен секретар Снежанка Михайлова - секретар СИС е натоварена със 

заповед да осъществява предварителен контрол при поемане ангажименти и 

извършване на разходи във връзка със СФУК и в изпълнение на Закона за 

финансовото управление и контрол в публичния сектор. 

Съдебен деловодител Людмила Съйкова - деловодител наказателно 

деловодство, изпълнява и функциите на завеждащ „Бюро съдимост“. 

Съдебен деловодител Поля Тодорова - деловодител гражданско деловодство 

изпълнява функциите на Завеждащ регистратура Класифицирана информация, със 

заповед и е възложено да осъществява електронни справки в сайта на НАП. 

На съдебният архивар Светослава Тодорова са и възложени и деловодни 

функции по издаване и изпращане на изпълнителни листи, Служител по сигурността 

на информацията и Статистик гражданско деловодство. 

Янита Иванова Тодорова на длъжност „чистач“ при отсъствие на призовкаря 

изпълнява функциите на призовкар. 

За изтеклата отчетна година имаше множество отпуски по болест, поради общо 

заболяване. В тези периоди всички служители освен основните си функции, 

изпълняваха и допълнително възложени задачи по заместване на отсъстващите 

служители. 

През 2022г. една от служителките в служба съдебни секретари беше в 

продължителен болничен, а в последствие излезе в отпуск поради бременност и 

раждане, поради което беше проведена процедура по избор на съдебен секретар, 

назначен по заместване до завръщане на титуляра.  

През годината в продължителен болничен беше и един от тримата съдии, като 

това се отрази пряко върху натовареността на другите двама съдии и  графика на 

дежурствата.  

В тази връзка следва да се отбележи, че временните отсъствия на служители в 

отделните административни звена, затрудняват цялостния работен процес, отразяваш 

се върху възможността за използване на отпуските и оказват влияние при изпълнение 

на текущите задачи, поставяни и в без това натоварения работен график. Това налага 

спешна реорганизация в работата на отделните звена на администрацията, като всеки 

един съдебен служител изпълнява добросъвестно и отговорно възложените 

допълнителни задачи, с цел преодоляване на възникналите кадрови проблеми, което 

подпомага и работата на тримата съдии.  

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

висше образование. Болшинството от служителите са с дългогодишен стаж в 

съдебната система и натрупан опит в работата. Всички служители са преминали 

различни обучения, свързани с вменените им задължения по длъжностна 

характеристика в НИП и ДКСИ. 

През отчетната година съдебните служители участваха в голям брой обучения 

и семинари, въпреки съвместяването на функции и заместването на отсъстващи 

поради заболяване служители. 

Системният администратор взе активно участие като лектор, а и като обучаващ 

се в множество семинари организирани и ръководени от НИП на теми: „Практическо 

обучение за системни администратори: системна администрация под Windows в съд“ 

и „Използване на алтернативни средства за виртуализация“, “Практическо обучение 

за системни администратори: Системна администрация под Windows в съдебната 

система“, “Обучение за обучители“ по проект „Правосъдие през 21 век- развиване на 

професионална компетентност и интегритет на магистрати и съдебни служители“ на 

НИП, „Систематизиране на добрите практики при администриране на сървърна 
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виртуализационна инфраструктура“, „Разработване и внедряване на Единен регистър 

на съдебните заседатели“ по Дейност 2 по проект на ВСС, „Приложение на ЕИСС в 

работните процеси за управление на делата в районните съдилища“, „Мониторинг на 

мрежови услуги, ресурси на хоста и компоненти на сървъра“, „Инсталиране и 

настройка на вътрешна информационна платформа за нуждите на съда“. 

Милена Петкова - счетоводител в Районен съд-Луковит участва в обучение на 

тема: „Годишно счетоводно приключване в органите на съдебната власт. Бюджет на 

съдебната власт“, по програма на НИП, както и в семинар във връзка с ЗФУКПС, 

организиран от друга източник. 

Административният секретар, Системният администратор, съдебните 

деловодители и съдебният секретар Веселка Петкова взеха участие в обучение на 

тема: „Администриране и обработване на делата в ЕИСС“, организирано от ОС 

Ловеч, съвместно с НИП. 

Ивета Димитрова - съдебен секретар, участва в обучение на тема: „Модел на 

правосъдие, съобразено с интересите на детето“, организирано от БЦНП и в 

обучение, по програма на НИП на тема: „Практическо приложение на ЕИСС в 

работата на съдебните секретари“. 

Съдебните деловодители Поля Тодорова и Людмила Съйкова участваха още в 

два семинара, организирани от НИП на тема: „Наказателното деловодство в 

условията на работа с ЕИСС ” и „Гражданско деловодство“. 

Маргарита Георгиева – призовкар, участва в обучение на НИП на тема: 

„Практическо приложение на ЕИСС в процеса на връчване на съдебни документи“. 

Невенка Христова - съдебен секретар участва в комбинирано обучение на тема: 

„Практическо приложение на основните принципи в административната дейност на 

новоназначени съдебни служители“, организирано от 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 внедряването на Единната информационна система на съдилищата 

(ЕИСС), непрекъснато увеличаващият се документооборот, завишените изисквания в 

работата на Бюро съдимост и въвеждането на ЦИС “Съдебен статус“, както и с оглед 

непрекъснатото повишаване на изискванията към съдебната администрация, 

внедряването на нови програмни продукти /ЕИСС/, Единен регистър на съдебните 

заседатели, ЦИС „Съдебен статус“, създаването на електронни досиета по делата и 

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

текущите и дългосрочни задачи, още от предходни периоди, е налице необходимост 

от увеличаване щатната численост в администрацията, а именно с 1 брой съдебен 

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

 

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

 

Общ брой на делата за разглеждане към 31.12.2022 г. 

 

През изтеклата 2022г. общият брой на делата за разглеждане в Районен съд 

Луковит е 1235 (255 бр. останали висящи в началото на отчетния период и 978 бр. 

постъпили дела през отчетния период), от които 746 бр. граждански и 489 бр. 

наказателни дела. 

Съпоставени с броя на разгледаните дела през предходните две години, общият 
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брой на разгледаните дела през изминалата година бележи намаление - със 145 бр. по 

- малко спрямо 2021г. и със 5 бр. по-повече спрямо 2020г. 

 

 

 
 

 

 

           Постъпили дела през отчетния период 

 

Общият брой на делата, постъпили през отчетния период е 978 дела, като в 

сравнение с предходните две години се наблюдава намаление - 1190 бр. за 2021г. (с 

212 бр. по-малко) и 982 бр. за 2020г. (със 4 бр. по-малко) 

 

Вид дела 2022 г. 2021 г. 2020 г. Ръст 2021 г. Ръст 2020 г. 

