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О Т Ч Е Т Е Н   Д О К Л А Д 
 

за дейността на Районен съд - Горна Оряховица  

през 2015 година 
 

 
 Районен съд – Горна Оряховица през 2015 година е осъществявал 
правораздавателната си дейност в съответствие с Конституцията и 
законите на Република България на територията на три общини – Горна 
Оряховица, Лясковец и Стражица, с население от около 69330 души и 
площ от около 1003 кв. км., на която са разположени 4 града и 38 села.  

Дейността на Районен съд – Горна Оряховица през отчетния 
период бе насочена към изпълнение на стратегическите цели, залегнали 
в Стратегически план за дейността на съда в периода 2011 – 2015 година, 
а именно: 1/ Усъвършенстване управлението на съда – гаранция за 
постигане на ефективно и качествено правосъдие; 2/ Развитие и 
интегриране на кадровия потенциал за постигане на оптимално качество 
на съдебната дейност и високо ниво на административно обслужване; 3/ 
Гарантиране на достъпа до правосъдие; 4/ Прозрачност, отчетност и 
публичност в работата на съда – гаранция за обществено доверие и 5/ 
Борба с корупцията и противодействие на конфликта на интереси. 

През отчетния период магистратите, държавните съдебни 
изпълнители, съдиите по вписванията и служителите от Районен съд – 
Горна Оряховица се справиха безупречно със задълженията си, 
ръководейки се от принципите на законност, независимост, 
безпристрастност, прозрачност, етичност, контрол и отчетност, и съдът 
постигна основната си цел, като отговори достойно на очакванията на 
обществото за гарантиране съществуването на върховенството на закона, 
достигане на европейските стандарти за независимост, ефективност, 
прозрачност и отчетност на съдебната система. 
 

І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ. 

 

І. 1. МАГИСТРАТИ, ДЪРЖАВНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ И 

СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА. 

 

Съгласно длъжностното разписание на Районен съд – Горна 
Оряховица в началото на 2015 година щатната численост е 46 броя. 
Щатните бройки за магистрати са 10, като от тях 1 председател, 2 
заместник – председатели и 7 районни съдии; щатните бройки за 
държавни съдебни изпълнители са 2; щатните бройки за съдии по 
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вписванията са 2, а щатните бройки за служители са 32. Посочените 
щатни бройки бяха заети. 

Административното ръководство на съда се осъществяваше от 
Административен ръководител - Председател Павлина Тонева, двама 
Заместници на административния ръководител - Заместник - 
председатели: Еманоел Вардаров и Пламен Станчев и Административен 
секретар - Марийка Стефанова. 

От началото на годината до 01.03.2015г. съдия Любка Милкова 
ползваше отпуск по чл.163, ал.1 от КТ поради бременност и раждане. 
Работила е за времето от 02.03.2015г. до 17.03.2015г. вкл., след което 
ползваше платен годишен отпуск. С решение по протокол № 11 от 
заседание на Висшия съдебен съвет, проведено на 11.03.2015г., съдия 
Любка Милкова беше преместена на основание чл.160 от ЗСВ на 
длъжността „съдия” в Районен съд – Велико Търново, считано от датата 
на встъпване в длъжност. Считано от 08.04.2015г. Любка Милкова напусна 
длъжността „съдия” в Районен съд – Горна Оряховица. Поради това 
съдия Любка Милкова има отработен един месец в Районен съд – Горна 
Оряховица – за времето от 02.03.2015г. до 07.04.2015г. вкл. 

С решение по протокол № 35 от заседание на Висшия съдебен 
съвет, проведено на 18.06.2015г., на основание чл. 160, във вр. с чл. 243 от 
ЗСВ Трифон Пенчев Славков - младши съдия в Окръжен съд - Русе беше 
назначен на длъжността „съдия” в Районен съд - Горна Оряховица, 
считано от 26.06.2015г. Има отработени 6 месеца през годината. 

Целогодишно работиха останалите 9 магистрати - Павлина Тонева, 
Еманоел Вардаров, Пламен Станчев, Златина Личева, Цветелина Цонева, 
Красимира Николова, Милена Карагьозова, Христо Попов и Ирена 
Колева, като всеки един има отработени по 12 месеца.  

Отработените човекомесеци на магистратите през 2015 година са 
115 /при възможен максимум от 120 човекомесеца/.  

Съдиите в Районен съд – Горна Оряховица имат съдийски стаж към 
31.12.2015г., както следва: 

 
Таблица 1 

1. Павлина Тонева Борисова 19г.05м.11д. 

2. Еманоел Василев Вардаров 16г.08м.20д. 

3. Цветелина Свиленова Цонева 07г.03м.29д. 

4. Пламен Ангелов Станчев 17г.02м.05д. 

5. Златина Пламенова Личева 16г.02м.05д. 

6. Красимира Иванова Николова 19г.02м.09д. 

7. Милена Асенова Карагьозова 16г.10м.08д. 

8. Любка Иванова Милкова 16г.11м.00д. 

9. Трифон Пенчев Славков 2г.06м.00д. 

10. Христо Петров Попов 17г.09м.15д. 

11. Ирена Колева Георгиева 16г.09м.17д. 
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През отчетния период съдиите Павлина Тонева, Пламен Станчев, 

Златина Личева, Милена Карагьозова и Христо Попов разглеждаха 
преимуществено наказателни дела, а съдиите Еманоел Вардаров, 
Цветелина Цонева, Красимира Николова, Ирена Колева и Трифон 
Славков разглеждаха преимуществено граждански дела.  

Поради голямото постъпление на заповедни производства и 
отсъствието през първото пологодие на един граждански съдия, през 
цялата година съдиите, разглеждащи преимуществено наказателни дела 
бяха включени на разпределение на заповедни производства, а по 
дежурство се произнасяха и по молби по чл.130, ал.3 и ал.4 от СК, чл.165, 
ал.4 от СК, чл.52 от ЗН, искания за разкриване на банкова и търговска 
тайна, гр.дела по ЗЗДН и гр.дела по Закона за закрила на детето, като 
през първото полугодие бяха включени и на разпределение на 20% 
натовареност на всички граждански дела, които се разглеждат на случаен 
принцип, с изключение на административните дела по ЗСПЗЗ. Съдиите, 
разглеждащи преимуществено граждански дела, разглеждаха по 
дежурство производства по реда на чл.64 от НПК и чл.65 от НПК, чл.222 и 
чл.223 от НПК и се произнасяха по искания по чл.161, ал.1 и ал.2 от НПК, 
чл.164 от НПК и др.  

През съдебната ваканция по определен график за дежурства 
всички 10 магистрати разглеждаха предвидените в чл.329, ал.3 от ЗСВ 
граждански и наказателни дела. 

През 2015 година бяха заети двете щатни бройки за държавен 
съдебен изпълнител от ДСИ – ръководител Ваня Тодорова и ДСИ 
Милена Алексиева, които работиха през цялата година.  

Двете щатни бройки за съдии по вписванията бяха заети от съдия 
по вписванията – ръководител Мария Стаменова и съдия по вписванията 
Иван Спасов, като всеки един има отработени по 12 месеца.  

Магистратите, държавните съдебни изпълнители и съдиите по 
вписванията допринесоха изключително много за съда чрез проявената 
срочност, бързина и качество по отношение изпълнението на служебните 
си задължения, инициативност и поемане на допълнителна работа по 
отношение на възникнали проблемни ситуации, сътрудничество и работа 
в екип, и през отчетния период постигнаха изключително добри 
резултати.  

През 2015 година на магистратите, държавните съдебни 
изпълнители и съдиите по вписванията не са налагани дисциплинарни 
наказания.  

Досежно кадрова обезпеченост намирам, че ако няма 
премествания, командироване или продължителни отсъствия на съдии, 
налагащи извършване работата на отсъстващия съдия или 
преразпределение на вече възложени дела, е постигната оптимална 
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численост с оглед района, който обслужва Районен съд – Горна 
Оряховица. 

 

І. 2. СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ. 

 

 Съгласно класификатора на длъжностите в Районен съд – Горна 
Оряховица щатните бройки за съдебни служители през 2015 година са 32. 
Съотношението на съдебните служители към магистратите е 32:10, т.е. 
3,21 /при средно за всички съдилища в страната 2,53/, а съотношението 
на съдебните служители към магистратите, съдиите по вписванията и 
държавните съдебни изпълнители е 32:14, т.е. 2,29 /при средно за всички 
съдилища в страната 2,07/. 

В началото на годината бяха заети 31 щатни бройки за съдебни 
служители, а бройката за длъжността „съдебен деловодител в СИС” беше 
вакантна. 

На основание чл.107 от КТ, във вр. с чл.89 от КТ, във връзка с 
проведения конкурс беше сключено Споразумение № 2/26.01.2015г. с 
Ивелина Панова, която постъпи на работа на 02.02.2015г. на длъжността 
„съдебен деловодител в СИС”.  

От началото на месец декември 2014 година и през цялата 2015 
година системният администратор Ваня Хаджийска ползваше отпуск 
поради бременност и раждане. 

С трудов договор № 1/08.01.2015г. на основание чл.68, ал.1, т.3 от КТ 
Стефан Дабев беше назначен на длъжността „системен администратор” 
до завръщане на титуляра Ваня Хаджийска. 

Със заповед № 238/10.06.2015г. на основание чл. 325, ал.1, т.1 от КТ 
беше прекратено трудовото правоотношение на Еленка Ковачева – 
„съдебен деловодител”, считано от 01.07.2015г.  

