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 Годишният отчетен доклад за дейността на Районен съд - 
Велико Търново е изготвен на основание чл. 80, ал. 1, т. 12 от 
Закона за съдебната власт, в съответствие с указанията на Висшия 
съдебен съвет за структората и обхвата на годишните доклади и 
отразява дейността на съда през 2019 год. 
 
 В доклада в аналитичен вид са представени данни, анализи, 
изводи и предприети мерки за осъществянане на 
правораздавателната дейност на съда, съобразно изискванията на 
Конституцията на Република България, Закона за съдебната власт,  
както и в съответствие с изменеията и допълненията в 
материалните и процесуални закони. Целта на този отчет е да се 
даде обективна оценка за свършената работа, да се анализират 
всички работни процеси, като това да бъде отправна точка за 
неговото подобряване. 
 Районен съд - Велико Търново следва изпълнението на 
стратегически план, заложен в Системата за финансово управление 
и контрол, успоредно със съдебната реформа, с цел гарантиране 
върховенството на закона и независима, ефективна и прозрачна 
съдебна система. 
 Районен съд - Велико Търново обслужва община Велико 
Търново и община Полски Тръмбеш. 
 

І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
Съгласно длъжностното разписание на Районен съд - Велико 
Търново, към месец януари 2019 год. щатната численост на 
персонала е била 66 бр., разпределени, както следва: 
 
 1. Магистрати  
  
 В началото на отчетния период щатните бройки за магистрати 
са 19 броя, като от тях 1 административен ръководител - 
председател, 1 заместник административен ръководител - 
председател и 17 районни съдии, разпределени по съдебни 
състави, както следва: 10 съдии, разглеждащи граждански дела и 9 
съдии, разглеждащи наказателни дела. От посочените щатни 
бройки за магистрати през основната част от годината реално заети 
са били всички. Считано от 12.12.2017 год. съдия Анна Димова – 
Йорданова е в болнични – бременност, по чл. 163, ал. 1 от Кодекса 
на труда, след което до 19.03.2019 год. същата е в отпуск по 
майчинство по чл. 164, ал. 1 от КТ. От 01.03.2018 год. в изпълнение 
на Заповед № 102/ 28.02.2018 год. на Административния 
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ръководител на Апелативен съд - Велико Търново, съдиите Йордан 
Воденичаров и Ирена Колева са командировани в Окръжен съд – 
Велико Търново и към настоящия момент. В изпълнение на Заповед 
№ 107/ 26.02.2019 год. на Административния ръководител – 
председател на Апелативен съд – Велико Търново, съдиите 
Владимир Страхилов и Пенко Цанков са командировани в Окръжен 
съд – Велико Търново. Към края на 2019 год. съдия Страхилов все 
още е командирован в Окръжен съд, а на съдия Цанков 
командироването е прекратено считано от 25.07.2019 год. 

В изпълнение на Решение на Съдийската колегия на Висшия 
съдебен съвет по протокол № 39/ 26.11.2019 год. на 12.12.2019 год. 
Младен Димитров - заместник на административния ръководител - 
заместник председател встъпи в длъжност "Административен 
ръководител - председател" на Районен съд - Велико Търново. 

На заседание на Пленума на Висш съдебен съвет по Протокол 
№ 29/ 05.12.2019 год. е разкрита на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от 
ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Велико 
Търново. Във връзка с Решение на Съдийската колегия на Висш 
съдебен съвет по протокол № 41 от 10.12.2019 год., Десислава 
Чалъкова - Минчева – и.ф. Административен ръководител - 
председател на Районен съд - Велико Търново, е преназначена на 
длъжност “Съдия” в Районен съд – Велико Търново, считано от 
12.12.2019год. 

В края на отчетния период щатните бройки за магистрати са 20 
броя, като от тях 1 административен ръководител - председател, 1 
заместник административен ръководител - председател и 18 
районни съдии. Заетите щатни бройки са 19. Незаетата щатна 
бройка е за заместник административен ръководител - заместник 
председател. 

 
 Отработените човекомесеци на магистратите през 2019 
година са 185,4 като е постигнат възможният максимум за годината 
при този брой магистрати. 
 
 Положителен атестат за работата на магистратите в Районен 
съд - Велико Търново е високата им квалификация, като по-
голямата част от съдиите са с най-висок ранг за длъжността, 
професионален стаж и опит. 
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Състав Име Ранг Общ юр. стаж по 
чл. 164 ЗСВ 

към 31.12.2019 
год. 

Съдийски стаж 
/вкл. Съд. 
кандидат/ 

към 31.12.2019 
год. 

 
II Даниел 

Йорданов 
ВКС и ВАС 21 г., 08 м., 23 д. 21 г., 02 м., 19 д. 

III Младен 
Димитров 

ВКС и ВАС 19 г., 10 м., 28 д. 19 г., 05 м., 08 д. 

IV Кирил 
Хаджитанев 

ВКС и ВАС 20 г., 07 м., 21 д. 14 г., 07 м., 00 д. 

VII Владимир 
Страхилов 

ВКС и ВАС 21 г., 09 м., 14 д. 21 г., 09 м., 14 д. 

X Десислава 
Чалъкова 

ВКС и ВАС 22 г., 06 м., 17 д. 22 г., 06 м., 17 д. 

XI Пенко Цанков ВКС и ВАС 19 г., 11 м., 19 д. 19 г., 05 м., 06 д. 
XIII Милена 

Алексиева 
ВКС и ВАС 22 г., 04 м., 17 д. 17 г., 10 м., 07 д. 

XIV Емил Бобев ВКС и ВАС 29 г., 02 м., 29 д. 13 г., 07 м., 29 д. 
XV Димитър 

Кръстев 
ВКС и ВАС 21 г., 01 м., 29 д. 14 г., 07 м., 29 д. 

I Явор Данаилов ВКС и ВАС 20 г., 11 м., 07 д. 19 г., 05 м., 06 д. 
 V Галя Илиева АС 17 г., 08 м., 24 д. 11 г., 04 м., 00 д. 

VI Георги 
Георгиев 

ОС 09 г., 06 м., 15 д. 06 г., 06 м., 06 д. 

VIII Диана Радева ВКС и ВАС 20 г., 10 м., 08 д. 14 г., 05 м., 23 д. 
IX Йордан 

Воденичаров 
ВКС и ВАС 22 г., 09 м., 01 д. 20 г., 09 м., 02 д. 

XII Любка Милкова ВКС и ВАС 20 г., 11 м., 00 д. 18 г., 11 м., 00 д. 
XVI Владимир 

Балджиев 
ВКС и ВАС 14 г., 10 м., 29 д. 12 г., 09 м., 08 д. 

XVII Анна Димова ОС 09 г., 03 м., 00 д. 09 г., 03 м., 00 д. 
XVIII Димо Колев АС 15 г., 04 м., 00 д. 09 г., 02 м., 17 д. 
XIX Ирена Колева ВКС и ВАС 20 г., 09 м., 18 д. 20 г., 09 м., 18 д. 

     
  
 2. Държавни съдебни изпълнители 
 

Щатните бройки за държавни съдебни изпълнители през 
отчетната 2019 год. са 2. Една от тях е "Ръководител служба" и е 
заета от съдия Светлана Стайкова.  Считано от 16.10.2017 год. на 
основание чл. 68, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда по силата на 
Заповед на Министъра на правосъдието е назначена съдия 
Грациела Георгиева, която заема длъжността и към настоящия 
момент. 
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Постигнатите високи резултати на службата през отчетния 
период се дължат на професионален опит и на отличната работа на 
държавните съдебни изпълнители. 

 
 

№ Име Общ юр. стаж по чл. 
164 ЗСВ 

Стаж като ДСИ и съд. 
кандидат 

1. Светлана Стайкова 11 г., 08 м., 02 д. 11 г., 08 м., 02 д. 
2. Грациела Георгиева 14 г., 04 м., 15 д. 02 г., 02 м., 15 д. 

 
 

  3. Съдии по вписванията 
 
Щатните бройки за "Съдия по вписванията" през целия период 

са 3 и са били реално заети, като едната е и  "Ръководител" и е 
заета от съдия Мирослав Георгиев. 

 
През отчетната година съдиите по вписванията са показали 

положителните резултати, което се дължи на добрата организация 
на работния процес в службата, притежаваните от тях лични 
качества, професионален опит и дългогодишен юридически и 
съдийски стаж. 

 
№ Име Общ юр. стаж по чл. 

164 ЗСВ 
Стаж като СВ и съд. 

Кандидат 
 

1. Даниел Дочев 22 г., 04 м., 00 д. 22 г., 01 м., 15 д. 
2. Мирослав Георгиев 14 г., 09 м., 08 д. 13 г., 11 м., 28 д. 
3. Десислава Николова 13 г., 08 м., 28 д. 12 г., 06 м., 20 д. 

 
 

  
 
 
 4. Съдебна администрация 
 
 Съгласно поименното разписание на длъжностите в Районен 
съд - Велико Търново щатните бройки за съдебни служители  в 
началото на отчетната 2019 год. са били 42 броя. Действително 
заети са били 42. 
 Структурата на съдебната администрация е съобразена с 
Правилника за администрацията в съдилищата. В края на отчетния 
период длъжностите на съдебните служители в Районен съд - 
Велико Търново са разпределени, както следва: 
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 Ръководни длъжности: съдебен администратор и главен 
счетоводител; 
  
 Специализирана администрация:  

• Служба "Съдебно деловодство" състои се от завеждащ 
служба "съдебно деловодство", който е и съдебен 
деловодител и статистик и включва 9 съдебни 
деловодители; 

• Служба "Съдебни секретари" състои се от завеждащ служба 
"съдебни секретари", който е и съдебен секретар и включва 
още 14 съдебни секретари; 

• Съдебни деловодители - регистратура - 2 щатни бройки; 
• Съдебни деловодители ДСИ - 2 щатни бройки; 
• Съдебен деловодител бюро съдимост - 1 щатна бройка; 
• Съдебен архивар - 1 щатна бройка; 
• Призовкари - 3 щатни бройки. 
 

 Експертни длъжности - 3 щатни бройки: системен 
администратор, човешки ресурси и счетоводител, той и касиер. 
 

 Технически длъжности - 3 щатни бройки: Домакин, той и 
шофьор – 1 бр., чистач – 2 бр. 

 
 Съотношението на администрацията спрямо състава от 
магистрати /по щат/ в началото на 2019 год. е бил 2.21 служители 
спрямо един магистрат и 1.75 спрямо магистрати, държавни 
съдебни изпълнители и съдии по вписванията. Това съотношение е 
под средното за районните съдилища в областните центрове в 
страната . Съотношението между магистрати и специализирана 
администрация, между магистрати и обща администрация, както и 
между магистрати, съдии по вписванията, съдебни изпълнители и 
служители Районен съд - Велико Търново отново е под средното за 
районните съдилища в областните центрове в страната. 

Считано от 01.04.2019 год. е прекратено трудовото 
правоотношение със съдебния деловодител Пенка Димова, поради 
пенсиониране и бе обявен конкурс за овакантената длъжност. 
Считано от 02.04.2019 год. съдебния деловодител ДСИ - Пенка 
Атанасова е преназначена на длъжност "съдебен деловодител", 
считано от 02.04.2019 год. заема овакантената длъжност. Считано 
от 08.04.2019 год. на длъжността "съдебен деловодител ДСИ" е 
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назначен до провеждане на конкурс бивш служител на съда, 
пенсиониралата се Росица Колева. Считано от 22.04.2019 год. 
напусна Доника Недкова – завеждащ служба "съдебно 
деловодство", той и съдебен деловодител и статистик. С цел 
равномерно и справедливо натоварване на служителите в служба 
"съдебно деловодство" от същата дата на нейно място бе 
преназначена съдебен деловодител Ирена Бочукова. Овакантилото 
се място бе заето от съдебния архивар – Силва Дъртакова, считано 
също от 22.04.2019 год. Считано от същата дата на основание чл. 
68, ал. 1, т. 4 от КТ бе назначен по заместване съдебен архивар 
Невяна Колаксъзова. 

След проведен конкурс на длъжността "съдебен деловодител 
ДСИ" е назначена Юлия Донева, считано от 01.06.2019 год., от която 
дата респективно служителят Росица Колева напуска длъжността, 
която заема по заместване. 

Считано от 17.06.2019 год. съдебен деловодител Пенка 
Атанасова е преназначена на длъжността "съдебен деловодител 
ДСИ", а служителят Юлия Донева е преназначена на длъжността 
"съдебен деловодител". 

След проведен конкурс на длъжността "съдебен архивар" е 
назначена Невяна Колаксъзова, считано от 21.06.2019 год. 

Служба "съдебни секретари" през по-голямата част от 
отчетния период работи в намален състав, поради ползване на 
отпуск по майчинство от няколко служителки. Завеждащият 
службата Виктория Минчева-Пастармаджиева бе в отпуск по 
майчинство до 22.04.2019 год. Считано от 27.06.2019 год. съдебен 
секретар Виляна Цалова ползва отпуск поради бременност и 
раждане, който продължава до края на отчетния период. Считано от 
18.12.2019 год. съдебен секретар Анита Бижева също ползва отпуск 
по майчинство. 

За да се обезпечи работата на магистратите, на длъжността 
"съдебен секретар" по заместване е назначена Йоана Робова, 
считано от 17.07.2019 год. 

Във връзка с въвеждането на компютърна система Nforce за 
автоматизирана обработка на финансовата информация по 
изпълнителните дела, с оглед преразпределяне на задълженията 
на служителите в държавното съдебно изпълнение, длъжността 
„съдебен секретар ДСИ“ е трансформирана в длъжност „съдебен 
деловодител ДСИ“ и считано от 07.10.2019 год. съдебен секретар 
ДСИ Красимира Петрова е преназначена. 
 В Бюро съдимост и архива към Районен съд - Велико Търново 
по щат работят по един съдебен служител.  
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 Великотърновски районен съд би работил оптимално при 
отпускане поне на още 4 щатни бройки за служители, както следва: 
2 броя за съдебни помощници, 1 брой за съдебни секретари и 1 
брой съдебен деловодител - регистратура. 
 През отчетния период съдебните служителите са били 
недостатъчни  за обезпечаване на работния процес. Реално през 
по-голямата част от годината служителите са работили в намален 
състав, както и са обучавали новопостъпили. На всички е възлагано 
да изпълняват допълнителни дейности и са работили при повишена 
натовареност. 
 Въпреки недостига на служители, които да обезпечат 
дейността на магистратите и съдиите, съдебните служители са 
изпълнявали както основните си задължения, така и допълнително 
възложените. Положените от тях усилия през 2019 год. са намерили 
своето отражение в резултатите от извършеното им  атестиране. На 
35 от тях е поставена оценка 1 "отличен". 3 от съдебните служители 
са били повишени в ранг, поради получаване на три 
последователни оценки, не по-ниски от оценка 2 /много добър/.  
  
 5. Квалификация на магистрати и съдебни служители 
 
 Магистрати 
 През 2019 год. магистратите са участвали в семинари и 
обучения, с оглед повишаване на квалификацията им по следните 
теми: „Работна среща по Дейност 2 на проект „Качествено 
професионално обучение за повишаване ефективността на 
правосъдието”; Конференция на тема „За ефективността на 
правосъдието”, обучение „Учредяване право на строеж, договори за 
строителство, предварителни договори – облигационноправни и 
вещноправни аспекти“, семинар на тема „Особените залози и други 
търговски обезпечения – учредяване, вписване, пристъпване към 
изпълнение. Изпълнение по реда на ЗОЗ и ГПК. Особен залог върху 
търговско предприятие и други съвкупности. Проблеми. Практика.”, 
Регионално обучение на тема „Международно правно 
сътрудничество по наказателни дела - ЕЗА”, обучение: 
„Международен граждански процес – семейни спорове”, семинар, 
посветен на правото на присъствие на подсъдимите и обвиняемите 
в наказателния процес на проект „Укрепване правото на лицата да 
присъстват в наказателния процес“ (PRESENT), Кръгла маса с 
международно участие на тема: „Задължителна медиация в полза 
на страните – възможности и приложно поле“, обучение 
„Практически аспекти на гражданския процес“, обучение "Обучение 
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на обучители на съдебни заседатели", обучение: „Прилагане на 
Медийната стратегия на съдебната власт“ и обучение: „Работа с 
медиите. Практически аспекти”. 
 
