ОТЧЕТЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД – гр. ЛУКОВИТ
ПРЕЗ 2015 год.

Районен съд Луковит попада в съдебния район на Ловешкия окръжен
съд и осъществява правораздавателната си дейност на територията на
Община Луковит, включваща дванадесет населен места, от които – гр.
Луковит, девет кметства и две села с кметски наместник, като общината наброява
население с постоянен адрес към края на 2015 год. – 19 900 жители.
Правораздавателната дейност през 2015 год. Луковитския районен съд е
осъществявал в съответствие с Конституцията на Република България, Закона за
съдебната власт, материалните и процесуални закони.
І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
Към 31.12.2015 г. щатната численост на PC - Луковит е 18 щатни
бройки – трима съдии, в това число административен ръководителпредседател на съда, един държавен съдебен изпълнител, един съдия по
вписванията, главен счетоводител, административен секретар, системен
администратор, трима съдебни секретари, двама съдебни деловодители,
съдебен архивар, призовкар и хигиенист, един секретар и един
деловодител при съдебно-изпълнителната служба. От изброените
длъжности не са заети една длъжност „съдия”. Наличието на двама съдии,
от които единият е административен ръководител - председател, прави
възможно осъществяването на правораздавателната дейност на съда, но в
отклонение от изискванията за срочност, което се проявява особено остро
в случаите на заместване на съдията по вписвания или съдебния
изпълнител при отсъствие на втория съдия. През отчетения период се
попълниха незаетите места за „съдебен секретар” и за „чистач”, като за
първата длъжност бе проведен конкурс, а за втората се извърши подбор,
поради големия брой кандидати. През същия период съдиите, съдебния
изпълнител и съдията по вписвания взеха участие в различни обучения,
организирани от Националния институт на правосъдието и от
неправителствени организации, като съдия Цариградска взе участие и в
обучение, извън страната. Участие в обучения имаше и от седем съдебни
служители, като част от тях бяха по графика на Националния институт на
правосъдието, а друга – инициирани от Държавната комисия по
сигурността на информацията.
ІІ.ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА
1. Общ брой на делата за разглеждане към 31.12.2015 год.
1.1. Общ брой на делата за разглеждане.
През изтеклата 2015 год. в Районен съд-Луковит са разгледани общо 871
дела, от които 506 граждански и 365 наказателни дела.
Съпоставени с броя на разгледаните дела през предходните три
години, разгледаните дела през изминалата година бележи спад, като
тенденцията е към намаляване, доколкото през 2013 год. са разгледани
1009 /със 138 бр. повече/, а през 2014 год. са разгледани общо 948 дела /със
77 бр. повече/.
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1.2. Новообразувани дела към 31.12.2015 год.
Общият брой на делата, постъпили през отчетения период, е 772
дела, като в сравнение с предходните две години също се забелязва спад 797 бр. за 2014г. и 919 бр. за 2013г. Прави впечатление значително пониския брой на делата, висящи в началото на отчетения период /заварени
от предходната година/, като за 2015г. те са 99 бр., а 2014г. – 151 бр.
1.2. Свършените дела към 31.12.2015 год.
Общият брой на свършените през отчетения период дела е 755, от
които 646 бр. в тримесечен срок. Съпоставено с предходните две години,
през 2014г. те са били 850 броя /714 бр. – в тримесечен срок/, а през 2013г.
– 858 броя /757 бр. – в тримесечен срок/.
От данните за значително по-ниския общ брой на свършените дела в
сравнение с предходните две години /95 дела/, не следва да се правят
обобщения, тъй като конкретната величина се проявява на по-ниския
цялостен общ брой на делата за изтеклата 2015г. В процентно
съотношение на свършените към броя на общо разгледаните показателите
са: 86% - за 2015г., 89% - за 2014г. и 85% - за 2013г., а съотношението на
делата, приключили в тримесечен срок, към броя на общо разгледаните е:
74% - за 2015г., 75% - за 2014г. и 74% - за 2013г., което показва
относителна стабилност на тези показатели.
Броят на несвършените /висящите/ дела в края на отчетения период
/към 31.12.2015г./ е 116, който показател за 2014г. е 99 бр., а за 2013г. – 151
бр. В процентно изражение /висящите/ дела в края на отчетения период
съставляват 15% спрямо постъпилите за разглеждане и 13% спрямо общо
разгледаните дела.
2. Граждански дела.
През отчетната 2015 год. са разгледани общо 506 граждански дела,
от които 50 бр. са висящите в началото на периода /останали несвършени
от 2014г./ и 456 бр. са постъпилите през отчетния период. От анализа на
данните за последните три години е видно, че през 2014 год. са разгледани
500 дела, а през 2013 год. - 428 дела.
Процентното съотношение на свършените дела към броя на общо
разгледаните дела през отчетения период и през предходните три години е:
87% - за 2015г., 90% - за 2014г. и 82% - за 2013г. Процентното
съотношение на останалите висящи дела (63 бр.) в края на отчетния период
спрямо общо разгледаните (506 бр.) е 12%, като процентното съотношение
между същите показатели за 2014 год. е 10 %, а за 2013 год. е 17,7 %.
От анализа на данните за последните три години е видно, че през
2015 год. са разгледани 506 дела, през 2013 год. - 428 дела, а през 2014 год.
– 500 дела. Разликата в броя на делата поставени за разглеждане през 2015
год. спрямо 2014г. е 6 дела, а спрямо 2013г. е 78 дела, като тя се дължи
основно на увеличеният брой дела по чл. 410 и чл. 417 ГПК. Относително
завишаване се наблюдава в броя на разгледаните дела по общия ред през
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2015г., които са 132 спрямо 115 за 2014 г., като по голямата разлика се
наблюдава в броя на делата постъпили през отчетения период – 90 бр. през
2015г., срещу 64 бр. , през 2014г. По отношение на делата, разгледани по
реда на чл. 310 ГПК се наблюдава относителен стабилитет с малки
отклонения към повишаване на постъпилите дела спрямо предходните
2013-2014 г. (19 бр. за 2015г. срещу 17 бр. за 2014г. и 10 бр. за 2013г.).