Граждански 605 803 670 -198 -65 

Наказателни 373 387 312 -14 61 

ОБЩО 978 1190 982 -212 -4 
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Граждански Наказателни ОБЩО

Вид дела 2022 г. 2021 г. 2020 г. 

Разлика 

спрямо 

2021 г. 

Разлика 

спрямо 

2020 г. 

Граждански 746 895 820 -146 -74 

Наказателни 489 485 410 4 79 

ОБЩО 1235 1380 1230 -145 5 
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           Свършени дела към 31.12.2022 г. 

 

Общият брой на свършените през отчетения период дела е 926, от които 749 бр. 

в тримесечен срок (81%). Съпоставено с предходните две години, през 2021 г. те са 

били 1125, от които в тримесечен срок 959 или 85%, през 2020г.  те са били 1040, от 

които в три месечен срок 773 или 74%. Забелязва се понижение на общия брой на 

свършените дела (със 179 бр. по-малко спрямо 2021г. и със 114 бр. по-малко спрямо 

2020г.). процента на свършените дела в тримесечен срок се понижава с 4 % спрямо 

2021 г. и повишение с 7 % спрямо 2020 г. 

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

31.12.2022г./ е 309, който показател за 2021 г. е 255 бр., а за 2020 г. -190 бр. или с 54 

бр. повече в сравнение с 2021 г., съответно с 119 бр. повече спрямо 2020 г.  

В процентно изражение висящите дела в края на отчетения период съставляват 

18 % от общо разгледаните дела и 21 % от общо постъпилите за годината, като 

процентите се запазват в сравнение с предходната година. 

 

Граждански дела. 

 

През отчетната 2022г. са разгледани общо 746 граждански дела, от които 139 

бр. са висящите в началото на периода /останали несвършени от 2021г./ и 607 броя са 

общо постъпилите през отчетния период. 

От анализа на данните за последните три години е видно, че през 2021 г. са 

разгледани 895 дела, а през 2020 г. - 820 дела, т.е. през отчетната година общият брой 

на разгледаните дела е със 149 бр. по-малко от 2021 г. и съответно със 74 бр. по-малко 

спрямо 2020г. Тази разлика изразена по видове е, както следва:  брой дела по чл. 410 

и чл. 417 ГПК, постъпили през отчетната година (431 бр.) в сравнение с предходните 

две години - 581 бр. за 2021 г. и 514 бр. за 2020 г., т.е има понижение на този вид дела 

с 150 броя, спрямо 2021г.;  граждански дела по общия ред - 106, производства по чл. 
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310 ГПК – 3; административни по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ – 4; частни граждански дела –63; 

други граждански дела - 0. Съпоставено с предходните две години, постъпилите 

гражданските дела по общия ред са по-малко с 35 бр. спрямо 2021г. (141 бр. през 2021 

г. срещу 98 бр. през 2020г.),  а спрямо 2020 г. са повече с 8 бр., като тенденцията е 

към намаляване, а спрямо 2020 г. се запазва процента. 

Постъпили граждански дела 

   

 
 

          Броят на свършените дела е 593, от които 521 бр. са свършените в тримесечен 

срок или 88%. Съпоставено с предходните две години техният брой през 2021г. броят 

на свършените дела е 756 от които 692 бр. свършени в тримесечен срок (92%), а за 

2020 г. е 728, от които 584 бр. са свършените в тримесечен срок (80%). Забелязва се 

намаление на броя на свършените през отчетната година дела – със 163 спрямо 2021 

г., и с 135 по-малко спрямо 2020 г.  

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Гр.дела по общия ред

Производства по чл. 310 ГПК

Адм. дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

Частни граж. Дела

Дела по чл. 410 и чл. 417 ГПК

Други гр. дела

ОБЩО

Постъпили граждански дела

2020 г. 2021 г. 2022 г.

 
2022 г. 2021 г. 2020 г. Ръст Ръст 

Гр.дела по 

общия ред 
106 141 98 -35 8 

Производства 

по чл. 310 ГПК 
3 4 11 -1 -8 

Адм. дела по 

ЗСПЗЗ и 

ЗВГЗГФ 

4 8 0 -4 4 

Частни гр. дела 63 66 47 -3 16 

Дела по чл. 410 

и чл. 417 ГПК 
431 581 514 -150 -83 

Други гр. дела 0 3 0 -3 0 

ОБЩО 607 803 670 -196 -63 
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От свършените 593 бр. дела, решени със съдебен акт по същество са общо 498 

бр., както следва: граждански дела по общия ред - 70 бр., производства по чл. 310 

ГПК – 1 бр., административни по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ - 1, частни граждански дела -58 

бр., дела по чл. 410 и 417 от ГПК – 368 бр., други граждански дела – 0 бр. Броят на 
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Свършени граждански дела 

 

 

Брой 

свършени 

дела 

В срок до 3 месеца 
% от 

свършените 

Гр. дела по общия 

ред 
109 53 49 

Производства по чл. 

310 ГПК 
2 2 100 

Админ. дела по  

ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ 
1 0 0 

Частни гр. дела 68 55 81 

Дела по чл. 410 и  

чл. 417 ГПК 
412 411 100 

Други гр. дела 1 0 0 

ОБЩО 593 521 88 
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останалите несвършени в края на периода (висящи) дела е 153, т.е. повишение с 14 

дела спрямо 2021 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, 

ЗЗДет, ЗБЖИРБ“ - 77 бр., в това число искове за развод и недействителност на брака - 

13 дела, развод по взаимно съгласие - 16 дела, издръжка, изменение – 3 дела и 8 дела 

по ЗЗДН, „Установителни искове“ - 61 дела, следват „Частни граждански дела“ - 72 

броя. 

 

През 2022 г. са разгледани 51 дела по облигационни искове, в т.ч. 

облигационни искове между съсобственици 2 бр., искове по ЗОДОВ 0 бр. и 10 бр. 

искове по КЗ.; Вещни искове 4 бр.; Делби и искове по Закона за наследството 17 броя, 

в т.ч. Делба 15 броя, 6 броя дела по искове по КТ. 

При административните производства по ЗСПЗЗ има разгледани 12 бр. дела, 

обезпечения на бъдещи искове 2 бр. дела. „Частни граждански дела“ – 68 бр. „Частни 

производства – регламенти“ 2 бр. в т.ч. „Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска 

конвенция от 1965 г. за връчване на книжа“- 2 бр.;  „Други граждански дела“- 1 бр. 

