ОТЧЕТЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД – ГР.ЛУКОВИТ
ПРЕЗ 2011 ГОД.

Луковитският районен съд през 2011 год. е осъществявал
правораздавателната си дейност в съответствие с Конституцията на
РБългария, Закона за съдебната власт, материалните и процесуални закони
на територията на Община-гр.Луковит,Ловешка обл., включваща 12
дванадесет населени места, от които – гр.Луковит, 9-девет Кметства и 2 –
две села с Кметски наместник, като Общината наброява население с
постоянен адрес към 15.12.2011 год. - 20 269 жители.
Дейността на съда бе насочена към гарантиране на бързо, ефективно
и справедливо съдопроизводство на гражданите.
Луковитският районен съд през отчетната 2011 год. отчита следните
резултати:
І.ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА.
1.Общ брой на делата за разглеждане към 31.12.2011 год.
През изтеклата 2011 год. в Районен съд-гр.Луковит,Ловешка обл. са
разгледани общо 1243-хиляда двеста четиридесет и три дела, от тях 623шесто
тин двадесет и три броя са наказателни дела и 620-шестотин и двадесет
броя са граждански дела.
Като се направи съпоставка с разгледаните дела през последните три
години е видно, че през 2009 год. са 938 – деветстотин тридесет и осем
дела, през 2010 год. – 1044 –хиляда четиридесет и четири дела, то през
отчетната година са разгледани 1243 –хиляда двеста четиридесет и три
дела, със 199-сто деветдесет и девет броя дела са разгледани в повече и
като се има предвид, че през отчетната 2011 год. са заети и трите бройки
по щат магистрати, то един съдия средно през годината е разгледал по
414-четиристотин и четиринадесет дела.

2.Новообразувани дела съм 31.12.2011 год.
От всички разгледани 1243 дела, новообразувани са 1152 хиляда сто
петдесет и две дела и останали несвършени от предходната година- 91деветдесет и едно дело. Процентното съотношение на останалите
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несвършени дела от предходната година спрямо всички разгледани е
11,3%, а на новообразуваните спрямо всички разгледани е 92,7%.
3.Свършени дела към 31.12.2011 год.
Свършени са общо 1161-хиляда сто шейсет и едно дела , от които
наказателни дела – 585- петстотин осемдесет и пет дела и граждански 576петстотин седемдесет и шест дела, което представлява 93% от общо
разгледаните през отчетната година дела.
В 3-тримесечен срок са приключени общо 1092-хиляда деветдесет и
дела, което представлява 94% от общо свършените, от които граждански
дела – 538-петстотин тридесет и осем дела, което представлява 93% от
общо свършените граждански дела и наказателни дела – 554 –петстотин
петдесет и четири дела, което представлява 95% от общо свършените
наказателни дела.
4.Граждански дела
През 2011 год. са разгледани общо 620-шестотин и двадесет дела , от
които останали несвършени от предходния период – 55-петдесет и пет дела
и 565-петстотин шейсет и пет дела, постъпили през годината , останали
висящи в края на периода 44-четиридесет и четири дела, като процентното
съотношение на висящите дела в края на отчетния период спрямо общо
разгледаните е 7,9%, а процентното съотношение между останалите
несвършени от 2010 год. , които са 55 дела спрямо новопостъпилите през
2011 год., които са 565 дела е 9,7 %.
При сравнителния анализ през последните три години е видно, че
през 2009 год. са разгледани общо 407- четиристотин и седем дела , през
2010 год. – 497- четиристотин деветдесет и седем дела и през 2011 год. –
620-шестотин и двадесет дела или със 123-сто двадесет и три дела в
повече, което е отново в резултат на увеличението на делата по
незабавното изпълнение – чл. 410 и 417 от ГПК. Гражданските дела по
общия ред сочат на тенденция на устойчивост през последните три
години.Разгледани през 2009 год. – 120-сто и двадесет дела, през 2010 год.
79 –седемдесет и девет дела и през 2011 год. 64-шейсет и четири дела.
Данните сочат на едно намаление броя на гражданските дела по общия
ред, но затова пък е подобрен показателя свършени дела, в сравнение с
предходните години – 44-четиридесет и четири дела, от тях в 3тримесечен срок 30-тридесет дела, което представлява 68% от общо
свършените гр.дела по общия ред, в сравнение с 2010 год. когато този
показател е бил 31%, през 2009 год. 41%.
Видове граждански спорове.
