ОТЧЕТЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД – гр. ЛУКОВИТ
ПРЕЗ 2016 год.

Районен съд Луковит попада в съдебния район на Ловешкия окръжен
съд и осъществява правораздавателната си дейност на територията на
Община Луковит, включваща дванадесет населени места, от които – гр.
Луковит, който е административен център на общината, и селата – Тодоричене,
Дерманци, Торос, Ъглен, Бежаново, Карлуково, Пещерна, Беленци, Петревене,
Румянцево и Дъбен. По данни на Община Луковит към 15.12.2016 г. са
регистрирани по постоянен адрес 19 648 жители, а по настоящ адрес – техният
брой е 18 507.
Правораздавателната дейност през 2016 год. Луковитския районен съд е
осъществявал в съответствие с Конституцията на Република България, Закона за
съдебната власт, материалните и процесуални закони.
І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
1. СЪДИИ.
Съгласно утвърденото длъжностно щатно разписание общият брой на
съдиите в Районен съд Луковит е трима, от които Административен ръководител
- Председател на съда и двама съдии. Към 31.12.2016 г. са заети 2 щатни бройки
– от съдия Мая Кирчева и съдия Владислава Цариградска, свободна е длъжността
„Административен ръководител – Председател“ на РС Луковит.
През отчетната 2016 г. правораздавателната дейност в съда се е
осъществявала от:
- Съдия Пламен Пенов - до 12.03.2016г. – административен
ръководител - Председател на РС Луковит. С решение на ВСС от протокол
№ 7/04.02.2016 г. съдия Пенов е назначен на длъжност „съдия“ в Окръжен
съд Ловеч и на 12.03.2016 г. същият е встъпил в длъжност. Със заповед на
Председателя на Окръжен съд - Ловеч съдия Пенов е бил командирован в
РС Луковит за срок от три месеца, считано от 14.03.2016 г. до 14.06.2016 г.
- Съдия Владислава Цариградска - съгласно Протокол №
16/31.03.2016 г., т. 20 на ВСС, е определена да изпълнява длъжността
„Административен ръководител - председател“ на РС Луковит. От
12.11.2016 г. – съдия Цариградска е в болнични и дългосрочен отпуск по
чл. 163 от Кодекса на труда.
- Съдия Мая Кирчева – назначена на длъжност „съдия“ в Районен
съд Луковит с решение № 48.45 по Протокол № 3/21.01.2016 г. и встъпила
в длъжност на 10.03.2016 г. С решение по Протокол № 27/06.12.2016г. на
Съдийската колегия на ВСС е определена да изпълнява функциите на
„Административен ръководител - председател“ на РС Луковит до
встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
- Съдия Ани Георгиева –
съдия в Районен съд Тетевен,
командирована в Районен съд Луковит със Заповед № 00426/25.10.2016г.
на Председателя на ОС Ловеч за срок от 3 месеца, считано от 01.11.2016 г.
Съдия Цариградска има 6 години и 3 месеца общ юридически стаж
/съдийски /, придобила е статут на несменяемост и няма придобит ранг, а
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съдия Кирчева има 12 години общ юридически стаж, от които 9 месеца 21
дни съдийски стаж, не е придобила статут на несменяемост и няма
придобит ранг.
Към 31.12.2016 г. е незаета длъжността „Административен
ръководител – Председател“ на Районен съд Луковит.
Реално през почти цялата отчетна година в съда са работили само по
двама съдии (при одобрена щатна численост трима съдии), единият от
които е изпълнявал функциите на административен ръководител, а при
негово отсъствие е заместван от другия съдия.
В Районен съд-Луковит по щат работят и 1бр. Съдия по вписванията
- Иванка Василева Микова и 1бр. Държавен съдебен изпълнител- Невена
Антонова Георгиева.
СЪДИИ, вкл.
Председател