 

При заповедните производства (чл. 410 и 417 ГПК) са разгледани 445 дела, от 

които 431 бр. са постъпили през отчетния период, от които 369 новообразувани и 62 

получени по подсъдност. 412 дела са свършени в тримесечния период, 33 са останали 

несвършени и 33 са обжалвани. Броят на разгледаните заповедни производства (445), 

отнесен към обшия брой на гражданските дела (746) е 59 %, за сравнение за 2021г. 

/597 бр. Заповедни към 895 общо граждански/ този показател е бил 66 %. 

Съотношението е високо, но не бива да се правят изводи за намаляване 

работата на съда, тъй като преобладава броят на заповедните производства по чл. 410 

ГПК (412 бр. свършени), където съдът е длъжен да връчи заповедта за изпълнение, с 

оглед стабилизирането й, както и да издаде изпълнителен лист, а в случая за 2021 г. 

/578 свършени по чл. 410 ГПК/ запазва тенденцията от 2020 година /488 свършени по 

чл.410 ГПК/.  

По заповедните производства, съдиите са постановили изцяло (283 бр.), 

отчасти (63 бр.) или отхвърляне на иска (22 бр.) по подадените заявления или са 

прекратили производствата (44 бр.), което свидетелства за задълбоченост при 

произнасянето. 

 

Наказателни дела  

 

През отчетната 2022 г. са разгледани общо 489 дела, от които 116 дела са 

висящи в началото на периода и 373 дела са постъпили през отчетния период. 

От данните за предходните две години е видно, че през 2021г. са разгледани 

485 дела, от които висящи в началото на периода са 98 дела и 387 дела са постъпили 

през годината, а през 2020 г. - разгледани са 410 дела, от които висящи в началото на 

периода са 98 дела и 312 дела са постъпили през годината. Общият брой на 

разгледаните през 2022 г. наказателни дела е с 4 бр. повече спрямо предходната 2021 

г. и със 79 бр. повече спрямо 2020 г. 
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Брой постъпили наказателни дела 

 

Видове 2022 г. 2021 г. 2020 г. Ръст - 2021 Ръст - 2020 

НОХД 135 143 94 -8 41 

НЧХД 7 2 4 5 3 

По чл. 78а НК 36 31 24 5 12 

ЧНД 120 156 117 -36 3 

ЧНД - разпити 2 1 1 1 1 

АНД 73 54 72 19 1 

Общо 373 387 312 -14 61 

             

 

 
Броят на постъпилите през отчетната 2022 г. наказателни дела бележи 

намаление спрямо предходната 2021 г. - с 14 бр., а спрямо 2020 г. – повишение с 61 

броя. 

Постъпилите през отчетния период наказателни дела по видове са, както 

следва: НОХД - 135 бр., НЧХД - 7 бр., АНД по 78а НК - 36 бр., ЧНД - 120 бр., ЧНД - 

разпити пред съдия по реда на чл. 222 и 223 НПК - 2 бр., АНД - 73 бр. 

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

тенденция за намаляване на броя на постъпилите ЧНД - през 2022 г., те са с 36 бр. по-

малко, спрямо 2021 г. и с 3 бр. повече спрямо 2020 г.,  делата по чл. 78а НК - през 

2022 г. са с 5 бр. повече спрямо 2021 г. и с 12 бр. повече спрямо 2020 г. При АНД се 

наблюдава повишение спрямо 2021 г. с 19 дела, а спрямо 2020 г. с 1 брой.   

Броят на свършените през отчетната година наказателни дела е 333, от които 

228 бр. свършени в тримесечен срок или 68%. Съпоставено с предходните две години 

техният брой за 2021 г. е 369, от които 267 бр. свършени в тримесечния срок (72%), а 

за 2020 г. - 312, от които 189 бр. свършени в тримесечен срок (61%). Процента на 

свършените в тримесечен срок наказателни дела се движи в близки граници с 2021 г. 
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Свършени наказателни дела 

 

 

 
Останалите в края на периода висящи дела са 156 бр. За сравнение с 

предходните две години - за 2021 г. този показател е 116 бр., а за 2020 г. също 98 бр., 

което обуславя извод за увеличение на броя на несвършените в края на периода 

наказателни дела. 

 

Видове наказателни дела. 

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

разглеждане по общия ред са тези за общоопасни престъпления - 83 бр., от които, 

Причиняване на телесни повреди  щети в транспорта - чл. 343, ал. 1, б „а“ и „б“ НК – 

2 дела; противозаконно отнемане на МПС – чл. 346 НК – 2 дела; състави на 

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

Следват престъпления против собствеността  36 бр., от които за кражба по чл. 194 от 

НК - 4 бр., квалифицирани състави на кражба - чл. 195, ал. 1 от НК - 15 бр., кражба 

представляваща опасен рецидив - чл. 196, ал. 1 от НК - 4 бр., привилегирован състав 

на кражбата- чл.197НК – 0 бр.;  грабеж – чл.198 НК – 1 дело;  длъжностно 

присвояване – чл.201 НК – 2 дела; привилегирован състав на длъжностно 

присвояване-чл.205 НК-1 дело; присвояване на намерена или случайно попаднала у 
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НОХД 121 78 64 

НЧХД 4 0 0 

АНД ЧЛ. 78А НК 36 27 75 

ЧНД 118 115 97 

ЧНД-разпити 2 2 100 

АНД 52 6 12 

ОБЩО 333 228 68 
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деца вещ - чл.207 НК – 1 дело; измама – чл. 210 НК – 2 дела;  

Следват престъпления против стопанството - 24 бр. 

Следват престъпленията против личността - 23 бр., от които 1 бр. за 

причиняване на тежка телесна повреда и 7 бр.  за причиняване на средна телесна 

повреда чл.129, ал 1 НК. 

Други престъпления против личността - 6 бр.,  

Престъпления против правата на гражданите – 1 бр. 

Престъпленията против брака, семейството и младежта са 8 бр. 

Престъпления против дейността на държавни органи и обществени 

организации – 3 бр. 

Престъпленията против реда и общественото спокойствие - 3 бр.;  

Документни престъпления - чл. 308 и чл. 319 НК - 2 бр.  

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

ЧНД - съдебното производство - 79 бр., от тях производство за определяне на общо 

наказание по чл. 23-27 от НК /кумулации - чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК/ - 13 бр.; 

производство по молби за реабилитация - 6 бр.; медицински мерки по чл. 89 НК - 30 

бр.; производство по чл. 24 ЗБППМН - няма, производство по чл. 24 а ЗБППМН -

няма.   