  
 
 
 Съдебни служители 
 Съдебните служители от Районен съд - Велико Търново също 
са взели участие в семинари и обучения по следните теми: „Нови 
указания във връзка с финансовата дейност на БО, дадени от МФ. 
Изисквания за достоверно отчитане на информацията в ГФО за 
2018 г. Годишно счетоводно приключване”, „Начално обучение на 
съдебни служители”, обучтелен семинар за работата с новостите в 
програмна система  „JES”, обучение „Работа с текстове съгласно 
актуалните граматически правила", обучение "Съдебни секретари", 

обучение „Етично поведение на съдебния служител". 
 Съобразно правилата на Системата за финансово управление 
и контрол на съда, всеки служител е представил доклад относно 
получената квалификация. 
 
 

 
II. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

 
   
 През изтеклата 2019 година в Районен съд – Велико Търново 
са разгледани 6 881 дела, от които 4 423 броя са граждански дела и 
2 458 - наказателни дела. 
 От всички разгледани 6 881 дела 6 221 са постъпилите, като в 
това число са новообразувани 660 бр. са останали несвършени от 
предходната 2018 година. Процентното съотношение на 
останалите несвършени от предходната година спрямо всички 
разгледани дела е 10 %, а на новообразуваните – 90 %. В 
тримесечния срок са приключени общо 5 718 дела, което 
представлява 92 % от всички свършени дела.  
 
 Движението на делата в Районен съд - Велико Търново е 
отразено във формата - таблица „Годишен отчет за работата на 
Районен съд - Велико Търново през 2019 година”. 
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7014 бр. 6784 бр. 6881 бр. 

6559 бр. 6404 бр. 6214 бр. 
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ІІ.A ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
 

 1. Дела за разглеждане по общия ред към 31.12.2019 год. 
по видове. 
  
 Постъпилите граждански дела през 2019 год. , в това число са 
и админстративните дела, са  3 893, от тях 3 712 са новообразувани, 
173 са получени по подсъдност, 2 бр. са върнати за ново 
разглеждане, а 6 бр. продължават под същия номер. Останалите 
несвършени от предходната година  2018 година са 530 броя. В 
процентно съотношение несвършените от предходния отчетен 
период спрямо всички разгледани за 2019 год. 4 423 граждански 
дела е 13 %. Общо постъпилите граждански дела процентово се 
отнасят към разгледаните на 87 %.  
 Постъпилите, ведно с несвършените дела от предходния 
период формират броя на  разгледаните през 2019 год. – 4 423 бр.,  
граждански дела. От тях 1 670 бр. са по исков ред, 6 бр. са 
административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ, 2 747 бр. са частни 
граждански дела.  
 Общо разгледаните през 2019 год. граждански дела по общия 
исков ред и по видове са разпределени, както следва: 
 

Видове искове Останали 
несвършени 
от предходна 

година 

 
Постъпили 

дела 

Искове по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, 
ЗЗДет., ЗБЖИРБ 

102 бр. 511 бр. 

Облигационни искове 108 бр. 211 бр. 
Вещни искове 29 бр. 23 бр. 
Делби и искове по ЗН 52 бр. 33 бр. 
Установителни искове 191 бр. 315 бр. 
Искове по КТ 21 бр. 74 бр. 
Други граждански дела 0 бр. 0 бр. 
Административни производства 0 бр. 6 бр. 

  
 Съотношението на постъпилите граждански дела по исков 
ред/административни дела /1 173 бр. дела/ спрямо общия брой 
постъпили граждански дела /3 893 бр./ представлява 30 %.  
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 2. Частни граждански дела към 31.12.2019 год. 
 
 През 2019 год. са разгледани 2 747 броя частни граждански 
дела, от които 27 бр. останали несвършени от предходната година и           
2 720 броя са постъпили през отчетния период. 
  
 
 По видове те изглеждат така: 
 

 
 

Видове искове 

Останали 
несвършени 

от 
предходна 

година 
 

 
 

Постъпили 
дела 

Общо частни граждански дела, 
в т.ч. 

27 бр. 2 720 бр. 

Обезпечения 0 бр. 48 бр. 
Частни производства 12 бр. 798 бр. 
Частни производства – заповедни 
производства по чл.410 и чл. 417 
от ГПК 

14 бр. 1 832 бр. 

Частни производства - 
регламенти 

1 бр. 42 бр. 

  
 
 Съотношението на постъпилите частни граждански дела 
спрямо общия брой постъпили граждански дела представлява 70 %.  
 
 Частните граждански дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК 
представляват значителен дял спрямо всички граждански дела. 1 
435 бр. са постъпилите заявления по чл.410 от ГПК и 397 бр. по 
чл.417 от ГПК, които в процентно изражение съставляват 47 % от 
общия брой постъпили граждански дела. 
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 3. Сравнителен анализ на постъпленията на граждански 
 дела в съпоставка с данните от предходните три години 
 

 
  
  
 

Сравнителен анализ в табличен вид на постъпилите 
 граждански дела по исков ред с предходните три години: 

 
Видове искове Останали 

несвършен
и от 

предходнат
а 2018 
година 

 
Постъпили 

дела – 
2019 г. 

 
Постъпили 

дела – 
2018 г. 

Постъпили 
дела – 
2017 г. 

Искове по СК, ЗЗДН, 
ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., 
ЗБЖИРБ 

102 бр. 511 бр. 565 бр. 503 бр. 

Облигационни искове 708 бр. 211 бр. 213 бр. 188 бр. 
Вещни искове 29 бр. 23 бр. 56 бр. 38 бр. 
Делби и искове по ЗН  52 бр. 33 бр. 51 бр. 43 бр. 
Установителни 
искове 

191 бр. 315 бр. 398 бр. 224 бр. 

Искове по КТ 21 бр. 74 бр. 54 бр. 42 бр. 
Други граждански 
дела 

0 бр. 0 бр. 0 бр. 2 бр. 

Административни 
производства 

0 бр. 6 бр. 8 бр. 8 бр. 

 
Общо граждански 
дела по исков ред 

 
503 бр. 

 
1 173 бр. 

 
1 345 бр. 

 
1 048 бр. 
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Сравнителен анализ в табличен вид за 2019 год., 2018 год.  и 
2017 год. на постъпилите частни граждански дела: 
 

 
 

Видове дела 

Останали 
несвършени 

от 
предходната 
2018 година 

 
постъпил

и дела 
2019 г. 

 
постъпил

и дела 
2018 г. 

 
постъпил

и дела 
2017 г. 

 
Частни граждански 
дела 

 
27 бр. 

 
2 720 бр. 

 
2661 бр. 

 
 3198 бр. 

 
 Сравнителният анализ на горепосочените цифри, отразени в 
табличен вид сочи, че през 2019 год. е увеличен общият брой на 
образуваните частни граждански дела. И през този отчетен 
период може да се направи извод, че се е затвърдила тенденцията 
в гражданската материя да преобладават производствата, 
образувани по заявления за издаване на заповед за изпълнение по 
чл. 410 и заповед за незабавно изпълнение по   чл. 417 от ГПК.   
 
 4. Брой на свършените /решени/ граждански дела към 
31.12.2019 год. 
 
 Броят на свършените граждански дела през 2019 година е        
4 003, от които с акт по същество, с който искът е уважен изцяло, 
отчасти или е отхвърлен, са приключили 3 477 бр.; с определение 
са приключили 526 бр., както следва: с акт определение - спогодба 
по чл. 234 от ГПК - 48 бр., останалите 478 бр. с акт определение - 
прекратени по други причини.  

 
Видове дела 

Брой 
свършени 

дела 
 

Искове по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ 539 бр. 
Облигационни искове 222 бр. 
Вещни искове  44 бр. 
Делби и искове по ЗН  39 бр. 
Установителни искове  364 бр. 
Искове по КТ  73 бр. 
Други граждански дела     0 бр. 
Административни производства    6 бр. 
Общо свършени частни граждански дела  2 716 бр. 
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чл. 410 и чл. 417 ГПК   1 835 бр. 
други частни граждански дела   881 бр. 

  
 Свършените 4 003 бр., граждански дела, представляват 91 % 
от всички дела за разглеждане през отчетния период, като за 
предходната 2018 год. процентът е бил 88 %. 
 
 5. Решени дела по същество – анализ по видове 
   
 Най - висок е броят на приключилите с акт по същество дела 
по чл. 410 и чл. 417 от ГПК. От разгледаните общо  1 846 дела от 
този вид, приключили с акт по същество са 1 674 броя, което 
съставлява 91 %.  
 След тях се нареждат другите частни производства /частни 
производства - регламенти, др. ч.гр.д./, при които от 853 бр. 
разгледани през отчетния период с акто по същество са приключили 
738 бр. дела, което представлява 87 % от разгледаните дела. 
 На следващо място са исковете по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, 
ЗЗДет., ЗБЖИРБ, при които от 613 бр. дела за разглеждане с акт по 
същество са приключени 440 бр., като съотношението решени по 
същество – разгледани дела в групата възлиза на 72 %. 
   Следват установителните искове, като при 506 бр. 
разгледани дела от групата за 2019 год., приключени с акт по 
същество са 318 бр. или 63% от разгледаните от вида дела. 

От облигационните искове са разгледани 319 бр., с акт по 
същество са решени 154 бр., което съставлява 48 %. 

Разгледаните дела за делба са били 85 бр.,  от които с акт по 
същество са приключили 18 бр. –  21 % от разгледаните.  

На следващо място, от разгледаните вещни дела 52 бр. с акт 
по същество са приключили 30 бр. Решените по същество 
представляват 58 % спрямо разгледаните от вида.  
 През 2019 год. са разгледани 95 бр. дела по КТ. С акт по 
същество са приключили 59 бр., представляващи 62 % от 
разгледаните от този вид дела. 
 Следват частни граждански дела - обезпечения 48 бр. 
разгледани, 42 бр. свършени с акт по същество, което съставлява 
88 % от разгледаните от този вид дела. 

 През 2019 год. от вида дела административни 
производства са разгледани 6 бр. дела, като решени с акт по 
същество са 4 бр., т.е. 67 %. 

По отношение на групата „други граждански дела“, където се 
отчитат производствата, извън определените с отделни 
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статистически шифри за отчетната 2019 год. няма постъпили от 
този вид дела. 

 
 6. Брой прекратени граждански дела. Основания за 
прекратяване – анализ на причините 
 
 Общият брой на прекратените граждански дела през отчетния 
период е 526, от които 48 броя са прекратени поради постигане на 
спогодба - чл. 234 от ГПК, а останалите 478 броя са прекратени по 
други причини. 
 Основните причини за прекратяването на делата могат да се 
обособят в няколко основни групи, а именно:  
 - изпращане по подсъдност/компетентност на друг съд. За 
2019 год. по тази причина са прекратени 201 бр. дела.; 
 - оставени без разглеждане, поради недопустимост на иска 
и/или неотстраняване в срок на нередовности на исковата молба, 
съобразно указанията на съдията докладчик са 85 бр. 
 - друга причина за прекратяване на делата е оттегляне на 
исковата молба по  чл. 232 ГПК и отказ от иска по чл. 233 от ГПК. За 
2017 г. са 88 бр.;   

- неявяване на страните; смърт на страната и други –  12 бр.; 
 - поради отпадане/изчерпване на предмета, извънсъдебно 
уреждане на спора, поради невъзможност да бъдат изпълнени 
процедурните правила – 64 бр.; 

- съединяване на гражданските дела с други такива с 
идентичен предмет /чл.213 ГПК/, наличие на друго висящо 
производство със същия предмет и участници /чл.126 ал.1 ГПК/ – 11 
бр.; 
 - поради изтичане на шестмесечния срок от спиране на 
производството по взаимно съгласие на страните – 5 бр.;  

- поради повдигнат спор за подсъдност с друг съд – 12 бр. 
Изводите, които се налагат, в сравнение с предходния отчетен 

период са, че се отчита запазване в броя на прекратените дела 
поради оттегляне на исковата молба по  чл. 232 ГПК и отказ от иска 
по чл. 233 от ГПК.  

Увеличен е броят на гражданските дела, прекратени поради 
останалите посочени основания, а именно: отпадане/изчерпване на 
предмета, извънсъдебно уреждане на спора; поради невъзможност 
да бъдат изпълнени процедурните правила. 

Запазен е броят на гражданските дела, прекратени поради 
съединяване на гражданските дела с други такива с идентичен 
предмет наличие на друго висящо производство със същия предмет 



                                     

                               5000 Велико Търново, ул. Васил Левски 16                              17 
тел.: 062/615 917; факс: 062/615 917 

 

 

и участници; поради изтичане на шестмесечния срок от спиране на 
производството по взаимно съгласие на страните. 

Намалял е броят на гражданските дела, прекратени поради 
недопустимост на иска и/или неотстраняване в срок на 
нередовности на исковата молба; съобразно указанията на съдията 
докладчик; неявяване на страните; смърт на страната. 
 
 7. Несвършени дела в края на отчетния период /по видове/ 
 
 Несвършените дела в началото на 2019 година са 530 бр., а в 
края 420 бр.  
 По видове несвършените в края на отчетния период дела са 
разпределени, както следва: 
 

Видове искове Висящи дела 
 31.12.2019 год. 
Искове по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ 74 бр. 
Облигационни искове 97 бр. 
Вещни искове 8 бр. 
Делби и искове по ЗН 46 бр. 
Установителни искове 142 бр. 
Искове по КТ 22 бр. 
Други граждански дела 0 бр. 
Дела от административен характер 0 бр. 
Общо несвършени частни граждански дела 31 бр. 
ОБЩО НЕСВЪРШЕНИ ДЕЛА: 420 бр. 

 
 При анализиране на цифрите относно висящността на 
гражданските делата в края на 2019 год. /420 бр./, на 2018 год. /530 
бр./ и на 2017 год. /342 бр./.  
 За 2019 год. се отчита значително намаляване броя на 
несвършените дела спрямо 2018 год., което се дължи в голяма 
част на отмяната на чл. 61, ал. 2 от ГПК на 01.09.2018 год.  - 
спиране на изтичането на сроковете за страните през дните, 
обявени за официални празници по чл. 154, ал. 1 от КТ, както и по 
време на съдебната ваканция по чл. 329, ал. 1 от ЗСВ с изключение 
на сроковете по делата по чл. 329, ал. 3 от ЗСВ/. Тази отмяна 
доведе до намаляване на времето при администрирането на делата 
в т.ч. при размяната на книжа по чл. 131 от ГПК, отстраняването на 
нередовности чл. 129 от ГПК, насрочване за разглеждане в открито 
съдебно заседание. 
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 8. Брой на решените граждански дела в тримесечен срок. 
  
 През отчетната 2019 година до 3 месеца са приключени 3 680 
дела, което съставлява 83 % от всички разгледани 4 423 граждански 
дела. Съотношението спрямо всички свършени граждански дела     
4 003 бр. е  92 %. 
 През 2018 година до 3 месеца са приключени 3 544 дела, 
което съставлява 82 % от всички разгледани 4 348 граждански дела. 
Съотношението спрямо всички свършени граждански дела     3 818 
бр. е  93 %. 

През 2017 година до 3 месеца са приключени 3 758 дела, 
което съставлява 82 % от всички разгледани 4 527 граждански дела. 
Съотношението спрямо всички свършени граждански дела 4 230 бр. 
е  89 %. 
 Изводът е, че относително се запазва процентното 
съотношение на приключилите в 3-месечен срок граждански 
производства спрямо разгледаните и свършените дела и за трите 
периода. 
 Делата, приключили в срок над 3 месеца, са 243 бр. и 
съставляват 5 % от общия брой разгледани дела, а спрямо 
свършените дела е 6 %.  
 Делата с предмет "искове по СК - издръжка, изменение", по 
Закона за закрила на детето и Закона за защита срещу домашното 
насилие приключват на 100 % в 3-месечния срок. 
 Частните граждански дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, също 
приключват на 100 % в 3-месечния срок. 
 Една от причините за неприключване на част от гражданските 
дела в 3-месечния срок е наложилата се в последните години 
практика, страните да не изчерпват доказателствените си искания 
при размяната на книжата,  а едва след окончателния доклад по 
делото. При делата засягащи интересите на децата, предвидената 
преклузията за посочване и събиране на  доказателства на намира 
приложение.  
 