ДСИ

СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

ЩАТ

3

1

1

ЗАЕТИ

2

1

1

НЕЗАЕТИ

1

0

0

През отчетната година съдиите и държавният съдебен изпълнител
взеха участие в различни семинари и обучения:
- Съдия Пенов и съдия Цариградска взеха участие в Дискусионна
кръгла маса на тема „Ролята и значението на районният съд за
местните общности в контекста на реформата на съдебната
карта“, организирана от ВСС;
- Съдия Цариградска – семинар на тема „Интегриран подход за
справедливо правосъдие“, организиран от Център за
професионално обучение към ИСДП;
- Съдия Кирчева – в Регионално обучение на тема „Диференцирани
процедури по гл. 27, 28 и 29 от НПК. Престъпления по служба“ в
ОС Ловеч
- ДСИ – в дистанционно обучение в НИП на тема „Счетоводни и
правни проблеми в производството по несъстоятелност и
свързаните с него производства“.
2. СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ
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Утвърдената щатна численост в администрацията е 13 щатни бройки,
както следва: 1 бр. административен секретар, 1 бр. главен счетоводител, 1
бр. системен администратор, 4 бр. съдебни секретари (в това число и
СИС), 3 бр. съдебни деловодители (в това число и СИС), 1 бр. съдебен
архивар, 1 бр. призовкар и 1 бр. чистач.
Към 31.12.2016г. всички щатни бройки в администрацията са
попълнени, като почти всички служители съвместяват по няколко
дейности, както следва:
- Административният секретар по длъжностна характеристика
изпълнява функциите на „касиер“, изготвя статистическите отчети за
обжалваните дела, изпълнява функциите на „завеждащ регистратура“, със
заповед му е вменено да осъществява контакт с медиите в изпълнение на
Комуникационната стратегия на ВСС, осъществява справки по делата по
разпореждане на съдия в НБД „Население“.
- Съдебен секретар Мариана Дочева изпълнява функциите на
съдебен статистик по наказателни дела и заместник на завеждащ
регистратура КИ.
- Съдебен секретар Светослава Тодорова изпълнява функциите на
съдебен статистик по граждански дела и Служител по сигурността на
информацията.
- Съдебен секретар Ивета Димитрова изпълнява функциите на
Материално отговорно лице по СФУК и в изпълнение на Закона за
финансовото управление и контрол в публичния сектор.
- Съдебен секретар Снежанка Михайлова – секретар СИС е
натоварена със заповед да изпълнява функциите на финансов контрольор
във връзка със СФУК и в изпълнение на Закона за финансовото
управление и контрол в публичния сектор.
- Съдебен деловодител Людмила Съйкова - деловодител наказателно
деловодство завежда и Бюро съдимост.
- Съдебен деловодител Поля Тодорова - деловодител гражданско
деловодство изпълнява функциите на Завеждащ регистратура КИ.
- На съдебният архивар са му възложени и деловодни функции по
издаване и изпращане на изпълнителни листи.
От 13-те съдебни служители 10 служители
са със средно
образование и 3-ма с висше образование. Всички служители са преминали
различни обучения, свързани с вменените им задължения по длъжностна
характеристика в НИП и ДКСИ.
През отчетната година съдебните служители активно участваха в
обучения и семинари с цел повишаване на квалификацията:
- Административният секретар Бистра Димитрова и съд. секретар
Светослава Тодорова взеха участие в съвещание в Апелативен съд
Велико Търново във връзка с обмена на информация между
съдилищата и ядрото на ЕИСПП;
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- Гл. счетоводител Милена Петкова участва в обучение на
държавни и общински служители на тема „Енергийна
ефективност и възобновяема енергия“ в гр. Плевен;
- Гл. счетоводител Милена Петкова и секретар СИС Снежанка
Михайлова взеха участие в семинар на тема „Актуални въпроси
по прилагане на българското трудово законодателство 2016 г.
Промени в КСО от 01.01.2016 г. Пенсионно осигуряване –
особености при пенсиониране, необходими документи при
пенсиониране, осигурителен стаж и осигурителен доход.
Изготвяне на образец УП-2 и УП-3 към 01.01.2016 г.;
- Съд. деловодител и завеждащ „Бюро Съдимост“ Людмила
Съйкова – в обучение в НИП „Работа Бюро Съдимост“.
Съотношението на магистратите и съдебните служители по щат е
1:4,33 (без ДСИ и съдия по вписванията), а ако се включат ДСИ и съдията
по вписванията, това съотношение е 1:2,60.
С оглед увеличения документооборот, увеличения обем на работа на
Бюро съдимост, както и с оглед непрекъснатото повишаване на
изискванията към съдебната администрация, внедряването на нови
програмни продукти / напр. за отчитане натовареността на съдиите/,
създаването на електронни досиета по делата и сканиране на всички
документи по тях и с цел обезпечаване изпълнението на текущите и
дългосрочни задачи, налице е наболяла необходимост от увеличаване
щатната численост в администрацията, а именно с 1бр. съдебен
деловодител.
ІІ.ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА
1. 1. Общ брой на делата за разглеждане към 31.12.2016 год.
През изтеклата 2016 год. общият брой на делата за разглеждане в
Районен съд Луковит е 1061 (116 бр. останали висящи в началото на
отчетния период и 945 бр. постъпили дела през отчетния период), от които
644 бр. граждански и 417 бр. наказателни дела.
Съпоставени с броя на разгледаните дела през предходните две
години, общият брой на разгледаните дела през изминалата година бележи
увеличение – със 190 бр. повече спрямо 2015 г. и със 112 бр. повече спрямо
2014 г.
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Вид дела

2016 г.

2015 г.

2014 г.

граждански
наказателни
ОБЩО

644
417
1061

506
365
871

501
448
949

Разлика
спрямо
2015 г.
+138
+ 52
+190

Разлика
спрямо
2014 г.
+143
-31
+112

1.2. Постъпили дела през отчетния период
Общият брой на делата, постъпили през отчетния период, е 945 дела,
като в сравнение с предходните две години също се забелязва увеличение 772 бр. за 2015 г. (със 173 бр. повече) и 798 бр. за 2014 г.(със 147 бр.
повече).
Вид дела
Граждански
Наказателни
ОБЩО

2016 г.
581
364
945

2015 г.
456
316
772

Ръст
+125
+ 48
+173

2014 г.
425
373
798

Ръст
+156
- 9
+147

1.3. Свършени дела към 31.12.2016 год.
Общият брой на свършените през отчетения период дела е 905, от
които 797 бр. в тримесечен срок (88 %). Съпоставено с предходните две
години, през 2015 г. те са били 755 броя, от които 646 бр. в тримесечен
срок или 86%, а през 2014 г. – 850 броя, от които 714 бр. в тримесечен срок
или 84%. Забелязва се увеличение на общия брой на свършените дела (със
150 бр. повече спрямо 2015 г. и с 55 бр. повече спрямо 2014 г.). Забелязва
се тенденция на леко повишаване на процента на свършените дела в
тримесечен срок (88%) спрямо същия показател за предходните две години
– 86% за 2015 г. и 84% за 2014 г.
Броят на несвършените /висящите/ дела в края на отчетения период
/към 31.12.2016 г./ е 156, който показател за 2015 г. е 116 бр., а за 2014 г. –
99 бр. или със 40 бр. повече в сравнение с 2015 г., съответно с 57 бр.
повече спрямо 2014 г. Значително по-високият брой на висящите дела в
края на отчетения период спрямо същия показател за предходните две
години следва да се обясни със значително по-високия общ брой на делата
за разглеждане през 2016 г., от една страна, а от друга страна – с незаетия
съдийски щат през отчетния период. В процентно изражение висящите
дела в края на отчетения период съставляват 14,7% от общо разгледаните
дела и 16,5% от общо постъпилите за годината.
2. Граждански дела.
През отчетната 2016 год. са разгледани общо 644 граждански дела,
от които 63 бр. са висящите в началото на периода /останали несвършени
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от 2015 г./ и 581 бр. са общо постъпилите през отчетния период.
От анализа на данните за последните три години е видно, че през
2015 год. са разгледани 506 дела, а през 2014 год. - 501 дела, т. е. през
отчетната година общият брой на разгледаните дела е със 138 повече
спрямо 2015 г. и съответно със 143 повече спрямо 2014 г. Тази разлика се
дължи изключително на по-големия брой дела по чл. 410 и чл. 417 ГПК,
постъпили през отчетната година (436 бр.) в сравнение с предходните две
години – 282 бр. за 2015 г. и 276 бр. за 2014 г. Броят на постъпилите през
отчетния период дела в останалите групи са, както следва: граждански
дела по общия ред – 78, производства по чл. 310 ГПК – 16,
административни по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ – 3, частни граждански дела – 40,
други граждански дела – 8. Съпоставено с предходните две години,
постъпилите гражданските дела по общия ред са по-малко с 12 бр. спрямо
2015 г. (78 бр. през 2016 г. срещу 90 бр. през 2015 г.), но са с 14 бр. повече
спрямо 2014 г. (78 бр. през 2016 г. срещу 64 бр. през 2014 г.) , т. е. не може
да се направи извод за тенденция към трайно намаляване. Подобно е
положението и при частните граждански дела. Относителен стабилитет с
малки отклонения се наблюдава по отношение броя на постъпилите
производства по чл. 310 ГПК – 16 бр. за отчетения период, 19 бр. за 2015 г.
и 17 бр. за 2014 г. Налице е тенденция за трайно намаление по отношение
на групата „други граждански дела“ – 8 бр. за отчетения период срещу 12
бр. за 2015 г. и 37 бр. за 2014 г.
ПОСТЪПИЛИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
Гр.дела по
общия ред
Производства
по чл. 310
ГПК
Адм. дела по
ЗСПЗЗ и
ЗВГЗГФ
Частни гр.
дела
Дела по чл.
410 и чл. 417
ГПК
Други гр.
дела
ОБЩО