Видима тенденция към намаляване се наблюдава при категорията „други
граждански дела”, които за 2013 г. са 41 бр., за 2014г. са 36 бр. и за 2015.г.
са 13 бр.
Анализът на срочността показва, че е налице леко повишаване на
общия брой на делата през 2015г., свършили в рамките на тримесечния
срок (404 бр.), като отнесени към броя на общо разгледаните дела (506) и
към броя на свършените (443) в процентно съотношение съответните
показатели са 79 % и 91 %. Наблюдава се тенденция за леко повишаване
процента на приключили дела в тримесечен срок спрямо предходната
2014г., за която този показател е 89 %. В тази връзка следва да се отчете, че
този процент (91 %) е постигнат при по-голям брой на свършените дела
съпоставен с предходните две години – 404 бр. за 2014г. и 313 бр. за 2013г.
Видове граждански дела.
През отчетната година по количествен показател на първо място са
делата, отнесени в категория ”други” – 78 бр., в това число 1 дело по ЗЗДН
и 12 дела по ЗЗакрД. Забелязва се намаляване на броя на делата по ЗЗакрД
в сравнение с предходната година, с оглед приключване на започналия
тогава процес на деинституциализация на децата.
На второ място по количествен показател са разгледаните искове по
Семейния кодекс (СК) - общо 58 дела, като от тях развод по исков ред - 17
дела, по взаимно съгласие – 10 дела, издръжка 7 дела, изменение на
издръжка - 4 дела.
Следват делата за съдебна делба, като през отчетения период са
разгледани общо 34 дела. Запазва се тенденцията на устойчивост в
бройката на тези дела, което се обяснява с характерните за района на
общината недвижими имоти, извън регулация – земеделски земи и гори.
През 2015 год. са разгледани са 18 дела по вещни искове, 26 дела по
облигационни искове, 4 дела с предмет трудови спорове (искове по КТ) и 6
дела от административен характер. Анализът на тази категория дела и
съпоставката на броя им с този, от предходната година, показва, че е
налице увеличаване на облигационните искове, намаляване на вещните, а
за останалите е налице относителен количествен стабилитет.
При заповедните производства (чл. 410 и 417 ГПК) са разгледани 282
дела, като всички те са постъпили през отчетния период и не са заварени
несвършени от предишния отчетен период (2014г.). От тези 282 дела през
отчетения период са свършили 280 бр. и 2 дела са останали несвършени в
края на периода. Броят на разгледаните заповедни производства (282),
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отнесен към обшия брой на гражданските дела (506) е 55 %. От това
съотношение не бива да се правят изводи за намаляване работата на съда,
тъй като в преобладаващите случаи заповедните производства за по чл. 410
ГПК, където съдът е длъжен да връчи заповедта за изпълнение, с оглед
стабилизирането й и да издаде изпълнителен лист. Макар да са
относително малко на общия брой заповедни производства, съдиите са
постановили изцяло или отчасти откази по подадените заявления или са
прекратили производствата, което свидетелства за демонстрация на
задълбоченост при произнасянето.
3.Наказателни дела
През отчетната 2015 год. са разгледани общо 365 дела, от които 46
дела са останали висящи в началото на периода и 316 дела са постъпили
през отчетния период. Процентното съотношение на останалите висящи
дела (49 бр.) в края на отчетния период спрямо общо разгледаните (448
бр.) е 10,9 %, като процентното съотношение между същите показатели за
2014 год. е 12,9 %, а за 2013г. – 7,6%.
От данните за предходните две години е видно, че през 2014 год. са
разгледани 448 дела, а през 2013 год. - 581 дела.
Процентното съотношение на свършените към броя на общо
разгледаните наказателни дела през отчетения период и през предходните
три години е: 85% - за 2015г., 89% - за 2014г. и 87% - за 2013г.
Процентното съотношение на останалите висящи дела (53 бр.) в края на
отчетния период спрямо общо разгледаните (365 бр.) е 14%, като
процентното съотношение между същите показатели за 2014 год. е 10 %, а
за 2013 год. е 14 %.
От анализа на данните за последните три години е видно, че е налице
силно изразена тенденция към намаляване броя на разгледаните дела,
доколкото през 2013 год. са разгледани 581 дела, през 2014 год. - 448 дела,
а през 2015 год. – 365 дела. Разликата в броя на делата поставени за
разглеждане през 2015г. спрямо 2014г. е 83 дела, като тя се дължи основно
на намаляване броя на АНД (с 34 бр. по-малко) и ЧНД (с 31 бр. по-малко).
Тенденция към редуциране броя на делата се наблюдава и при
разглежданите АНД 78а НК, НОХД и НЧХД, но при тях намаляването не е
така изразително – от 10 до 6 броя за всяка от съответните групи. Като
основна причина за намаляване броя на АНД и ЧНД може да се посочи помалкия брой дела, върнати за ново разглеждане, в сравнение с предходните
две години и спад в недоволството от санкционната дейност на
администрацията /за АНД/ и намаляване броя на сезиранията за
постановяване на принудителни медицински мерки и определяне на общо
наказание с определение по чл. 306 НПК.
Анализът на срочността при наказателните дела показва, че е налице
понижаване на общия брой на делата през 2015г., свършили в рамките на
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тримесечния срок (242 бр.), като отнесени към броя на общо разгледаните
дела (365) и към броя на свършените (312) в процентно съотношение
съответните показатели са 66 % и 77 %. Наблюдава се тенденция към
понижаване процента на приключили дела в тримесечен срок спрямо
предходните 2014г. и 2013г., за които този показател е 78 %, респ. 88%. В
тази връзка следва да се отчете, че по големият брой на делата приключили
в тримесечен срок е постигнат в периоди, през които в голямата им част
съдът е работил при напълно попълнения щат от трима съдии, за разлика
от отчетения, през който е единият щат „съдия” е бил свободен.
Видове наказателни дела.
И през отчетната година по количествен показател на първо място
сред делата по общия ред са тези за престъпления против собствеността –
46 бр., от които за кражба – 31 бр., грабеж – 5 бр., присвояване – 1 бр.,
измама – 1 бр. и документна измама – 1 бр.