Следват ги ЧНД съдебен контрол на досъдебно производство - 49 бр., делата по 

чл. 78а НК са 46 бр., НЧХД - 9 бр., производства по чл. 155 и сл. от Закона за здравето 

- 19 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 с.Карлуково в района на 

съда. 

От поставените за разглеждане общо 117 административни наказателни дела 

най-голям е броят на делата по жалби срещу наказателни постановления по ЗДвП – 47 

бр., дела, срещу наказателни постановления на КЗП - 0 бр.,  Агенция „Митници“ - 1 

бр., НАП - 9 бр., АДФИ - 0 бр., МВР – 5 бр., срещу общини – 0 бр., Производство по 

УБДХ – 4 бр.  

АНД - производства по чл. 58а ЗАНН – по предложение на РДГ – Ловеч – 20 

броя 

 

СВЪРШЕНИ ДЕЛА. 

 

Граждански дела. 

Статистическите данни за последните три години сочат, че са свършени 

граждански дела, както следва:  

през 2022 г. – 593 дела, от които 498 със съдебен акт по същество и 95 

прекратени. 

през 2021 г. - 756 дела, от които 645 със съдебен акт по същество и 111 

прекратени. 

през 2020 г. - 728 дела, от които 614 със съдебен акт по същество и 114 

прекратени; 

Процентното съотношение на свършените дела към броя на общо разгледаните 

дела през отчетения период и през предходните три години е: 80 %  за 2022 г.84% за 

2021 г. и 89%  за 2020 г.;  Процентното съотношение на останалите висящи дела (153 

бр.) в края на отчетния период спрямо общо разгледаните (746) е 19 %, като за 2021 г. 

е 15 %, а за 2020 г. е 11 %. Процентното съотношение на свършените дела в 

тримесечен срок спрямо общия брой на свършените дела е 88 %, което разкрива  леко 
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понижение на този показател спрямо предходната 2021 г., и повишение спрямо 2020, 

където този показател е 80 % . 

 

Наказателни дела. 

 

През последните три години данните за свършените наказателни дела са 

следните: 

През 2022 г. - общо 333 бр., от тях 213 с акт по същество и 120 прекратени; 

През 2021 г. - общо 369 бр., от тях 253 с акт по същество и 116 прекратени. 

През 2020 г. - общо 312 бр., от тях 220 с акт по същество и 92 прекратени. 

Процентното съотношение на свършените към броя на общо разгледаните 

наказателни дела през отчетения период и през предходните две години е: 68% за 

2022 г. 72 % за 2021 г; 61 % за 2020 г.,  

Процентното съотношение на останалите висящи дела (156 бр.) в края на 

отчетния период спрямо общо разгледаните (485бр.) е 30 %, като това съотношение 

между същите показатели за 2020г. /98 бр. висящи и 410 бр. разгледани/ е 23%, а за 

2021 г. е също 23%,  Процентното съотношение на свършените дела в тримесечен 

срок спрямо общия брой на свършените дела е 68%, което представлява леко 

понижение спрямо 2021 г. с 4 %. 

 

ПРЕКРАТЕНИ ДЕЛА И АНАЛИЗ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ 

 

През отчетната 2022 г. има прекратени общо 215 дела. Този брой, отнесен 

спрямо броя на разгледаните дела /1235/ е 17 %, а спрямо броя на свършените дела 

/926/ – 23 % . Съпоставени с предходната 2021 г. тези показатели са (16%, респ. 20%). 

 

Прекратени граждански дела и причини за прекратяването им. 

 

Общият брой на прекратените граждански дела е 95 бр., като 89 бр. са 

прекратени по други причини, 1 бр. споразумение по чл.382 НПК и 5 бр. 

споразумение по чл. 284 НПК или спогодби по чл. 234 ГПК 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 /746 бр./ е 11,9 %, спрямо свършените /593 бр./ е 15 % и спрямо свършените с акт 

по същество /489 бр./ – 18,2 %. 

 

Прекратени наказателни дела и причини за прекратяването им. 

 

От общо прекратените наказателни дела 120 бр., 45 бр. са прекратени по 

внесени от Районна прокуратура Ловеч, ТО - Луковит споразумения по чл. 382 НПК, 

46 бр. - прекратени в съдебна фаза със споразумение при условията на чл. 384 НПК, 2 

броя върнати за доразследване  и 27 бр. - по други причини. 

Относителният дял на прекратените спрямо общо разгледаните наказателни 

дела /489 бр./ представлява 24,5 %, а спрямо свършените наказателни дела /333 бр./ е 

36 %. 

 

БРОЙ НА ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ 
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През отчетната 2022 г. са протестирани и обжалвани общо 72 съдебни акта, от 

които 44 по гражданските дела и 28 по наказателните дела. Броят на обжалваните 

актове, отнесен към броя на общо разгледаните дела /1235/, представлява 5,8 %, а 

спрямо свършените със съдебен акт по същество /711/ – 10 %. 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. Обжалваните съдебни актове в проценти нямат съществена 

промяна спрямо 2022 г. 

 

По гражданските дела. 

 

През годината са обжалвани общо 44 акта по гражданските дела. За отчетната 

година има резултат от инстанционния контрол за 57 съдебни акта, от които 18 

решения и 39 определения, като в тази бройка са включени и делата, изпратени по 

жалби през 2020/2021г. и върнати от инстанционния контрол през 2022 г. 

 

Статистиката от инстанционния контрол по съдии е следната: 

 

По граждански и административни дела: 

 

За съдия Вълчев: От общия брой обжалвани и върнати граждански дела –5 

решения, които са потвърдени ;  

2 бр. определения -   изменени- индекс 5а  

Административни - няма. 

За съдия Кирчева: От общия брой обжалвани и върнати граждански дела – 21 

бр., от които: 7 бр. решения са потвърдени- индекс 1-1, 4бр. решения отменени - 

индекс 1-3а;  

10 бр. определения, от които по 8 бр. потвърдени- индекс 1-1  и 2бр. дела – 

отменени- индекс 1-3а;  

Административни - няма 

За съдия Цариградска: От общия брой обжалвани и върнати граждански дела 

-29 бр. от които решения: 2 бр. решение – са потвърдени с индекс 1-1 и 26 бр. 

определения – потвърдени – индекс 1-1. 

1 бр. определение, е отменено- индекс 1-3а  

Административни (ГО)- няма. 

 

По наказателни дела. 