2016 г.
78

2015 г.
90

Ръст
-12

2014 г.
64

Ръст
-14

16

19

-3

17

-1

3

4

-1

5

-2

40

49

-9

26

+14

436

282

+154

276

+160

8
581

12
456

-4
+125

37
425

-29
+156

Броят на свършените дела е 581, от които 537 бр. са свършените в
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тримесечен срок или 92%. Съпоставено с предходните две години техният
брой за 2015 г. е 443, от които 404 бр. са свършените в тримесечен срок
(91%), а през 2014 г. броят на свършените дела е 451, от които 403 бр.
свършени в тримесечен срок (89%). Забелязва се увеличение на броя на
свършените през отчетната година дела – със 138 спрямо 2015 г. и със 130
спрямо 2014 г. Налице е тенденция за леко завишение на процента на
свършените в тримесечен срок дела – 92% за 2016 г., който показател за
2015 г. е 91%, а за 2014 г. – 89%.
СВЪРШЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
Брой
В срок до 3 месеца
свършени
дела
Гр. дела по
общия ред
69
34
Производства
по чл. 310
16
15
ГПК
Адм. дела по
ЗСПЗЗ и
4
1
ЗВГЗГФ
Частни гр.
дела
42
41
Дела по чл.
410 и чл. 417
ГПК
Други гр.
дела
ОБЩО

% от
свършените
49%
94%
25%
98%

438

438

100%

12
581

8
537

67%
92%

От свършените 581 бр. дела, решени със съдебен акт по същество са
общо 512 бр., както следва: граждански дела по общия ред – 43 бр.,
производства по чл. 310 ГПК – 12 бр., административни по ЗСПЗЗ и
ЗВГЗГФ – 4 бр., частни граждански дела – 32 бр., дела по чл. 410 и 417
ГПК – 412 бр., други граждански дела – 9 бр.
Броят на останалите несвършени в края на периода (висящи) дела е
63, т. е. равен на броя на висящите дела за 2015 г. (също 63 бр.) и с 13 бр.
повече спрямо 2014 г. (50 бр.)
Видове граждански дела.
През отчетната година по количествен показател на първо място от
разгледаните дела са делата, отнесени в категория „Искове по СК, ЗЗДН,
ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет, ЗБЖИРБ“ – 65 бр., в това число искове за развод и
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недействителност на брака – 12 дела, развод по взаимно съгласие – 7 дела,
издръжка, изменение – 9 дела и 3 дела по ЗЗДН.
През 2016 г. са разгледани 27 дела по облигационни искове, в т. ч. 6
бр. по искове по КЗ.
Следват делата за съдебна делба и искове по ЗН, като през отчетения
период са разгледани общо 25 дела, следвани от 19 дела по вещни искове,
11 дела по установителни искове, 4 дела по искове по КТ.
При административните производства са разгледани 5 дела, а при
частните производства - 41 дела.
При заповедните производства (чл. 410 и 417 ГПК) са разгледани 438
дела, от които 436 бр. са постъпили през отчетния период, а 2 бр. са
останали несвършени в началото на периода (от 2015 г.). Всичките 438
дела са свършени в тримесечния период. Броят на разгледаните заповедни
производства (438), отнесен към обшия брой на гражданските дела (644) е
68 %, за сравнение за 2015 г. този показател е бил 55%. От това
съотношение не бива да се правят изводи за намаляване работата на съда,
тъй като преобладава броят на заповедните производства по чл. 410 ГПК
(326 бр.), 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 (39 бр.) или отчасти (28 бр.) откази по подадените
заявления или са прекратили производствата (26 бр.), което свидетелства
за задълбоченост при произнасянето.
3.Наказателни дела
През отчетната 2016 год. са разгледани общо 417 дела, от които 53
дела са висящи в началото на периода и 364 дела са постъпили през
отчетния период.
От данните за предходните две години е видно, че през 2015 г. са
разгледани 365 дела, от които висящи в началото на периода са 49 дела и
316 дела са постъпили през годината, а през 2014 г. – разгледани са 448
дела, от които висящи в началото на периода са 75 дела и 373 дела са
постъпили през годината. Общият брой на разгледаните през 2016 г.
наказателни дела е с 52 бр. повече спрямо предходната 2015 г. и с 31 бр.
по-малко спрямо 2014 г.
БРОЙ ПОСТЪПИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
Видове
НОХД
НЧХД
По чл. 78а НК
ЧНД