На следващо място са общоопасните престъпления – общо 38 бр.,
като в тази бройка основен е делът на делата за престъпления по чл. 343б и
чл. 343в НК, а делата по чл. 343, ал. 1, б. „б” и ал. 3, б. „а” /причиняване на
ПТП със средни телесни повреди и със значителни имуществени вреди/ са
4 бр., а едно дело е за престъпление по чл. 346 НК /отнемане на МПС, с
цел ползване/.
На трето място по количество са делата за престъпления против
стопанството и отделните стопански отрасли – 28 бр., като при тях найголям е делът на т.нар. „горски престъпления” и „престъпни
присъединявания към електропреносни и ВиК мрежи”.
Престъпленията против личността са 12бр., а престъпленията против
обществения ред и спокойствието – 6 бр., престъпления против брака
семейството и младежта – 2.
От поставените за разглеждане дела частен характер (ЧНД и НЧХД),
както и АНД по чл. 78а НК най-голям е броят на делата за Принудителни
медицински мерки по чл. 155 и сл. ЗЗ и чл. 89 НК – 75 бр. На второ място
са ЧНД съд контрол на досъдебното производство – 59 бр., следвани от
НЧХД – 13 бр., ЧНД за определяне на общо наказание – 12, АНД по чл.
78а НК – 8, други – 10 бр. и съдебна реабилитация – 3 бр. Относително
високият дял на частните наказателни дела се пада на производствата по
чл. 155 и сл. от Закона за здравето и чл. 432 и сл. от Наказателнопроцесуалния кодекс, което се обяснява с попадане на ДПБ гара Карлуково
в района на съда. Въпреки това обстоятелство, през отчетния период се
забелязва значителен спад в тяхната бройка, което може да се обясни с
възприетата практика на постановяване на режими на лечение в
амбулаторна форма за по-продължителен срок под контрола на лекарпсихиатър.
От поставените за разглеждане административни наказателни дела
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най-голям е броят на делата по жалби срещу наказателни постановления
по ЗДвП – 25 бр. и делата по ЗГ и ЗОЛД – 22 бр. При анализа се установява
относителна стабилност в броя на тези дела и спад в броя на делата по
УБДХ – 2 бр., които за предходния период са били шест.
ІІІ. СВЪРШЕНИ ДЕЛА.
1.Граждански дела
Статистическите данни за последните три години сочат, че са
свършени граждански дела, както следва:
- през 2013 год. – 352 дела, от които 291 със съдебен акт по същество
и 61 прекратени.
- през 2014 год. – 451 дела, от които 393 със съдебен акт по същество
и 58 прекратени.
- през 2015 год. – 443 дела, от които 391 със съдебен акт по същество
и 52 прекратени.
Процентното съотношение на свършените дела към броя на общо
разгледаните дела през отчетения период и през предходните три години е:
87% - за 2015г., 90% - за 2014г. и 82% - за 2013г. Процентното
съотношение на останалите висящи дела (63 бр.) в края на отчетния период
спрямо общо разгледаните (506 бр.) е 12%, като това съотношение между
същите показатели за 2014 год. е 10 %, а за 2013 год. е 17,7 %.
Процентното съотношение на свършените дела в тримесечен срок спрямо
общия брой на свършените дела е 91 %, което разкрива леко повишаване
на този показател спрямо предходната 2014г., за която този показател е 89
%.
2.Наказателни дела.
През последните три години данните за свършените наказателни
дела са следните:
- през 2013 год.- общо свършени – 506 бр., от тях 407 с акт по
същество и 99 – прекратени;
- през 2014 год. – общо свършени 399 бр. от тях 310 с акт по
същество и 89 – прекратени;
- през2015 год. – общо свършени 312 бр. от тях 218 с акт по същество
и 94 – прекратени.
Процентното съотношение на свършените към броя на общо
разгледаните наказателни дела през отчетения период и през предходните
три години е: 85% - за 2015г., 89% - за 2014г. и 87% - за 2013г.
Процентното съотношение на останалите висящи дела (53 бр.) в края на
отчетния период спрямо общо разгледаните (365 бр.) е 14%, като това
съотношение между същите показатели за 2014 год. е 10 %, а за 2013 год. е
14 %. Процентното съотношение на свършените дела в тримесечен срок
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спрямо общия брой на свършените дела е 78 %, което е било и през
предходната 2014г.
ІV. ПРЕКРАТЕНИ ДЕЛА И АНАЛИЗ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА
ПРЕКРАТЯВАНЕ.
През отчетната 2015 год. има прекратени общо 146 бр. дела. Този
брой, отнесен спрямо броя на разгледаните дела е 16 %, а спрямо броя на
свършените дела – 19 % . Съпоставени с предходната 2014 година се
забелязва леко увеличение на тези показателни (15,5%,, респ. 17 %), което
се обяснява с по-големия общ брой на разгледаните дела (948 бр.) и на
свършените дела (850 бр.) през същата година, към които се съотнасят
приблизително еднакъв брой на прекратени дела - 147 бр.
1. Прекратени граждански дела и причини за прекратяването
им.
Общият брой на прекратените граждански дела е 52, като от тях 2
дела са прекратени по спогодба – чл. 234 от ГПК, а 50 дела по други
причини. Сред тези причини са неотстраняване в срок нередовност на
исковата молба, изпратени на друг съд по подсъдност, оттегляне или отказ
от иска и др., като изброяването е примерно и не отразява количествено
преобладаване на някоя от причините.
Относителният дял на прекратените спрямо общо разгледаните
граждански дела е 10%, спрямо свършените е 11 % и спрямо свършените с
акт по същество – 13 %.
2. Прекратени наказателни дела и причини за прекратяването
им.
От общо прекратените 94 наказателни дела, 31 бр. са прекратени по
внесени от Районна прокуратура - Луковит споразумения по чл. 382 НПК,
37 бр. – прекратени в съдебна фаза със споразумение при условията на чл.
384 НПК, 4 бр. – са наказателно общ характер дела с прекратени съдебни
производства и върнати на прокурора и 32 бр. - по други причини.