 Независимо от изброените причини се отчитат 
положителни резултати за спазване на тримесечния срок при 
приключването на гражданските производства. 
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 Отразеното в табличен вид разглежда времетраенето на 
размяната на книжата до първото по делото заседание.  
 
 Брой 

дела 
За граждански дела по 

общия ред 
За производства по чл.310  

от ГПК 
 1м. 2м. 3м Над 

3м. 
1м. 2м. 3м Над 

3м. 
2017 873 334 262 124 90 7 42 11 3 
2018 974 339 212 176 192 4 28 16 7 
2019 1 061 259 312 184 225 9 54 12 6 
 
 През 2019 год., както и през предходния отчетен период 
изводът, който би могъл да се направи е, че се е увеличил броят на 
производствата, по които размяната на книжата трае повече от три 
месеца. Основната причина за забавянето при размяната на 
книжата е необходимостта в голяма част от случаите връчването да 
се извършва чрез залепване на уведомление по реда на чл.47 от 
ГПК,  което е обвързано с брой на посещенията от страна на 
връчителя на посочения в делото адрес на ответника, и то през 
определен интервал между тях, включително и в неприсъствен ден. 
 По бързите производства нерядко има нужда от извършване 
на експертизи, които е невъзможно да бъдат готови до първото 
съдебно заседание, тъй като съдът допуска това доказателство с 
определение по чл. 312 от ГПК за насрочване на делото, в което се 
указва и срок за внасяне на депозит за експертизата.    
 С цел ускоряване на процедурата по връчване по този ред се 
наложи практиката за служебно изискване на справка от 
Национална база данни "Население" (НБДН), достъп до която е 
осигурен на съда, за установяването на постоянния и настоящ 
адрес на ответниците физически лица.   В следваща хипотеза 
това правило не се прилага, в случай че са събрани данни, че 
ответникът не живее на адреса, като при оформяне на съобщението 
от връчителя следва да се посочи източника на тези данни. 
 Законодателят е задължил съда служебно да проверява 
местоработата на ответника, местослуженето или мястото на 
осъществяване на стопанската дейност, след което да се разпореди 
връчването да бъде извършено съгласно констатираните данни. За 
целта, съдебните деловодители са снабдени с  отдалечен достъп 
до информационната система на НАП и служебно извършват тази 
проверка.   
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 9. Брой обжалвани дела. Законосъобразност на съдебните 
решения 
 
 От всички 1836 бр. свършени граждански дела, чиито съдебни 
актове подлежат на обжалване, 396 бр. са обжалваните, 
значително повече в сравнение с предходните години. 
Процентното съотношение на обжалваните дела спрямо общия 
брой подлежащи на обжалване е 22 %. Процентът на обжалваните 
дела през 2018 год. е бил 10 % и през 2017 год. - 12 %. 
 

 
 
 От върнатите с индекс от инстанционен контрол през 2019 год. 
257 бр.  граждански дела  потвърдени са 205 дела, отменени са 
22, изменените са 30. 
 Процентното съотношение на потвърдените актове - 205 бр., 
спрямо общият брой на обжалваните е 60 %. Отменените съдебни 
актове са 22 бр., което е  6 % спрямо общия брой обжалвани. 
Изменените са 30 бр., т.е. 9 % спрямо общия брой обжалвани през 
периода актове. 
 В процентно съотношение върнатите с индекс от инстанционен 
контрол граждански дела се съотнасят по следния начин: 
потвърдените актове - 205 бр., спрямо общият брой върнати с 
индекс 257 бр. е 80 %. Отменените съдебни актове са 22 бр., което 
е  8 % спрямо общия брой върнати с индекс 257 бр. Изменените са 
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30 бр., т.е. 12 % спрямо общия брой върнати с индекс 257 бр. през 
отчетния период актове. 
 Видно от така изложеното броят на потвърдените актове 
многократно надвишава този на отменените.  
 За сравнение: 
 - от върнатите с индекс от инстанционен контрол през 2018 
год. - 217 бр.  граждански дела  потвърдени са 172 дела, отменени 
са 24, изменените са 21. 
 - от върнатите с индекс от инстанционен контрол през 2017 
год. -  223 бр.  граждански дела  потвърдени са 169 дела, 
отменени са 32, изменените са 22. 
 Най - висок процент от общия брой обжалвани дела през 2019 
год. е този на постановените актове от групата граждански дела по 
общия ред – 367 броя /93%/. 
 Анализирайки справката за движението на гражданските дела 
за 2019 год., се отчита най-висок дял на обжалваните дела от 
групата на установителните искове – шифър на ред 600-1 -  150 бр., 
което съставлява 38 % от обжалваните дела. Следват 
облигационните искове – шифър на ред 200-1 – 85 бр., което е 22 % 
от обжалваните дела. 
 На следващо място са обжалваните по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, 
ЗЗДет, ЗБЖИРБ са 46 броя, което представлява 12 % от всички 
обжалвани граждански дела.  
 От исковете по КТ са обжалвани 42 броя дела и съставляват 
11 %.  
 Следват обжалваните вещни производства - 29 броя, които 
съставляват  7 %,  делбените производства - обжалвани 15 броя. 
дела, което съставлява 4 %.  
 Административните производства също са с нисък процент на 
обжалване спрямо общия брой обжалвани дела – 2 броя, което 
заема 1 % от общия дял. 
 Обжаваемостта при частните граждански дела е 
разпределена, както следва: най-голям дял заемат производствата 
по чл. 410 и чл. 417 ГПК – от тях обжалвани са 20 бр. Те 
представляват 5 % от общия брой обжалвани дела. Останалите 
обжалвани частни граждански дела /други частни производства и 
обезпечения/ са 7 на брой, което формира 2 % от обжалваните 
граждански дела за отчетния период. 
 
        Анализ на движението на гражданските дела за 2017 год.,  
2018 год. и 2019 год.  
  



                                     

                               5000 Велико Търново, ул. Васил Левски 16                              22 
тел.: 062/615 917; факс: 062/615 917 

 

 

 При анализиране на движението на гражданските дела за 
последните три години се налага изводът, че се запазва 
процентното съотношение на приключилите в тримесечен срок 
дела: за 2019 год. - 93 %,  за 2018 год. -  93 %  и за 2017 год.  - 
89%. 
 Освен бързина на производството, посочените по  горе 
данни и най-вече тези от инстанционния контрол, сочат и за  
високо качество на работата на гражданските състави през 
изминалата година.  
 
 
 
 II Б. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 
 
 1. Дела за разглеждане към 31.12.2019 год. по видове.  
 
 Постъпилите наказателни дела през 2019 год. са 2 328, а  
останалите несвършени от предходната 2018 год. са 130 дела. 
Процентното съотношение на останалите несвършени от предходен 
период наказателни дела спрямо всички разгледани за 2019 год. 
наказателни дела –  2 2458 бр., е 5 %, а на постъпилите 
наказателни спрямо разгледаните представлява  95 %. 
  
 В табличен вид постъплението на наказателните дела общо за 
разглеждане и останалите несвършени дела изглежда така: 
 

Видове наказателни 
производства 

Останали 
несвършени 

дела в 
началото на 

периода 

Общо 
постъпили 
дела през 
отчетния 
период 

Общо 
дела за 

разглеж-
дане през 
отчетния 
период 

НОХД  36 бр. 270 бр. 306 бр. 
НЧХД 10 бр. 28 бр. 38 бр. 
АНД - чл. 78 а НК 6 бр. 38 бр. 44 бр. 
ЧНД 8 бр. 1348 бр. 1356 бр. 
АНД-НАХД 70 бр. 644 бр. 740 бр. 
  
 Постъпилите през 2019 година наказателни дела са 2 328 бр. 
което е с 70 броя по-малко в сравнение с постъпленията от 
предходната 2018 година. 
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 Висящите наказателни дела в началото на 2019 год. са 130 
бр. като за сравнение  през предходните периоди са, както следва: 
2018 год. - 138 бр. и  2017 год. – 129 бр. 
 В графичен вид постъплението на новообразуваните 
наказателни дела през годините изглежда така: 
 

 

 
 
 2. Сравнителен анализ по видове. 
 
 През изминалата 2019 година постъпилите частни 
наказателни дела са  1 348 броя, като в сравнение с 2018 година те 
са били  1 442 броя.  
 Съотношението между постъпилите частни наказателни дела 
и общо постъпилите наказателни дела е запазено спрямо 
предходната година, като за отчетната година е 58 %, и съответно 
60 %  за 2018 год. 
 Постъпилите НАХДела бележат увеличение, като за  2019 год. 
те са 644 бр., за 2018 год. са 501 бр. 
 През 2019 год. те са 28 % от постъпилите наказателни дела, а 
2018 год. са съставлявли 21 %. Някои от тези производства се 
отличават със сложност, която се дължи на честата промяна в 
последните години на материалните закони, в рамките включително 
и на отчетната година. 
 Постъпилите НОХД през 2019 год. са 270 бр., за сравнение с 
2018 год. са 361 бр., а през през 2017 год. 301 бр., което изразява 
намаляване на броя на постъпилите дела от общ характер. 
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 Запазена е тенденцията от предходните години и най-голям 
отново е делът на общоопасните престъпления, където 
постъпленията за  2019 год. са 133 бр., за 2018 год. са 191 бр. и 
през 2017 год. е 147 броя. 
 През 2019 година престъпления против собствеността – 
кражба, грабеж, измама, документна измама, присвояване, са 
постъпили 89 бр., за 2018 год. са постъпили 91 бр., като през 2017 
год. са постъпили 99 бр.  
 Престъпленията против реда и общественото спокойствие - 11 
бр., документи престъпления - 9 бр., против дейността на 
държавните органи и обществените организации - 4 бр., против 
стопанството са 4 бр., престъпления против личността - телесни 
повреди - 7 бр., други престъпления против личността - 11 бр. 
престъпленията против брака, семейството и младежта 3 бр. и  
престъпления против правата на гражданите - 1 бр. 
 Постъпилите през 2019 година НОХД 270 бр. представляват 
12 %, от всички постъпили наказателни дела.  За сравнение 
постъпилите през 2018 година НОХД 361 бр. представляват 15 %, 
от всички постъпили наказателни дела.   
 Делата по чл. 78 А от НК, които през 2019 година са 38 бр., 
през 2018 година са 62 броя и през 2017 год. 65 бр. Тук данните 
показват намаляване нивото на постъпления от този вид през 
отчетната 2019 год. 
 Запазена е тенденцията най-малко постъпления да имат 
делата от наказателно частен характер, образувани по тъжба на 
пострадалия, през отчетната 2019 год. са 28 бр., през 2018 година 
са 32 броя, като за 2017 год. са били 19.  Следва да се отбележи 
обаче намаляване на броя постъпили НЧХДела през отчетния 
период спрямо предходния.  
 
 3. Брой свършени /решени/ наказателни дела в края на 
2019 година 
 
 От общо разгледаните 2 458 броя наказателни дела са 
свършени 2 218 броя, т.е. 90 % представляват свършените дела  
спрямо всички разгледани наказателни дела. За 2018 год. са били          
2 536 бр. за разглеждане, от които 2 406 бр. свършени – 95 %, а за 
2017 год. - 2 442 бр. за разглеждане, от които  2 304 бр. са 
свършени, което съставлява 94 % от разгледаните. 
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Видове наказателни 
дела 

 
Общо дела за 
разглеждане 

Свършени дела 
 

НОХД  306 264 
НЧХД 38 24 
АНД - чл. 78 а НК 44 38 
ЧНД 1356 1333 
АНД-НАХД 714 559 

  
 Запазената е тенденцията от предходния отчетен период и 
през 2019 год. също е най - голям е броят на свършените частни 
наказателни дела - 1 333 бр. и съставляват  60 % от всички 
свършени дела. От тези 1 333 броя – 303 бр. са ЧНД от 
досъдебното производство, а останалите 1 030 бр. са ЧНД от 
съдебното производство, в т.ч. разрешения по ЗЕС,  кумулации, 
реабилитации, принудителни медицински мерки по НК, 
производства по ЗБППМН.  
 За сравнение с предходния отчетен период през 2018 год. 
също е най - голям е броят на свършените частни наказателни дела 
- 1 442 бр. и съставляват  60 % от всички свършени дела. От тези 1 
442 броя – 404 бр. са ЧНД от досъдебното производство, а 
останалите 1 038 бр. са ЧНД от съдебното производство, в т.ч. 
кумулации, реабилитации, принудителни медицински мерки по НК, 
производства по ЗБППМН.  
 От разгледаните през 2019 год. 714 бр.  НАХДела са 
свършени 559 бр., които представляват 25 % от всички свършени 
дела. 
 Броят на свършилите наказателен общ характер дела /НОХД/ 
е 264 бр., което е 12 % от всички свършени наказателни дела.  
 От вида административно наказателни дела /АНД/ свършени 
са 38 бр., които представляват 2 % от всички свършени. 
 Процентът на свършените НЧХД – 24 бр. през 2019 год. 
спрямо свършените дела е 1 %. 
 
 4. Брой на решените наказателни дела по същество. 
Анализ по видове. 
 
 Общият брой на свършените наказателни дела от общ 
характер са 264 броя, от тях със съдебен акт по същество присъда 
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са 44 броя, 216 броя са приключили със споразумение, 2 броя – 
върнати за доразследване на прокурора и 2 броя са прекратени по 
други причини. 
 Наказателните от общ характер дела приключили с акт по 
същество през отчетния период са разпределени, както следва: 
 
 

 

Общо 
свършени 

с акт по 
същество 

Свършени 
дела с акт 

– 
присъда/ 
решение/ 

 
 

Свършени 
дела с акт - 

споразумение 
ВСИЧКО НОХД  255 44 211 
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА - 
ТЕЛЕСНИ ПОВРЕДИ 6 1 

 
5 

ДРУГИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
ЛИЧНОСТТА - ЧЛ.142 НК - ЧЛ. 159 Г  НК 7 3 

 
4 

ПРЕСТ. П-В ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ 1 0 1 

П-Я П-В БРАКА, СЕМЕЙСТВ. И МЛАДЕЖТА 2 1 
 

1 
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ П-В СОБСТВЕНОСТТА 74 19 55 
ПРЕСТЪПЛ. ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО 6 2 4 
П-Я ПРОТИВ Д-ТА НА Д.ОРГ. И ОБЩ. О-ИИ 5 0 5 
П-Я П-В СПОРТА – чл.307б – чл.307е НК 0 0 0 
ДОКУМЕНТНИ  ПРЕСТЪПЛЕНИЯ - чл. 308 - 
чл. 319 НК 9 1 8 
П-Я ПРОТИВ РЕДА И ОБЩ. СПОКОЙСТВИЕ 9 1 8 
ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 136 16 120 
П-Я ПРОТИВ ОТБР.С-Т НА РЕПУБЛКАТА И 
ВОЕННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 0 0 

 
0 

  
 От вида НЧХДела приключили с акто по същество са 9 бр. 
 С решение по същество са плиключили 37 бр. наказателни 
дела по чл. 78 А от НК.  
 С акт по същество от вида ЧНД са приключени 1 306 бр. от 
които 295 бр. - ЧНД от досъдебното производство и 1 011 бр. ЧНД 
от съдебното производство. 
 От 559 приключили НАХДела 458 бр. със съдебен акто по 
същество. 
 
 5. Брой прекратени наказателни дела – анализ на 
причините. 
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 Броят на прекратените през изтеклата година наказателни 
дела е 364 броя, срещу 495 броя  за 2018 год. и 401 бр. за 2017 
год. 
 
 Прекратените НОХД през 2019 год. са 220 бр. срещу 296 бр. 
за 2018 год. От тях 283 бр. са приключили с акт по същество 
споразумение. От 211 бр. НОХД, приключили със споразумение, 
147 бр. са внесени и одобрени от съда споразумения, 64 бр. 
внесени с обвинителен акт и приключили с акт по същество 
споразумение. Останалите 9 бр. прекратени дела са приключени, 
както следва: 2 бр. са върнати за доразследване, 5 бр. са внесени и 
неодобрени от съда споразумения, 1 бр. изпратено по подсъдност и 
1 бр. прекратено поради смърта на подсъдимия. 
 