2016 г.
92
4
16
175

2015 г.
93
9
7
146
9

ръст
-1
-5
+9
+29

2014 г.
104
9
11
179

ръст
-12
-5
+5
-4

ЧНД – разпити
АНД
ОБЩО

5
72
364

10
51
316

-5
+21
+48

5
65
373

0
+7
-9

Броят на постъпилите през отчетната 2016 г. наказателни дела
бележи увеличение спрямо предходната 2015 г. – с 48 бр. повече и
известно намаление спрямо 2014 г. – с 9 бр. по-малко.
Постъпилите през отчетния период наказателни дела по видове са,
както следва: НОХД – 92 бр., НЧХД – 4 бр., дела по 78а НК – 16 бр., ЧНД
– 175 бр., ЧНД – разпити – 5 бр., АНД – 72 бр.
От анализа на данните за последните три години може да се направи
извод за ясно изразена тенденция за увеличаване на броя на постъпилите
АНД – през 2016 г. са с 21 бр. повече спрямо 2015 г. и със 7 бр. повече
спрямо 2014 г., както и на делата по чл. 78а НК - през 2016 г. са с 9 бр.
повече спрямо 2015 г. и с 5 бр. повече спрямо 2014 г. Налице е значително
увеличение на броя на постъпилите ЧНД през отчетната 2016 г. спрямо
предходната 2015 г. – с 29 бр. повече и незначително намаление спрямо
2014 г. – с 4 бр. по-малко. По отношение на броя на постъпилите през
отчетната година НОХД е налице незначително намаление спрямо 2015 г.
(само с 1 бр. по-малко), по-значително е намалението спрямо 2014 г. (с 12
бр. по-малко). Налице е тенденция към редуциране на броя на постъпилите
НЧХД – с 5 бр. по-малко спрямо всяка от предходните две години.
Броят на свършените през отчетната година наказателни дела е 324,
от които 260 бр. свършени в тримесечен срок или 80%. Съпоставено с
предходните две години техният брой за 2015 г. е 312, от които 242 бр.
свършени в тримесечния срок (78%), а за 2014 г. – 399, от които 311 бр.
свършени в тримесечен срок (78%). Налице е леко увеличение на
процента на свършените в тримесечен срок наказателни дела.
СВЪРШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
2016 г.
НОХД
НЧХД
ДЕЛА ПО ЧЛ.
78А НК
ЧНД
ЧНД - разпити
АНД
ОБЩО

Брой свършени

% от свършените

86
3
11

В срок до 3
месеца
62
1
8

163
5
56
324

163
5
21
260

100%
100%
38%
80%

72%
33%
73%

Останалите в края на периода висящи дела са 93 бр. За сравнение с
предходните две години - за 2015 г. този показател е 53 бр., а за 2014 г. –
10

49 бр., което обуславя извод за значително увеличение на несвършените в
края на периода наказателни дела ( с 40 бр. повече спрямо 2015 г. и с 44 бр.
повече спрямо 2014 г.).
Видове наказателни дела.
И през отчетната година по количествен показател на първо място
сред делата за разглеждане по общия ред са тези за престъпления против
собствеността – 44 бр., от които за кражба – 35 бр., грабеж – 3 бр.,
обсебване – 1 бр., измама – 1 бр. и 4 други престъпления.
На следващо място са общоопасните престъпления – общо 30 бр.
На трето място са престъпленията против личността – 13 бр., от
които 7 бр. средна телесна повреда.
Престъпленията против брака, семейството и младежта са 8 бр.
Следват делата за престъпления против стопанството и отделните
стопански отрасли – 11 бр.
Други престъпления против личността – 4 бр., от които блудство – 2
бр.
Престъпленията против реда и общественото спокойствие – 3 бр.;
документни престъпленияа – 3 бр. ; престъпления против дейността на
държавни органи и обществени организации – 1 бр. престъпленията
против обществения ред и спокойствието – 6 бр.
От поставените за разглеждане дела частен характер най-голям е
броя на ЧНД от досъдебното производство – 52 бр., следвани от
принудителни медицински мерки по чл. 89 НК – 30 бр.
Делата по чл. 78а НК са 18 бр. , делата за определяне на общо
наказание са 11 бр., производство по молби за реабилитация – 1 бр.
Производства по чл. 155 и сл. от Закона за здравето – 76 бр.
Относително високият дял на частните наказателни дела се пада на
производствата по чл. 155 и сл. от Закона за здравето и чл. 432 и сл. от
Наказателно-процесуалния кодекс, което се обяснява с попадане на ДПБ
гара Карлуково в района на съда.
От поставените за разглеждане административни наказателни дела
най-голям е броят на делата по жалби срещу наказателни постановления
по ЗДвП – 29 бр. и делата срещу наказателни постановления на КЗП – 12
бр., следвани от КРС – 7 бр., АДФИ – 5 бр.,производства по УБДХ – 5 бр.,
Агенция „Митници“ – 2 бр., ДНСК – 2 бр., Общини – 2 бр., Здравна
инспекция – 2 бр.
ІІІ. СВЪРШЕНИ ДЕЛА.
1.Граждански дела
Статистическите данни за последните три години сочат, че са
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свършени граждански дела, както следва:
- 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;
- през 2016 год. – 581 дела, от които 512 със съдебен акт по същество
и 69 прекратени.
Процентното съотношение на свършените дела към броя на общо
разгледаните дела през отчетения период и през предходните три години е:
90 % - за 2016 г., 87% - за 2015г., 90% - за 2014г. Процентното
съотношение на останалите висящи дела (63 бр.) в края на отчетния период
спрямо общо разгледаните (644 бр.) е 10%, като това съотношение между
същите показатели за 2015 г. е 12%, а за 2014 год. е 10 %. Процентното
съотношение на свършените дела в тримесечен срок спрямо общия брой на
свършените дела е 92 %, което разкрива леко повишаване на този
показател спрямо предходната 2015 г., за която този показател е 91 %.
2.Наказателни дела.
През последните три години данните за свършените наказателни
дела са следните:
- през 2014 год. – общо свършени 399 бр., от тях 310 с акт по
същество и 89 – прекратени;
- през 2015 год. – общо свършени 312 бр., от тях 218 с акт по
същество и 94 – прекратени;
- през 2016 год. – общо свършени 324 бр., от тях 242 с акт по
същество и 82 – прекратени.
Процентното съотношение на свършените към броя на общо
разгледаните наказателни дела през отчетения период и през предходните
две години е: 78 % - за 2016 г., 85% - за 2015г., 89% - за 2014г.
Процентното съотношение на останалите висящи дела (93 бр.) в края на
отчетния период спрямо общо разгледаните (417 бр.) е 22 %, като това
съотношение между същите показатели за 2015 г. е 14%, а за 2014 год. е
10 %. Процентното съотношение на свършените дела в тримесечен срок
спрямо общия брой на свършените дела е 80 %, което представлява леко
завишение спрямо предходните периоди(78%).
ІV. ПРЕКРАТЕНИ ДЕЛА И АНАЛИЗ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА
ПРЕКРАТЯВАНЕ.
През отчетната 2016 г. има прекратени общо 151 дела. Този брой,
отнесен спрямо броя на разгледаните дела е 16 %, а спрямо броя на
свършените дела – 16,7 % . Съпоставени с предходната 2015 година се
забелязва леко намаление на тези показателни (16%,, респ. 19 %).
1. Прекратени граждански дела и причини за прекратяването
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им.
Общият брой на прекратените граждански дела е 69, като от тях 7
дела са прекратени по спогодба – чл. 234 от ГПК, а 62 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 11%, спрямо свършените е 12 % и спрямо свършените с
акт по същество – 13 %.
2. Прекратени наказателни дела и причини за прекратяването
им.
От общо прекратените 82 наказателни дела, 23 бр. са прекратени по
внесени от Районна прокуратура - Луковит споразумения по чл. 382 НПК,
27 бр. – прекратени в съдебна фаза със споразумение при условията на чл.
384 НПК, 7 бр. – са наказателно общ характер дела с прекратени съдебни
производства и върнати на прокурора и 25 бр. - по други причини.
Относителният дял на прекратените спрямо общо разгледаните
наказателни дела представлява 19,6 %, а спрямо свършените наказателни
дела е 25 %.
V. БРОЙ НА ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ СЪДЕБНИ
АКТОВЕ
През отчетната 2016 год. са протестирани и обжалвани общо 116
съдебни акта, от които 47 по гражданските дела и 69 по наказателните
дела. Броят на обжалваните актове, отнесен към броя на общо
разгледаните дела, представлява 11 %, а спрямо свършените със съдебен
акт по същество - 15 %. Относително ниският брой на атакуваните съдебни
актове отнесен към броя на общо разгледаните дела и делата свършени с
акт по същество е показател за убедителност на мотивите на
постановените актове.
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Резултати от инстанционен
контрол