Относителният дял на прекратените спрямо общо разгледаните
наказателни дела представлява 25 %, а спрямо свършените наказателни
дела е 30 %.
V.БРОЙ НА ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ СЪДЕБНИ
АКТОВЕ
През отчетната 2015 год. са протестирани и обжалвани общо 101
съдебни акта, от които 39 по гражданските дела и 62 по наказателните
дела. Броят на обжалваните актове, отнесен към броя на общо
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разгледаните дела, представлява 11 %, а спрямо свършените със съдебен
акт по същество - 13 %. Относително ниският брой на атакуваните съдебни
актове отнесен към броя на общо разгледаните дела и делата свършени с
акт по същество е показател за убедителност на мотивите на
постановяваните актове.
1. По гражданските дела.
От обжалваните 39 акта по гражданските дела, за отчетната година
има резултат от инстанционния контрол за 28 съдебни акта, от които 7
решения и 22 определения.
и едно дело е без резултат.
Статистиката от инстанционния контрол по съдии е следната:
На съдия Цариградска 8 решения са обжалвани, от тях 3 са
потвърдени, 1 е отменено и 4 са без резултат. Обжалваните определения на
съдия Цариградска 15, от които 14 са потвърдени и 1 отменено.
Обжалваните решения на съдия Пенов 7, от които 2 са потвърдени,
едно е отменено и са без резултат. Обжалваните определения на същия
съдия са 9, от които 7 са потвърдени и 2 са без резултат.
2. По наказателни дела.
През 2015 год. са обжалвани и протестирани 62 акта по наказателни
дела, като от тях има резултат от втора инстанция по 55 съдебни акта, от
които 29 – присъди и решения и 26 - определения.
На съдия Цариградска от обжалвани 19 присъди и решения, от тях 11
потвърдени, 3 – отменени и върнати за ново разглеждане на прокурора, 1 –
отменено и постановена нова присъда, 1 решение по АДН и върнато за
ново разглеждане, 3 акта - без резултат. От 10 обжалвани определения, 7 са
потвърдени, 1 е отменено и върнати на първоинстанционния съд, 2 са
изменени.
На съдия Пенов от обжалвани 16 присъди и решения, от тях 10 са
потвърдени, 2 отменени (изцяло, включително върнати на
първоинстанционния съд или прокурора), 1 е изменени в наказателната
част (относно режима на изтърпяване) и 3 са без резултат. От 16
обжалвани определения, 13 са потвърдени, 2 са отменени (изцяло или
върнати на първоинстанционния съд) и 1 е без резултат.
В периода на доклада една присъда на съдия Фиденкова е обжалвана
и е потвърдена.
VІ.СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДЕБНИЯ РАЙОН.
Анализът за този показател се извличат от Таблица – приложение №
1, от която е видно, че през 2015 год. са разгледани 871, което е със 77 бр.
по-малко от предходната 2014 год., когато са разгледани общо 948 дела, и
със 138 бр. по-малко от 2013 год., когато са разгледани 1009 дела. При
свършените дела статистиката е следната: през 2013 год. 858 дела; 2014
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год. – 849 дела и 2015 год. – 755 дела. Относителният дял на свършените
дела през отчетната 2015 год. спрямо разгледаните дела за същия отчетен
период е 86%.
VІІ.СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ.
Този показател се определя на база щат и на база отработени
човекомесеца.
Съгласно указанията на Висшия съдебен съвет изх. № 91-0012/19.02.2009 год. данните за изчисляване на действителната натовареност
са на база отработени човекомесеца, като не се приспада платения годишен
отпуск и съдебна ваканция. През годината нито един от магистратите не е
бил в отпуск по болест или неплатен отпуск. Двамата съдии (Пенов и
Цариградска) работеха целогодишно, при една незаета щатна бройка, при
натовареност 100%, при ежеседмични дежурства и необходимост от
инцидентни замествания на съдия по вписвания. Това неименуемо се
отрази на натовареността при разглеждане на делата и срочността при
изготвяне на съдебните актове. Като се има предвид, че този период
съвпадна и с времето на ползване на плетените годишни отпуски, на
практика всеки един от съдиите оставаше сам и поемаше изцяло дейността
на съда, което е основната причина за отстъпление от показателя
“срочност на изготвяне на съдебните актове” както по гражданските, така
и по наказателните дела. По щат в Районен съд – гр. Луковит работят
трима съдии, при една незаета щатна бройка, като няма възможност за
обособяване на съдебни състави, които да разглеждат отделно граждански
и наказателни дела. Делата се разпределят между двамата съдии при
еднакъв процент на натовареност (100%) като съдиите дават едноседмични
дежурства, редувайки се през една или две седмици, в зависимост от
отсъствието им.
Натовареността на съдиите се определя на база отработени
човекомесеца, които за 2015 год. са общо 24 месеца, при което
действителната натовареност на съдиите в Луковитския районен съд
спрямо разгледаните дела е 36,29, а спрямо свършените е 31,46.
Съпоставени с предходната година тези показатели отчитат повишение,
независимо от по-малкия брой разгледани и свършени дела за изминалата
2015г., което се обяснява с работата на двамата съдии през цялата година
при незаета щатна бройка „съдия”.
От общо разгледаните 506 бр. граждански дела, съдия Владислава
Цариградска е разгледала 238 дела, а съдия Пламен Иванов Пенов 268
дела. От общо свършените 443 бр. граждански дела, съдия Владислава
Цариградска е свършила 201 дела, а съдия Пламен Иванов Пенов 242 дела.
Съдия Владислава Цариградска е свършила 443 граждански дела, от
които 179 бр. са решени по същество и 22 бр. са прекратени, като в края на
периода има 37 останали несвършени дела.
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Съдия Пламен Пенов има 242 свършени граждански дела, като от тях
212 са решени по същество и 30 са прекратени, а останалите несвършени
дела са 26.
От общо разгледаните 365 бр. наказателни дела, съдия Владислава
Цариградска е разгледала 184 дела, а съдия Пламен Иванов Пенов 181
дела. От общо свършените 312 бр. наказателни дела, съдия Владислава
Цариградска е свършила 153 дела, а съдия Пламен Иванов Пенов 159 дела.