И през отчетната година на първо място по брой разгледани
граждански спорове са исковите по Семейния кодекс/СК/- 44-четиридесет
и четири дела , от тях иск за развод по общия ред- 10 дела , иск за развод
по взаимно съгласие – 8-осем дела, издръжка – 16-шестнадесет дела,
изменени на издръжка – 10-десет дела. На второ място са делата с правно
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основание чл. 341 от ГПК – делби- разгледани са общо 19-деветнадесет
дела. И пред отчетната година тези дела са характерни за района ни,
отчитайки характера на имотите, извън регулация, преимуществено
земеделски и стремежа на хората да ликвидират съсобствеността си върху
възстановена им собственост на наследствени земеделски и горски
имоти.След тях са вещните искове – разгледани 18-осемнадесет дела . На
следващо място са исковете по КТ- общо 5 – пет дела, в това число за
обезщетение по чл. 200 от КГ – 3 – три дела и за отмяна на уволнение – 2две дела. По Закона за закрила на детето са разгледани общо
19деветнадесет дела, от тях по чл. 26 –ти от ЗЗДетето – 10 –десет дела и по
чл.30-ти от ЗЗДетето- 9-девет дела. Разглеждането на дела по този
нормативен акт се обяснява с това, че на територията на съдебния ни
район има специализирана институция- Дом за деца с физически
увреждания , в която се осъществяват при наличието на предвидените в
закона предпоставки мерки за закрила на деца с физически увреждания от
цялата страна. По Закона срещу домашното насилие са разгледани 3-три
дела.
И през настоящата отчетна година на-голям брой граждански дела са
тези по глава Тридесет и седма от ГПК- заповедно производство – чл.410 и
чл. 417 от ГПК. Новообразувани са 418-четиристотин и осемнадесет дела,
2-две дела са останали несвършени в началото на годината и 8-осем дела са
получени по подсъдност или общо са разгледани 428-четиристотин
двадесет и осем дела.От тях са свършени 427-четиристотин двадесет и
седем дела, всички в 3-тримесечен срок, което представлява 100% от общо
свършените и 1-едно дело е останало висящо в края на периода. През
последните три години статистиката по тези дела е следната 2009 год. –
191-сто деветдесет и едно дело, през 2010 год. – 284-двеста осемдесет и
четири дела или едно увеличение от предходната година със 144-сто
четиридесет и четири дела.
5.Наказателни дела.
Статистическите данни по показател – движение на разгледаните
наказателните дела, които включват останалите висящи от предходната
година и постъпилите през годината за 2009 год. през последните три
години е следната : през 2009 год. 531-петстотин тридесет и едно дела,
през 2010 год. – 547-петстотин четиридесет и седем дела и през 2011 год.
623- шестотин двадесет и три дела или едно увеличение от 76 –седемдесет
и шест дела, увеличен е боря на наказателни общ характер дела със 67 –
дела.
Висящите наказателни дела в края на отчетния период – 38-тридесет
и осем дела, което спрямо общо разгледаните е 6,09%, спрямо постъпилите
пред 2011 год. е 6,4% .
През отчетната 2011 год. е налице едно увеличение на разгледаните
наказателните общ характер дела с 67 дела в сравнение с предходната 2010
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год., когато са били 98 дела , а през настоящата са 165-сто шейсет и пет
дела.
Тенденция на увеличение показват приз последните три години
частно наказателните дела , касаещи задължителното лечение по Закона за
здравето и принудителните медицински мерки в производствата по чл. 430
и следващи от НПК във вр. с чл. 89 от НК. Общо са разгледани - 197-сто
деветдесет и седем дела.През предходната 2010 год. – 137 – сто тридесет и
седем дела. Известно увеличение сочат и частно наказателни дела –
разпити на досъдебно производство- 33-тридесет и три дела, през 2010 год.
са били 17- седемнадесет дела , през 2009 год. – 11-единадесет дела.
Известно увеличение се забелязва при административно –
наказателните дела- през 2009 год. – 114 –сто и четиринадесет дела, ,през
2010 год. разгледани - 97 –деветдесет и седем дела, а през 2011 – 110-сто и
десет дела.
Известно намаление се забелязва при наказателно частния характер
дела – през отчетната година са разгледани 6 – шест дела, през 2010 год. –
11-единадесет дела, през 2009 год. – 10 –десет дела.
Устойчивост сочат делата п чл. 78а от НК.Останали висящи в
началото на периода 6-шест дела, постъпили през годината 22-двадесет и
две дела, общо разгледани 28 –двадесет и осем дела.
ІІ.БРОЙ СВЪРШЕНИ ДЕЛА.
1.Граждански дела
Видно от статистическите данни през последните три години са
свършени граждански дела, както следва:
- през 2009 год. – 334-триста тридесет четири дела , от които със
съдебен акт по същество – 307-триста и седем дела и 27-двадесет и седем
дела – прекратени
- през 2010 год. – 442-четиристотин четиридесет и две дела , от които
със съдебен акт по същество- 390-триста и деветдесет дела и прекратени –
52-петдесет и две дела и
- през 2011 год. -576-петстотин седемдесет и шест дела , от които със
съдебен акт по същество – 527-петстотин двадесет и седем дела и
прекратени – 49-четиридесет и девет дела.