Свършени дела

2016

Година

Вид дела

Висящи
дела в
началото на
периода

Постъпили
дела

Дела за
разглеж
дане
Свърше
ни общо

Свърш
ени в
3-мес.
срок

Висящи
дела в
края на
периода

Обжал
вани
дела
потвърд
ени

изменен
и

отмен
ени

Граждански
дела

63

579

642

580

537

62

46

35

9

1

Наказателн
и дела

53

364

417

324

260

93

69

48

6

14

Администра
тивни дела

-

2

2

1

-

1

1

-

1

-

116

945

1061

905

797

156

116

83

16

Всичко дела

1. По гражданските дела.
През годината са обжалвани общо 47 акта по гражданските дела. За
отчетната година има резултат от инстанционния контрол за 46 съдебни
акта, от които 12 решения и 23 определения, като в тази бройка са
включени и делата, изпратени по жалби през 2015 г. и върнати от
инстанционния контрол през 2016 г.
Статистиката от инстанционния контрол по съдии е следната:
На съдия Цариградска 6 решения са обжалвани, от тях 4 са
потвърдени, 2 са отменени, едното от които по обективни причини (индекс
4б). Обжалваните определения на съдия Цариградска са 12, от които 11 са
потвърдени и 1 отменено.
На съдия Пенов са обжалвани 14 решения, от които 9 са потвърдени,
1 е отменено и 4 са изменени. Обжалваните определения на същия съдия
са 6, от които 4 са потвърдени и 2 са отменени и 1 е без резултат.
На съдия Кирчева – обжалвани са 8 определения, които 8
определения са потвърдени.
На съдия Георгиева – няма обжалвани актове.
2. По наказателни дела.
През 2016 год. са обжалвани и протестирани 69 акта по наказателни
дела, като от тях има резултат от втора инстанция по 68 съдебни акта, от
които 42 – присъди и решения и 26 - определения.
На съдия Цариградска от обжалвани 22 присъди и решения, от тях 12
потвърдени, 2 – отменени и върнати за ново разглеждане на
първоинстанционния съд, 4 – отменени и върнати за ново разглеждане на
прокурора, 2 решения по АНД отменени, изменени – 4. От 14 обжалвани
14
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определения, 12 са потвърдени, 2 са отменени.
На съдия Пенов са обжалвани 18 присъди и решения, от тях 11 са
потвърдени, 5
отменени
(изцяло, включително върнати на
първоинстанционния съд или прокурора), 2 са изменени в наказателната
част. От 8 обжалвани определения, 7 са потвърдени, 1 е отменено.
На съдия Кирчева са обжалвани 2 присъди и решения, които са
потвърдени. Обжалвани са 4 определения, които са потвърдени.
На съдия Георгиева – няма обжалвани актове.
СПРАВКА ЗА ОБЖАЛВАНИ ДЕЛА ПРЕЗ 2016г. (общо решения и
определения)
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
СЪДИЯ
В.ЦАРИГРАДСКА
М.КИРЧЕВА
П.ПЕНОВ
ОБЩО

ПОТВЪРДЕНИ
24
6
18
48

ОТМЕНЕНИ
8
6
14

ИЗМЕНЕНИ
4
2
6

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
СЪДИЯ
В.ЦАРИГРАДСКА
М.КИРЧЕВА
П.ПЕНОВ
ОБЩО

ПОТВЪРДЕНИ
15
8
13
36

ОТМЕНЕНИ
3
2
5

ИЗМЕНЕНИ
4
4

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА
СЪДИЯ
В.ЦАРИГРАДСКА
М.КИРЧЕВА
П.ПЕНОВ
ОБЩО

ПОТВЪРДЕНИ
-

ОТМЕНЕНИ
1
1

ИЗМЕНЕНИ
-

VІ. НАТОВАРЕНОСТ НА РАЙОННИЯ СЪД И СЪДИИТЕ.
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Спрямо общо разгледаните през годината дела, натовареността е:
- Натовареност по щат (на база 3 щатни бройки) – 29,47 дела
- Действителна натовареност (на база 26 отработени човекомесеци)
– 40,81 дела месечно на един съдия
Спрямо свършените през годината дела, натовареността е:
- Натовареност по щат (на база 3 щатни бройки) – 25,14 дела
- Действителна натовареност (на база 26 отработени човекомесеци)
– 34,81 дела месечно на един съдия