 През 2019 год. съотношението между внесени обвинителни 
актове /111 бр./ и върнати за доразследване от открито 
разпоредително заседание е 2 %. Съпоставка с предходната година 
не би могла да бъде анализирана, тъй като в двата периода са 
действали различни процесуални разпоредби.  
 През 2018 год. съотношението между внесени обвинителни 
актове /170 бр./ и върнати за доразследване от открито 
разпоредително заседание е 3 %. 
 За справка, през 2017 год. съотношението между внесени 
обвинителни актове /159 бр./ и прекратени и върнати на 
прокуратурата за доразследване от закрито разпоредително 
заседание е 1 %. Процентът на съотношението между внесени 
обвинителни актове и прекратени и върнати за доразследване на 
прокуратурата от открито съдебно заседание е 2 %. 
 Съпоставката на горните цифри сочи, че с въведеното 
изменение на НПК /глава XIX, "Предаване на съд и подготвителни 
действия за разглеждане на делото в съдебно заседание", ДВ бр.63 
от 04.08.2017 г., в сила от 05.11.2017 г./ не е оказало положителен 
ефект върху броя на върнатите за доразследваните дела. 
  
 През 2019 год. от вида дела АНД има 1 бр. прекратено дело. 
 Прекратените ЧНД през 2019 год. са 27 бр. 
 Прекратените НАХД за 2019 год. 101 бр., а през  2018 год. 135 
бр.  
 Причините за прекратяване на този вид дела са различни –  
изпратени по подсъдност в друг съд дела, неподлежащи на 
обжалване административни актове, както и неподаване на жалбата 
срещу постановлението в срок, поради недопустимост на 
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производството /лицето, подало жалбата е нелигитимен 
жалбоподател/. 
 Прекратените наказателни дела от частен характер за 2019 
год. са 15 бр. 
 Прекратените наказателни дела от частен характер за 2018 
год. са 22 бр. или със 7 броя дела в по-малко прекратени нчх дела. 
  
 
 6. Несвършени дела в края на отчетния период – 31.12.2019 
год. /по видове/ 
 Останалите несвършени в края на отчетната 2019 год. са 240 
бр. срещу 130 бр. за 2018 год. и 138 за 2017 год. 
 
             

 

 
 
 От приложената графика е видно, че най - голям брой 
несвършени дела в края на 2019 год. са от вида НАХД – 155 бр., 
следвани от НОХД – 42 бр., ЧНД – 23 бр., НЧХД – 14 бр., АНД – 6 
бр. или общо в размер 240 броя. 
 В сравнение с предходните два периода е завишен общият 
брой на несвършените дела, като към края на 2018 год. са били 130 
бр., а към края на 2017 год. - 138 бр. 
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 7. Брой решени наказателни дела в тримесечен срок. 
Бързина на наказателното производство. 
 
 През 2019 год. в срок „до 3 месеца” са приключили общо         
2 038 бр. наказателни дела, които представляват 92 % от общо 
свършените 2 218 наказателни дела.  
 Най - висок процент разгледани и решени в 3-месечния срок  
наказателни дела за 2019 год., както и през предходните години, са 
от вида ЧНД – 1 331 бр., които приключват в този срок на 100 %.  
 На следващо място приключили в 3-месечен срок са делата от 
вида НАХД, а именно 430 бр. съставляващи 77 % от всички 
приключили НАХД. 
 Следват делата от вида НОХД, като за отчетния период 236 
броя са приключили в 3-месечния срок и представляват 89% от 
приключилите НОХД. 
 От делата по чл. 78 А от НК – АНД са приключили в З-месечен 
срок 33 бр. и представлява  87 % от общо приключилите. 
   
 В тримесечен срок дела от вида НЧХД през 2019 год. са 
приключени 8 бр. дела, което съставлява 33 % от общо 
приключилите от този вид дела. 
 
 
 8. Брой обжалвани и протестирани наказателни дела. 
Законосъобразност на  наказателното производство. 
 
 През 2019 год. са обжалвани/протестирани общо 266 бр. 
наказателни дела. От върнатите след обжалване актове 200 бр. са 
потвърдени, 40 бр. отменени и  10 бр. са изменени.    
 През 2018 год. са обжалвани/протестирани общо 294 бр. 
наказателни дела. От върнатите след обжалване актове 209 бр. са 
потвърдени, 40 бр. отменени и  18 бр. са изменени.    

През 2017 год. са обжалвани/протестирани общо 264 бр. 
наказателни дела. През същия отчетен период върнатите с 
резултат от въззивна инстация са разпределени, както следва:  200 
бр. са потвърдени, 45 бр. отменени и 22 бр. изменени. 
 Съотношението на потвърдените през 2019 год. спрямо 
обжалваните/протестираните и върнати дела е 80 %, на отменените 
е 16 % и на изменените 4 %.       
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 Съотношението на потвърдените през 2018 год. спрямо 
обжалваните/протестираните и върнати дела е 71 %, на отменените 
е 14 % и на изменените 6 %.       

Съотношението на потвърдените през 2017 год. спрямо 
обжалваните/протестираните и върнати дела е 76 %, на отменените 
е 17 % и на изменените 8 %.    
 Анализът на обжалваемостта сочи, че броят на обжалваните и 
протестираните съдебни актове през 2018 год. е увеличен, а в 
сравнение с 2017 год. е запазена обжалваемостта. 
 

 
 Най - висок е процентът на обжалваните дела от вида НАХД – 
171 бр. за 2019 год. 

На следващо място са делата от вида ЧНД, обжалвани 47 бр. 
през 2019 год. 
 Следват обжалваните и протестирани от вида НОХД  в нашия 
съд е 21 бр. Най-голяма част от тях са обжалвани/протестирани 
дела от вида „Общоопасни престъпления“ през 2019  год. – 8 броя, 
Тяхното процентното съотношение спрямо общия брой обжалвани 
НОХД е 38 %.  
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При делата от вида НЧХД обжалвани са 9 бр. дела и на 
последно място АНД по чл.78 а НК – 7 бр. 
 
  
 
 9. Брой, конкретизация и причини на оправдателните 
присъди. 
  
 Оправдателните актове във Великотърновски районен съд 
през изтеклата  2019 год. са 14 бр.(като оправданите лица са 18), за 
2018 год. са 9 бр. и през 2017 год. са 15 бр. 
 По НОХД за 2019 год. е произнесена 4 оправдателна присъда, 
за 2011 год. са произнесени 5 бр. оправдателни присъди и за 2017 
год. са произнесени 5 оправдателни присъди, като оправданите 
лица за 2019 год. е 5 бр., 2018 год. са 1 бр., 2017 год. са 5 бр. 
 Оправдателните присъди по НЧХ делата за отчетната 2019 г. 
са 6 бр., за сравнение – през 2018 год. са 7 бр., като оправданите 
лица са съответно: за 2019 год. - 9 лица, за 2018 – 10 лица, за 2017 
год. са 8.  
 Оправдателните решения по АНД  за 2019 год. - 4 бр., за 2018 
год. са 1 бр. и за 2017 год. са 3 бр. 

Заключението което следва да се направи, че в сравнение с 
предходната година е увеличен броят на оправдателните 
присъди/решения.  
 
 
 10. Структура на осъдената престъпност  

 
През отчетната 2019 год. общо 273 са лицата, съдени в 

наказателните производства от общ характер, като 5 от тях са  
оправдани и съответно 267 са осъдени. Най-голям дял заемат 
общоопасните престъпления, по които са съдени 136 лица. На 
следващо място са престъпленията против собствеността – 86 
съдени лица, от които 82 осъдени и 4 оправдани.  

При  НЧХДелата от 12 съдени лица, 9 са оправдани, а 3 са 
осъдени. 

При АНД по чл.78а от НК от 38 съдени лица,  4 оправдани 
лица, 34 са освободени от наказателна отговорност по чл.78а от НК, 
като 33 са с наложено административно наказание глоба, а 1 брой 
лице е с наказание обществено порицание. 
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 10.1 Наказана престъпност с влязла в сила присъда и 
осъдени лица. Брой на осъдените и брой на оправданите с 
влязла в сила присъда. 
 
         Влезлите в сила присъди през 2019 год. са 43 бр., от които 36 
бр. са осъдителни присъди и 7 бр. оправдателни. От тези 7 бр. 
оправдателни присъди 2 бр. са по НОХД и също 5 бр. по НЧХД.  
 През 2019 год. броят на осъдените непълнолетни лица по 
НОХДела е 4, като за 2018 год. броят на осъдените непълнолетни 
лица е 5 и съответно 6 бр. за 2017 год. 
 Значително е намалял броят на осъдените лица по 
споразумения спрямо предходните години –  220 броя за 2019 год., 
294 броя през 2018 год., в сравнение с 250 броя през 2017 год.  
 За отчетния период е намалял значително броят на делата 
при които е използван институтът на съкратеното съдебно 
следствие, като през 2019 год., спрямо предходните две години, 
е 18 бр. дела, за 2018 год. са 25 бр. и за 2017 год. са 27 бр. дела. 
 
 
 10.2 Относителен дял на осъдителните присъди спрямо 
внесените прокурорски актове по видове престъпления. 
 
 От разгледаните през 2019 год. НОХД и АНД - 78а НК 350 
броя, приключили с осъдителен акт са 342 бр., а оправдателните 
присъди/решения са 8 бр. В процентно съотношение осъдителните 
присъди/решения са 98 % спрямо разгледаните прокурорски актове.  
 Постъпили за разглеждане 270 дела от общ характер, като 
разликата до общо разгледаните 306 НОХД, представляват 36 бр. 
останали несвършени от предходната година. От общо постъпилите 
дела за разглеждане, осъдителните актове с акт по същество 
присъда са 44 бр., а 211 бр. са приключили със споразумение. 
  
 За 2018 год. постъпили за разглеждане 361 дела от общ 
характер, като разликата до общо разгледаните 409 НОХД, 
представляват 48 бр. останали несвършени от предходната година. 
От общо постъпилите дела за разглеждане, осъдителните актове с 
акт по същество присъда са 77 бр., а 283 бр. са приключили със 
споразумение. 

През 2017 год. са внесени за разглеждане 301 дела от общ 
характер, като разликата до общо разгледаните 342 НОХД, 
представляват 41 бр. останали несвършени от предходната година. 
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От общо постъпилите дела за разглеждане, осъдителните актове с 
акт по същество присъда са 66 бр., а 223 бр. са приключили със 
споразумение. 
 Съотношението на делата, които са приключили с осъдителни 
присъди и споразумения, спрямо разгледаните наказателни дела от 
общ характер през 2019 год. е 83 %. 
 Изнесените данни сочат, че все по-рядко е използван 
института на споразумението, поради ползването на привилегията 
на закона за прилагане на чл. 55 от НК. 
  
 10.3 Дела със значим обществен интерес във ВТРС.  
 
 За отчетната 2019 год. няма разглеждани в Районен съд -
Велико Търново дела със значим обществен интерес, които да 
попадат в Списък 1 – дела, наблюдавани от Европейската комисия. 

 
 

 Съпоставителен анализ на движението на делата през 
2019 година, 2018 година и 2017 година – Приложение към 
настоящия доклад. 
 

В следващата таблицата са посочени обобщени данни за 
движението на разгледаните дела в Районен съд - Велико 
Търново съответно за 2019 год., 2018 год. и 2017 год. 

 
Показатели 

 
2019 г. 2018 г. 2017 г. 

Висящи дела в началото на 
периода 

660 бр. 480 бр. 455 бр. 

Постъпили дела 6221 бр. 6404 бр. 6559 бр. 
Общ брой дела за разглеждане 6881 бр. 6884 бр. 7014 бр. 
Свършени дела 6221 бр. 6224 бр. 6534 бр. 
Свършени дела в срок до 3 месеца 5718 бр. 5775 бр. 5888 бр. 
Със съдебен акт по същество 5331 бр. 5286 бр. 5653 бр. 
Прекратени производства 890 бр. 938 бр. 881 бр. 
Обжалвани/протестирани дела 266 бр. 487 бр. 489 бр. 
Върнати от инстанционен контрол: 250 бр. 484 бр. 490 бр. 
                  - потвърдени 200 бр. 381 бр. 369 бр. 
                  - отменени 40 бр. 64 бр. 77 бр. 
                  - изменени 10 бр. 39 бр. 44 бр. 
Висящи дела в края на периода 660 бр. 660 бр. 455 бр. 
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III. АНАЛИЗ НА НАТОВАРЕНОСТ /ПО ЩАТ И ДЕЙСТВИТЕЛНА/ ПО 
НАКАЗАТЕЛНИ И ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА. АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА 

НА СЪДИИТЕ 
 
 В края на отчетната 2019 година щатната численост на 
магистратите е 20. Фактически заети през по голямата част от 
годината са били всичките 16 броя. Средната натовареност 
спрямо общия брой дела за разглеждане по щат през 2019 год. на 
един съдия е 28.67 дела на месец, а действителната 
натовареност е 37.11 дела на съдия спрямо всички разгледани. 
 Натовареността по щат спрямо всички свършени дела на един 
съдия на месец е 25.92 дела, а действителната натовареност на 
един съдия спрямо свършените дела е 33.55 дела на месец. 
 Натовареността на гражданските съдии спрямо общия брой 
разгледани граждански дела по щат е 36.86 дела на месец, а 
натовареността на наказателните съдии спрямо общия брой 
разгледани наказателни дела по щат е 22.76 броя дела. 
 Натовареността на гражданските съдии спрямо общия брой 
свършени граждански дела по щат е 33.36 дела на месец, а 
натовареността на наказателните съдии спрямо общия брой 
свършени наказателни дела по щат е 20.54 дела на месец. 
 За сравнение през 2018 година щатната численост на 
магистратите е 19. Фактически заети през цялата година са били 
всичките 16 броя. Средната натовареност спрямо общия брой дела 
за разглеждане по щат през 2018 год. на един съдия е 30,19 дела 
на месец, а действителната натовареност е 35,48 дела на съдия 
спрямо всички разгледани. 
 Натовареността по щат спрямо всички свършени дела на един 
съдия на месец е 27,30 дела, а действителната натовареност на 
един съдия спрямо свършените дела е 32,08 дела на месец. 
 Натовареността на гражданските съдии спрямо общия брой 
разгледани граждански дела по щат е 36,23 дела на месец, а 
натовареността на наказателните съдии спрямо общия брой 
разгледани наказателни дела по щат е 23,48 броя дела. 
 Натовареността на гражданските съдии спрямо общия брой 
свършени граждански дела по щат е 31,82 дела на месец, а 
натовареността на наказателните съдии спрямо общия брой 
свършени наказателни дела по щат е 22,28 дела на месец. 
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Анализ на дейността на съдиите в Районен съд  -   Велико 
 Търново  за 2019 год. 

 
С цел справедливо и равномерно разпределение на 

работата между гражданските и наказателните състави, и след 
проведено общо събрание със заповед на административния 
ръководител, считано от 16.04.2018 год. образуваните частни 
граждански дела от вида заповедно производство се 
разпределят за разглеждане на 100 % между всички магистрати, 
която заповед действа и през цялата 2019 год. Това се наложи с 
оглед командироването на 2-ма съдии разглеждащи граждански 
дела - Й. Воденичаров и И. Колева. И през 2019г., 
необходимостта от разглеждане на този вид дела от всички 
състави не бе отпаднала.  

 
  Районен съдия Явор Данаилов е разгледал 455 броя дела, 73 
от които са били несвършени в началото на отчетния период и 382 
броя – постъпилите през него. Приключил е 403 броя дела, 370 от 
които в 3-месечен срок, което съставлява 92 % от приключените 
дела на състава. Действителната натовареност спрямо общия брой 
разгледани и общия брой свършени дела за 2019 год. на база 
отработените човекомесеци е със средномесечни стойности, както 
следва: 37,92 към дела за разглеждане и 33,58 към свършени дела. 
 За отчетния период съдия Явор Данаилов има обжалвани 57 
броя съдебни актове. От върнатите с индекс от инстанционен 
контрол в същия този период 37 броя, 25 са потвърдени, което 
представлява 68 % , 5 са отменени /в т.ч. един бр. обезсилено, 
поради сключване на съдебна спогодба пред въззивната 
инстанция/, което съставлява общо 14 % и 7 изменени, което е 19 % 
от общия брой върнати с индекс дела на състава.    
 