Съдия Владислава Цариградска е свършила 312 наказателни дела, от
които 115 бр. са решени по същество и 38 бр. са прекратени, като в края на
периода има 31 останали несвършени дела.
Съдия Пламен Пенов има 159 свършени наказателни дела, като от
тях 103 са решени по същество и 56 са прекратени, а останалите
несвършени дела са 22.
Извън статистическите показателни, при отчитане натовареността на
съдиите от РС Луковит, следва да се отбележи, че правораздавателната
дейност на съдиите по няколко групи дела се отличава със задълбочен
подход при тяхното разглеждане и решаване. По делата с предмет
настаняване на задължително лечение се установи сезирана на
прокуратурата, когато освидетелстваните лица не са преминали
процедурата по поставяне под запрещение, органите по настойничество са
ангажирани от съда с контрол върху действията на настойниците,активно е
осъществявана комуникация с Държавната психиатрична болница
Карлуково и е упражняван текущ контрол върху провежданото
стационарно лечение. Успешно е извършвана промяна във формата на
лечение от стационарна към амбулаторна под наблюдение на психиатър,
на когото е вменено задължение при отклонение в терапията своевременно
да уведоми съда, без да държи сметка за първоначално определения срок
за лечение. По проблемите на социалната интеграция на хората с тежки
психически разстройства от PC Луковит на 18.04.2015г. е организиран и
интердисциплинарен семинар. Не следва да се подминават практиката на
съда по делата, по които изпълнението на наказанието лишаване от
свобода е отложено и е постановено упражняване на контрол от страна на
съда по прилагането на възпитателни мерки по реда чл. 67 НК, където
съдиите имат активна роля. Съдът е проявявал активност и по реда на чл.
202 ал. 2 ЗИНЗС, като е изисквал предсъдебни доклади от пробационните
служби, които да го подпомогнат при избора на подходящо наказание и
съответните пробационни мерки. По инициатива на съдия Цариградска
към Общински съвет Луковит е създадена Наблюдателна комисия по чл.
170 от ЗИНЗС.
През 2015г. от Инспектората към Висшия съдебен съвет бе
извършена контролна проверка по наказателни дела. Независимо от
констатираните лоши показатели в срочността, в акта от проверката са
отчетени добрите практики на съда и работата на съдиите по дела от
различен характер, при непопълнен щат.
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VІІІ. СТРУКТУРА НА НАКАЗАТЕЛНАТА ПРЕСТЪПНОСТ.
През отчетната година на първо място в общата структура на
наказателната престъпност с най-голям относителен дял са делата, с
обвинения по Глава пета от НК – „Престъпления против собствеността” –
46 броя. По отделните текстове от НК броят на делата по тази глава е както
следва:
по чл. 194-197/без чл. 196а НК/ - 31 дела;
по чл. 198 НК – 5 дела ,
по чл. 201- 208 НК (без чл. 203 и чл. 206, ал. 4 НК) – 1 дело;
по чл. 209-211 НК – 1 дело;
по чл.213а, ал. 1 и 2, и чл. 214а, НК - 1 дело.
На второ място са делата по Глава единадесета от НК – Общоопасни
престъпления – 33 дела, като в тази група най-висок дял се пада
обвиненията по чл. 343б и чл. 343в НК.
На трето място са делата за престъпления по Глава шеста от НК –
Престъпления против стопанството. Престъпления в отделни стопански
отрасли. От общо разгледаните 15 дела се пада броят на делата против
отделните стопански отрасли – по чл. 228-240 НК, които са 13 дела.
На следващо място са Глава втора от НК – Престъпления против
личността - разгледани са общо 12 дела.
Относително висок дял се пада на делата, образувани по Глава десета
от НК - престъпления против реда и общественото спокойствие – 6 бр.,
като през отчетения период в съда са разглеждани дела по Глава четвърта
от НК - престъпления против брака, семейството и младежта – 2 бр. и по
Глава девета от НК – документни престъпления – 1 бр.
Анализирайки структурата на престъпността, според вида и броя на
престъпленията, за които са повдигани обвинения, може да се обобщи, че
водещата причина за извършените престъпления е влошеното социалноикономическо положение на част от гражданите в общината. Основание за
този извод е високият ръст на престъпленията против собствеността и
отделните стопански отрасли /„горски престъпления” и „престъпни
присъединявания към електропреносни и ВиК мрежи”/, като статистиката
сочи, че в преобладаващата част от подсъдимите по тези дела са лица от
ромски произход, които са без образование и безработни, отпаднали от
различните сфери на обществения живот. Извън това, следва да се добави
ниското правосъзнание на съдените лица и липсата на създадени и
утвърдени ценностни критерии за преценка на отношенията с останалите
членове на обществото, като доказателство за това са престъпленията
против транспорта /по чл. 343б и чл. 343в НК/, против личността и против
реда и общественото спокойствие.
През годината не са постъпвали дела със значим обществен интерес,
според критериите на ВСС.
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ІХ. ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА ОСЪДИТЕЛНИТЕ ПРИСЪДИ,
СПРЯМО ВНЕСЕНИТЕ ПРОКУРОРСКИ АКТОВЕ ПО ВИДОВЕ
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ.
От общо разгледаните през 2015 год. 118 бр. наказателни общ дела
характер, 31 са образувани по внесени споразумения на основание чл. 382
от НПК. Свършени през отчетната година са 93 наказателни общ характер
дела, от които 63 дела са в тримесечен срок, като приключили със съдебен
акт по същество са 93 дела, а останали несвършени в края на периода са 25
дела. От общо свършените 93 наказателни общ характер дела, 30 са
решени по същество с присъда, 57 дела са приключили със споразумения
по чл. 382-384 от НПК, което представлява 61% от общо свършените.
Върнати на прокуратурата са 4 дела - 1 в закрито заседание и 3 дела в
открито заседание, като всички от върнатите дела са за отстраняване на
допуснати съществени процесуални нарушения.