Процентното отношение на свършените спрямо разгледаните
граждански дела през последните три години е съответно: през 2009 год. –
82/, през 2010 год. е 89 % и през 2011 год. е 92,9% . Налице е тенденция
на увеличаване броя на свършените граждански дела през последните три
години. Следва да се отчете че през отчетната 2011 год. значително е
подобрен показателя свършени граждански дела в тримесечен срок, който
е 93% от общо свършените през годината , при 87% за 2010 год. и 82%
през 2009 год.
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Останали висящи граждански дела в края на отчетния период - 44 –
четиридесет и четири броя, което представлява 7.09% от общо
разгледаните граждански дела през 2011 год. , срещу 55-петдесет и пет
дела през 2010 год., когато процентното отношение спрямо разгледаните
дела е било 11% .Налице е едно подобрение по този показател в сравнение
с предходната година.
2.Наказателни дела
По този вид дела статистиката е следната:
- през 2009 год.- 496-четиристотин деветдесет и шест дела, от които
450-четиристотин и петдесет дела със съдебен акт по същество и
прекратени- 46-четиридесет и шест дела,
- през 2010 год. – 511- петстотин и единадесет дела, от които със
съдебен акт по същество – 455-четиристотин петдесет и пет дела и
прекратени – 56-петдесет и шест дела и
- през 2011 год. – 585-петстотин осемдесет и пет дела ,от тях със
съдебен акт по същество – 481- четиристотин осемдесет и едно дело и 104
–прекратени, от тях със споразумение по чл.382 от НПК – 43-четиридесет
и три дела и по чл. 384 от НПК – 39-тридесет и девет дела.Едно дело е
върнато на Районна прокуратура-гр.Луковит за доразследване.
В процентно отношение броя на свършените спрямо броя на
разгледаните наказателни дела през последните три години запазва
стабилитет.През отчетната 2011 год. свършените наказателни дела
представляват 93.9% от общо разгледаните. През предходната 2010 год.
този процент е бил 93.4%.
Останали несвършени наказателни дела в края на отчетния период38-тридесет и осем дела, което представлява 6.4% спрямо свършените.
През 2010 год. този показател е бил 7%..
ІІІ.БРОЙ РЕШЕНИ ДЕЛА ПО СЪЩЕСТВО.
1.Граждански дела
При сравнителния анализ за последните три години положението е
следното:
- през 2009 год. – 307 –триста и седем дела със съдебен акт по
същество от общо свършените 334-триста тридесет и четири дела, което
прави 92% ,
- през 2010 год. - 390-триста и деветдесет дела със съдебен акт по
същество от общо свършените 442-четиристотин четиридесет и две дела ,
което прави 88,2% и
- през 2011 год. – 527-петстотин двадесет и седем дела със съдебен
акт по същество , което прави 91.4% от общо свършените .
5

Стабилност сочи броя на свършените граждански дела в тримесечен
срок – 93% от общо свършените дела.
2.Наказателни дела
През последните три години статистиката е следната:
- през 2009 год. – 450 –четиристотин и петдесет дела със съдебен акт
по същество , което спрямо свършените е 91% ,
- през 2010 год. -455-четиристотин петдесет и пет дела със съдебен
акт по същество , представлява 89% и
- през 2011 год. 481-четиристотин осемдесет и едно дело със съдебен
акт по същество , което спрямо свършените представлява 82.2% .От общо
свършените 585-петстотин осемдесет и пет дела , 554-петстотин петдесет и
четири дела са свършени в 3-тримесечен срок, което представлява 95%.
Налице е тенденция за срочност при приключване на наказателните дела.
ІV.АНАЛИЗ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА
ДЕЛАТА.
През отчетната 2011 год. има общо 153-сто петдесет и три дела , от
които – 49-четиридесет и девет граждански и 104-сто и четири
наказателни дела, което спрямо общо разгледаните – 1243-хиляда двеста
четиридесет и три дела е 12.3%, а спрямо свършените е 13%.
1.Граждански дела
От общо прекратените 49-четиридесет и девет граждански дела , 8осем дела са прекратени по спогодба по чл. 234 от ГПК , а останалите 41
по други причини –прекратено поради неотстраняване в срок на
нередовност на исковата молба, изпратени по подсъдност , оттегляне на
иска и др.
Относителният дял на прекратените граждански дела спрямо общо
разгледаните е 7.9%, а спрямо свършените дела е 8.5%.
2.Наказателни дела.
От общо прекратените 104-сто и четири наказателни дела , 43четиридесет и три дела са прекратени по внесени от Районна прокуратурагр.Луковит споразумения по чл. 382 от НПК , 38-тридесет и осем дела по
споразумения по 384 от НПК, 1-едно наказателно частен характер дело е
прекратено поради постигнато споразумение между страните , 1-едно дело
е прекратено и върнато за доразследване на Районна прокуратурагр.Луковит и 21-двадесет и едно дела по други причини, от които по 8осем административно-наказателни дела.
Прекратените наказателни дела спрямо общо разгледаните дела
представляват 16.6%.