 Районен съдия Галя Илиева е разгледала 445 броя дела, 46 
от които са били несвършени в началото на отчетния период и 374 
броя – постъпилите през него. Приключила е 387 броя дела, 338 от 
които в 3-месечен срок, което съставлява 87 % от приключените 
дела на състава. Действителната натовареност спрямо общия брой 
разгледани и общия брой свършени дела за 2019 год. на база 
отработените човекомесеци е със средномесечни стойности, както 
следва: 37,08 към дела за разглеждане и 32,25 към свършени дела. 
 За отчетния период съдия Галя Илиева има обжалвани 45 
броя съдебни актове. От върнатите с индекс от инстанционен 
контрол в същия този период 33 броя, 26 са потвърдени, което 
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представлява 79 % , 3 са отменени, което съставлява 9 %, 4 са 
изменени, което е 12 % от общо върнатите с индекс дела на 
състава. 
  
 Районен съдия Георги Георгиев е разгледал 443 броя дела, 
57 от които са били несвършени в началото на отчетния период и 
386 броя – постъпилите през него. Приключил е 403 броя дела, 366 
от които в 3-месечен срок, което съставлява 91 % от приключените 
дела на състава. Действителната натовареност спрямо общия брой 
разгледани и общия брой свършени дела за 2019 год. на база 
отработените човекомесеци е със средномесечни стойности, както 
следва: 36,92 към дела за разглеждане и 33,52 към свършени дела. 
 За отчетния период съдия Георги Георгиев има обжалвани 
44 броя съдебни актове. От върнатите с индекс от инстанционен 
контрол в същия този период 42 броя, 34 са потвърдени, което 
представлява 81 %, 4 са отменени, което съставлява 10 % и 4 е 
изменено – 9 % от общия брой върнати с индекс дела на състава. 
 

Районен съдия Диана Радева е разгледала 467 броя дела, 85 
от които са били несвършени в началото на отчетния период и 383 
броя – постъпилите през него. Приключила е 410 броя дела, 357 от 
които в 3-месечен срок, което съставлява 87 % от приключените 
дела на състава. Действителната натовареност спрямо общия брой 
разгледани и общия брой свършени дела за 2019 год. на база 
отработените човекомесеци е със средномесечни стойности, както 
следва: 38,92 към дела за разглеждане и 34,17 към свършени дела. 
 За отчетния период съдия Диана Радева има обжалвани 46 
броя съдебни актове. От върнатите с индекс от инстанционен 
контрол в същия този период 32 броя, 22 са потвърдени, което 
представлява 69 %, 5 е отменено, което съставлява 16 % и 5 са 
изменени – 15 % от общия брой върнати с индекс дела на състава.    
 
  
 Районен съдия Любка Милкова е разгледала 452 броя дела, 
92 от които са били несвършени в началото на отчетния период и 
360 броя – постъпилите през него. Приключила е 381 броя дела, 306 
от които в 3-месечен срок, което съставлява 80 % от приключените 
дела на състава. Действителната натовареност спрямо общия брой 
разгледани и общия брой свършени дела за 2019 год. на база 
отработените човекомесеци е със средномесечни стойности, както 
следва: 37,67 към дела за разглеждане и 31,75 към свършени дела. 
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 За отчетния период съдия Любка Милкова има обжалвани 38 
броя съдебни актове. От върнатите с индекс от инстанционен 
контрол в същия този период 28 броя, 24 са потвърдени, което 
представлява 86 % , 2 са отменени, което съставлява 7 % и са 
изменени – 7 % от общия брой върнати с индекс дела на състава.    
  
 Районен съдия Владимир Балджиев е разгледал 424 броя 
дела, 73 от които са били несвършени в началото на отчетния 
период и 351 броя – постъпилите през него. Приключил е 388 броя 
дела, 353 от които в 3-месечен срок, което съставлява 91 % от 
приключените дела на състава. Действителната натовареност 
спрямо общия брой разгледани и общия брой свършени дела за 
2019 год. на база отработените човекомесеци е със средномесечни 
стойности, както следва: 35,33 към дела за разглеждане и 32,33 към 
свършени дела.  
 За отчетния период съдия Владимир Балджиев има 
обжалвани 44 броя съдебни актове. От върнатите с индекс от 
инстанционен контрол в същия този период 34 броя, 29 са 
потвърдени, което представлява 85 %, 1 е отменено, което 
представлява 3%, а 4 са  изменени, което е 12 % от общия брой 
върнати с индекс дела на състава. 
 
 Районен съдия Димо Колев е разгледал 457 броя дела, 471от 
които са били несвършени в началото на отчетния период и 386 
броя – постъпилите през него. Приключил е 397 броя дела, 363 от 
които в 3-месечен срок, което съставлява 91 % от приключените 
дела на състава. Действителната натовареност спрямо общия брой 
разгледани и общия брой свършени дела за 2019 год. на база 
отработените човекомесеци е със средномесечни стойности, както 
следва: 38,08 към дела за разглеждане и 33,08 към свършени дела. 
 За отчетния период съдия Димо Колев има обжалвани 49 
броя съдебни актове. От върнатите с индекс от инстанционен 
контрол в същия този период 35 броя, 33 са потвърдени, което 
представлява 94 %, няма отменени и 2 бр. са изменени - 6 % от 
общия брой върнати с индекс дела на състава.  
 
 Районен съдия Анна Димова  за отчетната година има 
отработени 10 месеца, поради ползване на отпуск по 
майчиноство. Разгледала е 242 броя дела. Приключил е 204 броя 
дела, 201 от които в 3-месечен срок, което съставлява 99 % от 
приключените дела на състава. Действителната натовареност 
спрямо общия брой разгледани и общия брой свършени дела за 
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2019 год. на база отработените човекомесеци е със средномесечни 
стойности, както следва: 24,20 към дела за разглеждане и 20,40 към 
свършени дела. 
 За отчетния период съдия Анна Димова има обжалвани 10 
броя съдебни актове. От върнатите с индекс от инстанционен 
контрол в същия този период 4 броя и същите са потвърдени, 
което представлява 100 %, няма отменени и няма изменени 
съдебни актове.  
 
 Районен съдия Даниел Йорданов е разгледал е 475 броя 
дела, 12 от които са били несвършени в началото на отчетния 
период и 2463 броя – постъпилите през него. Приключил е 441 броя 
дела, 418 от които в 3-месечен срок, което съставлява 95 % от 
приключените дела на състава. Действителната натовареност 
спрямо общия брой разгледани и общия брой свършени дела за 
2019 год. на база отработените човекомесеци е със средномесечни 
стойности, както следва: 39.58 към дела за разглеждане и 36.75 към 
свършени дела. 
 За отчетния период съдия Даниел Йорданов има обжалвани 
35 броя съдебни актове. От върнатите с индекс от инстанционен 
контрол в същия този период 31 броя, 24 са потвърдени, което 
представлява 77 %, 5 са отменени, което съставлява 
приблизително 16 % и 2 са изменени, което е също е приблизително 
7 % от общия брой върнати с индекс дела на състава.    
  
 За отчетния период съдия Младен Димитров е разгледал 
495 броя дела, 18 от които са били несвършени в началото на 
отчетния период и 477 броя - постъпилите през него. Приключил е 
469 броя дела, 451 от които в 3-месечен срок, което съставлява 96 
% от приключените дела на състава. Действителната натовареност 
спрямо общия брой разгледани и общия брой свършени дела за 
2019 год. на база отработените човекомесеци е със средномесечни 
стойности, както следва: 41,25 към дела за разглеждане и 39,08 към 
свършени дела. 
  За отчетния период съдия Младен Димитров има обжалвани 
35 броя съдебни актове. От върнатите в същия този период с 
индекс от инстанционен контрол 33 броя, 29 са потвърдени, което 
представлява 88 %, 1 е отменено, което съставлява 3 %, и 3 са 
изменени – съответно 9 % от общия брой върнати с индекс дела на 
състава. 
 
 



                                     

                               5000 Велико Търново, ул. Васил Левски 16                              39 
тел.: 062/615 917; факс: 062/615 917 

 

 

 Районен съдия Кирил Хаджитанев е разгледал 424 броя 
дела, 34 от които са били несвършени в началото на отчетния 
период и 390 броя – постъпилите през него. Приключил е 385 броя 
дела, 329 от които в 3-месечен срок, което съставлява 86 % от 
приключените дела на състава. Действителната натовареност 
спрямо общия брой разгледани и общия брой свършени дела за 
2019 год. на база отработените човекомесеци е със средномесечни 
стойности, както следва: 35,33 към дела за разглеждане и 32,08 към 
свършени дела. 
 За отчетния период съдия Кирил Хаджитанев има обжалвани 
47 броя съдебни актове. От върнатите с индекс от инстанционен 
контрол в същия този период 48 броя, 35 са потвърдени, което 
представлява 73 % , 12 са отменени, което съставлява 25 % и е  
изменено, което е 2 % от общия брой върнати с индекс дела на 
състава. 
 
 Районен съдия Владимир Страхилов за отчетната година 
има отработени 2 месеца, поради командироване във ВТОС, 
считано от 01.03.2019 год., респективно на тази база са 
изчислени стойностите за натовареност. Разгледал 59 броя 
дела, 19 от които са били несвършени в началото на отчетния 
период и 40 броя – постъпилите през него. Приключил е 59 броя 
дела, 53 от които в 3-месечен срок, което съставлява 90 % от 
приключените дела на състава. Действителната натовареност 
спрямо общия брой разгледани и общия брой свършени дела за 
2019 год. на база отработените човекомесеци е със средномесечни 
стойности, както следва: 30,00 към дела за разглеждане и 30,00 към 
свършени дела. 
 За отчетния период съдия Владимир Страхилов има 
обжалвани 12 броя съдебни актове. От върнатите с индекс от 
инстанционен контрол в същия този период 17 броя, 13 са 
потвърдени, което представлява 76 %, 3 са отменени, което 
съставлява 18 % и 1 е изменено, което е 6 % от общия брой 
върнати с индекс дела на състава. 
 
 Районен съдия Десислава Чалъкова е разгледала 474 броя 
дела, 15 от които са били несвършени в началото на отчетния 
период и 459 броя – постъпилите през него. Приключила е 438 броя 
дела, 416 от които в 3-месечен срок, което съставлява 95 % от 
приключените дела на състава. Действителната натовареност 
спрямо общия брой разгледани и общия брой свършени дела за 
2019 год. на база отработените човекомесеци е със средномесечни 
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стойности, както следва: 39,50 към дела за разглеждане и 36,50 към 
свършени дела.  
 За отчетния период съдия Десислава Чалъкова има 
обжалвани 27 броя съдебни актове. От върнатите в същия този 
период с индекс от инстанционен контрол 24 бр., 21 са 
потвърдени, което представлява 88 %, 3 е отменено, което 
съставлява 12 % и няма изменени. 
 
 Районен съдия Пенко Цанков за отчетната 2019 год. има 
отработени 7 месеца, поради командироването му във ВТОС, 
считано от 01.03.2019 год. до 25.07.2019 год. Разгледал 221 броя 
дела, 6 от които са били несвършени в началото на отчетния 
период и 215 броя – постъпилите през него. Приключил е 196 броя 
дела, 189 от които в 3-месечен срок, което съставлява 96 % от 
приключените дела на състава. Действителната натовареност 
спрямо общия брой разгледани и общия брой свършени дела за 
2019 год. на база отработените човекомесеци е със средномесечни 
стойности, както следва: 32.00 към дела за разглеждане и 28.00 към 
свършени дела. 
 За отчетния период съдия Пенко Цанков има обжалвани 11 
броя съдебни актове. От върнатите с индекс от инстанционен 
контрол в същия този период 11 броя, 10 са потвърдени, което 
представлява 91 %, 1 е отменено, което съставлява 9 % и няма 
изменени.    
 
 Районен съдия Милена Алексиева е разгледала 504 броя 
дела, 16 от които са били несвършени в началото на отчетния 
период и 488 броя – постъпилите през него. Приключила е 468 броя 
дела, 446 от които в 3-месечен срок, което съставлява 95 % от 
приключените дела на състава. Действителната натовареност 
спрямо общия брой разгледани и общия брой свършени дела за 
2019 год. на база отработените човекомесеци е със средномесечни 
стойности, както следва: 42,00 към дела за разглеждане и 39,00 към 
свършени дела. 
 За отчетния период съдия Милена Алексиева има обжалвани 
32 броя съдебни актове. От върнатите с индекс от инстанционен 
контрол в същия този период 29 броя, 26 са потвърдени, което 
представлява 90 % , 3 са отменени, което съставлява 10 % и няма 
изменени.   
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 Районен съдия Емил Бобев е разгледал 422 броя дела, 12 от 
които са били несвършени в началото на отчетния период и 410 
броя – постъпилите през него. Приключил е 398 броя дела, 382 от 
които в 3-месечен срок, което съставлява 96 % от приключените 
дела на състава. Действителната натовареност спрямо общия брой 
разгледани и общия брой свършени дела за 2019 год. на база 
отработените човекомесеци е със средномесечни стойности, както 
следва: 35.17 към дела за разглеждане и 33.17 към свършени дела.  
 За отчетния период съдия Емил Бобев има обжалвани 31 
броя съдебни актове. От върнатите с индекс от инстанционен 
контрол в същия този период 29 броя, 22 са потвърдени, което 
представлява 76 % , 7 са отменени, което съставлява 24 % и няма 
изменени.  
 
 Районен съдия Димитър Кръстев е разгледал 421 броя дела, 
6 от които са били несвършени в началото на отчетния период и 415 
броя – постъпилите през него. Приключил е 393 броя дела, 380 от 
които в 3-месечен срок, което съставлява 97 % от приключените 
дела на състава. Действителната натовареност спрямо общия брой 
разгледани и общия брой свършени дела за 2019 год. на база 
отработените човекомесеци е със средномесечни стойности, както 
следва: 35.08  към дела за разглеждане и 32.75 към свършени дела. 
 За отчетния период съдия Димитър Кръстев има обжалвани 
34 броя съдебни актове. От върнатите с индекс от инстанционен 
контрол в същия този период 33 броя, 23 са потвърдени, което 
представлява 70 %, 8 са отменени, което съставлява 24 % и 2 са 
изменени което съставлява 6 % и няма изменени.  
  