Натовареност по щат
- спрямо разгледани дела
- спрямо свършени дела
Действителна натовареност
-спрямо разгледани дела
-спрямо свършени дела

2014

2015

2016

26,36
23,61

24,19
20,97

29,47
25,14

32,72
29,31

36,29
31,46

40,81
34,81

Съпоставени с предходните две години тези показатели бележат
повишение, което се обяснява, от една страна – с по-големия брой
разгледани и свършени дела, а от друга страна – с обстоятелството, че
почти през целия период съдът е работил в непълен съдийски състав –
двама съдии при одобрена щатна численост трима съдии.
Извън статистическите данни във връзка с натовареността следва да
се вземат предвид и следните обстоятелства: в съда няма обособени
състави – съдиите гледат дела от различна материя – наказателни,
граждански и административни; наличието на двама съдии, единият от
които изпълнява функциите на административен ръководител, а при
неговото отсъствие е заместван от другия съдия; всеки от съдиите дава
седмични дежурства, т. е. при наличието на двама съдии се дават
дежурства през седмица, което включва и осъществяване на контрол Бюро
Съдимост (чийто обем на работа през 2016 г. е значително увеличен);
заместване на съдията по вписвания при отъствието на ДСИ в инцидентни
случаи (отпуск по болест). При двама съдии е практически невъзможно
участието им в обучения и семинари, което е тяхно задължение и
необходимост.
Броят на разгледаните и свършените дела през 2016 г. по съдии е,
както следва:
Съдия Владислава Цариградска е разгледала общо 367 дела, от които
223 граждански и 144 наказателни.
От разгледаните 223 граждански дела, свършени са 216, от тях
решени по същество – 186 и прекратени – 30 дела. Останали несвършени в
края на периода – 7 дела.
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От разгледаните 144 наказателни дела, свършени са 138, от тях
решени по същество – 102 дела и 36 прекратени. Останали несвършени в
края на периода – 6 дела.
Съдия Пламен Пенов е разгледал общо 181 дела, от които 111
граждански и 70 наказателни.
От разгледаните 111 граждански дела, свършени са 111, от тях
решени по същество – 100 и 11 прекратени. Няма останали несвършени в
края на периода.
От разгледаните 70 наказателни дела, свършени са 68, от тях решени
по същество – 56 и прекратени – 12 дела. Останали несвършени в края на
периода – 2 дела.
Съдия Мая Кирчева е разгледала общо 341 дела, от които 187
граждански и 154 наказателни.
От разгледаните 187 граждански дела, свършени са 157, от тях 138
решени по същество и 19 прекратени. Останали несвършени в края на
периода – 30 дела.
От разгледаните 154 наказателни дела, свършени са 97, от тях 69
решени по същество и 28 прекратени. Останали несвършени в края на
периода – 57 дела.
Съдия Ани Георгиева е разгледала общо 172 дела, от които 123
граждански и 49 наказателни.
От разгледаните 123 граждански дела, свършени са 97, от тях 88 са
решени по същество и 9 са прекратени. Останали несвършени в края на
периода 26 дела.
От разгледаните 49 наказателни дела, свършени са 21, от тях решени
по същество – 15 и прекратени – 6 дела. Останали несвършени в края на
периода – 28 дела.
VІІ. РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ
През 2016 г. от Инспектората към Висшия съдебен съвет
извършена контролна проверка по граждански дела. Независимо
констатираните лоши показатели в срочността, в акта от проверката
отчетени добрите практики на съда и работата на съдиите по дела
различен характер, при непопълнен щат.