На основание чл.107 от КТ, във вр. с чл.89 от КТ, във връзка с 
проведения конкурс беше сключено Споразумение № 3/26.10.2015г. с 
Цветомира Николова, която постъпи на работа на 02.11.2015г. на 
длъжността „съдебен деловодител”.  

Със заповед № 337/27.07.2015г. беше трансформирана 1 щатна 
бройка за длъжността „съдебен секретар” в длъжност „съдебен 
деловодител – регистратура”, заемана от Светла Николова, считано от 
01.08.2015г. 

Със заповед № 439/24.09.2015г. на основание чл. 325, ал.1, т.5 от КТ 
беше прекратено трудовото правоотношение на Галина Андонова – 
„съдебен деловодител”, считано от 05.10.2015г., поради завръщане на 
титуляра Албена Дешева.  

Със заповед № 512/16.11.2015г. на основание чл. 325, ал.1, т.1 от КТ 
беше прекратено трудовото правоотношение на Росица Минчева – 
„съдебен секретар”, считано от 23.11.2015г.  
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Със заповед № 544/30.11.2015г. на основание чл. 325, ал.1, т.1 от КТ 
беше прекратено трудовото правоотношение на Ирина Панева – 
„съдебен секретар”, считано от 01.01.2016г.  

Така към 31.12.2015 година са заети 31 щатни бройки за съдебни 
служители, а 1 щатна бройка за длъжността „съдебен секретар” е 
вакантна. 
 Съдебните служители положиха усилия за срочното и качествено 
изпълнение на служебните си задължения през 2015 година. Справиха се 
безупречно с възложените им задачи.  

Съдебните служители спазваха правилата за професионална етика, 
бяха лоялни към магистратите и гражданите, и не създаваха конфликтни 
ситуации. Оказваха си помощ и заместваха отсъстващите колеги. Много от 
съдебните служители проявиха изключителна инициативност и желание 
за самостоятелна работа. 

Съдебните секретари работиха и в Информационния център на 
Районен съд – Горна Оряховица, като по този начин подпомагаха 
дейността на съдебните деловодители.  

През отчетния период няма наложени дисциплинарни наказания на 
съдебни служители. 

Ако всички щатни бройки са заети и се използва възможността за 
възлагане на служителите на съда на други трудови функции, 
включително и функции по изпълнение на работа в Информационния 
център на съда, считам, че на този етап кадрово като щатни бройки за 
съдебни служители Районен съд – Горна Оряховица е изцяло обезпечен. 

 

ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА. 

 

ІІ. 1. ПОСТЪПЛЕНИЕ НА ДЕЛА В СЪДА. 

   
През 2015 година в Районен съд – Горна Оряховица се запази 

добрата традиция за своевременно образуване на делата. През цялата 
година наказателните дела се разпределяха от заместник – председателя 
Пламен Станчев, а гражданските дела се разпределяха от заместник - 
председателя Еманоел Вардаров, в деня на постъпването им или най – 
късно на другия ден, съгласно изискванията на Правилника за 
администрацията в съдилищата. Със заповед на председателя на съда е 
определено кой разпределя отделните видове дела, в случай на отсъствие 
на съответния заместник – председател.  

До 01.10.2015г. делата се разпределяха чрез внедрената програма 
Law Choise, предоставена от Висш съдебен съвет, при спазване на 
принципа на случайния подбор, въведен в чл.9 от Закона за съдебната 
власт.  
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От 01.10.2015г. делата се разпределяха чрез Централизираната 
система за разпределение на делата /ЦСРД/ на Висш съдебен съвет. 
 В Районен съд - Горна Оряховица е създадена перфектна 
организация за определяне на дежурни съдии, както в работни дни, така 
и за почивните и празничните дни. За всеки ден от седмицата в съда има 
предварително определен дежурен и резервен дежурен съдия, като 
името и мястото, където се намира дежурния съдия са обявени на 
таблото за разглежданите през деня дела.  

През 2015 година новообразуваните дела в Районен съд – Горна 
Оряховица са общо 3194, от които граждански са 2181 дела /68,28% от 
общо новообразуваните дела/ и наказателни са 1013 дела /31,72% от 
общо новообразуваните дела/. През 2014 година новообразуваните дела 
в Районен съд – Горна Оряховица са общо 3179, от които граждански са 
2143 дела и наказателни са 1036 дела, а през 2013 година 
новообразуваните дела в съда са 3468, от които граждански са 2406 дела и 
наказателни са 1062 дела.  

 
Диаграма 1 
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Данните сочат, че през 2015 година новообразуваните в съда дела са 

с 15 броя повече спрямо образуваните през 2014 година и с 274 броя по – 
малко спрямо образуваните през 2013 година.  

През 2015 година в Районен съд – Горна Оряховица за разглеждане 
са постъпили 2181 граждански дела и с останалите за разглеждане 
несвършени 269 дела от предходни години, общо на производство са 
били 2450 граждански дела. За разглеждане са постъпили 1013 
наказателни дела и с останалите несвършени от предходен период 87 
наказателни дела, общо на производство са били 1100 наказателни дела. 
Общият брой на делата за разглеждане е 3550. Разглежданите граждански 
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дела са 69% от общия брой на делата за разглеждане в съда през 2015 
година, а разглежданите наказателни дела са 31% от общия брой на 
делата за разглеждане. 

През 2014 година в Районен съд – Горна Оряховица за разглеждане 
са постъпили 2143 граждански дела и с останалите за разглеждане 
несвършени 291 дела от предходни години, общо на производство са 
били 2434 граждански дела. За разглеждане са постъпили 1036 
наказателни дела и с останалите несвършени от предходен период 108 
наказателни дела, общо на производство са били 1144 наказателни дела. 
Общият брой на делата за разглеждане е 3578.  

 
Диаграма 2 
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Диаграма 3 
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През 2013 година в Районен съд – Горна Оряховица за разглеждане 
са постъпили 2406 граждански дела и с останалите за разглеждане 
несвършени 308 дела от предходни години, общо на производство са 
били 2714 граждански дела. За разглеждане са постъпили 1062 
наказателни дела и с останалите несвършени от предходен период 156 
наказателни дела, общо на производство са били 1218 наказателни дела. 
Общият брой на делата за разглеждане е 3932.  

Данните сочат, че през 2015 година се е намалил броят на 
разглежданите дела спрямо предходните две години, поради намаляване 
броя на останалите несвършени дела от предходната година. 

  

  ІІ. 1. 1. Граждански дела – постъпления и сравнителен анализ за 

последните три години. 

 

През 2015 година в Районен съд – Горна Оряховица за разглеждане 
са постъпили 2181 граждански дела и с останалите за разглеждане 
несвършени 269 дела от предходни години, общо на производство са 
били 2450 граждански дела. Новопостъпилите гражданските дела са 
89,02% от разглежданите през годината 2450 граждански дела, а 
останалите несвършени от предходен период са 10,98% от разглежданите 
през 2015 година граждански дела. 

През 2014 година в Районен съд – Горна Оряховица за разглеждане 
са постъпили 2143 граждански дела и с останалите за разглеждане 
несвършени 291 дела от предходни години, общо на производство са 
били 2434 граждански дела.  

 
Диаграма 4 
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През 2013 година в Районен съд – Горна Оряховица за разглеждане 
са постъпили 2406 граждански дела и с останалите за разглеждане 
несвършени 308 дела от предходни години, общо на производство са 
били 2714 граждански дела.  

През 2015 година новообразуваните в съда граждански дела са с 38 
броя повече, спрямо образуваните през 2014 година и с 225 броя по – 
малко, спрямо образуваните през 2013 година.  

Данните сочат, че през 2015 година минимално се е увеличил броят 
на новообразуваните граждански дела спрямо предходната година, което 
се дължи на минималното увеличение на новообразуваните дела по 
чл.410 и чл.417 от ГПК. 

Постъплението на граждански дела по видове за последните три 
години е както следва: 

- През 2015 година са образувани 353 граждански дела по общия 
ред, спрямо 306 граждански дела по общия ред през 2014 година и 296 
граждански дела по общия ред през 2013 година.  

- Образувани са 65 производства по чл. 310 от  ГПК през 2015  
година, спрямо 91 през 2014 година и 97 през 2013 година. 

-  През 2015 година са образувани 4 административни дела по 
ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ, спрямо 19 през 2014 година и 8 за 2013 година.  

- Образувани са 211 частни граждански дела през 2015 година, 
спрямо 179 през 2014 година и 161 за 2013 година.   

- През 2015 година са образувани 1244 дела по чл.410 и чл.417 от 
ГПК, спрямо 1148 дела през 2014 година и 1429 дела през 2013 година.  

- През 2015 година са образувани 99 дела от и срещу търговци 
спрямо 179 дела за 2014 година и 211 дела за 2013 година.   

- Образувани са 205 други граждански дела през 2015 година, 
спрямо 221 дела през 2014 година и 204 дела за 2013 година.  

Анализът на постъплението на граждански дела по шифри за 
последните три години сочи, че е налице намаление на постъпилите  
дела за развод, спрямо предходните две години. През 2015 година в съда 
са постъпили 110 дела за развод, през 2014 година - 133 дела, а през 2013 
година - 125 дела.   

През изминалата година е налице намаление на постъпилите дела 
за определяне на издръжка или промяна размера на вече определена 
издръжка. През 2015 година са постъпили 51 такива дела, срещу 59 дела 
за 2014 година и 69 дела за 2013 година.  

Налице е увеличение на броя на постъпилите облигационни 
искове спрямо предходната година. През 2015 година в съда са 
образувани 175 такива дела, спрямо 162 дела през 2014 година и 211 дела 
за 2013 година.  