ІV.БРОЙ НА ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ СЪДЕБНИ
АКТОВЕ.
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През отчетната 2011 год. са обжалвани и протестирани общо 111- сто
и единадесет съдебни акта, от които по 28-двадесет и осем граждански
дела и по 93-деветдесет и три наказателни дела, което представлява 9.5%
спрямо свършените , а спрямо свършените със съдебен акт 11%. Запазва се
нивото по този показател и през отчетната година. През предходната
година също е бил 11%.
1.По граждански села
Обжалвани са общо 28-двадесет и осем граждански дела , като от тях
по 18 има резултат от втора инстанция, от които на г-жа Фиденкова има
резултат по 11-единадесет дела, от които по 2-две решения са потвърдени,
1-едно решение е изцяло отменено, 3- три решения по индекс “4” , 3-три
решение с индекс”5а”-потвърдено в една част ,отменено в друга част,
поради представяне на нови доказателства пред въззивна инстанция, 1едно решение с индекс”7а” и 1-едно решение с индекс “7б” .Г-н Кръстев
има резултат по 2-две решения и двете са потвърдени. Г-н Пенов има
резултат по 5-пет решения, от тях 1-едно –потвърдено, 2- отменени, 1едно решение по индекс “ 3г” – изцяло отменено по обективни причинивъзражения за давност пред въззивна инстанция и 1-едно решение по
индекс”4”- отменено в друга част .
По 14-четиринадесет обжалвани определения по граждански дела
има резултат от втора инстанция, от които на г-жа Фиденкова има
резултата по 1-едно, определението потвърдено, г-н Пенов има резултат по
13-тринадесет определения, по които по 12-дванадесет определенията са
потвърдени и 1-едно е отменено изцяло. Г-н Кръстев няма обжалвани
определения.
По останалите 10-десет граждански дела , по които са обжалвани
съдебните актове няма резултат от втора инстанция.
2.По наказателни дела
През 2011 год. са обжалвани и протестирани 83 –осемдесет и три
наказателни дела, като от тях има резултат от втора инстанция по 78 –
съдебни акта, от тях по 54 – петдесет и четири присъди и по 24-двадесет и
четири определения.Г-жа Фиденкова има резултат по 22 присъди , както
следва: по 9 –девет присъдите са потвърдени, по 7-седем дела присъдите
са отменени и върнати за ново разглеждане от първоинстанционния съд, по
2-две дела присъдите са отменени изцяло, по 1-едно дело, присъдата е
изменена в наказателната част и по 1-едно дело, присъдата е изменена в
гражданската част.Няма обжалвани и протестирани
определения. Г-н
Кръстев има резултат по 24 –двадесет и четири наказателни дела, 17седемнадесет присъди и 7-седем определения, ,от тях потвърдени 8-осем
присъди и 2-две определения, отменени и върнато за ново разглеждане – 7
дела и 1-едно определение,отменено и върнато за ново разглеждане , по 2две дела, присъдите отменени изцяло и по 1-едно дело ,присъдата
изменена в наказателната част и по 1-едно дело, присъдата изменена в
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гражданската част. Г-н Пенов има резултат от втората инстанция по 32
дела- 15-петнадесет присъди и 17-седемнадесет определения
от тях
потвърдени 8-осем присъди и 14-четиринадесет определения, 2-две
присъди са отменени и върнато за ново разглеждане на
първоинстанционния съд, по 1- едно дело ,присъдата отменена и върната
на прокурора, 1-една присъда отменена изцяло и по 3-три дела присъдата
изменена в наказателната част.По 14 определения са потвърдени , 1-едно
определение е отменено и върнато за ново разглеждане , 1-едно
определение е отменено и върнато на прокурора и 1-едно определение –
изменено в наказателната част.
Обжалвани съдебни актове пред Административен съд –гр.Ловеч
общо 32-тридесет и две дела. На Кръстев са обжалвани 14 дела , на Пенов
6 – шест дела и на Фиденкова 12-дванадесет дела.От общо обжалваните
32-тридесет и две дела, са отменени и върнати за ново разглеждане общо
10- десет дела, от които на г-н Кръстев 6-шест дела и на г-жа Фиденкова –
3-четири дела. На г-н Пенов няма върнати за ново разглеждане дела.

V.СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДЕБНИЯ РАЙОН.
Данните за този показател са извличат от Таблица-приложени № 1 ,
от която е видно, че пред отчетния период са разгледани 1243-хиляда
двеста четиридесет и три дела , т.е. броя на разгледаните дела е увеличен в
сравнение с предходната 2011 год. със 199-сто деветдесет и девет дела , а в
сравнение с 2009 год. ,когато са били 938-деветстотин тридесет и осем
дела със 305-триста е пет дела.
В процентно изражение броя на разгледаните дела пред отчетния
период в сравнение с предходния са с 16% повече.