бе
от
са
от

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” –
44 броя. По отделните текстове от НК броят на делата по тази глава е както
следва:
по чл. 194 - 22 дела;
квалифицирани състави на кражба – чл.195, ал. 1 – 5 дела ;
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кражба, представляваща опасен рецидив – чл. 196, ал. 1НК – 5 дела;
грабеж по чл. 198 НК – 3 дела;
обсебване по чл. 206 НК – 1 дело;
измама – чл. 209 НК – 1 дело;
На второ място са делата по Глава единадесета от НК – Общоопасни
престъпления – 30 дела, като в тази група най-висок дял се пада
обвиненията по чл. 343б и чл. 343в НК, 1 дело – по чл. 354а, ал. 3 НК
На трето място са делата за престъпление по Глава втора от НК Престъпления против личността - разгледани са общо 13 дела.
На следващо място са делата за престъпления по Глава шеста от НК
– Престъпления против стопанството. Престъпления в отделни стопански
отрасли – 11 дела.
Относително висок дял се пада на делата, образувани по Глава
четвърта от НК – Престъпления против брака, семейството и младежта – 8
дела.
Дела, образувани по Глава десета от НК - престъпления против реда и
общественото спокойствие – 3 дела по чл. 325, ал. 1 НК.
По Глава девета от НК – документни престъпления – 3 дела.
През годината не са постъпвали дела със значим обществен интерес,
според критериите на ВСС.
ІХ. ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА ОСЪДИТЕЛНИТЕ ПРИСЪДИ,
СПРЯМО ВНЕСЕНИТЕ ПРОКУРОРСКИ АКТОВЕ ПО ВИДОВЕ
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ.
От общо разгледаните през 2016 г. 117 бр. наказателни дела общ
характер (НОХД), 23 са образувани по внесени споразумения на основание
чл. 382 от НПК. Свършени през отчетната година са 86 бр. НОХД, от
които, 62 дела са в тримесечен срок (72%), а останали несвършени в края
на периода са 31 дела. От общо свършените 86 дела, 26 дела са решени с
присъда по същество, 50 са приключили със споразумения по чл. 382-384
НПК , което представлява 58% от общо свършените.
Върнати на прокуратурата за отстраняване на допуснати съществени
процесуални нарушения са 7 дела.
През отчетната година са съдени общо 111 лица по НОХД. Осъдени
са общо 93 лица и по отношение на 5 лица са постановени оправдателни
присъди по НОХД, което представлява 4,5 % от общо предадените на съд
лица и 5,4 % от общо осъдените лица. От осъдените лица 5 са
непълнолетни извършители, на 65 лица е наложено наказание до три
години лишаване от свобода, като по отношение на 44 лица е приложена
разпоредбата на чл. 66, ал. 1 НК. По отношение на 2 лица е наложено
наказание лишаване от свобода над три години, на 20 лица е наложено
наказание пробация, а на 3 лица – наказание глоба. Наказаните лица по
споразумения – чл. 381-384 от НПК са 63.
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През 2016 год. са разгледани 5 НЧХД. Свършени са 3 дела, които са
прекратени. Останали несвършени са 2 дела.
През 2016 г. са съдени общо 11 лица по чл. 78а НК, от които, 10 са
признати за виновни и освободени от наказателна отговорност с налагане
на административно наказание (на 9 лица е наложена глоба и на 1
непълнолетно лице – друго наказание), 1 лице е оправдано.
Х.
БРОЙ,
КОНКРЕТИЗАЦИЯ
И
ПРИЧИНИ
ЗА
ОПРАВДАТЕЛНИТЕ ПРИСЪДИ.
Лицата са признати за невиновни и оправдани по 5 дела НОХД:
1. По НОХД № 177/2016 год. подсъдимият е предаден на съд за
престъпление по чл. 235, ал. 4 НК, като с присъда от 21.04.2016 г. съдът го
признал за невиновен и го оправдал по повдигнатото му обвинение. В
мотивите е прието, че с поведението по извършване на сеч на
инкриминираната дата и място подсъдимият е извършил административно
нарушение по чл. 266, ал. 1 от ЗГ, за което е санкциониран с налагане на
административно наказание глоба с влязло в сила наказателно
постановление. Посочено е, че санкционирането на подсъдимия по
административен ред не позволява да носи и наказателна отговорност за
същото деяние, съобразявайки ТР3-15-ВКС, ОСНК, т. 3.1. Присъдата е
протестирана от прокурора, след което с решение от 15.06.2016г. по
ВНОХД 166/2016 г. на ОС Ловеч е отменена, а делото е върнато за ново
разглеждане на РС Луковит. При новото разглеждане – по НОХД №
177/2016 г. е сключено споразумение по реда на чл. 384 от НПК, което е
одобрено от съда и делото прекратено.
2. По НОХД № 1/2016 год. подсъдимата е предадена на съд за
престъпление по чл. 183, ал. 1 НК, като с присъда от 04.04.2016 г.. съдът я
признал за виновна и не наказал, прилагайки разпоредбата на чл. 183, ал. 3
НК. Присъдата не е обжалвана и протестирана.
3. По НОХД № 49/2015 г. подсъдимите са двама и са предадени на
съд за престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 12 вр. чл. 129, ал. 1 вр. ал. 2 вр. чл.
20, ал. 2 от НК. С присъда от 28.01.2016 г. съдът е признал единия от
двамата подсъдими за невиновен и го е оправдал по повдигнатото му
обвинение. Присъдата не е протестирана от прокурора и е влязла в сила.
4. По НОХД № 297/2015 г. подсъдимият е непълнолетен и предаден
на съд за престъпление по чл. 194, ал. 1 вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 НК. С присъда
от 29.02.2016 г. съдът е признал подсъдимия за виновен за престъпление
по чл. 197, ал. 1, т. 1 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК, което е
извършил поради лекомислие и не представлява голяма обществена
опасност и спрямо непълнолетния подсъдим могат да се приложат
успешно възпитателни мерки по ЗБППМН, поради което го е освободил от
наказателна отговорност и на основание чл. 61 НК му е наложил
възпитателни мерки.
Оправдал е подсъдимия по първоначално
повдигнатото му обвинение за престъпление по чл. 194, ал. 1 НК.
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Присъдата е протестирана от прокурора и с Решение по ВНОХД №
162/2016 г. ЛОС е отменил присъдата и върнал делото за ново разглеждане
на РС Луковит.
5. По НОХД № 16/2015 год. подсъдимият е предаден на съд за
престъпление по чл. 129, ал. 1, вр. ал. 2 НК, като с присъда от 09.02.2016 г.
съдът е признал за невиновен подсъдимия и ги оправдал по повдигнатото
му обвинение. В мотивите е прието, че подсъдимият е действал при
неизбежна отбрана. Присъдата е протестирана от прокурора, като с
решение по ВНОХД № 151/2016 г. ЛОС потвърждава присъдата на РС
Луковит.
ХІ.БЮРО СЪДИМОСТ.
През отчетната 2016 год. от Бюро съдимост при Районен съд -.
Луковит са издадени 1740 свидетелства за съдимост и 840 справки. За
сравнение издадените свидетелства за съдимост през 2015 г. са 1441 бр., а
през 2014 г. - 1246 бр.; издадените справки за съдимост през 2015 г. са 540
бр., а през 2014 г. - 577 бр. Налице е значително увеличение на издадените
през отчетната година свидетелства за съдимост - с 299 повече спрямо
2015 г. и с 494 повече спрямо 2014 г., както и на издадените справки за
съдимост - с 300 повече спрямо 2015 г. и с 263 повече спрямо 2014 г.
Изложеното обосновава извод за тенденция към увеличаване на обема на
работата на Бюро съдимост.
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.