Забелязва се увеличение на новообразуваните дела по вещни 
искове спрямо предходната  година. През 2015 година новообразуваните 
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дела по вещни искове са 44 броя, спрямо 33 броя за 2014 година и 48 броя 
за 2013 година.  

Налице е намаление на новообразуваните дела за делба спрямо 
предходните две години. През 2015 година новообразуваните дела за 
делба са 20 броя, като останали несвършени от предходен отчетен 
период делбени дела са 34. През 2014 година новообразуваните дела за 
делба са 29 броя, а през 2013 година – 32 броя.  

Налице е намаление на новопостъпили трудови спорове спрямо 
предходните години. Образувани са 65 граждански дела, от които 14 дела 
за отмяна на уволнение. През 2014 година са образувани 87 граждански 
дела, от които 25 дела за отмяна на уволнение. През 2013 година са 
образувани 64 граждански дела, от които 24 дела за отмяна на уволнение. 
Основните трудови спорове, с които е сезиран съда са за неизплатени 
трудови възнаграждения.  

Сравнително устойчив е броят на новообразуваните дела, 
обозначавани с шифър „Други”, спрямо предходните години. През 2013 
година са образувани 279 дела, през 2014 година - 299 дела, а през 2015 
година – 293 дела. Голямата част от тези дела са делата, образувани по 
Закона за защита от домашното насилие. През 2015 година са образувани 
50 дела по този закон, спрямо 41 дела за 2013 и 2014 година. Образуваните 
дела по Закона за закрила на детето са 42 броя, спрямо 73 броя за 2014 
година и 56 броя за 2013 година.  

През 2015 година не са образувани дела по Закона за отговорността 
на държавата и общините за вреди и дела по Закона за защита срещу 
дискриминацията, а през 2014 година са образувани 2 дела по Закона за 
отговорността на държавата и общините за вреди и 1 дело по Закона за 
защита срещу дискриминацията, което е получено по подсъдност.   

Прави впечатление, че през 2015 година, както и през 2014 и 2013 
година не е образувано нито едно дело за финансов начет. 

Налице е увеличение на образуваните граждански дела с правно 
основание чл.410 и чл.417 от ГПК спрямо предходната година и 
намаление спрямо 2013 година. През 2015 година са образувани 1244 дела 
по Глава тридесет и седма от ГПК, през 2014 година - 1148 дела, а през 
2013 година - 1429 дела по тази глава. Новообразуваните дела с правно 
основание чл.410 и чл.417 от ГПК през 2015 година са с 96 дела повече от 
новообразуваните заповедни производства през 2014 година и със 185 
дела по – малко от новообразуваните заповедни производства през 2013 
година. Новообразуваните дела с правно основание чл.410 и чл.417 от 
ГПК са 57,04% от общообразуваните през 2015 година граждански дела. 
Образуваните през 2014 година заповедни производства са 53,57% от 
общо образуваните през годината граждански дела. Образуваните през 
2013 година заповедни производства са 59,39% от общо образуваните през 
годината граждански дела.  
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През 2015 година общо на производство /включително и 
останалите от предходна година висящи дела/ са били 2450 граждански 
дела, срещу 2434 граждански дела през 2014 година и 2714 граждански 
дела през 2013 година.   

Гражданските дела, които са били на производство през 2015 
година са както следва: 

- 477 гражданскидела по общия ред, спрямо 432 дела през 2014 
година и 443 дела през 2013 година.   

- 85 производства по чл. 310 от ГПК, спрямо 116 дела през 2014 
година и 119 дела през 2013 година. 

- 12 административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ, спрямо 24 дела за 
2014 година и 18 дела през 2013 година. 

- 215 частни граждански дела, спрямо 179 дела през 2014 година и 
161 дела през 2013 година.  

- 1247 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК, спрямо 1148 дела през 2014 
година и 1432 дела през 2013 година.  

- 187 дела от и срещу търговци, спрямо 290 дела през 2014 година и 
321 дела през 2013 година. 

- 227 други граждански дела, спрямо 245 дела през 2014 година и 
220 дела през 2013 година. 

През 2015 година са проведени 2277 заседания по граждански дела, 
през 2014 година - 2993, а през 2013 година – 2607.  

Броят на насрочванията на граждански дела през 2015 година в 
открито съдебно заседание е 1030,  през 2014 година - 2590, а през 2013 
година - 1082. 

 
ІІ. 1.2. Наказателни дела – постъпления и сравнителен анализ за 

последните три години. 

 

През отчетната 2015 година наказателните дела бележат намаление 
спрямо предходните две години.  

Новопостъпили за отчетния период са 1013 наказателни дела, 
срещу 1036 наказателни дела за 2014 година и 1062 наказателни дела за 
2013 година. С останалите несвършени от предходен период 87 
наказателни дела, общо на производство през 2015 година са били 1100 
наказателни дела. Новопостъпилите наказателни дела са 92,09% от 
разглежданите през годината наказателни дела, а останалите 
несвършени от предходен период са 7,91% от разглежданите през 2015 
година наказателни дела.  

Новообразуваните наказателни дела през 2015 година са се 
намалили с 23 броя спрямо новообразуваните наказателни дела през 2014 
година и с 49 дела спрямо новообразуваните наказателни дела през 2013 
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година, което се дължи на значителния спад на новообразуваните 
наказателни общ характер дела и частни наказателни дела. 

През 2015 година е намален броят на образуваните наказателни 
дела от общ характер спрямо предходните две години. През 2013 година 
те са 274 дела от общ характер, през 2014 година – 252 дела, а през 2015 
година – 213 дела. Образуваните през 2015 година НОХД са с 39 по – 
малко от образуваните през 2014 година и със 61 по – малко от 
образуваните през 2013 година. 
 
Диаграма 5 
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От образуваните през 2015 година 213 броя НОХД, 139 броя са по 

внесен обвинителен акт, а 74 броя по внесени споразумения за решаване 
на делото по чл. 382 от НПК. От образуваните през 2014 година 252 броя 
НОХД, 147 броя са по внесен обвинителен акт, а 105 броя по внесени 
споразумения за решаване на делото по чл.382 от НПК. От образуваните 
през 2013 година 274 броя НОХД, 158 броя са по внесен обвинителен акт, 
а 116 броя по внесени споразумения за решаване на делото по чл.382 от 
НПК.  

И през отчетната година, както през 2014 и 2013 година, най - голям 
относителен дял в така образуваните дела имат тези по Глава 
единадесета от Особената част на НК – Общоопасни престъпления – 
общо 121 дела. През 2014 година за престъпления по тази глава са 
образувани 145 наказателни дела, спрямо 149 наказателни дела през 2013 
година. През 2013 година няма образувани дела по чл.346 от НК, през 
2014 година са образувани 2 дела, а през 2015 година – 4 дела. През 2015 
година са образувани 28 наказателни дела по чл.354, чл.354а, ал.5 и 
чл.354в, ал.1 от НК, спрямо 21 дела за 2014 година и 19 дела за 2013 
година. 
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На второ място се нареждат делата по Глава пета от Особената част 
на НК – Престъпления против собствеността. През 2015 година са 
образувани 51 такива дела, спрямо 66 дела през 2014 година и 75 дела 
през 2013 година. През отчетния период са образувани 32 дела за кражба, 
1 дело за грабеж, 2 дела за присвояване, 10 дела за измама, 4 дела за 
документна измама и 1 дело за изнудване.  

Намален е броят на образуваните дела за престъпления по Глава 
втора от Особената част на НК – Престъпления против личността, 
спрямо предходната  година. През 2015 година са образувани 8 дела, 
спрямо 16 дела през 2014 година и 8 дела през 2013 година.  

През 2015 година е образувано едно дело за престъпления против 
правата на гражданите, както и през 2013 година, а през 2014 година няма 
образувани дела по тази глава. 

През 2015 година са образувани 5 дела за престъпления против 
брака, семейството и младежта, спрямо 7 дела през 2014 и 2013 година. 

Увеличен е броят на образуваните дела за престъпления против 
стопанството спрямо предходната година. През 2015 година са 
образувани 16 дела, спрямо 11 дела през 2014 година и 25 дела през 2013 
година.  

През 2013, 2014 и 2015 година не са образувани дела за 
престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната 
системи. 

През 2015 година са образувани 3 дела за престъпления против 
дейността на държавни органи, обществени организации и лица, 
изпълняващи публични функции, спрямо 4 дела през 2014 година и 2 
дела през 2013 година.  

Увеличен е броят на образуваните през 2015 година дела за 
документни престъпления спрямо предходните години. През 2015 
година са образувани 6 дела по тази глава, спрямо 1 дело през 2014 
година и 3 дела през 2013 година.  

През 2014 и 2015 година са образувани по 2 дела за престъпления по 
Глава десета от Особената част на НК – Престъпления против реда и 
общественото спокойствие, а през 2013 година са образувани 4 дела.  

През 2013, 2014 и 2015 година няма образувани наказателни 
производства по внесен от прокуратурата акт със значим обществен 
интерес.  

Значително е намален броят на образуваните НЧХД спрямо 
предходните две години. През 2015 година са образувани 10 НЧХД, 
спрямо 20 НЧХД през 2014 година и 18 НЧХД през 2013 година.  

Значително е увеличен е броят на образуваните дела по чл.78а от 
НК през отчетния период спрямо предходните две години. През 2015 
година са образувани 75 дела, спрямо 48 дела през 2014 година и 64 дела 
през 2013 година.  
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Значително е намален броят на образуваните АНД през 2015 
година спрямо предходните две години. През 2013 година са образувани 
323 АНД, през 2014 година – 322 АНД, а през 2015 година – 236 АНД. 