При свършените дела данните сочат на следното:
- 2009 год. – 830 – осемстотни и тридесет дела
- 2010 год.– 953 – деветстотин петдесет и три дела е
- 2011 год. – 1161 – хиляда сто шейсет и едно дела.
Следователно налице е едно увеличение на свършените от
предходната година с 209 –двеста и девет дела , което представлява 17,9%.
VІ.СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ.
Този показател са определя на база щат и на база отработени
човекомесеца.
Съгласно указанията на Висшия съдебен съвет на РБългария изх.
91-00-12/19.02.2009 год. данните за изчисляване на действителната
натовареност са на база отработени човекомесеца, като не се приспада
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платения годишен отпуск и съдебната ваканция.През отчетната 2011 год.
нито един от магистратите не е бил в продължителен отпуск по болест ,
неплатен отпуск. По щат в Районен съд –гр.Луковит работят трима
магистрати, няма възможност за обособяване на съдебни съ стави , които
да разглеждан отделно граждански и наказателни дела. Делата се
разпределят по електронен път на принципа на случайния подбор, като с
10% е намален броя на разглежданите дела/граждански и наказателни/ от
съдия Фиденкова, която е Административен ръководител на съда.
Натовареността на съдиите се определя на база отработени
човекомесеца , които за 2011 год. са общо 36-тридесет и шест месеца , при
което действителната натовареност на съдиите в Луковитския районен съд
спрямо разгледаните е 34,53, а спрямо свършените 32,25.
Граждански дела.
Съдия Цветан Кръстев е разгледал 209-двеста и девет дела ,
Съдия Пламен Пенов е разгледал – 200-двеста дела и
Съдия Фиденкова е разгледала 211-двеста и единадесет дела.
Съдия Цветан Кръстев е свършил 195 –сто деветдесет и пет дела, от
които със съдебен акт – 180- сто и осемдесет дела , прекратени 15петнадесет дела
Съдия Пламен Пенов е свършил 188-сто осемдесет и осем дела, от
които със съдебен акт 174-сто сдемдесет и четири дела и прекратени 14 и
Съдия Виолета Фиденкова е свършила – 193-сто деветдесет и три
дела, от които със съдебен акт 173- сто седемдесет и три дела и
прекратени – 20 – двадесет дела.
Наказателни дела.
Съдия Цвтан Кръстев е разгледал 204 – двеста и четири дела ,
Съдия Пламен Пенов е разгледал 213-двеста и тринадесет дела и
Съдия Виолета Фиденкова е разгледала 206 –двеста и шест дела.
Съдия Цветан Кръстев е свършил 193-сто дветдесет и три дела , от
които със съдебен акт по същество – 159-сто петдесет и девет дела и
прекратени 34 –тридесет и четири дела,
Съдия Пламен Пенов е свършил 204 –двеста и четири дела , от които
със съдебен акт по същество 170-сто и седемдесет дела е прекратени - 34 –
тридесет и четири дела и
Съдия Виолета Фиденкова е свършила 188- сто осемдесет и осем
дела, от които със съдебен акт по същество – 152-сто петдесет и две дела и
прекратени 36-тридесет и шест дела.
Електронното разпределение на принципа на случайния подбор е
заложен единствено критерий”бройка на дело от определен вид –
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гражданско или наказателно “, а не се отчита тежестта на делото- при
гражданските дела- правното основание на иска , брой на страните,
предявени насрещни искове, тежест на доказване, усложнения от към
доказателствени способи и доказателствен материал и доказателства, при
наказателните дела – брой на подсъдими, правна и фактическа сложност на
престъплението,
за което е внесен
обвинителен акт, обемист
доказателствен материали други обстоятелства, относими към разкриване
на обективната истина по НОХД за да послужи като база за преценка за
тежестта на разглежданите от един съдия дела.
VІІ.СТРУКТУРА НА НАКАЗАТЕЛНАТА ПРЕСТЪПНОСТ
И през отчетната година на първо място в общата структура на
наказателната престъпност най-голям е относителния дял на делата
разглеждани по глава ХІ-то от НК- Общоопасни престъпления – 76седемдесет и шест дела , от които останали несвършени от 2010 год. 5-пет
дела, останалите 71-седемдесет и едно дело новообразувано , от тях 6-шест
дела са бързи производства.
По текстове от НК делата по тази глава се разпределят така:
- по чл. 343,ал.1, б.”б” и ал.3, б.”а” от НК – 6-шест дела,
- по чл. 343б,ал.1 от НК- 25 –двадесет и пет дела
- по чл.343б,ал.2 от НК – 2 – две дела,
- по чл.343В,ал.1 НК – 4 – четири дела, и
- по чл.343В,ал.2 от НК – 22 - двадесет и две дела.
- По чл.339,ал.1 от НК- 8-осем дела.
От общо разгледаните 76-седемдесет и шест дела, са свършени 68шейсет и осем дела, от които със съдебен по същество 24-двадесет и
четири дела и 43-четиридесет и четири са приключили със споразумение
по реда на чл. 381 – 384 от НПК и 1-едно дело е прекратено и изпратено на
ВКС по реда на чл. 43 от НПК. Останали несвършени в края на отчетния
период – 8-осем дела.