 

През 2022 г. от обжалваните и протестирани, върнати са 32 бр. акта по 

наказателни дела, като в тази бройка са включени и делата, изпратени по жалби през 

2020/2021 г. и върнати от инстанционния контрол през 2022 г., има резултат от втора 

инстанция по 32 съдебни акта, от които 23 - присъди и решения и 9 - определения. 

Статистиката от инстанционния контрол по съдии е следната: 

За съдия Вълчев от обжалваните и върнати 13 присъди, решения и 

определения, от които 4 решения и са потвърдени, 6 решения са отменени и 3 

решения са изменени. 

За съдия Цариградска от обжалваните и върнати общо 2 акта, 1 присъда/ 

решение е потвърдено, 1 определение  е отменено. 

За съдия Кирчева са обжалваните и върнати 10 присъди и  решения и 5 

определения. От тях 6 решения и 4 определения са потвърдени; 3 решения  и 1 



16 

 

определение са отменени и 1бр. решение е изменено. 

        

СПРАВКА ЗА ОБЖАЛВАНИ ДЕЛА ПРЕЗ 2022 г.  

(общо решения и определения) 

 

          НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 

СЪДИЯ ПОТВЪРДЕНИ ОТМЕНЕНИ ИЗМЕНЕНИ 

В.Цариградска 28 1  

М. Кирчева 15 6  

В.Вълчев 5  2 

ОБЩО 48 7 2 

 

НАТОВАРЕНОСТ НА РАЙОННИЯ СЪД И СЪДИИТЕ. 

 

Спрямо общо разгледаните през годината дела, натовареността е: 

          Натовареност по щат (на база 3 щатни бройки) – 34,31 дела 

          Действителна натовареност (на база 34 отработени човекомесеци) – 36,32 дела 

месечно на един съдия 

          Спрямо свършените през годината дела, натовареността е: 

          Натовареност по щат (на база 3 щатни бройки) – 25,72 дела 

          Действителна натовареност (на база 34 отработени човекомесеци) – 27,24 дела 

месечно на един съдия 

 

 2020 2021 2022 

Натовареност по щат 

- Спрямо разгледани дела 

- Спрямо свършени дела 

 

34,17 

28,89 

 

38,33 

31,25 

34,31 

25,72 

Действителна натовареност 

- Спрямо разгледани дела 

- Спрямо свършени дела 

 

34,17 

28,89 

 

51,11 

41,67 

36,32 

27,24 

 

 

          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 на продължителен 

болничен на един съдия през два месеца от годината и работа през този период на 

двама съдии, единият от които изпълнява функциите на административен 

ръководител, а при неговото отсъствие се замества от другия съдия; всеки от съдиите 

дава седмични дежурства, т.е. при наличието на двама съдии се дават дежурства през 

СЪДИЯ     ПОТВЪРДЕНИ ОТМЕНЕНИ ИЗМЕНЕНИ 

В.Цариградска 1 1  

М. Кирчева 10 4 1 

В.Вълчев 4 6 3 

ОБЩО 15 11 4 
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седмица, което включва и осъществяване на контрол върху работата на Бюро 

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

инцидентни случаи (отпуск по болест). 

   

          Броят на разгледаните и свършените дела през 2022 г. по съдии е, както следва: 

          Съдия Венцислав Вълчев е разгледал общо 492 дела, от които 305 граждански 

и 187 наказателни. От разгледаните 305 граждански дела, свършени са 244 от тях 

решени по същество - 197 и прекратени – общо 19 дела, в срок от 3 месеца - 206. 

Останали несвършени в края на периода – 61 дела. От разгледаните 187 наказателни 

дела, свършени са 139, от тях решени по същество - 88 дела и 51 прекратени, в 3 

месечен срок - 98. Останали несвършени в края на периода – 48 дела. 

       Съдия Мая Кирчева е разгледала общо 403 дела, от които 227 граждански и 

176 наказателни. От разгледаните 227 граждански дела, свършени са 166, от тях 150 

решени по същество и прекратени – общо 16 дела, в 3 мес. срок- 137. Останали 

несвършени в края на периода - 61 дела. От разгледаните 176 наказателни дела, 

свършени са 122, от тях 84 решени по същество и 38 прекратени, в 3 мес. срок- 73. 

Останали несвършени в края на периода - 54 дела. 

          Съдия Владислава Цариградска е разгледала общо 340 дела, от които 214 

граждански и 126 наказателни. От разгледаните 214 граждански дела, свършени са 

183 от тях решени по същество - 151 и прекратени – общо 32 дела, в 3 мес. срок- 178. 

Останали несвършени в края на периода - 31 дела. От разгледаните 126 наказателни 

дела, свършени са 72, от тях решени по същество - 41 дела и 31 прекратени, в 3 

месечен срок - 52. Останали несвършени в края на периода - 54 дела. 

Извън статистическите показатели, при отчитане натовареността на съдиите от 

Pайонен съд - 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.  

 

 

РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ 

 

В Pайонен съд - Луковит се извършва ежегодна атестация на съдебните 

служители, съобразно глава XXII от ПАС. Извършените действия по атестация се  

оформят документално и са съобразени с нормативните изисквания. 

Въз основа на заповед № 215/ 28.11.2022 г. на Административния Ръководител-

Председател на Окръжен съд гр. Ловеч, се извърши проверка на дейността на 

Луковитски районен съд, за периода от 01.01.2022 г. до 30.11.2022 г. 

При проверката е констатирано, че правораздавателната дейност в РС – 

Луковит е осъществявана от трима съдии, като за период от два месеца, поради 

ползване на отпуск по болест от съдия Кирчева в периода 27.04.-28.06.2022г., 
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дейността се е извършвала от двама съдии. Независимо от това обстоятелство, 

дейността в Луковитски районен съд е извършвана своевременно, надлежно и 

законосъобразно, при изпълнение на трудовите функции на съдии и съдебна 

администрация в оптимални параметри. 

След анализ на качеството на дейността на съда, с оглед резултатите от 

инстанционния контрол, по граждански дела, комисията е констатирала, че през 

проверявания период 01.01.2022-30.11.2022г. са изготвени  540 броя съдебни акта по 

граждански и частни граждански дела, от които 508 акта са постановени в 

законоустановения срок до 1 месец, 32 акта  са изготвени над срока, от които 14 акта 

в срок от 1-3 месеца и 18 акта над 3 месеца.  