През отчетната година са съдени общо 130 лица по НОХД. Осъдени
са общо 107 лица и по отношение на 18 лица са постановени оправдателни
присъди по НОХД, което представлява 14 % от общо предадените на съд
лица и 16,8% от общо осъдените лица. От осъдените лица 15 са
непълнолетни извършители, на 53 лица е наложено наказание до три
години лишаване от свобода, като по отношение на 36 лица е приложена
разпоредбата на чл. 66, ал. 1 НК. По отношение на 1 лице лица е наложено
наказание лишаване от свобода над три години, на 51 лица е наложено
наказание пробация, а на 3 лица – наказание глоба. Наказаните лица по
споразумения – чл. 381-384 от НПК са 79.
През 2015 год. са разгледани 13 НЧХД. Свършени са 12 дела, от
които решени по същество с присъда са 3 дела и 9 дела са прекратени. По
НЧХД са съдени 12 лица, като всичките са осъдени и няма оправдани.
Х.
БРОЙ,
КОНКРЕТИЗАЦИЯ
И
ПРИЧИНИ
ЗА
ОПРАВДАТЕЛНИТЕ ПРИСЪДИ.
През отчетната година са предадени на съд 130 лица, като осъдените
са 107 /вкл. по НОХД споразумение/, а по отношение на 18 лица са
постановени оправдателни присъди. В процентно съотношение броя на
оправданите лица спрямо осъдените е 16,8%. Лицата са признати за
невиновни и оправдани по четиринадесет дела НОХД.
1. По НОХД № 342/2014 год. подсъдимият е предаден на съд за
престъпление по чл. 235, ал. 4 НК, като с присъда от 21.05.2015г. съдът го
признал за невиновен и го оправдал по повдигнатото му обвинение. В
мотивите е прието липса на елемент от обективна страна – деяние,
изразяващо се в „сечене”. Присъдата е протестирана от прокурора, след
което с решение от 11.12.2015г. по ВНОХД 286/2015г. на ОС Ловеч е
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отменена, а делото е върнато за ново разглеждане на РС Луковит.
2. По НОХД № 224/2015 год. подсъдимият е предаден на съд за
престъпление по чл. 183, ал. 1 НК, като с присъда от 18.12.2015г. съдът го
признал за виновен и не наказал, прилагайки разпоредбата на чл. 183, ал. 3
НК. Присъдата не е обжалвана и протестирана.
3. По НОХД № 265/2015 год. подсъдимият е предаден на съд за
престъпление по чл. 151, ал. 1 НК, като с присъда от 03.12.2015г. съдът го
признал за виновен и не го наказал, прилагайки разпоредбата на чл. 158
НК. Присъдата не е обжалвана и протестирана.
4. По НОХД № 57/2015 год. подсъдимият е предаден на съд за
престъпление по чл. 343в, ал. 2 НК, като с присъда от 22.06.2015г. съдът го
признал за невиновен и го оправдал по повдигнатото му обвинение. В
мотивите е прието липса на елемент от обективна страна – „в едногодишен
срок от наказването му по административен ред”. Присъдата е
протестирана от прокурора, след което с решение от 01.10.2015г. по
ВНОХД 200/2015г. на ОС Ловеч е потвърдена.
5. По НОХД № 250/2014 год. подсъдимата е предадена на съд за
престъпление по чл. 286, ал. 1 НК, като с присъда от 27.01.2015г. съдът я
признал за невиновна и я оправдал по повдигнатото й обвинение. В
мотивите е прието липса на елемент от субективна страна – умисъл за
набедяване. Присъдата е протестирана от прокурора, след което с решение
от 10.06.2015г. по ВНОХД 138/2015г. на ОС Ловеч е потвърдена.
6. По НОХД № 290/2015 год. подсъдимият е предаден на съд за
престъпление по чл. 235, ал. 1 НК, като с присъда от 31.03.2015г. съдът го
признал за виновен и го оправдал по повдигнатото обвинения. Присъдата
не е обжалвана и протестирана.
7. По НОХД № 285/2015 год. подсъдимият е предаден на съд за
престъпление по чл. 235, ал. 6 НК, като с присъда от 03.02.2015г. съдът го
признал за виновен и го оправдал по повдигнатото обвинения. Присъдата
не е обжалвана и протестирана.
8. По АНД № 187/2015 год. обвиняемият е предложен за
освобождаване от наказателна отговорност за престъпление по чл. 343в,
ал. 2 НК, като с решение от 29.10.2015г. съдът го признал за невиновен и
го оправдал по повдигнатото обвинение, приемайки невменяемост към
момента на извършване на деянието. Решението не е обжалвано и
протестирано.
9. По АНД № 123/2015 год. обвиняемата е предложен за
освобождаване от наказателна отговорност за престъпление по чл. 296, ал.
1 НК, като с решение от 06.11.2015г. съдът я признал за невиновна и я
оправдал по повдигнатото обвинение, приемайки липса на съставомерност
от субективна страна – умисъл. Решението е Присъдата е протестирано
прокурора, но все още не няма произнасяне от Ловешкия окръжен съд.
10. По НОХД № 357/2014 год. подсъдимите са предадени на съд за
престъпление по чл. 235, ал. 4, т. 1 НК, като съдебното производство е
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второ по ред. С присъда от 28.04.2015г. съдът е признал за невиновни
четиримата подсъдими и ги оправдал по повдигнатите им обвинения. В
мотивите е прието липса на елемент от обективна страна – деяние,
изразяващо се в „сечене”, допуснати неотстраними процесуални
нарушения при събиране на доказателства на досъдебното производство,
довели до невъзможност за установяване на конкретни факти от предмета
на доказване и нарушаване правото на защита на подсъдимите, за които е
признато, че са „уязвими лица”. Присъдата е протестирана от прокурора,
след което с решение от 23.11.2015г. по ВНОХД 310/2015г. на ОС Ловеч е
отменена, а делото е върнато за ново разглеждане на РС Луковит.