На второ място са делата за престъпления против собствеността
/глава V-та от НК/. Разгледани общо 65-шейсет и пет дела , от тях 50петдесет дела за кражба – чл. 194-197 от НК, /без чл.196а/.Свършени са
общо 55-петдесет и пет дела, от тях 44-четиридесет и четири дела за
кражба – чл. 194 – 97 от НК. Разгледани са 3-три дела за престъпление по
чл. 209 от НК. Налице е увеличение на този вид дела от предходната
година, когато са били 38-тридесет и осем дела.
На следващо място са престъпленията против личността.Постъпили
са за разглеждане общо 10-десет дела, от тях 5-пет дела по чл. 129 от НК ,
1-едно дело по чл. 142а от НК , 2-две дела по чл. 131,ал.1 ,т.12 от НК и 2две дела по чл. 122 от НК. От тях са свършени 8-осем дела, от които със
съдебен акт по същество 2-две дела и 6-шест дела са приключили със
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споразумение – чл. 381-384 от НПК и 2-две дела са останали несвършени в
края на отчетния период.
Разгледани са 2-две дела по глава VІІІ-ма от НК – 1-едно дело по
чл.290 от НК и 1-едно дело по чл. 286 от НК.
През отчетната година са разгледани 4-четири дела по чл. 325 от
НК.Свършени са и четиритя дела- 2 дела със съдебен акт същество и 2 –
две дела са приключили със споразумение – чл.381 – 384 от НПК.
През отчетната година не са постъпили дела със значим обществен
интерес.
VІІІ.ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА ОСЪДИТЕЛНИТЕ ПРИСЪДИ,
СПРЯМО ВНЕСЕНИТЕ ПРОКУРОРСКИ АКТОВЕ ПО ВИДОВЕ
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ.
От разгледаните през 2011 год. 165 – сто шейсет и пет наказателни
дела от общ характер , 122-сто двадесет и две дела са образувани по повод
внесен обвинителен акт и 43-четиридесет и три дела по споразумения по
чл.382 от НПК. Свършени са 144-сто четиридесет и четири дела .Останали
несвършени в края на годината 21 дела, което прави 12.7% спрямо
разгледаните дела от общ характер.
По 60-шейсет дела са приключени със съдебен акт по същество, с
присъди , по 81-осемдесет и едно дела са приключени със споразумения, от
които 43-четиридесет и три дела по внесени споразумения по чл. 382 от
НПК, 38-тридесет и осем дела са приключили със споразумение по чл. 384
от НПК , едно дело е върнато на прокуратурата за доразследване и 2-две
дела са прекратени по други причини или общо са свършени 144-сто
четиридесет и четири наказателни общ характер дела, което представлява
87, 2% от общо разгледаните.От общо свършените 144-сто четиридесет и
четири НОХД , 132-сто тридесет и две дела са свършени в 3-тримесечен
срок , което представлява 92% .От общо свършените 144 –сто четиридесет
и четири дела , 81 са приключили със споразумения по чл. 382-384 от НПК,
което представлява 56,2% от общо свършените.
През отчетния период са съдени общо 195-сто деветдесет и пет лица,
осъдени 184-сто осемдесет и четири лица и по отношение на 6-лица са
постановени оправдателни присъди по 3-три наказателни общ характер
дела.
От общо осъдените 184 –сто осемдесет и четири лица са осъдени на
лишаване от свобода до 3-три години на 127 –сто двадесет и седем лица ,
като от тях по отношение на 93-деветдесет и три лица е приложена
разпоредбата на чл.66,ал.1 от НК. На 2-две лица е наложено наказание над
3-три години лишаване от свобода. На 50-петдесет лица е наложено
наказание Пробация .На едно лице е наложено наказание - глоба.
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ІХ.БРОЙ
КОНКРЕТИЗАЦИЯ
И
ПРИЧИНИ
ЗА
ОПРАВДАТЕЛНИТЕ ПРИСЪДИ
През отчетната година са съдени по НОХД общо 195- сто деветдесет
и пет лица, осъдени лица 184-сто осемдесет и четири лица, по отношение
на 6-шест лица са постановени оправдателни присъди.В процентно
отношение броя на оправданите спряно осъдените лица е 3,2%.
По 3-три НОХД са признати за невиновни и оправдани 6-шест лица,а
именно: по НОХД № 394/2011 год.
4-четири лица ,предадени на съд за
престъпление по чл.195,ал.1,т.2,т.4,пред.2-ро във вр. с чл. 20,ал.2 и чл.
18,ал.1 от НК съдът е приел че е налице несъставомерност на деянието от
субективна страна, поради което и на основание чл.304,предл.3-то от
НПК ги призна за невиновни и оправда по това им обвинение.Делото
разгледано от съдия Фиденкова. По протест на прокурора , делото в
момента е висящо пред Окръжен съд-гр.Ловеч. По НОХД № 129/2011 год.