Увеличаващият се обем на работа на Бюро съдимост е още един довод в
подкрепа на становището за необходимост от разкриване на една щатна
бройка "съдебен деловодител".
ХІІ.СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
През отчетната 2016 г. длъжността Държавен съдебен изпълнител
при РС - Луковит заема Невена Антонова Георгиева.
В Служба „Съдебно изпълнение” при РС - Луковит работят двама
служители - Секретар и Деловодител.
Общият брой на образуваните изпълнителни дела за 2016 г. е 96
(деветдесет и шест броя), от тях:
 46 бр. – с взискател държавни учреждения, с предмет –
парично вземане;
 16 бр. – с взискател юридически лица и банки, с предмет –
парично вземане;
 32 бр. – с взискател физически лица, в това число за вземания
за месечна издръжка;
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 1 бр. - за изпълнение на определен режим на лични контакти с
дете;
 1 бр. - за изпълнение на обезпечителна мярка.
В сравнение с предходния отчетен период – 2015 г., през 2016 г. са
образувани с 32 броя повече изпълнителни дела.
Общият брой на прекратените през 2016 г. дела е 133 бр. (сто
тридесет и три броя). Сравнено с 2015 г., са прекратени с 61 броя повече
дела.
От тях, прекратени изпълнителни дела за първото шестмесечие на
2016 г. - 61 броя (шестдесет и един броя), в това число свършени дела, чрез
реализиране на вземането, прекратени по искане на взискателя и
прекратени по чл. 433, ал.1, т. 8 ГПК.
За второто шестмесечие броят на прекратените изпълнителни дела е
72 (седемдесет и два броя) дела, свършени чрез реализиране на вземането,
прекратени по искане на взискателя, прекратени по чл. 433, ал.1, т.8 ГПК.
През 2015 г. броят на прекратените дела чрез реализиране на
вземането е 16 броя, а през 2016 г. броят им е 23 или със 7 броя повече.
През отчетната 2016 г. 15 броя (петнадесет броя) дела са изпратени
на друг съдебен изпълнител, от които 7 броя дела през първото
шестмесечие и 8 броя през второто шестмесечие, което е с 6 броя дела помалко в сравнение с 2015 г.
Събраните суми по изпълнителните дела за първото шестмесечие на
2016 г. възлизат на 73 556 лв. (включително суми по изпълнителни
листове, такси, допълнителни разноски, лихви, приети други разноски) и
120 464 лв. (включително суми по изпълнителни листове, такси,
допълнителни разноски, лихви, приети други разноски) - за второто
шестмесечие. Или общо за цялата 2016г. – 194 020 лв., от които 13 628 лв.
държавни такси. В сравнение с 2015 г. през отчетната година са събрани
със 69 251 лв. повече.
През отчетната 2016 година в ДСИС при РС - Луковит няма
постъпили жалби против действията на Държавен съдебен изпълнител при
РС - Луковит.
Броят на изготвените за връчване документи през 2016 г. е с 1 110
броя повече, сравнено с 2015 г., или 5 468 бр. (пет хиляди четиристотин
шестдесет и осем броя), от тях – връчени 5 330 бр. (пет хиляди триста и
тридесет броя).
Броят на останалите на доклад висящи дела, по които работата в
службата продължава е 456 броя (четиристотин петдесет и шест броя).
Останалата сума за събиране е 1 953 202 лв. (един милион
деветстотин петдесет и три хиляди двеста и два лева).
С промяната на чл. 264, ал. 2 от Закона на съдебната власт бе дадена
възможност на държавния съдебен изпълнител да събира вземанията на
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органите на съдебната власт. Съгласно утвърдените със заповед на и. ф.
административен ръководител Вл. Цариградска Правила за реда и начина
на събиране на публичните вземания в РС Луковит, издадените след
09.08.2016 г. изпълнителни листи за вземанията на органите на съдебната
власт се изпращат за събиране на ДСИ. На ДСИ при РС – Луковит е
възложено и едно дело на Районен съд - Велико Търново, по което
постъпват суми.
ХІІІ. СЛУЖБА ВПИСВАНИЯ
През отчетната 2016 г. в Служба по вписванията са извършени общо
2459 вписвания, от които Продажби - 714 бр., Дарения - 166 бр., Замени - 6
бр., Ограничени вещни права - 18 бр., Наеми - 86 бр., Аренди - 610 бр.,
Законни ипотеки - 4 бр., Договорни ипотеки - 38 бр., Възбрани - 106 бр.,
Искови молби - 16 бр., Обявени завещания - 5 бр., Делби - 39 бр.,
Констативни нотариални актове - 158 бр., Актове за държавна собственост
- 12 бр., Актове за общинска собственост - 30 бр., Други актове - 384 бр.,
Заличавания възбрани и ипотеки - 60 бр. През отчетната година са
направени 7 отказа за вписване.
За сравнение в предходнаната 2015 г. са извършени ообщо 2332
вписвания, а през 2014 г. - 2199 вписвания, т. е. през отчетната година са
извършени повече вписвания - със 127 повече спрямо 2015 г. и с 260
повече спрямо 2014 г.
ХV. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
Сградата, в която се помещава съда е двуетажна и е построена през
1950 г. за нуждите на данъчната администрация, а след преустрояването й
за съдебна палата преди около четиридесет години, в нея не са правени
други съществени преустройства и реконструкции. Съдебната сграда не е
функционално пригодена с оглед броя на работещите в нея лица и
спецификите на правосъдната дейност. Освен че е налице недостиг на
работни помещения, съществуващите не отговарят на изискванията за
минимална работна площ. Състоянието на сградата не предполага
здравословни и безопасни условия на труд и не съответства на
изискванията за достъпност и сигурност. .
Разрешаването на проблема със сградата е възможно чрез
предоставяне за нуждите на РС - Луковит, част от сграда – държавна
собственост (бивш партиен дом), находяща се в центъра на гр. Луковит, в
която е настанена и Районна прокуратура – Луковит, което ще доведе до
обособяване на съдебна палата в града. В тази насока през 2015 г. е
направено предложение до МП от бившия председател на съда съдия
Пламен Пенов. През изминалата годината усилията за разрешаване
проблема със сградния фонд продължиха. На 15.12.2016 г. Пленумът на
ВСС взе решения, с които дава съгласие да се отправи искане до
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Областния управител на област Ловеч за безвъзмездно предоставяне за
управление на недвижим имот - държавна собственост - сграда с
идентификатор 44327.502.2205.1 по КККР на гр. Луковит,
/административна/, на 5 етажа със застроена площ 345 кв.м. без обектите,
предоставени за управление на Министерство на икономиката и
енергетиката
в
сутерена
на
сградата
и
трафопост
на
„Електроразпределение - Плевен" ЕАД, клон Ловеч, находящ се на
партера, ведно със съответната идеална част от поземлен имот с
идентификатор 44327.502.2205 и площ 1 542 кв.м., за безвъзмездно
придобиване правото на собственост върху едноетажна сграда с
идентификатор 44327.502.2205.2 по КККР на гр. Луковит, със застроена
площ от 214 кв.м., функционално свързана с административната сграда по
т. 1, както и решение, с което възлага на дирекция „Управление на
собствеността на съдебната власт" да предприеме необходимите действия.
Към отчетния доклад са приложени статистически сведения,
неразделна част от доклада.
И.Ф. Председател:
(Мая Кирчева)
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