11. По НОХД № 95/2015 год. подсъдимият е предаден на съд за
престъпление по чл. 209, ал. 1, пр. 1 и 2, вр. чл. 26, ал. 1 НК, като с присъда
от 17.09.2015г. съдът го признал за невиновен и го оправдал по
повдигнатото му обвинение. В мотивите е прието липса на съставомерност
на деянието, за което е повдигнато обвинение, като му е дадена правна
оценка неизпълнение на задължение по договор. Присъдата е
протестирана, но делото не е изпратено на ОС Ловеч, поради довършване
на мотивите.
12. По НОХД № 61/2015 год. подсъдимите са трима и са предадени
на съд за престъпление по чл. 235, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 НК, като с присъда
от 28.10.2015г. съдът е признал за невиновни подсъдимите и ги оправдал
по повдигнатите им обвинения. В мотивите е прието липса на елемент от
обективна страна – деяние, изразяващо се в „сечене”. Присъдата е
протестирана от прокурора и е изпратена на ОС Ловеч, но няма
произнасяне от въззивната инстанция.
13. По НОХД № 75/2015 год. подсъдимата е предадена на съд за
престъпление по чл. 234в, ал. 1 НК, като с присъда от 27.10.2015г. съдът е
признал за невиновна подсъдимата и я оправдал по повдигнатото
обвинение. В мотивите е прието липса на авторство на подсъдимата към
инкриминираното деяние присъединяване, като са направени разсъждения
и върху наличие на предпоставките на чл. 9 НК. Присъдата е протестирана
от прокурора и е изпратена на ОС Ловеч, но няма произнасяне от
въззивната инстанция.
14. По НОХД № 146/2015 год. подсъдимите са двама и са предадени
на съд за престъпление по чл. 129, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 НК, като с присъда
от 19.11.2015г. съдът е признал за невиновни подсъдимите и ги оправдал
по повдигнатите им обвинения. В мотивите е прието, че подсъдимите са
действали при неизбежна отбрана. Присъдата е протестирана от прокурора
и е изпратена на ОС Ловеч, но няма произнасяне от въззивната инстанция.
ХІ.БЮРО СЪДИМОСТ.
През отчетната 2015 год. от Бюро съдимост при Районен съд - бр.
Луковит са издадени 1441 свидетелства за съдимост и 540 справки за
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съдимост. Налице е увеличение на издадените свидетелства за съдимост
спрямо предходните две години, когато през 2014 год. те са били 1246 бр.,
а през 2013г. – 1094 бр. По отношение броя на издадените справки
съпоставен с този от предходните две години, се забелязва намаляване, тъй
като през 2014 год. са издадени 577 бр., а през 2013г. – 631 бр.
По щат в Районен съд – гр. Луковит няма съдебен служител, който да
извършва изключително дейността в Бюро съдимост. Тази дейност се
извършва от деловодителя по наказателни дела, а в случай на отсъствие,
поради ползване на платен годишен отпуск или по здравословни причини,
от деловодителя по граждански дела, за което има издадена заповед.
ХІІ.СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
През отчетната 2015 год. длъжността Държавен съдебен изпълнител
при РС - гр. Луковит заема Невена Антонова Георгиева.
В Служба „Съдебно изпълнение” при РС - гр. Луковит по щатно
разписание работят двама служители - Съдебен секретар и Деловодител.
Броят на постъпилите и образувани дела през 2015 година е 64, от
тях 35 бр. са с взискател юридически лица, в това число банки и държавни
учреждения и 29 бр. – с взискател физически лица, в това число с предмет
издръжка и парично вземане.
За сравнение с предходната година, броят на постъпилите и
образувани изпълнителни дела за 2014 г. е 67 бр., което е с 3 дела повече
от настоящата 2015 година. Отново се наблюдава нисък брой на
образуваните изпълнителни дела с взискател ЮЛ, в т.ч. банки и публични
държавни учреждения.
Общият брой на приключилите през 2015г. дела е 72 бр., като от тях
16 дела са свършените дела, чрез реализиране на вземането, 56 дела са
прекратени по искане на взискателя и прекратени по чл. 433, ал. 1, т. 8
ГПК. Броят на делата, изпратени на друг съдебен изпълнител, е 21.
Останали несвършени в края на отчетния период – 508 дела.
Общият размер на събраните суми по изпълнителните дела е 124 769
лв., като от тях 67 671 лв. – за първото шестмесечие на 2015г. и 57 098 лв. –
за второто шестмесечие на 2015г. Останалите за събиране суми са в размер
на 2 775 920 лв.
През 2015 година в ДСИС при РС - гр. Луковит има две постъпили
жалба против действията на държавния съдебен изпълнител, които са
оставени без разглеждане.
Броят на изготвените за връчване документи е 4358, от тях – реално
връчени 4250 бр.
През 2015г. от Инспектората към Министерството на правосъдието
бе извършена планова тематична проверка на държавния съдебен
изпълнител и на дейността по образуването, движението и приключването
на изпълнителните дела в Съдебно-изпълнителната служба при РС
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Луковит за периода от 01.01.2014г. до 31.12.2014г. Проверката приключи с
доклад, в който са направени положителни изводи за движението и
съхранението на делата, приветствана е практиката на ДСИ да издава
разпореждания за движение и администриране на делото, отчетени са
незначителни пропуски в работата на съдебния изпълнител, свеждащи се
до подобряване юридическата прецизност на актовете, като са дадени
препоръки в насока преодоляване на тези слабости.
ХІІІ. СЛУЖБА ВПИСВАНИЯ
През отчетната 2015 год. длъжността Съдия по вписванията при
Районен съд –гр.Луковит заема г-жа Иванка Василева Микова. В службата
работи гл. специалист Стоянка Йорданова Стоянова.
1. Нотариални дела
През отчетната 2015 год. в Службата по вписванията при Районен
съд - гр. Луковит са образувани общо 1156 нотариални дела, като този
брой е по-нисък от предходните години, когато през 2014 год. са
образувани 1374, а през 2013 год. 4253 нотариални дела.
2. Вписвания
През отчетната 2015 год. в Службата по вписванията при Районен
съд - гр. Луковит са извършени общо 2332 вписвания, като този брой е
значително по-висок от предходната 2014 год., когато са извършени 2199,
но по-нисък от 2013 год., когато са извършени 5232 вписвания. През
отчетната година са направени 4 отказа за вписване. Относителният дял в
броя на вписванията се пада на сделките за прехвърляне на вещни права
(продажби и дарения) 915 бр. следвани от договорите за аренда – 828 бр.,
възбрани – 86 бр., договорни ипотеки – 26 бр., искови молби – 24 бр. и
други актове – 100 бр.