обвинението е по чл. 209,ал.1 от НК.Съдът е приел, че не е осъществен от
обективна и субективна страна състава на престъпление по чл. 209,ал.1 от
НК , поради което Йордан Мариянов Костадинов от гр.Ботевград е признат
за невиновен и оправдан по обвинението по чл.209,ал.1 от НК.Делото е
разглежда от съдия Кръстев. По протест на прокурора делото е висящо
пред Окръжен съд –гр.Ловеч и по НОХД № 494/2010 год. с обвинение по
чл. 290,ал.1 от НК.Съдът е приел , че обвинението не е доказано по един
несъмнен начин , присъдата не може да почива на предположения ,
каквито са изискванията на чл.303 от НПК, поради което го признава за
невиновен за извършване на престъпление по чл.290,ал.1 от НК и
оправдава по това му обвинение. Делото е разгледано от съдия Кръстев.
Подаден е протест против оправдателната присъда. Последната е
потвърдена с решение от 25.05.2011 год. по ВНОХД № 139/2011 год. по
описа на Окръжен съд-гр.Ловеч.
Х.БЮРО СЪДИМОСТ.
През отчетната 202 год. от Бюро съдимост при Районен съдгр.Лукови са издадени 1314-хиляда триста и четиринадесет свидетелства за
съдимост и 875-осемстотин седемдесет и пет справки за съдимост. Налице
едно увеличение от 93 –деветдесет и три броя от предходната година,
когато са били 1221 –хиляда двеста двадесет и едно
както на
свидетелствата за съдимост, така и увеличение със 139-сто тридесет и
девет броя от предходната година,когато са били 736-седемстотин
тридесет и шест на издадените справки за съдимост. По щат в Районен съд
–гр.Луковит няма съдебен служител, който да извършва дейността само в
Бюро съдимост. Последната се извършва от деловодителя по наказателни
дела, а в случай на отсъствие, от деловодителя по граждански дела, за
което има издадена изрична заповед.
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ХІ.СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
През отчетната 2011 г. длъжността Държавен съдебен изпълнител
при РС- гр. Луковит заема г-жа Невена Антонова Георгиева .
В Служба „ Съдебно изпълнение” при РС- гр. Луковит работят двама
служители- Секретар на службата и Деловодител.
Броят на постъпилите и образувани изпълнителни дела за 2011 г., е
188 / сто осемдесет и осем /, от тях:
- 121 бр. – с взискател юридически лица, в т.ч. банки и
еднолични търговци.
- 42 бр. – с взискател физически лица – в това число- с предмет
издръжка и парично вземане.
- 18 бр.– с взискател- публично държавни учреждения.
- 7 бр. – изпълнителни дела с предмет- обезпечителна мярка.
Общият брой на приключените пред 2011г. дела е 121 бр. /сто
двадесет и едно дела/. От тях : свършените изпълнителни дела за първото
шестмесечие на 2011 г. е 57 бр. / петдесет и седем броя/. , за второто
шестмесечие , броят на свършените дела е 53 / петдесет и три / дела ,
изпратени по подсъдност - 9 бр. /на друг съдебен изпълнител/ и 2 бр. по
подведомственост .
Събраните суми по изпълнителните дела за първото шестмесечие на
2011 г.възлизат на 103 821 лв./ вкл.суми по изп.листове – 65 872,00 лв. , 32
974,00лв. такси, 555,00 лв.-доп.разноски, 2890,00 лв.- лихви и 1530,00 лв.
приети други разноски/ , за второто шестмесечие на 2011 г.- 120 734,00 лв.
/ вкл.суми по изп.листове - 94 322,00 лв. такси-11 246,00 лв., допълн.
разноски- 2761,00 лв., приети други разноски- 3406,00 лв. и лихви –
8999,00 лв./ или общо за 2011 г. събраната суми по изпълнителните дела е
224 555,00 лв. / двеста двадесет и четири хиляди, петстотин петдесет и пет
лв./
През отчетната 2011 година в ДСИС при РС- гр. Луковит няма
постъпили жалби против действията на Държавен съдебен изпълнител при
РС- гр. Луковит.
Броят на изготвените за връчване документи е 7 313 бр. / седем
хиляди триста и тринадесет /, от тях – реално връчени- 7 016 бр.
Броят на останалите на доклад висящи дела, по които работата в
службата продължава е 621/ шестотин двадесет и едно /.
Останала сума за събиране 3 630 801 лв. / три милиона шестотин и
тридесет хиляди , осемстотин и един лв./
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След анализ броя на свършените и образувани дела през 2011 г.
прави впечатление техният увеличен брой спрямо 2010 г.
През отчетната 2011 година в ДСИС при РС- гр. Луковит са
образувани близо 100 броя дела в повече от предходната 2010 година,
което е положителен показател за възвръщане доверието от страна на
взискателите към структурите на държавните съдебни изпълнители и
конкурентноспособността им с частния сектор при събиране на частни
вземания.