Значително е увеличен броят на образуваните през отчетния 
период частни наказателни дела спрямо предходната година. През 2015 
година са образувани общо 479 ЧНД /от които ЧНД – разпити – 107/, 
през 2014 година – общо 394 ЧНД /от които ЧНД – разпити – 135/, а през 
2013 година – общо 383 ЧНД /от които ЧНД – разпити – 127/. 
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През 2015 година в Районен съд – Горна Оряховица общо на 

производство /включително и останалите от предходна година висящи 
дела/ са били 1100 наказателни дела, срещу 1144 наказателни дела през 
2014 година и 1218 наказателни дела през 2013 година.  

Наказателните дела, които са били на производство през 2015 
година са както следва: 

- 242 НОХД, спрямо 287 НОХД през 2014 година и 318 НОХД за 2013 
година; 

- 17 НЧХД, спрямо 23 НЧХД през 2014 година и 29 НЧХД за 2013 
година;  

- 81 дела по чл. 78 а от НК, спрямо 55 дела през 2014 година и 72 
дела за 2013 година; 

- 275 административно - наказателен характер дела, спрямо 380 
дела за 2014 година и 399 дела за 2013 година; 

- кумулации – 33 дела, спрямо 34 дела през 2014 година и 59 дела за 
2013 година; 

- реабилитации – 13 дела, спрямо 8 дела през 2014 година и 7 дела за 
2013 година; 
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- принудителни лечения  по Закона за здравето и чл.89 от НК – 28 
дела, спрямо 50 дела през 2014 година и 49 дела за 2013 година; 

- 4 дела по ЗБППМН, спрямо 3 дела за 2014 година и 2 дела за 2013 
година; 

- 387 досъдебни частни наказателни дела, от които: мерки по чл.64 
от НПК и чл.65 от НПК, разпити, производства по чл.161 и чл.164 от 
НПК, производства по чл.243 и чл.244 от НПК и други; 

- 20 дела по шифър 1490 - разкриване на банкова и търговска тайна, 
НСП и др. 

През 2015 година са проведени 1342 заседания по наказателни дела 
/в т.ч. и закрити заседания/, спрямо 1491 заседания по наказателни дела 
през 2014 година и  1694 заседания по наказателни дела през 2013 година.  
  
 ІІ. 2. СВЪРШЕНИ ДЕЛА. 

 
 През 2015 година в Районен съд – Горна Оряховица са свършени 
общо 3198 дела, от които 2231 граждански дела и 967 наказателни дела. 
Общо свършените дела са 90,08% от общо разглежданите 3550 дела. От 
свършените дела, 2931 дела са решени в срок до 3 месеца, т.е. 92% от 
свършените дела са решени в срок до 3 месеца. Решени със съдебен акт 
по същество са 2662 дела, които са 83,24% от общо свършените дела. 

През 2014 година в Районен съд – Горна Оряховица са свършени 
общо 3223 дела, от които 2165 граждански дела и 1058 наказателни дела. 
Общо свършените дела са 90,08% от общо разглежданите 3578 дела. От 
свършените дела, 2994 дела са решени в срок до 3 месеца, т.е. 93% от 
свършените дела са решени в срок до 3 месеца. Решени със съдебен акт 
по същество са 2697 дела, които са 83,68% от общо свършените дела. 
 
Диаграма 7 
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През 2013 година в Районен съд – Горна Оряховица са свършени 
общо 3533 дела, от които 2423 граждански дела и 1110 наказателни дела. 
Общо свършените дела са 89,85% от общо разглежданите 3932 дела. От 
свършените дела, 3239 дела са решени в срок до 3 месеца, т.е. 92% от 
свършените дела са решени в срок до 3 месеца. Решени със съдебен акт 
по същество са 2942 дела, които са 83,27% от общо свършените дела. 

Анализът на данните сочи, че през 2015 година са свършени с 25 
дела по – малко от 2014 година и с 335 дела по – малко от 2013 година. 
Намаляването на броя на свършените дела през отчетния период спрямо 
предходните две години се дължи на намаляването на броя на 
образуваните през последните две години дела. 

Данните сочат, че през последните две години е увеличен 
процентът на свършените дела спрямо разглежданите спрямо 2013 
година.  

През последните три години е сравнително устойчив процентът на 
свършените в срок до 3 месеца дела и процентът на решените със съдебен 
акт по същество дела спрямо общо свършените дела.  

 

ІІ. 2. 1. Граждански дела. 

 
През отчетния период съдиите в Районен съд – Горна Оряховица са 

свършили 2231 граждански дела, или 91,06% от делата за разглеждане. 
Със съдебен акт по същество през 2015 година са свършени 1935 дела, 
които са 86,73% от свършените граждански дела. 

През 2014 година са свършени 2165 граждански дела, или 88,95% от 
делата за разглеждане. Със съдебен акт по същество през 2014 година са 
свършени 1943 дела, които са 98,75% от свършените граждански дела. 

 
Диаграма 8 
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През 2013 година са свършени 2423 граждански дела, или 89,28% от 
делата за разглеждане. Със съдебен акт по същество през 2013 година са 
свършени 2185 дела, които са 90,18% от свършените граждански дела. 

Анализът на данните сочи, че през 2015 година са свършени със 66 
дела повече от 2014 година и със 192 дела по – малко от 2013 година. 
Увеличаването на броя на свършените дела през отчетния период 
спрямо предходната година се дължи на увеличаване на броя на  
образуваните през 2015 година дела спрямо образуваните през 2014 
година.  

Със съдебен акт по същество през 2015 година са свършени 1935 
граждански дела, от които: 

- 193 броя граждански дела по общия ред; 
- 38 броя производства по чл.310 от ГПК; 
- 10 броя административни по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ; 
- 198 броя частни граждански дела; 
- 1187 броя дела по чл.410 и чл.417 от ГПК; 
- 167 броя дела от и срещу търговци; 
- 142 броя други дела. 
Свършените със съдебен акт по същество граждански дела по 

видове са, както следва: 
- искове по СК – 274 граждански дела; 
- облигационни искове – 147 граждански дела; 
- вещни искове – 26 граждански дела; 
- делби – 8 граждански дела; 
- искове по КТ – 63 граждански дела; 
- други дела – 220 граждански дела; 
- дела от административен характер – 10 граждански дела; 
- дела по чл.410 и чл.417 от ГПК – 1187 граждански дела. 
Прекратени са 296 граждански дела, от които 48 броя по спогодба и 

248 броя по други причини – на основание чл.232 от ГПК, чл.233 от ГПК, 
чл.234 от ГПК, чл.129, ал.3 или ал.4 от ГПК, неподведомственост и 
неподсъдност, липсата на някоя от абсолютните процесуални 
предпоставки за наличие правото на иск, които не могат да бъдат 
санирани.  

През 2015 година в Районен съд – Горна Оряховица в 3 месечен 
срок от датата на образуване на делото са свършени 2038 граждански 
дела, или 91% от всички свършени граждански дела. 

През 2014 година в 3 месечен срок от датата на образуване на 
делото са свършени 2014 граждански дела, или 93% от всички свършени 
граждански дела. 

През 2013 година в 3 месечен срок от датата на образуване на 
делото са свършени 2249 граждански дела, или 93% от всички свършени 
граждански дела. 
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Анализът на данните сочи, че през 2014 и 2013 година процентът на 
свършените граждански дела в 3 месечен срок от датата на образуване, е 
еднакъв и е с 2%  по – висок от процента на свършените граждански дела 
в 3 месечен срок през 2015 година.  

Намалението е незначително и не се е отразило на резултата на 
общо свършените в 3 месечен срок от датата на образуване на делото 
граждански и наказателни дела. 

 
ІІ. 2. 2. Наказателни дела. 

 
През отчетния период от общо 1100 наказателни дела за 

разглеждане, съдиите в Районен съд – Горна Оряховица са свършили 967 
наказателни дела, или 87,91% от делата за разглеждане. От тях свършени 
НОХД са 210 – приключили с присъда са 36 дела, прекратени са 174 
НОХД, като от прекратените 74 НОХД са приключили със споразумение 
по реда на чл.382 от НПК, 86 НОХД  са приключили със споразумение по 
реда на чл.384 от НПК, а 14 НОХД са върнати за доразследване. Със 
съдебен акт по същество са свършени общо 727 наказателни дела, които 
са 75,18% от общо свършените наказателни дела. 

 
Диаграма 9  
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През 2014 година от общо 1144 наказателни дела за разглеждане, 

съдиите са свършили 1058 наказателни дела, или 92,48% от делата за 
разглеждане. От тях свършени НОХД са 258 – приключили с присъда са 
41 дела, прекратени са 217 НОХД, като от прекратените 105 НОХД са 
приключили със споразумение по реда на чл.382 от НПК, 98 НОХД  са 
приключили със споразумение по реда на чл.384 от НПК, а 14 НОХД са 
върнати за доразследване. Със съдебен акт по същество са свършени 
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общо 754 наказателни дела, които са 71,27% от общо свършените 
наказателни дела. 

През 2013 година от общо 1218 наказателни дела за разглеждане, 
съдиите са свършили 1110 наказателни дела, или 91,13% от делата за 
разглеждане. От тях свършени НОХД са 283 дела – приключили с 
присъда са 63 дела, прекратени са 220 НОХД, като от прекратените 116 
НОХД са приключили със споразумение по реда на чл.382 от НПК, 92 
НОХД  са приключили със споразумение по реда на чл.384 от НПК, а 12 
НОХД са върнати за доразследване. Със съдебен акт по същество са 
свършени общо 757 наказателни дела, които са 68,2% от общо 
свършените наказателни дела. 