През 2015г. от Инспектората към Министерството на правосъдието
бе извършена планова тематична проверка на съдията по вписванията при
РС Луковит и Служба по вписванията при РС Луковит за периода от
01.01.2014г. до 31.12.2014г. Проверката приключи с доклад, в който са
направени изводи за много добра работа на съдията по вписванията, за
движение и съхранение на делата и не направено предложение за
поощрение на съдията по вписванията и гл. специалист на службата.
ХІV. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ.
1. Магистрати.
В Районен съд – гр. Луковит 3-ма магистрати, Държавен съдебен
изпълнител, Съдия по вписванията и съдебни служители, съобразно
щатното разписание са 18-осемнадесет човека.
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Магистрати по щат са 3 - три броя, като са заети и трите щата.
По щат има един Съдия по вписванията и един Държавен съдия
изпълнител. И двата щата са заети.
2. Съдебни служители
По щатно разписание са предвидени 13 - тринадесет броя съдебни
служители, като през изтеклата 2015г. се попълни щата за съдебен
секретар и за чистач.
ХV. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
Луковитският районен съд се помещава в самостоятелна сграда,
разположена в урегулиран поземлен имот /с площ от 450 кв. м/, разполага с
вътрешен двор, външна тоалетна и сграда на допълващо застрояване.
Сградата на съда е двуетажна, с площ от 205 кв.м, с външна изолация, с
подменени дограми и основен ремонт на покрива и подпокривното
пространство. По повод възникнал теч от покрива, през изтеклата 2015г.
бяха поискани средства от ВСС и след отпускането им, бе извършен
частичен ремонт на покрива, на местата, където се бе проявил теча.
Сградата се отоплява изцяло с парно на газ, доставяно от газовата
инсталация на града, а през топлите сезони се осигурява охлаждане с
климатици /12 броя/, разположени в кабинетите и съдебните зали. На
първия етаж са разположени двете заседателни зали, кабинета на единия от
районните съдии, канцеларията на СИС и санитарни помещения /служебна
тоалетна/. На първия етаж, непосредствено до входа е обособено гише, в
което се намира съдебната охрана. На втория етаж се намират два кабинета
на районни съдии, четири помещения – канцелария на деловодството
/гражданско и наказателно/, регистратура, кабинет на съдебните секретари
и помещение, в което се намира архива и сървъра и е обособена стая на
класифицираната информация. На втория етаж се помещава и службата по
вписванията към съда. Пред таванското помещение е изградена килия за
арестантите. Мазето на сградата не е обитаемо, заради чести наводнявания,
причинявани от високите нива на подпочвени води. Сградата на съда е
оборудвана със СОТ и охранителна система е с център гр. Велико Търново.
Съдът разполага с две съдебни зали, като те са оборудвани с
компютърни конфигурации. В двете зали са внедрени системи за
провеждане на съдебните заседания при звукозапис, а над всяка от
входните им врати се монтираха информационни монитори с
високоговорители за извикване на участниците в съдебните производства.
Всички съдии и съдебни служители ползват самостоятелна компютърна
конфигурация за осъществяване на своята дейност, като в съответствие със
спецификите на трудовите функции на съответния служител
компютърните конфигурации разполагат със /или имат достъп до/ следния
софтуер: Операционна система “ Windows XP”, Microsoft Office, Правно
информационна система “APIS”, Деловодна програма ”САС – съдебно
деловодство” Деловодна програма ДСИ – JES на ЕТ “Темида - 2000” на
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Еди Чакъров. На съответните компютърни конфигурации са инсталирани
системата за Електронно разпределение на постъпилите дела „Law Choise”,
АИС “БЮРО СЪДИМОСТ”, Счетоводна програма “KONTO” и ТРЗ
“АЛАДИН”. Почти всяка компютърна конфигурация е свързана с принтер,
като някои от принтерите са комбинирани със сканиращи устройства и
телефони с факс устройства. В Луковитския районен съд е изградена и
функционира локална мрежа, свързваща наличните компютри, с което се
улеснява взаимодействието между служители и съдии, подобрява се
бързината и оперативността при изпълняване на служебните им
задължения. В съда се ползва и системата за достъп до Национална база
данни „Население”, като достъпът се осигурява от служител, нарочно
определен със заповед. За управление на съдебните дела в Луковитския
районен съд се използва разработения от „Информационно обслужване"
АД - клон Варна деловоден софтуер САС „Съдебно деловодство” и
неговите актуализации. Деловодната система на Луковитския районен съд
е свързана с ядрото на Единната информационна система за
противодействие на престъпността /ЕИСПП/, с което се подава
информация за резултатите по наказателните дела.
В Луковитския районен съд заработи система за осъществяване на
електронни разплащания чрез ПОС терминали, като в съдебното
деловодство се монтираха две устройства – едно за плащане на държавни
такси и едно за плащане на суми по депозитната сметка на съда. С
въвеждане на системата за гражданите се осигури възможност да заплащат
на място дължимите от тях такси и разноски по водене на делата, с което
им се спестява време и средства /плащане на високи такси за преводите/.
Чрез Интернет страницата на съда /www.rs-lukovit.org/ може да се
направи справка чрез ЦУБИПС за постановените съдебни актове от
Луковитския районен съд, които се публикуват ежедневно, както и за
графика на делата, насрочените през следващите месеци. На страницата са
публикувани отчетните доклади за работата на съда през последните
четири години, декларациите по чл. 12 от ЗПКИ, често използвани бланки
и формуляри, Тарифата за държавните такси, които се събират от
съдилищата по ГПК, справочна информация, включително за сметки на
съда, вътрешните правила на съда, както и информация за обявените от
държавните съдебни изпълнители публични продажби.
Към отчетния доклад са приложени статистически сведения,
неразделна част от доклада.
Председател Районен съд:
/Пламен Пенов/
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