 Съотношението между потвърдени и отменени актове, сочи за 
високо ниво на качество на правораздавателната дейност на 
магистратите при ВТРС.  
  От 506 върнати с индекс от инстанционен контрол дела 404 са 
потвърдени,  което представлява 80 % , 63 са отменени - 12 %, а 
39 са изменени, което представлява 8 %. 
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Данни за натовареността на база постъпили дела 
 
№ Районен съдия Наказат

елни 
дела 

Гражда
нски 

/адм.де
ла 

Общо 
дела 

Средномесечна 
натовареност 

1 Явор Данаилов 23 356 382 31,83 
2 Галя Илиева 12 362 374 31,17 
3 Георги Георгиев 15 371 386 32,17 
4 Диана Радева  25 358 383 31,92 
5 Йордан Воденичаров 0 0 0 0 
6 Любка Милкова 15 345 360 30,00 
7 Владимир Балджиев 13 338 351 29,25 
8 Анна Димова 14 228 242 20,17 
9 Димо Колев 23 363 386 32,17 
10 Ирена Колева 0 0 0 0  
11 Даниел Йорданов 281 182 463 38,58 
12 Младен Димитров 355 122 477 39,75 
13 Кирил Хаджитанев 243 147 390 32,50 
14 Владимир Страхилов 15 25 40 20,00 
15 Десислава Чалъкова 338 121 459 38,25 
16 Пенко Цанков 149 66 215 30,71 
17 Милена Алексиева 288 200 488 40,67 
18 Емил Бобев 260 150 410 34,17 
19 Димитър Кръстев 256 159 415 34,58 
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Данни за действителната натовареност спрямо общия брой 
разгледани дела на всеки съдия на база отработени 

човекомесеци 
 
№ Районен съдия Наказа

телни 
дела 

Гражда
нски 

/адм.де
ла 

Общо 
дела 

Средномесечна 
натовареност 

1 Явор Данаилов 26 429 455 37,92 
2 Галя Илиева 12 433 445 37,08 
3 Георги Георгиев 15 428 443 36,92 
4 Диана Радева  26 442 468 39,00 
5 Йордан Воденичаров 0 0 0 0 
6 Любка Милкова 15 437 452 37,67 
7 Владимир Балджиев 13 411 424 35,33 
8 Анна Димова 14 228 242 24,20 
9 Димо Колев 23 434 457 38,08 
10 Ирена Колева 0 0 0 0 
11 Даниел Йорданов 292 183 475 39,58 
12 Младен Димитров 373 122 495 41,25 
13 Кирил Хаджитанев 276 148 424 35,33 
14 Владимир Страхилов 33 26 59 29,50 
15 Десислава Чалъкова 348 126 474 39,50 
16 Пенко Цанков 155 66 221 31,57 
17 Милена Алексиева 303 201 504 42,00 
18 Емил Бобев 272 150 422 35,17 
19 Димитър Кръстев 262 159 421 35,08 
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Данни за действителната натовареност спрямо общия брой 
свършени  дела на всеки съдия на база отработени 

човекомесеци 
 
№ Районен съдия Наказа

телни 
дела 

Гражд
ански 
/адм. 
дела 

Общо 
дела 

Средномесечна 
натовареност 

1 Явор Данаилов 26 377 403 33,58 
2 Галя Илиева 12 375 387 32,25 
3 Георги Георгиев 15 388 403 33,58 
4 Диана Радева  26 385 411 34,25 
5 Йордан Воденичаров 0 0 0 0 
6 Любка Милкова 15 366 381 31,75 
7 Владимир Балджиев 13 375 388 32,33 
8 Анна Димова 14 190 204 20,40 
9 Димо Колев 23 374 397 33,08 
10 Ирена Колева 0 0 0 0 
11 Даниел Йорданов 259 182 441 36,75 
12 Младен Димитров 348 121 469 39,08 
13 Кирил Хаджитанев 237 148 385 32,08 
14 Владимир Страхилов 33 26 59 29,50 
15 Десислава Чалъкова 312 126 438 36,50 
16 Пенко Цанков 132 64 396 28,00 
17 Милена Алексиева 268 200 468 39,00 
18 Емил Бобев 249 149 398 33,17 
19 Димитър Кръстев 236 157 393 32,75 
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Данни за срочността за приключване на гражданските и 
наказателните дела от всеки съдия – свършени в 3-месечен 

срок дела 
 
№ Районен съдия Свършени дела в 3-месечен срок 
  Наказа

телни 
дела 

Гражд
ански 
дела 

Общо 
дела 

Процент от общо 
приключилите 
дела на всеки 

съдия 
1 Явор Данаилов 26 344 370 92 % 
2 Галя Илиева 12 326 338  87 % 
3 Георги Георгиев 15 351 366 91 % 
4 Диана Радева  25 332 357 87 % 
5 Йордан Воденичаров 0 0 0 0 
6 Любка Милкова 15 291 306 80 % 
7 Владимир Балджиев 13 340 353 91 % 
8 Анна Димова 14 187 201 99 % 
9 Димо Колев 23 340 363 91 % 
10 Ирена Колева 0 0 0 0 
11 Даниел Йорданов 237 181 418 95 % 
12 Младен Димитров 330 121 451 96 % 
13 Кирил Хаджитанев 181 148 329 85 % 
14 Владимир Страхилов 27 26 53 90 % 
15 Десислава Чалъкова 293 123 416 95 % 
16 Пенко Цанков 125 64 189 96 % 
17 Милена Алексиева 246 200 446 95 % 
18 Емил Бобев 233 149 382 96 % 
19 Димитър Кръстев 223 157 380 97 % 
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 За постигане на отчетност и проследимост по движението на 
производствата във Великотърновският районен съд се извършват 
ежемесечни справки относно спазване на сроковете по чл.235 ал. 5 
ГПК, справки относно движението на производствата по дела с 
продължителност над 1 година, водят се регистри за отменените 
съдебни актове, за постановените отводи и самоотводи на съдиите. 
 
 Регистърът на отводите се води както на хартиен носител, 
така и в електронен вариант. В него се вписват всички отводи и 
самоотводи на съдиите, по реда на тяхната поредност, като се 
отразяват подробни данни, както следва: пореден номер на 
отвода/самоотвода, вид и номер на дело, съдия докладчик, 
основание за отвода, дата на съдебния акт, нов докладчик. 
Неразделна част регистъра са папки „Отводи“ – съответно по 
граждански и по наказателни дела, където се прилагат и копия от 
съдебните актове, с които са постановени отводите. 
 За 2019 год. има общо 88 броя отводи и самоотводи на 
съдиите при Районен съд - Велико Търново. Същите са направени 
по общо 88 броя дела, разпределени, както следва: 17 бр. 
граждански дела, 11 бр. наказателни дела. Има дела, по които да 
има отвод на целия съдебен състав на съда - 4 броя.  
 В сравнение с предходния отчетен период е завишен броят на 
отводите, което се дължи на това че по 3 броя граждански дела и 1 
брой наказателно дело е налице отвод на всички съдебни състави 
при Районен съд - Велико Търново. Общо по тези производства са 
постановени 60 броя отводи.  
 Извън посочените по-горе отводи се забелязва тенденция 
за намаляване броя на постановените отводи, които за 2019 
год. - 28 броя, при 39 броя отводи за 2018 год. /между които няма 
отводи на целия съдебен състав/. 
 Запазена е  тенденцията основанието за отвод по граждански 
дела преимуществено да е на основание чл.22, ал.1, т. 2 и т.6  от 
ГПК, като в мотивите на съответните актове се конкретизират 
обстоятелствата, които докладчиците са счели, че биха породили  
основателно съмнение в страните, относно тяхното безпристрастие 
или са налице близки родствени, семейни връзки, които са 
абсолютно основание за отвод. В преобладаващата част, отводите 
са постановени своевременно, веднага след установяване на 
обстоятелствата, представляващи основание за отвод и делата  са 
докладвани своевременно за преразпределение.     
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 Отводите по наказателните дела също са мотивирани, като 
предимно основанията са по чл.29, ал.2 от НПК, чл.31, ал.1 от НПК, 
във връзка чл.29 ал.2 от НПК. Съдиите са изложили основанията си 
за отвод - роднинска връзка, с друг участник в производството или 
съдружник в адвокатска кантора,  произнасяне по делото с акт, по 
който е изразено становище по същество.  
 През отчетния период няма немотивирани отводи и 
самоотводи.  
 
 В Регистъра на отменените съдебни актове се вписват по 
състави и съдебните актове, постановени по същество в 
производствата, които са изцяло отменени от въззивната, респ. 
касационната инстанция. Регистърът съдържа информация за 
вид/номер на делото, докладчик, основание за отмяна на съдебния 
акт. За отчетната 2019 год. отменените съдебни актове са 62 броя, 
като за сравнение за 2018 год. са били 64 броя.  
  
 Професионалното ниво на магистратите в Районен съд - 
Велико Търново, може да се оцени като много всоко. Малкия брой 
отменени актове на процесуално основание, сочи, че 
съдопроизводствената дейност в инстанцията е качествена, като по 
този начин се осигурява бързина при разрешаване на споровете, 
защита на правата на гражданите и провеждане на наказателната 
политика на Държавата.  
 Процесуалната ефективност осигурява възможността за 
навременна защита и регулация на засегнатите обществени 
отношения. Качеството по същество, от друга страна, което се 
вижда от минималния брой на отменените актови, отнесени към 
разгледаните, дава основание да се направи извод, че в съда се 
предоставя бързо и качествено правосъдие. 
 Благодарение на притежаваните положителни качества на 
магистрати и съдебни служители се дължат постигнатите високи 
резултати през 2019 год. 
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IV. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ДАННИ по чл. 251 от Закона 
за електронните съобщения. 

  
 През отчетната 2019 год. 833 броя са общо постъпилите 
искания за предоставяне на достъп до трафични данни, в това 
число 516 броя по реда на чл.159А НПК вр. чл.251 ЗЕС и 317 броя 
по реда на чл.251 ЗЕС. Издадените разпореждания са 833.  

През 2019 година в Районен съд - Велико Търново са 
регистрирани 317 броя искания за предоставяне на достъп до 
данни по реда на чл. 251 в от Закона за електронните съобщения, 
образувани в съотвения брой ЧНДела. Издадените разпореждания 
към края на отчетния период са 317 броя, като 303 са издадените 
разпореждания с разрешение за предоставяне на достъп до данни 
и 14 – издадените разпореждания, с които е постановен отказ.   

През отчетния период съдът е разгледал и искания за 
предоставяне на достъп до данни, внесени от прокуратурата по 
реда чл.159а от НПК вр. чл.251 ЗЕС.  516 са постъпилите искания 
за 2019 год. по този ред и издадените разпореждания са 516. По 
503 искания са постановени разпореждания, с които съдът ги 
уважава, 10 са оставени без уважение, 3 са с резултат уважено 
отчасти и няма прекратени, поради недопустимост. 

Наблюдава се значително завишаване на постъпилите 
искания, както по реда на чл. 159А НПК, както и по реда на 
чл.251 ЗЕС. 
 За сравнение през 2018 год. 780 броя са общо постъпилите 
искания за предоставяне на достъп до трафични данни, в това 
число 503 броя по реда на чл.159А НПК вр. чл.251 ЗЕС и 277 броя 
по реда на чл.251 ЗЕС. Издадените разпореждания са 780.  

През 2018 година в Районен съд - Велико Търново са 
регистрирани 277 броя искания за предоставяне на достъп до 
данни по реда на чл. 251 в от Закона за електронните съобщения, 
образувани в съотвения брой ЧНДела. Издадените разпореждания 
към края на отчетния период са 277 броя, като 236 са издадените 
разпореждания с разрешение за предоставяне на достъп до данни 
и 41 – издадените разпореждания, с които е постановен отказ.   

През отчетния период съдът е разгледал и искания за 
предоставяне на достъп до данни, внесени от прокуратурата по 
реда чл.159а от НПК вр. чл.251 ЗЕС.  503 са постъпилите искания 
за 2018 год. по този ред и издадените разпореждания са 503. По 
475 искания са постановени разпореждания, с които съдът ги 
уважава, 24 са оставени без уважение, 1 е с резултат уважено 
отчасти и 3 броя са прекратени, поради недопустимост. 
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V. БЮРО СЪДИМОСТ 
 
  През 2019 година от Бюро съдимост при Районен съд - Велико 
Търново са издадени 6 876 броя свидетелства за съдимост и 2 615 
броя справки за съдимост, или общо в размер на 9 491 бр. 
 За сравнение през 2018 година от Бюро съдимост при ВТРС 
са издадени 8449 бр. свидетелства за съдимост и 3 143 бр., или 
общо в размер на  11 592 бр. и през 2017 година от Бюро 
съдимост при ВТРС са издадени 10 359 бр. свидетелства за 
съдимост и 2 412 бр. справки за съдимост или общо в размер на  
12 771 бр.  
 
  

 
  
 
 
 Анализът на показателите през последните години сочи за 
намаляване на броя на издадените свидетелства за съдимост и на 
справките. По щат в бюрото за съдимост работи само един 
служител при негово отсъствието съдебен служител от служба 
"съдебни секретари" е натоварен да изпълнява задълженията на 
съдебен деловодител в Бюро съдимост. 
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VI. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНОТО СЪДЕБНО 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 
 
 По щатно разписание през 2019 година в Държавното съдебно 
изпълнение при Великотърновския районен съд е имало две щатни 
бройки за Държавни съдебни изпълнители. Настоящият щат на броя 
на държавните съдебни изпълнители е достатъчен и оптимален за 
осъществяване и изпълнение на работата им. 
 
 Разпределянето на постъпилите преписки, по които се 
образуват изпълнителни дела, съгласно Заповед на 
Административния ръководител – председател на Районен съд - 
Велико Търново, се разпределят чрез програмен продукт за 
случайно разпределение на делата. 
 На 01.06.2015 година Районен съд - Велико Търново бе 
регистриран по ЗДДС на основание чл. 96, ал. 1 от ЗДДС, като 
считано от 29.11.2019 година прекрати регистрацията си на 
основание чл. 108, ал.1, т.1 от ЗДДС за услугите, предоставяни от 
държавния съдебен изпълнител при съда. 
 Както през предходната 2018 год., така и през настоящата 
отчетна 2019 год. се извършват справки от "Регистъра на банковите 
сметки и сейфове" за което са изготвени "Вътрешни правила на 
основание чл. 56а, ал.6 от Закона за кредитните институции". 
 
 През 2019 год. в съдебното изпълнение при Районен съд - 
Велико Търново са образувани 479 броя изпълнителни дела. За 
сравнение през 2018 год. са образувани 490 броя изпълнителни 
дела и през 2017 год. са образувани 527 броя изпълнителни дела.  
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Брой на постъпили изпълнителни дела 

 
 
 Анализът сочи, че броя на образуваните изпълнителни дела 
намалява. Следва да се има предвид и факта, че събираемостта е в 
пряка зависимост с доходите и имуществото на гражданскоправните 
субекти, което през последните години значително намалява. От 
ниския размер на реализираните доходи на длъжниците и липсата 
на достатъчно секвестируемо имущество често се сига до обективна 
невъзможност да се удовлетворят своевременно вземанията на 
взискателите. Проблемите свързани със забавянето на 
изпълнителните дела се свеждат до няколко - липса на достатъчно 
имущество на длъжниците, недостатъчно ефективни способи за 
изпълнение, затруднение при връчване на поканите за доброволно 
изпълнение и съответно съобщения за процесуални действия. 

В началото на отчетния период броя на висящите 
изпълнителни дела е 1051, като в края на същия период е 1153 
броя, което е с 102 броя изпълнителни дела в повече, спрямо 
предходната година.  

През 2019 год. са приключени и прекратени 349 броя 
изпълнителни дела, от които чрез реализиране на вземането 159 
броя и прекратени на основание чл. 433, ал. 1, т. 8 от ГПК, т.е 
поради неактивност на страна на взискателя в продължение на две 
години и по други причини 190 броя.  Изпратени за доизпълнение в 
други съдебни райони 28 броя изпълнителни дела. 90 броя дела са 
образувани и прекратени през отчетната години. 
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Запазена е тенденцията и през настоящата отчетна 2019 год. 
делът на изпълнителните дела, които са образувани в полза на 
органите за съдебната власт да е най-голям, а именно - 349 
броя, следвани от частните държавни вземания - 51 бр. в полза на 
юридически лица и търговци, включително банки - 40 бр., в полза на 
граждани - 33 бр. и изпълнение на обезпечителнимерки - 6 бр. 

През 2019 год. са събрани общо 269 264 лева, като най-
голям е делът на събраните суми в полза на държавата - 122 647 
лева, от които в полза на органите на съдебната власт - 105 549 
лева и частно държавни вземания - 17 098 лева. Следват 
събраните суми в полза на граждани - 86 015 лева, от които за 
издръжка 70 101 лева и в полза на юридически лица - 59 458 лева.  
На основание чл. 458 от ГПК Държавата е присъединен взискател 
по право към всяко образувано изпълнително производство и 
сумите събрани в нейна полза по удостоверение на НАП са 
включени в общо събраната сума за отчетния период. 
 За сравнение през 2018 год. са събрани общо 295 938 лева, 
като най-голям е делът на събраните суми в полза на граждани, а 
именно 97 554 лева, от които 72 004  лева за издръжки. 
 Погасяване на задължението в срокът за доброволно 
изпълнение се наблюдава по делата в полза на органите на 
съдебната власт, а именно 22 571 лева, като и за издръжка -   9 524 
лева. 
 През 2019 год. постъпилите приходи от държавни такси са в 
общ размер 46 281 лева, съгласно Тарифата за държавни такси, 
които съдилищата събират по ГПК. 
 Събраните държавни такси в полза на взискателите по 
изпълнителни дела са в размер на 35 852 лева, от които 33 652 
лева са събраните начислени държавни такси по делата, по които 
взискателят е освободен от заплащането й, включиително и 
събраната такса за изпълнение на парично вземане. 
 През отчетния период са насрочени 561 броя процесуални 
действия, като 93 % от тях са насрочени описи на имущества на 
длъжници по дела в полза на органите на съдебната власт. От 
всички насрочени изпълнителни действия, са изпълнение 44. 
Останалите са отложени поради нередовно призоваване, поради 
неявяване на страни, пренасрочени по споразумение между 
страните или поради плащане от страна на длъжника. 
 
 Подадени са 5 броя жалби срещу действията на съдия 
изпълнител, като всички са оставени без уважения. 