От посочените цифри е видно, че през 2015 година са приключени 
с 25 наказателни дела по - малко от 2014 година и с 335 наказателни дела 
по - малко от 2013 година, което се дължи на намаляването  на 
новообразуваните през 2014 и 2015 година наказателни дела. 
Приключените през 2015 година наказателни дела със съдебен акт по 
същество са с 27 броя по - малко от приключените през 2014 година и с 30 
дела по - малко от 2013 година.  

Данните сочат, че през всяка следваща година се е повишавал 
процентът на свършените със съдебен акт по същество дела спрямо общо 
свършените наказателни дела. 

През 2015 година от свършените наказателни дела 92% са 
приключени в 3 месечен срок от датата на образуване.  

В срок до 3 месеца от датата на образуване през 2015 година са 
приключени 91% от свършените НОХД, 99% от свършените дела по 
чл.78а от НК, 99% от свършените ЧНД /без разпити /, 100% от 
свършените ЧНД – разпити и 90% от свършените АНД. Най – нисък е 
процентът на приключените в 3-месечен срок от датата на образуване 
НЧХД, който е 50%. 

През 2014 година от свършените наказателни дела 93% са 
приключени в 3 месечен срок от датата на образуване, а през 2013 година 
от свършените наказателни дела 89% са приключени в 3 месечен срок от 
датата на образуване.  

Данните сочат, че през 2015 година свършените в 3-месечен срок от 
датата на образуване дела спрямо всички свършени се е намалил с 1% 
спрямо 2014 година и се е увеличил с 3% спрямо 2013 година.  

Всички тези обстоятелства налагат извода, че през последните две 
години процентът на свършените в 3 месечен срок от датата на 
образуване дела е сравнително устойчив.  

През последните две одини значително е повишена бързината на 
разглеждане и приключване на наказателните дела, което се дължи на 
задълбочено проучване на делата преди разглеждането им в открито 
съдебно заседание, както и срочно постановяване на съдебните актове. 
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ІІ. 2. 2. 1. Решени наказателни дела с акт по същество. 

 
От общо свършените през 2015 година 967 наказателни дела, 

решени по същество са 727 дела, спрямо решени по същество 754 дела 
през 2014 година и решени по същество 757 дела през 2013 година. 

Решените по същество наказателни дела през 2015 година са, както 
следва:  

- НОХД – 36 броя; 
- НЧХД – 2 броя; 
- дела по чл. 78а от НК – 56 броя; 
- ЧНД – 445 броя; 
- АНД – 188 броя. 
Свършените със съдебен акт по същество наказателни дела по 

видове са, както следва: 
- НОХД за престъпления против личността – 2 броя; 
- НОХД за престъпления против брака, семейството и младежта –  2 

броя; 
- НОХД за престъпления против собствеността – 19 броя; 
- НОХД за престъпления против стопанството – 1 брой; 
- НОХД за престъпления против дейността на държавни органи, 

обществени организации и лица, изпълняващи публични функции – 1 
брой; 

- НОХД за общоопасни престъпления – 11 броя; 
- НЧХД – 2 броя; 
- дела по чл. 78а от НК – 56 броя; 
- ЧНД по ЗБППМН – 2 броя; 
- ЧНД за реабилитации – 9 броя; 
- принудителни медицински мерки по ЗЗ и чл.89 от НК – 12 броя; 
- кумулации – 27 броя; 
- ЧНД - мерки по чл.64 от НПК и чл.65 от НПК, разпити, 

производства по чл.161 и чл.164 от НПК, производства по чл.243 и чл.244 
от НПК – 382 броя; 

- ЧНД по шифър 1490 - разкриване на банкова и търговска тайна, 
НСП и др. – 13 броя; 

- АНД – 188 броя.  
 
ІІ. 2. 2. 2. Прекратени наказателни дела. 

 
През 2015 година са прекратени 240 наказателни дела, спрямо 304 

наказателни дела през 2014 година и 353 наказателни дела през 2013 
година. 



 

 

 

23

Прекратените през 2015 година 240 наказателни дела са, както 
следва: 

- НОХД – 174 броя - от тях 142 броя са прекратени поради 
одобряване на споразумение по чл.382 и чл.384 от НПК и 14 броя са 
върнати за доразследване /като от тях 8 броя са прекратени на основание 
чл.249, ал.1, във вр. с чл.248, ал.2, т.3 от НПК и 6 броя са прекратени на 
основание чл.288, т.1 от НПК/; 

Основанията за връщане на наказателните делата за доразследване 
са констатираните от съдията - докладчик допуснати на досъдебното 
производство отстраними съществени нарушения на процесуалните 
правила, довели до ограничаване на процесуалните права на 
обвиняемия. По – редки са случаите на връщане на наказателните делата 
за доразследване поради констатирани от съдията - докладчик допуснати 
на досъдебното производство отстраними съществени нарушения на 
процесуалните правила, довели до ограничаване на процесуалните 
права на пострадалия. 

- НЧХД – 6 броя – поради оттегляне на тъжбата или помирение 
между частния тъжител и подсъдимия; 

- Дела по чл.78а от НК – 11 броя -  поради събрани в хода на 
съдебното производство нови доказателства, от които е установено, че не 
са  налице формалните предпоставки за приложение на чл.78а от НК;  

- ЧНД – 21 броя – поради оттегляне на молбата от подсъдимия за 
определяне на общо наказание или промяна на мярката за неотклонение 
„Задържане под стража”, на основание чл.24, ал.1, т.6 от НПК, изпращане 
на делото по подсъдност на друг съд. 

- ЧНД – разпити - 9 броя – поради неявяване на обвиняемия или 
свидетеля за провеждане на разпита; 

- АНД – 19 броя – поради подаване на жалбата след срока по чл.59, 
ал.2 от ЗАНН, оттегляне на жалбата или изпращане на делото по 
подсъдност на друг съд.  

 

ІІ. 2. 2. 3. Структура на осъдената престъпност. 

 
По видове и глави от НК свършените дела и наказани лица през 

2015 година се разпределят както следва: 
1/ НОХД 
- от разгледаните 11 броя за престъпления против личността,  са 

свършени 8 дела, от които 2 са решени по същество с присъда, 6 са 
прекратени / от тях 5 със споразумение за решаване на делото, а 1 е 
върнато на прокурора/ - осъдени са 7 лица, от които няма непълнолетни; 
опрадвани лица няма; 
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- разгледаното 1 дело за престъпление против правата на 
гражданите е свършено със споразумение за решаване на делото; осъдено 
е 1 пълнолетно лице; опрадвани лица няма; 

- от разгледаните 7 броя за престъпления против брака, 
семейството и младежта, са свършени 3 дела, от които 2 са решени по 
същество с присъда, а 1 е прекратено със споразумение за решаване на 
делото; осъдени са 3 лица, от които няма непълнолетни; опрадвани лица 
няма; 

- от разгледаните 68 броя за престъпления против собствеността, са 
свършени 55 дела, от които 19 са решени по същество с присъда, а 36 са 
прекратени /от тях 29 със споразумение за решаване на делото, а 7 са 
върнати на прокурора/ - осъдени са 61 лица, от които 1 лице е 
непълнолетно, а 1 лице е оправдано; 

- от разгледаните 16 броя за престъпления против стопанството, са 
свършени 16 дела, като 1 е решено по същество с присъда, а 15 са 
прекратени /от тях 13 със споразумение за решаване на делото, а 2 са 
върнати на прокурора/ - осъдени са 14 лица, от които няма 
непълнолетни; опрадвани лица няма; 

- от разгледаните 4 броя за престъпления против дейността на 
държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи 
публични функции, са свършени 4 дела, като 1 е решено по същество с 
присъда, а 3 са прекратени със споразумение за решаване на делото; 
осъдени са 4 лица, от които няма непълнолетни; опрадвани лица няма; 

- от разгледаните 6 броя за документни престъпления, са свършени 
5 дела, като и 5 са прекратени /от тях 3 със споразумение за решаване на 
делото, а 2 са върнати на прокурора/ - осъдени са 3 лица, от които няма 
непълнолетни; опрадвани лица няма; 

- от разгледаните 2 броя за престъпления против реда и 
общественото спокойствие, са свършени 2 дела - прекратени със 
споразумение за решаване на делото; осъдени са 2 лица, а оправдани 
лица няма; 

- от разгледаните 127 броя за общоопасни престъпления, са 
свършени 116 дела, от които 11 дела са решени по същество с присъда, а 
105 са прекратени /от тях 103 със споразумение за решаване на делото, а 
2 са върнати на прокурора/; осъдени са 113 лица, от които 2 лица са 
непълнолетни, а 1 лице е оправдано; 

- НЧХД - от разгледаните общо 17 броя, са свършени 8 дела /от 
които 2 дела са решени по същество с присъда, а 6 са приключили със 
спогодба/, осъдени са 2 лица, а оправдани лица няма; 

- дела по чл. 78а от НК - от разгледаните общо 81 броя, са свършени 
67 дела /от тях 56 са решени по същество, а 11 са прекратени/, осъдени са 
56 лица, от които 3 са непълнолетни, а оправдани лица няма. 
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От общо разгледаните по внесени прокурорски актове 242 броя 
НОХД през отчетния период са свършени 210 броя НОХД, като по 11 
НОХД са образувани и проведени бързи производства, а по 2 са 
проведени и образувани незабавни производства. 20 НОХД са 
приключени по реда на Глава двадесет и седма от НПК. От общо 
свършените 210 броя НОХД са приключили с присъда 36 дела, 
прекратени са 174 НОХД, като от прекратените дела 160 НОХД са 
приключили със споразумение по реда на чл.382 и чл.384 от НПК.  
Върнати за доразследване са 14 НОХД. 