При запознаване с хода на делата, комисията установила, че делата с 

постановен съдебен акт над законоустановения срок са основно на съдия Вълчев и 

съдия Кирчева, като причина за това комисията отчита, че съдия Вълчев има най-

много свършени граждански дела - 223броя, с 53 броя повече от съдия Цариградска и 

със 76 броя повече от съдия Кирчева. Друга обективна причина за забавянето 

комисията посочва фактът, че съдия Вълчев е и административен ръководител на 

съда и неговата натовареност е 100%. 

Като обективна причина за забавените съдебни актове при съдия Кирчева 

комисията посочва продължителното заболяване на същата.  

По-голямата част от гражданските дела , които са били обжалвани и са върнати 

с резултат в РС – Луковит са потвърдени и това обстоятелство навежда на извод за 

високото качество на правораздавателната дейност на съдиите. 

Броят на отменените актове спрямо потвърдените и изменените е малък- около 

12%, което води до извода за много добро качество на постановените актове. 

След анализ на качеството на дейността на съда, с оглед резултатите от 

инстанционния контрол, по наказателни дела, комисията е констатирала, че през 

проверявания период в РС - Луковит са свършени общо 286 броя наказателни дела. 

Анализът на посочените в доклада данни сочи на добра работа на съдиите в РС 

Луковит по показател приключване на делата в срок, тъй като 66% от наказателните 

дела са приключили в тримесечен срок. Отправена е препоръка от комисията за 

подобряване организацията по разглеждане и приключване на НАХ делата, поради 

факта, че едва 14% от постъпилите НАХ дела са приключили в тримесечен срок. 

През проверявания период от 01.01.2022 до 30.11.2022 г. в Районен съд 

Луковит са върнати от инстанционен контрол общо 32 съдебни акта по наказателни 

дела. Комисията констатира, че броят на отменените съдебни актове спрямо 

потвърдените и изменени е около 45%, което води до извода за добро качество на 

постановените от съдиите актове, като отправя препоръка за подобряване качеството 

при разглеждане на НОХ делата. 

При цялостната проверка се налагат изводите, че в Луковитския районен съд е 

създадена добра организация на работата на служителите и съдиите по граждански и 

наказателни дела. Голям брой от делата се разглеждат и приключват в 

законоустановените срокове, постановяват се качествени съдебни актове. 

Препоръките на комисията са, че по гражданските и наказателни дела следва да 

бъдат преодолени констатираните при някои граждански дела проблеми със забавяне 

насрочването и движението, както и изготвянето на съдебните актове в разумни 

срокове, с оглед броя на разгледаните и решени дела, както и правилното отразяване 

на резултатите в ЕИСС. По наказателните дела следва да бъдат преодолени 

проблемите при забавяне в изготвянето на мотивите и неизготвяне на съдебни актове 

по обявени за решаване АНД.  
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СТРУКТУРА НА НАКАЗАТЕЛНАТА ПРЕСТЪПНОСТ. 

 

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

разглеждане по общия ред са тези за общоопасни престъпления - 83 бр., от които: 

причиняване на телесни повреди щети в транспорта - чл. 343, ал. 1, б „а“ и „б“ НК – 2 

дела; противозаконно отнемане на МПС – чл. 346 НК – 2 дела; състави на 

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

престъпления против собствеността 36 броя, от които: за кражба по чл. 194 от НК - 4 

бр., квалифицирани състави на кражба по чл. 195, ал. 1 от НК - 15 бр., кражба 

представляваща опасен рецидив по чл. 196, ал. 1 от НК - 4 бр., привилегирован състав 

на кражбата по чл. 197НК – 0 бр.;  грабеж чл. 198 НК – 1 дело;  длъжностно 

присвояване по чл. 201 НК – 2 дела; привилегирован състав на длъжностно 

присвояване по чл. 205 НК - 1 дело; присвояване на намерена или случайно 

попаднала у деца вещ по чл. 207 НК – 1 дело; измама по чл. 210 НК – 2 дела.  

Следват престъпления против стопанството - 24 бр. 

Следват престъпленията против личността - 23 бр., от които 1 бр. за 

причиняване на тежка телесна повреда и 7 бр. за причиняване на средна телесна 

повреда чл.129, ал 1 НК. 

Други престъпления против личността - 6 бр.,  

Престъпления против правата на гражданите – 1 бр. 

Престъпление против интелектуалната собственост - 1 бр. 

Престъпленията против брака, семейството и младежта - 8 бр. 

Престъпления против дейността на държавни органи и обществени 

организации – 3 бр. 

Престъпленията против реда и общественото спокойствие - 3 бр.;  

Документни престъпления  -чл. 308 - чл. 319 НК - 2 бр.  

 

ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА ОСЪДИТЕЛНИТЕ ПРИСЪДИ, СПРЯМО 

ВНЕСЕНИТЕ ПРОКУРОРСКИ АКТОВЕ ПО ВИДОВЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ. 

 

        От общо разгледаните през 2022г., 189 бр. са наказателни дела от общ характер 

(НОХД), 45 бр. са образувани по внесени споразумения на основание чл. 382 от НПК. 

Свършени през отчетната година са 121 бр. НОХД, от които 78 дела са в тримесечен 

срок (64%), а останали несвършени в края на периода са 68 дела. От общо свършените 

121 дела, 20 дела са решени с присъда по същество, 91 дела са приключили със 

споразумения по чл. 381-384 НПК, което представлява 75 % от общо свършените. 

      Върнати на прокуратурата за доразследване - 2 дело. Прекратени по други 

причини – 8 броя.   

       През отчетната година са съдени общо 131 лица по НОХД. Осъдени са общо 

103 лица и 2 оправдателни присъди. От осъдените 103 лица, 5 лица са непълнолетни, 

лишаване от свобода до 3 години 69 лица, в т.ч условно осъдени 51 лица; лишаване от 

свобода от 3 до 15 години - 5 лица; глоба - 14 лица; пробация - 15 лица; други 

наказания - няма; наказани лица по споразумение чл. 381-384 от НПК - 82 лица. 

       През 2022 г. са разгледани 9 НЧХД. Свършени са 4 дела, от които решени по 

същество с присъда 1 бр., прекратени 3 дела по спогодба, обжалвани няма. Останали 

несвършени е 5 дела. Осъдени са 5 лица. 

       През 2022 г. са разгледани 46 АНД внесени по реда на чл. 375 НПК. Съдени 

общо 43 лица по чл. 78а НК, от които 31 лица са признати за виновни и освободени от 

наказателна отговорност с налагане на административно наказание глоба.  

       ОПРАВДАТЕЛНИ ПРИСЪДИ – през изминалия отчетен период в Районен 
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съд Луковит са поставени 2 оправдателни присъди, като са оправдани 2 лица. 