                                     

                               5000 Велико Търново, ул. Васил Левски 16                              53 
тел.: 062/615 917; факс: 062/615 917 

 

 

 Изготвени са 14 383 броя призовки и книжа, като 9 287 броя от 
тях са по дела в полза на органите на съдебната власт, 2 179 броя 
по дела за присъдена издръжка, по които съответните Общини 
изплащат издръжка по реда на Наредбата за определяне на реда за 
изплащане от държавата на присъдена издръжка. 
  
 
 Сравнителната таблица за събраните суми по видове за 5 
години -  2015 год., 2016 год., 2017 год., 2018 год. и 2019 год.  
 
 

 
 

В полза на ФЛ В полза на ЮЛ 
и търговци 

В полза на 
държавата 

В изпълнение 
на 
чуждестранни 
решения 

2015 г. 130 432 лв. 128 327 лв. 30 766 лв. 9 900 лв. 
2016 г. 159 648 лв.   78 313 лв. 37 669 лв. 3 945 лв. 
2017 г. 121 649 лв.   37 583 лв. 73 336 лв. 2 154 лв. 
2018 г.   97 554 лв.   30 200 лв. 165 601 лв. 2 583 лв. 
2019 г.   86 015 лв.   59 458 лв. 122 647 лв. 1 144 лв. 

 
 
 
 През отчетната 2019 год. Св. Стайкова - държавен съдебен 
изпълнител има отработени 12 човекомесеца. От разпределените 
243 броя изпълнителни дела е приключила и прекратила 229, от 
които 47 броя са образувани и прекратени през 2019 год. 
 
 През отчетната 2019 год. Г. Георгиева - държавен съдебен 
изпълнител има отработени 12 човекомесеца. От разпределените 
236 броя изпълнителни дела е приключила и прекратила 148, от 
които 43 броя са образувани и прекратени през 2019 год. 
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 VII. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА СЪДИИТЕ ПО 
ВПИСВАНИЯ 
 
 През отчетния период по щат и реално заети са трима съдии 
по вписванията при Районен съд - Велико Търново. Настоящият щат 
на броя на съдиите по вписванията е достатъчен и оптимален за 
осъществяване и изпълнение на работата им. 

Общият брой на образуваните нотариални дела за 2019 год. 
възлиза на 10 380 бр., като всички са приключени, от които  9 210 
бр. вписвания и 1 126 бр. отбелязвания и заличавания.  

За сравнение общият брой на образуваните нотариални дела 
за 2018 год. възлиза на 10 664 бр., като всички са приключени, от 
които  9 662 бр. вписвания и 1 002 бр. отбелязвания и заличавания.  
  

 

 
  Събраните държавни такси за отчетната 2019 год. са 413 113 
лева, за сравнение за 2018 год. са 612 062 лева и през 2017 год. са 
466 496 лева. 

Удостоверяваният материален интерес за 2019 год. е в 
размер на 3 355 417 лева, като за предходия отчетен период 2018 
год. е в размер на 4 075 406 лева. 
 Анализирайки видовете сделки, които подлежат на вписване, 
се установява, че и през 2019 год. се е запазила тенденцията от 
предходните години най-голям брой да бъдат сделките, свързани с 
продажби – 3 580 бр. през отчетния период, за сравнение, през 
2018 год. - 3429,  2017 год. - 3 495 бр. и  2016 год. - 3 789 бр. 
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 През отчетния период броят на даренията са 630 бр., за 
сравнение за 2018 год. са 642 бр., през 2017 год. са 619 бр. и през 
2016 год. са 614 бр. 
  
 

 
VIII. ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА 

РАЙОНЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
 

 През отчетния период административният ръководител 
образува наказателните дела по постъпващите книжа, ако са 
налице процесуалните изисквания, а заместникът на 
административния ръководител образува гражданските дела по 
постъпващите книжа, ако са налице процесуалните изисквания. В 
случай на отсъствие на административния ръководител и 
заместника на административния ръководител със заповед е 
определен съдия Пенко Цанков да образува гражданските и 
наказателните дела. След командироването на съдия Цанков за 
изпълнение на длъжността „Съдия“ в Окръжен съд – Велико 
Търново е определена съдия Милена Алексиева.  
 Разпределението на делата е извършвано съгласно чл. 9 от 
ЗСВ на принципа на случайния подбор. Утвърдени са Вътрешни 
правила за случайно разпределение на делата в Районен съд - 
Велико Търново. 
 През 2019 година продължи упражняването на 
административен контрол върху срочността за разглеждане на 
делата и за изготвяне на съдебните актове. Издадена е заповед за 
депозиране на становища от съдиите-докладчици по неприключени 
дела, относно причините, поради които не са приключени. На 
заместник-административния ръководител е възложено всяко 
тримесечие да извършва анализ на причините за отводи и 
самоотводи по граждански и наказателни дела, като не са 
констатирани немотивирани отводи. 
 Определен е график за заседателни дни, дежурствата на 
съдиите и график за ползване на съдебните зали със заповед на 
административния ръководител. 
 Дежурствата на съдиите в почивните и празничните дни, ведно 
с определени дежурни съдебни секретари се определяха със 
заповед на председателя на три месеца. 
 През отчетния период, по усвояването и работата с 
последните актуализации в деловодната програма, са взети 
необходимите мерки, които се състоят в периодични разяснения. 
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 Ежедневно определените със Заповед на Административния 
ръководител, съдебни служители са извършвали проверка в 
програмата за въведените в нея данни. 
 В изпълнение на заповед на административния ръководител, 
завеждащ служба "съдебно деловодство", той и съдебен 
деловодител и статистик ежемесечно изготвяше писмени справки, в 
които отразява насрочените, ненаписаните в срок през предходния 
месец дела. 
 Организацията на работата на служба "Съдебните секретари" 
и служба "Съдебно деловодство" бе осъществявана чрез заповеди 
на административния ръководител на съда.  
 Организацията за провеждане на стажа на стажант - юристите 
в Районен съд - Велико Търново е уредено със заповед на 
административния ръководител. 
 Продължи добрата практика по дисциплиниране на страните в 
процеса и неговото ускоряване чрез способите предвидени за това 
в процесуалните закони. 
 Както и през предходните отчетни периоди така и в този със 
заповеди на административния ръководител са извършени 
проверки на работата на държавните съдебни изпълнители и на 
съдиите по вписванията. Такива са извършени и на всички служби 
при съда - проверени са наличността и съхраняването на 
веществените доказателства, работата на съдебният архивар, 
работата на служба "съдебно деловодство", всички деловодни 
книги, работата на съдебния служител в бюро съдимост, съдебните 
деловодители - регистратура, както и работата на съдебните 
деловодители ДСИ . Получените резултати от проверките са 
докладвани на административния ръководител и на съдебния 
администратор. 
 През 2019 год. е извършена ежегодна проверка от Окръжен 
съд - Велико Търново по организацията на дейността на съдиите от 
Районен съд - Велико Търново, както и на съдебните изпълнители и 
на съдиите по вписванията. В заключителната част в доклада от 
извършената проверка комисията е констатирала, че съдиите и 
служителите и съдът като цяло работи в съответствие с 
процесуалните закони, при спазване на ЗСВ и Правилника за 
администрацията в съдилищата и другите относими към работата 
нормативни актове. Не са констатирани пропуски, които да налагат 
да бъдат давани конкретни препоръки. Високата отговорност и 
дисциплинираност на съдиите и служтелите при съда е дала 
основание на комисията да даде положителна оценка и увереност 
за продължаване на много добрата работа. 
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 През отчетния период е продължена и добрата практика за 
вземане на добри и ефективни управленски решения да се 
използват статистическите данни и отчети. 
 През отчетната 2019 год. в Районен съд - Велико Търново е 
извършен от дирекция "Вътрешен одит" във ВСС одитен 
ангажимент за даване на увереност ОА/У - 1909. Извършена бе 
проверка на бюджетния процес, планиране на бюджетния ресурс, 
администриране на бюджетния ресурс, отчитане на бюджетния 
ресурс, управление на човешките ресурси, законосъобразност при 
набирането, разходването и отчитането на средствата по 
набирателната сметка, стопанисване и управление на имуществото 
и процеси извършвани от специализираната администрация.  
Дадените препоръки бяха изпълнени по време на извършване на 
одитния ангажимент. 

 През отчетния период са извършени следните проверки 
на работата на Районен съд - Велико Търново от Инспектората към 
ВСС: Съгласно Заповед № ТП-01-1/ 10.04.2019 г. на Главния 
инспектор на ИВСС, е извършена тематична проверка на тема: 
„Анализ на причините за прилагане на чл. 28, б. „а“ от ЗАНН за 
извършени от физически лица административни нарушения по: чл. 
173, ал. 1 ЗПКОНПИ; чл. 408а ЗСВ; чл.8, ал. 1 ЗПИЛВДДД (отм., ДВ, 
бр.7/ 2018 г.); чл. 34, ал. 1 ЗПУКИ (отм., ДВ, бр.7/ 2018 г.); чл. 80, ал. 
1 ЗДДФЛ; чл. 123, ал. 1, предл. първо и второ ЗМДТ; чл. 179, ал. 1 
ЗДДС; чл. 184, ал. 1 ЗДДС; чл. 110, ал. 2 ЗАДС; чл. 355, ал. 1, вр. чл. 
5, ал. 4, т. 1 КСО, вр. чл. 3, ал. 1, т. 2 от Наредба № Н-8 от 
29.12.2005 г., издадена от министъра на финансите, и чл. 355, ал. 1, 
вр. чл. 5, ал. 4, т. 2 КСО, вр. чл. 3, ал. 3, т. 2 от от Наредба № Н-8 от 
29.12.2005 г., издадена от министъра на финансите, по 
приключените административнонаказателни дела в Районен съд – 
Бургас и Административен съд – Бургас, Районен съд – Варна и 
Административен съд – Варна, Районен съд – Велико Търново и 
Административен съд – Велико Търново, Районен съд – Пловдив и 
Административен съд – Пловдив, Софийски районен съд и 
Административен съд – София-град. Към момента на изготвяне на 
настоящия доклад в съда не е получен акт с резултати от 
проверката; извършена е и тематична проверка: „Образуване, 
движение и приключване на гражданските дела, разгледани по реда 
на чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ, за периода 2017 г. – 2018 г. Към момента 
на изготвяне на настоящия доклад също не е получен акт с 
резултати от проверката. 
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През 2019 год. са провеждани периодично общи събрания на 
съдиите по следните въпроси:  за номиниране на магистрати за 
избор на член на Комисията по професионална етика към Районен 
съд – Велико Търново, събрание на магистратите и съдиите за 
номиниране, обсъждане и приемане на решение за предложение от 
Общото събрание за назначаване на Административен ръководител 
– председател на Районен съд – Велико Търново, събрание на 
магистратите и съдиите за изслушване на съдия Младен Димитров 
– предложен от Общото събрание проведено на 28.03.2019 г. за 
административен ръководител на Районен съд – Велико Търново, 
събрание на магистратите и съдиите за изслушване на предложен 
от Административния ръководител – председател къндидат за 
назначаване на Заместник на административния ръководител – 
заместник председател на Районен съд – Велико Търново.  
 В началото на месец януари 2019 год. по предложение за 
приемане на тълкувателно решение по тълкувателно дело № 3/2018 
год. по описа на ВКС, ОСГТК, до Председателя на ВКС е изпратено 
Становище на съдиите при Районен съд - Велико Търново, 
изготвено от съдия Димо Колев. 

По предложение за приемане на тълкувателно решение по 
тълкувателно дело № 2/2019 год. по описа на ВКС, ОСГТК, до 
Председателя на ВКС е изпратено Становище на съдиите при 
Районен съд - Велико Търново, изготвено от съдиите Анна Димова-
Йорданова и Димо Колев. 

Във връзка с предоставена от Председателя на ВКС 
възможност за изразяване на писмено становище по предложение 
за приемане на тълкувателно решение по тълкувателно дело № 
3/2019 год. по описа на ВКС, ОСГК, е изпратено становище от 
съдиите при Районен съд - Велико Търново, изготвено от съдиите 
Владимир Балджиев и Георги Георгиев.  

Във връзка с искане от Председателя на Окръжен съд – 
Велико Търново за изпращане на Обобщено становище, относно 
практиката по заповедното производство в Районен съд – Велико 
Търново, е изпратено становище, изготвено от заместника на 
административния ръководител - Младен Димитров.  

Във връзка с предоставена от Председателя на ВКС 
възможност за изразяване на писмено становище по предложение 
за приемане на тълкувателно решение по тълкувателно дело № 
4/2019 год. на ОСГК, е изпратено становище от съдиите при 
Районен съд - Велико Търново, изготвено от съдия Димо Колев.  
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Във връзка с предоставена от Комисия „Съдебна карта, 
натовареност, съдебна статистика“ към съдийската колегия на Висш 
съдебен съвет възможност за изразяване на становище, препоръки 
и идеи, относно оптимизиране на всички процеси и условия за 
нормална работа на съдиите, респективно законодателни 
изменения в ГПК с цел рационализиране на съдебния процес, от 
съдиите на  Районен съд - Велико Търново е изпратено становище, 
изготвено от съдия Димо Колев.  
 Приходите по бюджета на Районен съд - Велико Търново за 
отчетната 2019 год. са общо в размер на 571 010 лева и се 
разпределят по параграфи както следва: 

- „Приходи от лихви по текущи банкови сметки“ – 2 809 лв. 
- „Съдебни такси” – 448 085 лв. 
- „Конфискувани средства и приходи от продажба на 

конфискувани и придобити от залог вещи” – 832 лв. 
- „Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви”- 76 097 лв. 
- „Други неданъчни приходи” – 51 201 лв. 
- „Внесен ДДС” - (-) 8 014 лв. 

 
Като извод може да се направи, че постъпилите приходи са по-

малко в сравнение с 2018 год., като разликата е в размер на 54 980 
лв.. За разлика от приходите от глоби и другите неданъчни приходи, 
които са значителни благодарение на добрата събираемост на 
публичните вземания, тенденцията за намаляване на приходите от 
държавни такси и конфискувани суми, продължава и за периода е с 
54 102 лв. по-малко в сравнение с предходната година. 
 

Просрочените задължения на съда за 2019 год. са в размер на 
473 612,46 лева. Те се дължат на начислени вземания по издадени 
изпълнителни листи за суми в полза на бюджета на Районен съд - 
Велико Търново, предоставени за събиране на поделенията на 
НАП, Държавни съдебни изпълнители и бюджетни организации. 
Сумата е разпределена както следва:  

 
 Държавни 

такси 
Глоби Разноски Общо 

НАП 25 772,84 68 553,93 20 901,05 115 227,82 
ДСИ 50 667,29 195 826,84 106 510,51 353 004,64 
Бюджетни 
организации 

4 500,00 0,00 880,00 5 380,00 

Общо 80 940,13 264 380,77 128 291,56 473 612,46 
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  Бюджетна сметка на Районен съд - Велико Търново е 
утвърдена с Протокол 2/ 24.01.2019 година на Пленума на ВСС в 
размер на 2 519 467 лева. 
 През отчетната 2019 год. е била изменяна, както следва: 
 - с Решение на Пленума на ВСС по Протокол № 6/ 14.03.2019 год. е 
извършено намаление на бюджетната сметка (отчисление за 
създаване на централизиран фонд за СБКО за 2019 год.), а именно: 
Общо: 2 518 528 лева. 