От общо разгледаните по внесени прокурорски актове 287 броя 
НОХД през 2014 година са свършени 258 броя НОХД, като по 16 НОХД са 
образувани и проведени бързи производства, а незабавни производства 
не са образувани. 22 НОХД са приключени по реда на Глава двадесет и 
седма от НПК. От общо свършените 258 броя НОХД са приключили с 
присъда 41 дела, прекратени са 217 НОХД, като от прекратените дела 203 
НОХД са приключили със споразумение по реда на чл.382 и чл.384 от 
НПК.  Върнати за доразследване са 14 НОХД. 

От общо разгледаните по внесени прокурорски актове 318 броя 
НОХД през 2013 година са свършени 283 броя НОХД, като по 14 НОХД са 
образувани и проведени бързи производства, а по 2 НОХД са образувани 
и проведени незабавни производства. 23 НОХД са приключени по реда 
на Глава двадесет и седма от НПК. От общо свършените 283 броя НОХД 
са приключили с присъда 63 дела, прекратени са 220 НОХД, като от 
прекратените дела 208 НОХД са приключили със споразумение по реда 
на чл.382 и чл.384 от НПК.  Върнати за доразследване са 12 НОХД. 

От общо постановените от съда през 2015 година 196 броя присъди 
/споразумения/, 194 броя са осъдителни присъди /споразумения/. От 
постановените 196 броя присъди и споразумения, 36 броя са присъди, а 
останалите 160 броя са споразумения за решаване на делото по реда на 
чл.381 - чл.384 от НПК. Постановените оправдателни присъди са 2 броя. 
По свършените НОХД общо съдени лица са 210, от които 208 лица са 
осъдени /99,05% от общо съдените лица/, 2 лица са оправдани /0,95% от 
общо съдените лица/. Осъдени са 3 непълнолетни лица. 

От общо постановените от съда през 2014 година 244 броя присъди 
/споразумения/, 242 броя са осъдителни присъди /споразумения/. От 
постановените 244 броя присъди и споразумения, 41 броя са присъди, а 
останалите 203 броя са споразумения за решаване на делото по реда на 
чл.381 - чл.384 от НПК. Постановените оправдателни присъди са 2 броя. 
По свършените дела общо съдени лица са 277, от които 273 лица са 
осъдени /98,56% от общо съдените лица/, 4 лица са оправдани /1,44% от 
общо съдените лица/. Осъдени са 7 непълнолетни лица. 

От общо постановените от съда през 2013 година 271 броя присъди 
/споразумения/, 267 броя са осъдителни присъди /споразумения/. От 
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общо постановените от съда 271 броя присъди и споразумения, 63 броя са 
присъди, а останалите 208 броя са споразумения за решаване на делото 
по реда на чл.381 - чл.384 от НПК. Постановените оправдателни присъди 
са 4 броя. По свършените дела общо съдени лица са 322, от които 316 
лица са осъдени /98,14% от общо съдените лица/, 4 лица са оправдани 
/1,24% от общо съдените лица/, а по отношение на 2 лица не е наложено 
наказание. Осъдени са 10 непълнолетни лица. 

 
Диаграма 10 
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Влезли в законна сила през 2015 година са общо 192 броя присъди и 

определения за одобряване на споразумение за решаване на делото. От 
тях 190 броя са осъдителни присъди /споразумения/ и 2 броя 
оправдателни присъди.  

Относителният дял на постановените 194 осъдителни присъди 
/споразумения/ спрямо свършените през 2015 година 210 НОХД е 
92,38%, а относителният дял на постановените 2 оправдателни присъди 
спрямо свършените 210 НОХД е 0,95%. 

Относителният дял на влезлите в сила 190 осъдителни присъди 
/споразумения/ спрямо свършените през 2015 година 210 НОХД е 
90,48%, а относителният дял на влезлите в сила 2 оправдателни присъди 
спрямо свършените 210 дела е 0,95%. 

Относителният дял на постановените 194 осъдителни присъди 
/споразумения/ спрямо внесените през 2015 година 213 броя 
обвинителни актове е 91,08%, а относителният дял на постановените 2 
оправдателни присъди спрямо внесените 213 обвинителни актове е 
0,94%. 

Относителният дял на влезлите в сила 190 осъдителни присъди 
/споразумения/ спрямо внесените през 2015 година 213 броя 
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обвинителни актове е 89,20%, а относителният дял на влезлите в сила 2 
оправдателни присъди спрямо внесените 213 обвинителни актове е 
0,94%. 

През отчетния период не са образувани наказателни производства 
по внесени от прокуратурата актове със значим обществен интерес. 

 

ІІ. 2. 2. 4. Причини за оправдателните присъди. 

 
Причините за постановените оправдателни присъди са най – често 

събраните нови доказателства в хода на съдебното следствие, след 
проверка на обясненията на подсъдимите, каквито те са отказали да 
дават по време на досъдебното производство и тези доказателства не е 
било възможно да бъдат известни на разследващите органи. В много 
редки случаи неправилното приложение на материалния закон от 
разследващите органи е причина за постановяване на оправдателни 
присъди. 

 

ІІ. 3. ВИСЯЩИ ДЕЛА В КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД. 

 
В края на отчетния период са останали висящи общо 352 дела, от 

които 219 граждански дела и 133 наказателни дела. Останалите висящи в 
края на отчетния период дела са 9,92% от общия брой на разглежданите 
през 2015 година 3550 дела. 

В края на 2014 година са останали висящи общо 355 дела, от които 
269 граждански дела и 86 наказателни дела. Останалите висящи в края на 
отчетния период дела са 9,92% от общия брой на разглежданите през 
2014 година 3578 дела. 
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В края на 2013 година са останали висящи общо 399 дела, от които 
291 граждански дела и 108 наказателни дела. Останалите висящи в края 
на отчетния период дела са 10,15% от общия брой на разглежданите през 
2013 година 3932 дела. 

Данните сочат, че през 2015 година е налице намаление на 
останали висящи в края на годината дела с 3 дела спрямо 2014 година и с 
47 дела спрямо 2013 година, което се дължи на намаляване броя на 
новопостъпилите дела през последните две години спрямо 2013 година и 
повишаване на бързината на разглеждане и решаване на делата. 

 
ІІ. 3. 1. Висящи граждански дела. 

 
Висящи в края на отчетния период са останали 219 граждански 

дела, или 8,94% от общия брой на разглежданите през 2015 година 2450 
граждански дела. 

В края на 2014 година са останали висящи 269 броя граждански 
дела, а в края на 2013 година – 291 дела. 

Останали висящи към 31.12.2015г. граждански дела са: 
- 169 броя граждански дела по общия ред; 
- 18 броя производства по чл.310 от ГПК; 
- 2 броя административни по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ; 
- 4 броя частни граждански дела; 
- 6 броя дела от и срещу търговци; 
- 20 броя други граждански дела. 
По видове висящите граждански дела към 31.12.2015г. са, както 

следва: 
- искове по СК – 51 броя; 
- облигационни искове – 74 броя; 
- вещни искове – 24 броя; 
- делби – 30 броя; 
- искове по КТ –  16 броя; 
- други дела – 22 броя; 
- дела от административен характер – 2 броя; 
От останалите висящи към 31.12.2015г. граждански дела 51 броя са 

образувани преди 01.07.2015г. От тях 4 броя граждански дела са спрени, 2 
броя са по жалби във въззивната инстанция, 16 броя са обявени за 
решаване, 5 броя са в срока по чл.131 от ГПК за насрочване, 24 броя са 
насрочени за разглеждане.  

 

ІІ. 3. 2. Висящи наказателни дела. 
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В края на отчетния период са останали висящи 133 наказателни 
дела, или 12,09% от общия брой на разглежданите през 2015 година 1100 
наказателни дела. 

В края на 2014 година са останали висящи 86 наказателни дела, а в 
края на 2013 година са останали висящи 108 наказателни дела. 

Останали висящи към 31.12.2015г. наказателни дела са: 
- НОХД – 32 броя; 
- НЧХД – 9 броя; 
- дела по чл.78а от НК – 14 броя; 
- ЧНД – 10 броя; 
- АНХД – 68 броя. 
Останалите висящи към 31.12.2015г. наказателни дела по видове са, 

както следва: 
- НОХД за престъпления против личността – 3 брой; 
- НОХД за престъпления против брака, семейството и младежта –  4 

броя; 
- НОХД за престъпления против собствеността – 13 броя; 
- НОХД за документни престъпления – 1 брой; 
- НОХД за общоопасни престъпления – 11 броя; 
- НЧХД – 9 броя; 
- дела  по чл.78а от НК – 14 броя; 
- ЧНД за принудителни медицински мерки от ЗЗ и чл.89 от НК – 4 

броя; 
- кумулации – 2 броя; 
- ЧНД – 4 броя; 
- АНД – 68 броя.  
От останалите висящи към 31.12.2015г. наказателни дела 18 броя са 

образувани преди 01.07.2015г. От тях няма спрени дела. Обявени за 
решаване са 5 броя, а останалите 13 броя са насрочени за разглеждане 
през месец януари и до средата на месец февруари 2016 година. 

 
ІІ. 4. ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ. 
 
През изминалата година пред по - горна инстанция са били 

обжалвани 250 съдебни акта, от които 172 съдебни акта по граждански 
дела и 78 съдебни акта по наказателни дела. Обжалваните съдебни актове 
са 7,82% от общо свършените 3198 граждански и наказателни дела. 

През 2014 година пред по - горна инстанция са били обжалвани 326 
съдебни акта, които са 10,11% от общо свършените 3223 граждански и 
наказателни дела. 