 

         БЮРО СЪДИМОСТ. 

 

През отчетната 2022г. от Бюро съдимост при Районен съд Луковит са издадени 

– 878 свидетелства за съдимост и 979 справки. За сравнение през отчетната 2021 г. от 

Бюро съдимост при Районен съд - Луковит са издадени 759 свидетелства за съдимост 

и 886 справки; издадените свидетелства за съдимост през 2020г. са 890 и 1098 

справки.  Налице е увеличение на издадените през отчетната година свидетелства за 

съдимост - със 119 повече спрямо 2021г. и с 12 по-малко спрямо 2020г. През 

отчетната 2022г. за издадени 93 повече бр. справки за съдимост спрямо 2021г. и с 119 

бр. по-малко спрямо 2020г. 

 

 2022 2021 2020 

Свидетелства за съдимост 878 759 890 

Справки за съдимост 979 886 1098 

 

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.  

  

         СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 
През  отчетната  2022г.  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 отчетната 2022г. е 203 (двеста  и 

три броя), с 27 броя /двадесет и седем броя/ повече от образуваните през 2021 година дела. 

От тях:  

•  178 бр. – с взискател  държавни учреждения и в полза на Общини, с предмет – 

парично вземане;  

•  5 бр. – с взискател банки, с предмет – парично вземане; 

•  6 бр. – в полза на юридически лица, с предмет – парично вземане; 

•  13 бр. – с взискател физически лица, от които 8 броя дела за вземания за 

месечна издръжка;  

•  1 бр.  -   за изпълнение на обезпечителни мерки. 

През 2022г. отчитаме общо 200 броя (двеста броя) прекратени изпълнителни дела. 

От тях, за първото шестмесечие на 2022г. – 89 броя (осемдесет и девет броя) 

прекратени изпълнителни дела, от които 27 броя - прекратени чрез реализиране на 

вземането, 48 броя – прекратени по искане на взискателя и прекратени по чл. 433, ал.1, т. 8 

ГПК и 14 броя, изпратени на друг съдебен изпълнител. 

 За второто шестмесечие на 2022г. отчитаме 31 броя дела – свършени, чрез 

реализиране на вземането, 66 броя дела – прекратени по искане на взискателя, по чл. 433, 

ал.1, т. 8 ГПК и по други причини и 14 броя дела – изпратени на друг съдебен изпълнител за 

продължаване на изпълнителното производство. Общият брой на делата, прекратени през 

второто шестмесечие на отчетната година е 111 броя.   

Събраните суми по изпълнителните дела за първото шестмесечие на 2022г. възлизат 

на 60 167 лв. (включително суми по изпълнителни листове, такси, допълнителни разноски, 

лихви, приети други разноски) и  105 392 лв. (включително суми по изпълнителни листове, 
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такси, допълнителни разноски, лихви, приети други разноски) - за второто шестмесечие, или 

общо за цялата 2022г. – 165 559 лв., от които 17 677 лв. държавни такси.  

 

През 2022 година в ДСИС при РС - Луковит  няма постъпили жалби против 

действията на Държавен съдебен изпълнител при РС – Луковит.  

 

Броят на изготвените за връчване призовки и книжа през 2022г. е 7 932 бр. (седем 

хиляди деветстотин тридесет и два броя), от тях – връчени  7 682 бр. (седем хиляди 

шестстотин осемдесет и два броя).  

 

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

продължава е  623 броя (шестстотин двадесет и три броя). 

 

Останалата сума за събиране е 2 107 177 лв. (два милиона сто и седем хиляди сто 

седемдесет и седем лева). 

 

СЛУЖБА ВПИСВАНИЯ 

        
През отчетната 2022 г. в Служба по вписванията са извършени общо1766 

вписвания, от които Продажби - 657 бр., Дарения - 209 бр., Замени - 6 бр., 

Ограничени вещни права - 11 бр., Наеми - 125 бр., Аренди - 130 бр., Законни ипотеки 

- 0 бр., Договорни ипотеки - 17 бр., Възбрани - 174 бр., Искови молби – 11 бр., 

Обявени завещания – 3 бр., Делби – 16 бр., Констативни нотариални актове - 193 бр., 

Актове за държавна собственост - 13 бр., Актове за общинска собственост - 16 бр., 

Други актове - 13 бр., Заличавания възбрани – 103 бр., Заличаване ипотеки - 15 бр., 

Удостоверения 220; Заверен препис – 741.  

През отчетната година са направени 8 откази за вписване. 

За сравнение през 2020 г. са извършени общо 1477 вписвания, а през 2021 г. са 

извършени 1602 вписвания - тоест през отчетната 2022година са извършени повече 

вписвания – със 164 повече спрямо 2021 г. и с  289 повече спрямо 2020 г.  

 

 2022 г. 2021 г. 2020 г. 

вписвания 1766 1602 1477 

 

        СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

   

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

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

преди около четиридесет години, в нея не са правени конструктивни преустройства. 

Съдебната сграда не е функционално пригодена с оглед броя на работещите в нея 

лица и спецификата на правосъдната дейност. Освен че е налице недостиг на работни 

помещения, съществуващите не отговарят на изискванията, както за минимална 

работна площ, така и за функционалност, сигурност и  техническа пригодност. 

Състоянието на сградата не предполага здравословни и безопасни условия на труд и 

не съответства на изискванията за достъпност и сигурност.  

На 20.10.2020г. влезе в сила Разрешение за строеж № 35/ 17.09.2020г., издадено 

от Община Луковит, с което се разрешава на Висш съдебен съвет с адрес. гр. София, 

ул. „Екзарх Йосиф“ 12, за нуждите на Районен съд гр. Луковит, ул. „Раковска“ № 6, в 

качеството на възложител, видно от Акт за частна държавна собственост N 3061 от 

21.03.2019г., вписан под номер 139, том I на Служба по вписванията при Районен съд 

Луковит, да извърши строителството на обект: „Основен ремонт на административна 
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сграда в гр. Луковит, ул. „Милин камък“ 2 и преустройството и за нуждите на 

Районен съд гр.Луковит“, който имот представлява - УПИ IX, кв. 65 по 

Регулационния план на град Луковит, ПИ с идентификатор 44327.502.2205 по 

кадастралната карта на града, с административен адрес: обл. Ловешка, гр. Луковит, 

ул. „Милин камък“ № 2, съгласно одобрен от главния архитект на Община Луковит 

проект под № 40/17,09.2020г. с части: Архитектура, Конструктивна, ВиК, Електро, 

ОВК, ЕЕ с оценка за съответствие, Геодезия, Пожарна безопасност и ПУСО. 