Поради дългия изтекъл период от време, през който в РС- гр.
Луковит нямаше съдебен изпълнител, длъжността „ ДСИ „ бе вакантна и
гражданите бяха в невъзможност да осъществяват изпълнение на частните
си притезания. Ето защо през изминалата 2011 година, както и през 2010 г.
приоритет в работата на Държавна- съдебно изпълнителна служба при РСгр. Луковит бе да убедят гражданите - взискатели по изпълнителни дела, че
работят добре, срочно и законосъобразно и да насърчават гражданите и
институциите да образуват делата си при тях, като с работата си,
компетентност и бързина при извършването
и насрочване на
изпълнителните действия, да оправдаят тяхното доверие .
ХІІ.СЛУЖБА ВПИСВАНИЯ.
През отчетната 2011 год. длъжността Съдия по вписванията заема гжа Иванка Василева Микова. В службата работи гл.специалист Стоянка
Йорданова Стоянова.
1.Нотариални дела
През отчетната 2011 год. в Службата по вписванията при Районен
съд-гр.Луковит са образувани 1176 – хиляда сто седемдесет и шест
нотариални дела., през 2009 год. са били 743- седемстотин четиридесет и
три дела и през 2010 год. са били 797 , или едно увеличение от
предходната година с 379 –триста седемдесет и девет нотариални дела.
2.Вписвания
- през 2011 год. - 2490 – две хиляди четиристотин и деветдесет броя
- през 2010 год. – 1958 –хиляда деветстотин петдесет и осем броя и
- през 2009 год. - 1669 –хиляда шестотин шейсет и девет броя или
едно увеличение броя на вписванията от предходната 2010 год. с 532петстотин тридесет и два броя.
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През отчетната година са направени и 3-три отказа от вписвания.
Статистическите данни сочат на увеличение от предходните години
както на броя на образуваните нотариални дела, така и по отношение на
вписванията.
ХІІІ.КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
1.Магистрати.
В районен съд –гр.Луковит към месец януари 2011 год. магистрати,
държавен съдебен изпълнител, съдия по вписванията и държавни съдебни
служители ,съобразно щатното разписание са 18-осемнадесет
човека.Магистратите по щат са 3-три броя , като са заети и трите броя.
По щат има един съдия по вписванията и един държавен съдебен
изпълнител. И двата щата са заети.
2.Съдебни служители
По щатно разписание са предвидени 13—тринадесет броя съдебни
служители и всички са заети. През годината не е имало случаи съдебните
служители по обективни – здравословни причини да отсъстват по –
продължително време от работа.Благодарение на това, че останалите
служители са обучени и с чувство на дисциплина и отговорност, на
принципа на взаимозаменяемост са изпълнявали дейностите и на
отсъстващите си колеги/когато са били в платен годишен отпуск/, като
това не се е отразило на бързината и качеството на обработване на делата
и обслужване на гражданите.

ХІV.СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
Районен съд –гр.Луковит се помещава в двуетажна сграда със
застроена площ от 205-двеста и пет кв.м. в дворно място с площ от 450четиристотин и петдесет кв.м. , в което се намира външна тоалетна и
стопанска сграда.
Сградата се отоплява с парно отопление на газ.
На първия етаж на сградата има две заседателни зали. Тук се намират
кабинетите на един от районните съдии и Държавния съдебен изпълнител
и СИС.Санитарните помещения- баня и тоалетна.
На втория етаж се намират два кабинета на районни съдии и четири
канцеларии.Тук се намира и службата по Вписванията и Съдията по
вписванията. На този етаж се намира архива, в който е изградена и стая на
класифицирана информация.
Пред таванското помещение е изградена клетка за арестантите.
Сградата на съда е оборудвана със СОТ.
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Техническата обезпеченост от към комуникационна техника е добраима 24 –двадесет и четири компютри и 12-дванадесет климатика.
Ползват се следните програмни продукти:
1.Правно информационна система “APIS”,
2.Счетоводна програма “KONTO”,
3.ТРЗ “АЛАДИН
4.Деловодна програма ” САС –съдебно деловодство”
5.АИС “БЮРО СЪДИМОСТ” ,
6.Microsoft Office и
7.Операционна система “ Windows XP”
8.Деловодна програма ДСИ – JES на ЕТ “Темида- 2000” на Еди
Чакъров.
В заключение определено мога да заявя, че колектива на Районен
съд –гр.Луковит има необходимия потенциал – кадрова обезпеченост,
сграден фонд и техническа обезпеченост за повишаване доверието на
гражданите в нас, като правораздавателен орган, което ще е в резултат на
бързо, ефикасно и качествено правораздаване.
Към отчетния доклад са приложени 8-осем статистически сведения ,
неразделна част от доклада.
Председател Районен съдгр.Луковит :
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