Пред 2013 година са обжалвани 338 съдебни акта, които са 9,57% от 
общо свършените 3533 граждански и наказателни дела. 
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Диаграма 12 
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Обжалваните съдебни актове през 2015 година са, както следва: 
- 88 броя граждански дела по общия ред; 
- 9 броя производства по чл.310 от ГПК; 
- 9 броя административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ; 
- 12 броя частни граждански дела; 
- 13 броя дела по чл.410 и чл.417 от ГПК; 
- 33 броя дела от и срещу търговци; 
- 8 броя други граждански дела; 
- 8 броя НОХД; 
- 2 броя НЧХД; 
- 7 броя дела  по чл.78а от НК; 
- 4 брой ЧНД; 
- 57 броя НАХД. 
Видно от приложената към доклада Справка за резултатите от 

върнати обжалвани и протестирани дела на съдиите от Районен съд – 
Горна Оряховица през 2015 година – приложение № 3, общият брой на 
върнатите обжалвани и протестирани дела на съдиите през 2015 година е 
219. От тях 119 броя са граждански дела и 100 броя са наказателни дела. 

Условно общо обжалваните и върнати през 2015 година 219 дела 
могат да се разделят на: 
  - потвърдени – 168 броя, т.е. 76,71% от всички обжалвани и върнати 
дела; 
 - отменени – 33 броя, т.е. 15,07% от всички обжалвани и върнати 
дела; 
 - изменени – 18 броя, т.е. 8,22% от всички обжалвани и върнати 
дела. 
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 От общо обжалваните и върнати през 2014 година дела са 
потвърдени 81%, а от общо обжалваните и върнати през 2013 година дела 
са потвърдени 78%. 
 Анализът на цифрите сочи, че през 2015 година се е намалил 
процентът на потвърдените съдебни актове с 4% спрямо 2014 година и с 
1% спрямо 2013 година. 
 

ІІ. 4. 1. Обжалвани съдебни актове по граждански дела. 

Причини. 
 
 През 2015 година са върнати 119 обжалвани граждански дела на 
съдиите от Районен съд – Горна Оряховица, които условно могат да се 
разделят на: 
 - потвърдени изцяло – 85 броя, т.е. 71,43% от всички обжалвани и 
върнати граждански дела; 
 - отменени или обезсилени – 18 броя, т.е. 15,13% от всички 
обжалвани и върнати граждански дела; 
 - изменени – 16 броя, т.е. 13,44% от всички обжалвани и върнати 
граждански дела. 

Основно причините за отменените актове от въззивната и 
съответно касационната инстанции могат да се разделят на три групи. 

Като една от причините за отменените съдебни актове от 
въззивната инстанция по граждански дела, би могло да се посочи 
наведените пред по - горната инстанция нови доказателства, 
установяващи факти и обстоятелства, които не са били известни на 
първоинстанционния съд, в т.ч. и новонастъпили факти след 
произнасяне на първоинстанционния съд, които последният обективно 
няма как да знае. 

Друга причина за отменените съдебни актове от по - горния съд са 
въведените промени в процесуалния закон, допускащи широко 
тълкуване на разпоредбите на ГПК, предвид липсата на установена до 
този момент трайна съдебна практика.  

Не на последно място, причина за отменените дела се явява и 
свободната преценка на доказателствата от съда и формиране на  
собствено убеждение.  
 

ІІ. 4. 2. Обжалвани и протестирани съдебни актове по 

наказателни дела. Причини. 
 

През 2015 година са върнати 100 обжалвани наказателни дела на 
съдиите от Районен съд – Горна Оряховица, които условно могат да се 
разделят на: 
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- потвърдени – 83 броя, т.е. 83% от всички обжалвани и върнати 
наказателни дела ; 

- отменени – 15 броя, т.е. 15% от всички обжалвани и върнати 
наказателни дела; 

- изменени – 2 броя, т.е. 2% от всички обжалвани и върнати 
наказателни дела. 

Обжалваните актове по НОХД и ЧНД са изменени или отменени 
поради различното тълкуване и прилагане на материалния и 
процесуалния закон, както и поради противоположните изводи относно 
доказаността на обвинението или на отделни факти от предмета на 
доказване, до които са достигали съставите на районния и на окръжния 
съд. Не се констатират случаи на отмяна на актовете на един и същ 
състав поради допуснати идентични нарушения на материалния и 
процесуалния закон. Това налага извода, че районните съдии се 
съобразяват с практиката на въззивната инстанция и не са допускали 
системни нарушения на закона при произнасянето си по делата. 

В случаите на различна преценка за доказаността на обвинението 
или на отделни факти от предмета на доказване съставите на районния и 
на окръжния съд са кредитирали различни групи противоречиви 
доказателства. В тези случаи въззивната инстанция не е констатирала 
груби нарушения на процесуалните правила за събиране и оценка на 
доказателствата. 

Административен съд - Велико Търново е отменял обжалваните 
актове на Районен съд - Горна Оряховица поради допуснати нарушения 
на материалния и на процесуалния закон. Причините за допуснатите 
нарушения на закона се коренят преди всичко в голямото разнообразие 
на материята по делата от административнонаказателен характер. 

Анализът на изложените по - горе причини за отмяна и изменение 
на постановените съдебни актове, както и обстоятелството, че 77% от 
обжалваните актове са потвърдени изцяло от горните инстанции, дава 
основание за отлична оценка за качеството на работата на съдиите от 
Районен съд - Горна Оряховица. 

 
ІІІ. АНАЛИЗ ПО НАТОВАРЕНОСТ. 

 
ІІІ. 1. СРЕДНОМЕСЕЧНО ПОСТЪПЛЕНИЕ НА ЕДИН СЪДИЯ НА 

БАЗА ОТРАБОТЕНИТЕ МЕСЕЦИ. 

 

През отчетния период постъплението на дела по щат е около 319 
дела годишно на един съдия, или средномесечното постъпление на един 
съдия на база 12 месеца е 26,62 дела при запълнен щат. На база 
отработените 115 месеци постъплението на дела годишно на един съдия 
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е около 333 дела, а средномесечното постъпление на един съдия е 27,77 
дела.  

През 2014 година постъплението на дела по щат е около 318 дела 
годишно на един съдия, или средномесечното постъпление на един 
съдия на база 12 месеца е 26,49 дела при запълнен щат. На база 
отработените 107 месеци постъплението на дела годишно на един съдия 
е около 350 дела, а средномесечното постъпление на един съдия е 29,71 
дела.  

През 2013 година постъплението на дела по щат е 315 дела годишно 
на един съдия, или средномесечното постъпление на един съдия на база 
12 месеца е 26,25 дела при запълнен щат. На база отработените 107 
месеци постъплението на дела годишно на един съдия е около 385 дела, а 
средномесечното постъпление на един съдия е 32,41 дела.  

През отчетния период постъплението на граждански и наказателни 
дела по съдии и средномесечното постъпление на един съдия на база 
отработените човекомесеци, е както следва: 
 
Таблица 2 

  №                 съдия граждански наказателни общо средномесечно 

1. Павлина Тонева 170 157 327 12 мес. – 27,25 

2. Еманоел Вардаров 289 46 335 12 мес. – 27,91 

3. Цветелина Цонева 279 24 303 12 мес. – 25,25 

4. Пламен Станчев 176 149 325 12 мес. – 27,08 

5. 
 

Златина Личева 
 

152 158 310 12 мес. – 25,83 
 

6. Красимира Николова 288 38 326 12 мес. – 27,17 

7. Милена Карагьозова 184 172 356 12 мес. – 29,66 

8. Любка Милкова 5 0 5 1 мес. – 5,00 

9. Трифон Славков 184 57 241 6 мес. – 40,17 

10. Христо Попов 169 182 351 12 мес. – 29,25 

11. Ирена Колева 285 30 315 12 мес. – 26,25 

 
ІІІ. 2. НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ СПРЯМО ОБЩИЯ БРОЙ 

ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И СПРЯМО ОБЩИЯ БРОЙ СВЪРШЕНИ 

ДЕЛА – ПО ЩАТ И ДЕЙСТВИТЕЛНА. 

 
През отчетния период натовареността на съдиите по щат спрямо 

делата за разглеждане е 29,58 дела месечно, а спрямо свършените дела 
натовареността по щат е 26,65 дела месечно.  
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През 2014 година натовареността на съдиите по щат спрямо делата 
за разглеждане е 29,82 дела месечно, а спрямо свършените дела 
натовареността по щат е 26,86 дела месечно.  

През 2013 година натовареността на съдиите по щат спрямо делата 
за разглеждане е 29,79 дела месечно, а спрямо свършените дела 
натовареността по щат е 26,77 дела месечно.  

Натовареността на съдиите по щат спрямо разглежданите и спрямо 
свършените дела през 2015 година се е запазила спрямо 2014 и 2013 
година.  
 
Диаграма 13 
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През 2015 година натовареността на шестте гражданските съдии по 
щат спрямо делата за разглеждане е 40,83 дела месечно, а спрямо 
свършените дела натовареността по щат е 37,18 дела месечно. 
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През 2014 година натовареността на шестте гражданските съдии по 

щат спрямо делата за разглеждане е 40,57 дела месечно, а спрямо 
свършените дела натовареността по щат е 36,08 дела месечно. 

През 2013 година натовареността на шестте гражданските съдии по 
щат спрямо делата за разглеждане е 37,69 дела месечно, а спрямо 
свършените дела натовареността по щат е 33,65 дела месечно. 