 С Решение от 20.01.2022г. Пленума на Висшия съдебен съвет, се възложи на 

Административния ръководител на Районен съд – Луковит, да упражни 

правомощията си по чл. 5, ал. 2, т. 7 от Закона за обществените поръчки, като 

организира, проведе и възложи обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на 

административна сграда в гр. Луковит, ул. „Милин камък" № 2 и преустройството й 

за нуждите на Районен съд - Луковит", включително като изготви и сключи 

споразумение по реда на чл. 8 от Закона за обществени поръчки с Министерство на 

икономиката и индустрията. 

Във връзка с изготвения от ДЗЗД „Горна Оряховица – 2015-2020“ работен 

проект за обект „Основен ремонт и преустройство на съществуваща административна 

сграда разположена в УПИ IX за общ. нужди, кв. 65 с идентификатор 44327.502.2205 

по КККР на гр.Луковит за нуждите на Районен съд гр. Луковит“, с възложител 

Районен съд гр.Луковит, беше проведена процедура за избор на изпълнител за 

извършване на предвидените в проекта строително-монтажни работи. 

В срока за подаване на заявления за участие /07.11.2022 г. вкл./, не бе подадено 

нито едно заявление за участие, поради което и на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от 

ЗОП, от страна на възложителя Районен съд - Луковит, бе взето решение за 

прекратяване на обществената поръчка. На основание чл. 36, ал. 1 и 36а, ал. 1 от ЗОП, 

решението беше публикувано в Регистъра на обществените поръчки и на профила на 

купувача. 

След отправено искане до ВСС бяха осигурени средства за сключване на 

договор с ДЗЗД „Горна Оряховица – 2015-2020“, с предмет: Извършване на 

актуализация на цените на видовете строително-монтажни работи, съобразени с тези 

към октомври 2022 г., към проект: „Основен ремонт и преустройство на 

съществуваща административна сграда разположена в УПИ IX за общ. нужди, кв. 65 

с идентификатор 44327.502.2205 по КККР на гр.Луковит за нуждите на Районен съд 

гр.Луковит“ - с възложител Районен съд гр. Луковит 

На 12.01.2023 г., в гр. Луковит, между Районен съд – Луковит и Обединение 

ДЗЗД „Горна Оряховица – 2015-2020“, беше сключен договор с предмет: 

актуализация на количествено-стойностната сметка на изготвения и одобрен 

инвестиционен проект за извършване на основен ремонт на административна сграда в 

гр. Луковит, ул. „Милин камък“ № 2 и преустройството й за нуждите на Районен съд 

гр. Луковит в част „Количествено-стойностна сметка“, с мотивирана обосновка на 

променените единични цени. 

През отчетната 2022 г. всички съдии са продължили активно усилията да 

защитават ефективно правата на уязвимите групи граждани – деца, хора с 

увреждания, лишени от свобода, малцинствени групи и други.  

Български център по нестопанско право, фондация Validiti, PRISM Италия и Център 

за правни ресурси Румъния, в партньорство с Районен съд-Луковит, организирано в 

рамките на проект „Щадящо правосъдие за деца: Разработване на концепция за 

социални съдебни практики“, финансиран по програмата REC (Права, Равенство и 

Гражданство) на ЕС 2014-2020. 
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Семинарът се проведе в гр. Луковит, хотел Дипломат Плаза, в периода 23-25 

февруари 2022г. 

Семинарът е част от серия пилотни обучения, посветени на щадящо децата 

правосъдие, за деца - жертви деца, заподозрени или обвинени в извършване на 

престъпление, деца с умствени увреждания, непридружени или лишени от 

родителски грижи. 

На 13.09.2022г., Районен съд - Луковит, с подкрепата на Община Луковит и със 

съдействието на близо 60 представители на ключови институции и организации от 

Община - Луковит и област Ловеч, с участието на университетски преподаватели, 

юристи и социални експерти от страната, както и хора със здравно-психични 

трудности, заедно със свои близки, участваха в кръгла маса под надслов: „Съдът 

близо до хората - предизвикателства и възможности пред ефективното осигуряване на 

правото на независим живот в общността по чл. 19 КПХУ“. Кръглата маса се проведе 

в конферентния център на хотел „Дипломат Плаза“ в гр.Луковит.  

Фокусът беше насочен към ролята на различните заинтересовани страни в 

прилагането на стандартите при гарантиране правата на хората със здравно-психични 

затруднения. Лектори в семинара бяха съдии, представители на институции, имащи 

отношение към представената проблематика, водещи експерти по правата на човека, 

медицинско право, психиатри и социални работници. 

За поредна година, на 15-18.04.2022г., в два поредни дни,  Районен съд 

гр.Луковит отвори врати за гражданите и обществеността на гр.Луковит, във връзка с 

инициативата на Висш съдебен съвет за провеждане на Ден на отворени врати в 

органите на съдебната власт. 

Беше предоставен достъп на посетителите-граждани, юристи и ученици да се 

запознаят с материалите, разказващи историята на Районен съд - Луковит  от 

създаването му до наши дни. 

В тази връзка и през двата дни имаше огромен интерес от учащи се от всички 

училища на територията на Община Луковит. Ученици от широк възрастов диапазон 

посетиха Районен съд - Луковит, като станаха съпричастни с дейностите на 

институцията, научиха детайли от работата на магистратите и съдебните служители. 

Активно участие в мероприятието взеха Председателя и съдиите, ДСИ, 

административния секретар и секретарите на съда. 

 През втория ден от инициативата бяха проведени симулации на съдебен 

процес с учащите, което предизвика още по-голям интерес у тях. 

Районен съд - Луковит беше посетен от организирани групи от училищата: СУ 

„Алеко Константинов“ гр.Луковит, ПГСС „Сергей Румянцев“ гр.Луковит, НУ „Инж. 

Вълков“ гр.Луковит, НУ „Васил Левски“ с. Торос, НУ „Христо Ботев“ с. Румянцево, 

както и от малките възпитаници на ДГ „Червена шапчица“ гр. Луковит. Учениците 

бяха запознати с историята на Районен съд - Луковит, с институцията и с нейната 

основна дейност – правораздаване, както и какви други услуги предоставя съда на 

гражданите, с организацията на работата на отделните служби. 

Към отчетния доклад са приложени статистически сведения, неразделна част от 

доклада. 

 

ВЕНЦИСЛАВ ВЪЛЧЕВ 

И.Ф. АДМИНИСТРАТИВЕН  

РЪКОВОДИТЕЛ-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 