 - по искане на Районен съд – Велико Търново е увеличена 
бюджетната сметка за изплащане на парична помощ от 
централизираните средства на фонд СБКО, както и за закупуване на 
копирна машина съгласно Решение на Пленума на ВСС по Протокол 
№ 7/ 28.03.2019 год. общо 2 522 718 лева. 
 - съгласно Решение на комисия „Бюджет и финанси“ към ВСС по 
Протокол № 14/ 10.04.2019 год. бюджетната сметка на съда е 
актуализирана по показател Заплати и възнаграждения за персонала 
(увеличение за командированите съдии) и по показател „Други 
възнаграждения и плащания за персонала за изплащане на дължимо 
обезщетение по КТ и по ЗСВ общо 2 547 980 лева. 
 - по протокол № 9 от заседанието на Пленума на ВСС, проведено 
на 11.04.2019 год. е увеличена бюджетната смета на съда с цел 
осигуряване на финансови средства за образователни материали и 
провеждане на инициативи от съдилища и прокуратури, които участват 
самостоятелно или съвместно в Образователна програма „Съдебна 
власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища 
и прокуратури през учебната 2018/2019 год. общо 2 548 180 лева. 
 - за изплащане на дължимо обезщетение бюджетната сметка на 
съда е актуализирана общо 2 549 778 лева. 
 - за изплащане на дължимо обезщетение ВТРС е отправил писмено 
искане до ВСС за увеличение на бюджетната сметка. С Решение на 
комисия „Бюджет и финанси“ по протокол № 22/ 12.06.2019 год. е 
извършена актуализация общо 2 550 026 лева. 
 - корекция е извършена и с Решение на комисия „Бюджет и 
финанси“ по протокол № 25/ 03.07.2019 год. отново за изплащане на 
дължимо обезщетение общо 2 550 098 лева. 
 - във връзка с изпълнение на Решение на ВСС за осигуряване на 
средства за изплащане на разликата в работната заплата на 
командировани магистрати е актуализирана бюджетната сметка на 
съда общо 2 560 212 лева. 
 - по искане на ВТРС за осигуряване на средства за закупуване на 
компютърни програми Nforce и JES API, както и за закупуването на 2 
бр. скенери е увеличена бюджетната сметка на съда по показател 
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„Придобиване на НДА“ и по показател „Придобиване на ДМА“ общо 
2 565 692 лева. 
 - във връзка с изпълнение на Решение на ВСС за осигуряване на 
средства за изплащане на разликата в работната заплата на 
командировани магистрати е актуализирана бюджетната сметка на 
съда по решение № 42 от 09.10.2019 год. на Комисия „Бюджет и 
финанси“ общо 2 573 937 лева. 
 - с решение № 23 от 10.10.2019 год. на Пленума на ВСС е одобрено 
направеното от ВТРС искане за закупуване на комутатор, шкаф, UPS, 
сървър и операционна система и в тази връзка са актуализирана 
бюджетната сметка общо 2 582 920 лева. 
 - във връзка с изпълнение на Решение на ВСС за осигуряване на 
средства за изплащане на разликата в работната заплата на 
командировани магистрати е актуализирана бюджетната сметка на 
съда по решение № 47 от 06.11.2019 год. на Комисия „Бюджет и 
финанси“ общо 2 590 505 лева. 
 - за изплащане на дължимо обезщетение ВТРС е отправило 
писмено искане до ВСС за увеличение на бюджетната сметка. С 
Решение на комисия „Бюджет и финанси“ по протокол № 48/ 
13.11.2019 год. е извършена актуализация на бюджета общо 2 590 610 
лева. 
 - с Решение на Пленума на ВСС по протокол № 28/ 21.11.2019 год. е 
извършена служебна актуализация на бюджета общо 2 721 810 лева. 
 - към 31.12.2019 год. бюджетната сметка на Районен съд – Велико 
Търново общо 2 746 680 лева. 

  
 Изразходваните бюджетни средства на Районен съд - Велико 
Търново за 2019 год. се отчитат по съответните разходни 
параграфи по ЕБК и са в размер на 2 738 412 лева. 
 Разходите са разпределени по параграфи, както следва: 

- „01-01“- 1 833 567 лева. 
- „02-00” – 227 319 лева. 
- Разходите за социални осигуровки са в размер на 523 790 

лева.  
-  10-00 „Издръжка” в размер на 136 824 лева.  
-  19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” – 

115 лева. 
 

 Целите, от които се ръководи Районен съд - Велико Търново 
при извършване на разходите от бюджета са следните: 

- осигуряване на непрекъсната и безпроблемна работа на 
всички служби към съда. 
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- компетентно обслужване на клиентите. 
- навременно снабдяване с консумативи и материали. 
- бързо отстраняване на възникнали повреди в използването на  
техниката. 
Постигнати резултати: 

В рамките на утвърдените бюджетни сметки е осигурено: 
- осъществяване на непрекъснат съдебен процес. 
- осигуряване ритмична работа на всички служби на съда. 
- предоставяне на добри условия на труд на 
магистратите, съдиите и съдебните служители от районен съд –  
Велико Търново. 

 
 Актуализирани са били вътрешните правила неразделна част 
от Системата за финансово управление и контрол на 
Великотърновския районен съд. 
 
 
 IX. СГРАДЕН ФОНД  
 
 Районен съд - Велико Търново се помещава в съдебната 
палата на ул. Васил Левски № 16. Площта, която ползва Районен 
съд - Велико Търново е в размер на 1542 кв.м., в т.ч. общите части.  
 Районен съд - Велико Търново и към отчетната 2019 год. е 
ползвал за осъществяване на правораздавателната си дейност 6 
броя съдебни зали, като 2 от тях са обособени чрез разделянето на 
една. Освен това, други 2 са обособени по проект "Правосъдие - 
приятел на делото", за изслушване на деца, участващи в съдебните 
производства.  
 В сграда 2 на ул. "Цанко Церковски " 40 площта, която ползва 
Районен съд - Велико Търново, е около 57 кв.м. На първия етаж от 
сградата са разположени 3 съдии по вписвания. На вторият етаж са 
разположени 2 броя съдебни деловодители ДСИ и 2 броя държавни 
съдебни изпълнители. 
 Добрата и ползотворна дейност на съда се определя от 
множество фактори, но за постигане на по-голяма ефективност в 
дейността на магистратите, съдиите и съдебните служители, е 
необходимо да бъдат създадени и благоприятни условия на труд. 
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 X. ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
 
 През месец април 2019 год. Районният съд закупи нова 
копирна машина от среден клас за нуждите на Държавното съдебно 
изпълнение. Устройството подсигури непрекъсваемостта в работата 
и е част от подготовката за въвеждането на цифровизация на 
изпълнителните дела, разглеждани от съда. 
 През месец август 2019 год. са закупени два броя документи 
скенери от висок клас, които рязко подобриха скоростта на 
цифровизация на документите по съдебни дела в регистратурата на 
съда. Благодарение на новите устройства, скоростта на обработка 
на сканирани документи нарастна многократно. 
  През същият месец в Държавното съдебно изпълнение  бе 
закупена и въведена компютърна систена Nforce  за управление на 
паричните потоци. Системата е тясно интегрирана с деловодната 
система ДЖЕС, което премахва двукратното въвеждане на 
идентична информация в различни софтуерни продукти. След 
потвърждаване  и разпределение на постъпило плащане по 
изпълнителните дела, всички платени суми незабавно се отразяват 
в деловодната система.    
 През месец номеври 2019 год. Районен съд – Велико Търново 
закупи сървър със защитно токово устроство и мрежов суич отново 
за нуждите на Държавното съдебно изпълнение. Това ще позволи 
надеждно съхранение на деловодната система ДЖЕС, както и по-
нататъшното и разширяване с допълнителни модули. 
 През същият месец, Районен съд – Велико Търново се 
присъедини към Единният портал за електронно правосъдие. 
Интернет базата данни осигурява достъп до електронните 
документи по съдебните дела на страните или техни представители, 
след предварителна регистрация и отправено писмено искане за 
достъп до конкретно дело.   
 През месец декември на 2019 год. за нуждите на магистрати и 
служители бяха закупени три броя нови защитно токови устройства, 
подсигуряващи сигурността на работа на работните станции. 
Закупен бе и цветен, принтер. Устройството заменя досега 
използваното цветно копирно устройство, което след многогодишна 
експлоатация бе негодно за по-нататъчен ремонт.  
 Районен съд - Велико Търново през месец декември 2019 год. 
промени Интернет страницата си. Новата WEB страница е част от 
системата унифицирани страници на всички съдилища в Република 
България. С тази система се стандартизира Визуализацията и 
Интернет достъпа на гражданите до съдилищата в цялата страна. 
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 Съзнавайки своето призвание и отстоявайки в работата си 
принципите на независимост, безпристрастност и обективност,  
магистратите, държавните съдебни изпълнители, съдиите по 
вписванията и съдебните служители при Районен съд - Велико 
Търново, създадоха условия за повишаване на доверието на 
обществото в съдебната ни система. 
 
ХI. ОТЧЕТ НА РАЙОНЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2019 г. ПО 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА 
СЪДЕБНАТА ВЛАСТ. 

 
За поредна година Районен съд - Велико Търново отчита 

ползотворна година за постигане на заложените цели по плана за 
действие за изпълнение на комуникационната стратегия на 
съдебната власт за 2019 година.  

Продължава активното участие на Районен съд – Велико 
Търново в кампании и инициативи, насочени към повишаване 
осведомеността и правната култура на широката общественост, 
отчитайки това като положителен резултат по индикатора „Събития 
и инициативи, насочени към гражданите“.  

В рамките на споразумението между Висшия съдебен съвет и 
Министерството на образованието и науката относно 
реализирането на образователна програма „Съдебна власт – 
информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и 
прокуратури“, с основна цел превенция повишаване правната 
култура на учениците, както и укрепване на доверието към самата 
съдебна система като цяло, Великотърновския районен съд участва 
в успешно сътрудничество в провежданата информационна 
кампания по програмата. Съвместната инициатива в изпълнението 
на образователната програма „Съдебна власт – информиран избор 
и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, в която 
съдът участва от 2015 год. реализира своето продължение и през 
отчетната 2019 година. В рамките на учебната 2018/2019 година са 
проведени лекционни срещи с участието на петима магистрати от 
съда, определени за лектори по програмата, в които те са запознали 
ученици от Средно училище "Цанко Церковски" гр. Полски Тръмбеш 
с актуални теми от правораздавателната дейност, както и с 
интересни казуси от съдебната практика, като начините за 
превенция срещу употреба на наркотични вещества и видове 
престъпления, извършвани от наркозависими лица; представяне на 
професиите съдия, прокурор, следовател и запознаване със статута 
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на магистратите; какви са видовете съдебни услуги и как може да 
защитим правата си чрез съдебните институции и да получим равен 
достъп до правосъдие. Заключителния етап на програмата бе 
проведен на 17.06.2019 год. в Съдебна зала под формата на 
открита дискусия между лектори и ученици. На всики ученици 
тържествено бяха връчени удостоверения, Конституция на 
Република България и флаш памети.  

От тазгодишното изпълнение на Програмата несъмнено 
следва да се отчете проведеният от учениците на 20.06.2019 год. 
симулативен съдебен процес в сградата на читалище "Отец 
Паисий", гр. Полски Тръмбеш по един изключително достоверен 
начин. 

Повишаване на правната култура на обществото, знанията и 
познаването на функциите и ролята на отделните органи на 
съдебната власт, какъвто е и Районен съд – Велико Търново, са 
цели, чието постигане е осъществено и в реализирането на 
инициативата „Ден на отворените врати“ и през отчетната 2019 
година. Тя традиционно съвпада с честването на професионалния 
празник на юристите в България - 16.04., като през 2019 год. е 
проведена на 12.04.2019 г., в условията на съвместно й планиране с 
ангажираните в събитието институции и медийни организации. При 
препълнена зала и много висок интерес протече и организираният 
от студентите от специалност "Право" симулативен наказателен 
процес по реално дело за побой с нанесена телесна повреда. Голям 
интерес предизвика и организираното от Районен съд - Велико 
Търново пано с рисунки, колажи и есета на учениците от СУ "Цанко 
Церковски" гр. Полски Тръмбеш. 

За поредна година продължи създаденото добро 
сътрудничество и тесни връзки на взаимодействие между 
Юридическия факултет при ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий" гр. 
Велико Търново и нашия съд. Районен съд - Велико Търново 
съдейства за осъществяване целите и задачите, поставени в 
учебната програма на студентите от трети курс за придобиване 
висше образование по специалността "право" и професионална 
квалификация "юрист". 

През 2019 год. между Районен съд - Велико Търново и 
Старопрестолна професионална гимназия по икономика гр. Велико 
Търново бе сключено споразумение за взаимоизгодно 
сътрудничество и трайно партньорство за осигуряване на 
съвместни дейности във връзка с обучението на ученици по 
специалност "Съдебна администрация", професия "Съдебен 
служител".  Постигнатата договореност предвижда Районният съд 
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да осигури не само методическа подкрепа и експертна помощ във 
връзка с изготвянето и прилагането на учебните планове и програми 
по съответните учебни предмети за разширена професионална и 
допълнителна подготовка, но и да представи база за провеждане на 
учебната практика на учениците, съдействие при осигуряване на 
ментори за провеждане на практическото им обучение и участие 
чрез експерти в комисията при оценяване на държавните изпити за 
придобиване на професионална квалификация /теория и практика/.  

Медийните изяви с участието на съда за отчетния период са 
два броя,  едната е проведена по време на инициативата "Ден на 
отворените врати", а другата за сключеното споразумение между 
Районен съд - Велико Търново и Старопрестолна професионална 
гимназия по икономика. 

Изпълнението по индикатора „Нови/обновени уебсайтове на 
ОСВ“ Районен съд – Велико Търново осъществява чрез периодично 
актуализиране на уебстраницата си, като при всяка възникнала 
необходимост информацията се обновява допълнително. Поддържа 
се и обработването на електронна анкетна карта, насочена към 
гостите на уебсайта на съда. От края на отчетния период Районен 
съд - Велико Търново разполага с нова интернет страница, във 
връзка с изграждане на унифициране на визуализацията на 
електроните страници на органите на съдебната власт. 

По отношение на „Честотата на обновяване на информацията 
на уебсайтовете“ продължава практиката, изградена съобразно 
утвърдените от административния ръководител на съда вътрешни 
правила, неразделна част от Системата за финансово управление и 
контрол“ за ежедневно публикуване на сайта на съда на 
постановените съдебни актове, както и ежеседмично публикуване 
на график на съдбните заседания за предстоящите две седмици. 

Районен съд – Велико Търново не поддържа вътрешни 
информационни бюлетини в рамките на съдебната власт. 

По индикатора „Обслужени запитвания по Закон за достъп до 
обществената информация“ за 2019 год. има 11 броя постъпили 
искания за достъп до обществена информация.  

През отчетната 2019 год. не са провеждани нарочни 
информационни кампании, насочени към повишаване на 
осведомеността и правната култура на граданите, като по този 
индикатор Великотърновският районен съд продължава и през 2019 
год. да осъществява изпълнение чрез достъпен информационен 
ресурс, който предлага уебстраницата на съда, където се 
поддържат актуални данни с полезни връзки и информация, в това 
число относно действащите в органа на съдебната власт вътрешни 
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правила и инструкции, правилата за провеждане на съдебно 
заседание, компетентността на съдилищата, правилата и процесът 
по предявяване на иск, правата на гражданите като жертва на 
престъпление, способите и възможностите за решаване на 
съдебните спорове чрез медиация и други форми на доброволното 
им уреждане.  

Не е отчетено и наличие на кризисни ситуации по 
изпълнението на плана за 2019 год. 

По отношение на активното участие в комуникациите с 
медиите, неправителствените организации, професионални и 
съсловни организации, институциите и през отчетни период са 
извършени дейности, като: съвместно участие в инициативи и 
проекти с широка обществена насоченост – Ден на отворените 
врати,; въведен приемен ден на гражданите от административния 
ръководител на съда; участие в образователна програма „Съдебна 
власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени 
съдилища и прокуратури. 

Индикатори за изпълнение на поставените задачи са изготвяне 
на материали и публикации в медийното пространство, публикуване 
на годишния доклад за дейността на съда на интернет страницата 
му, участия в организирани събития, информационни кампании и 
инициативи, целящи повишаване на общественото доверие и 
осигуряване на прозрачност в съдебната власт като цяло. 
 През 2019 год. няма публикации в медиите за неетично 
поведение на съдии от съда. 
 
 В обобщение отчетените и анализарани в доклада данни 
отразяват резултатите от дейността на Районен съд - Велико 
Търново за 2019 год. и може да бъде оценена като много добра и 
ефективна. Безспорен е приносът на всички магистрати, държавни 
съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебната 
администрация. Спокойната работна среда, добрата организация и 
отличната професионална подготовка предпоставят постигнатото 
през изтеклата 2019 год. И занапред усилията ни ще бъдат 
насочени към повишаване на общественото доверия към 
институцията и утвърждаване върховенството на закона. 
     
     Младен Димитров  
   
                     Административен ръководител – 
                    председател на Великотърновски 
                             районен съд:   