Натовареността на гражданските съдии по щат спрямо 
разглежданите дела през 2015 година се е запазила спрямо 2014 година и 
се е увеличила с около 3 дела месечно спрямо 2013 година. 
Натовареността на гражданските съдии по щат спрямо свършените дела 
през 2015 година се увеличила с около 1 дело месечно спрямо 2014 година 
и с около 3 дела месечно спрямо 2013 година. 

Следва да се отбележи, че цифрите са условни, тъй като съдиите, 
разглеждащи преимуществено граждански дела, разглеждаха по 
дежурство производства по реда на чл.64 от НПК и чл.65 от НПК, чл.222 и 
чл.223 от НПК и се произнасяха по искания по чл.161, ал.1 и ал.2 от НПК, 
чл.164 от НПК и др. Поради голямото постъпление на заповедни 
производства и отсъствието през първото пологодие на един граждански 
съдия, през цялата година съдиите, разглеждащи преимуществено 
наказателни дела бяха включени на разпределение на заповедни 
производства, а по дежурство се произнасяха и по молби по чл.130, ал.3 и 
ал.4 от СК, чл.165, ал.4 от СК, чл.52 от ЗН, искания за разкриване на 
банкова и търговска тайна, гр.дела по ЗЗДН и гр.дела по Закона за 
закрила на детето, като през първото полугодие бяха включени и на 
разпределение на 20% натовареност на всички граждански дела, които се 
разглеждат на случаен принцип, с изключение на административните 
дела по ЗСПЗЗ.  

През 2015 година натовареността на петте наказателни съдии по 
щат спрямо делата за разглеждане е 18,33 дела месечно, а спрямо 
свършените дела натовареността по щат е 16,12 дела месечно. 

През 2014 година натовареността на петте наказателни съдии по 
щат спрямо делата за разглеждане е 19,07 дела месечно, а спрямо 
свършените дела натовареността по щат е 17,63 дела месечно. 

През 2013 година натовареността на петте наказателни съдии по 
щат спрямо делата за разглеждане е 20,30 дела месечно, а спрямо 
свършените дела натовареността по щат е 18,50 дела месечно. 

Натовареността на наказателните съдии по щат спрямо 
разглежданите дела през 2015 година се е намалила с около 1 дело 
месечно спрямо 2014 година и с около 2 дела месечно спрямо 2013 година. 
Натовареността на наказателните съдии по щат спрямо свършените дела 
през 2015 година се е намалила с около 2 дела месечно спрямо 2014 
година и с около 2 дела месечно спрямо 2013 година. 
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Диаграма 15 
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С оглед отработените през 2015 година 115 човекомесеци 

действителната натовареност на съдиите спрямо делата за разглеждане е 
30,87 дела месечно, а спрямо свършените дела действителната 
натовареност е 27,81 дела месечно.  

С оглед отработените през 2014 година 107 човекомесеци 
действителната натовареност на съдиите в Районен съд – Горна 
Оряховица спрямо делата за разглеждане е 33,44 дела месечно, а спрямо 
свършените дела действителната натовареност е 30,12 дела месечно.  

С оглед отработените през 2013 година 107 човекомесеци 
действителната натовареност на съдиите спрямо делата за разглеждане е 
36,75 дела месечно, а спрямо свършените дела действителната 
натовареност е 33,02 дела месечно.  
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През отчетния период разликата между действителната 

натовареност и натовареността по щат спрямо разглежданите дела е 
около 1 дело средномесечно в полза на действителната натовареност, а 
разликата между действителната натовареност и натовареността по щат 
спрямо свършените дела също е около 1 дело средномесечно в полза на 
действителната натовареност. 

Действителната натовареност спрямо общия брой разглеждани 
дела за всеки съдия през 2015 година на база отработените човекомесеци 
е, както следва: 

 
Таблица 3 

  №                 съдия граждански наказателни общо Средномесечно 

  1. Павлина Тонева 174 163 337 12 мес. – 28,08 

  2. Еманоел Вардаров 318 46 364 12 мес. – 30,33 

3. Цветелина Цонева 350 24 374 12 мес. – 31,17 

  4. Пламен Станчев 177 163 340 12 мес. – 28,33 

  5. Златина Личева 154 180 334 12 мес. – 27,83 
мес. 

  6. Красимира Николова 382 38 420 12 мес. – 35,00 

  7. Милена Карагьозова 185 190 375 12 мес. – 31,25 

  8. Любка Милкова 5 0 5 1 мес. – 5,00 

9. Трифон Славков 184 57 241 6 мес. – 40,17 

10. Христо Попов 171 209 380 12 мес. – 31,67 

11. Ирена Колева 350 30 380 12 мес. – 31,67 

 
През отчетния период съдиите в Районен съд – Горна Оряховица са 

свършили граждански и наказателни дела общо и средномесечно на база 
отработените човекомесеци, както следва: 
 
Таблица 4 

  №                 съдия граждански наказателни общо средномесечно 

  1. Павлина Тонева 174 152 326 12 мес. – 27,17 

  2. Еманоел Вардаров 293 46 339 12 мес. – 28,25 

3. Цветелина Цонева 303 24 327 12 мес. – 27,25 

  4.   
. 

Пламен Станчев 176 153 329 12 мес. – 27,42 

  5. Златина Личева 153 145 298 12 мес. – 24,83  

  6. Красимира Николова 323 38 361 12 мес. – 30,08 

  7. Милена Карагьозова 184 169 353 12 мес. – 29,41 
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  8. Любка Милкова 5 0 5 1 мес. – 5,00 

9. Трифон Славков 152 57 209 6 мес. – 34,83 

10. Христо Попов 159 153 312 12 мес. – 26,00 

11. Ирена Колева 309 30 339 12 мес. – 28,25 

 

От направения анализ на посочените по – горе цифри се установи, 
че през последните три години е налице тенденция за намаляване на 
разликата между натовареността на съдиите по щат спрямо 
разглежданите и свършените дела и действителната натовареност на 
съдиите спрямо разглежданите и свършените дела, което се дължи на 
попълване на съдийския щат . 

 

ІV. ОЦЕНКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪДА И СЪДИИТЕ. 

 
През 2015 година, както и през предходните години съдиите 

следиха непрекъснато измененията в законодателството и съдебната 
практика и положиха усилия за повишаване бързината на разглеждане на 
делата и на професионалната си квалификация.  

В резултат на самоподготовката на магистратите, 76% от 
обжалваните дела бяха потвърдени от горните инстанции, което от своя 
страна налага извод за висок професионализъм. 

Съдиите в Районен съд – Горна Оряховица през 2015 година са 
разгледали, свършили, решили по същество и прекратили през отчетния 
период граждански и наказателни дела, както следва: 
 
Таблица 5 

Дела за 
разглеждане 

Свършени дела 
Решени по 
същество дела 

Прекратени  
дела 

 
  №                 съдия 

Гр.д. Н.д. общо Гр.д. Н.д. общо Гр.д. Н.д. общо Гр.д. Н.д. общо 

1. Павлина Тонева 174 163 337 174 152 326 155 111 266 19 41 60 

2. Еманоел Вардаров 318 46 364 293 46 339 258 43 301 35 3 38 

3. Цветелина Цонева 350 24 374 303 24 327 256 24 280 47 0 47 

4. Пламен Станчев 177 163 340 176 153 329 156 105 261 20 48 68 

5. Златина Личева 154 180 334 153 145 298 141 107 248 12 38 50 

6. Красимира Николова 382 38 420 323 38 361 266 36 302 57 2 59 

7. Милена Карагьозова 185 190 375 184 169 353 170 115 285 14 54 68 

8. Любка Милкова 5 0 5 5 0 5 5 0 5 0 0 0 

9. Трифон Славков 184 57 241 152 57 209 133 56 189 19 1 20 

10. Христо Попов 171 209 380 159 153 312 143 102 245 16 51 67 

11. Ирена Колева 350 30 380 309 30 339 252 28 280 57 2 59 
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Съдиите в Районен съд – Горна Оряховица през отчетния период са 

свършили в 3-месечен срок граждански и наказателни дела, и имат 
резултати от обжалваните дела, както следва: 
 
Таблица 6 

Свършени дела в 
3-месечен срок 

 

Резултат от обжалвани дела 

№ съдия 

Гр.д. Н.д. общо Процент Потв. Отм. Изм. 
Процент 
потвърдени 

1. Павлина Тонева 174 135 309 94,79 17 0 0 100 

2. Еманоел Вардаров 277 46 323 95,28 25 5 5 71,43 

3. Цветелина Цонева 247 24 271 82,87 23 2 5 76,67 

4. Пламен Станчев 174 149 323 98,18 14 2 0 87,50 

5. Златина Личева 151 138 289 96,98 17 8 2 62,96 

6. Красимира Николова 254 42 296 81,99 21 4 2 77,78 

7. Милена Карагьозова 181 147 328 92,92 14 2 0 87,50 

8. Любка Милкова 5 0 5 100 0 0 0 - 

9. Трифон Славков 149 57 206 98,56 4 0 0 100 

10. Христо Попов 158 125 283 90,71 18 2 0 90,00 

11. Ирена Колева 268 30 298 87,91 15 8 4 55,56 

 

1/ Съдия Павлина Тонева към 31.12.2015г. има стаж по чл.164 от 
ЗСВ – 19г. 05м. 11д. и ранг „съдия в апелативен съд”. През 2015 година 
има отработени 12 месеца. Разглежда преимуществено наказателни дела 
при 80% натовареност с оглед служебната й ангажираност като 
административен ръководител. Разгледала е общо 337 граждански и 
наказателни дела и е решила общо 326 дела. Решила е по същество общо 
266 дела. Прекратила е общо 60 дела. Свършила е в 3-месечен срок общо 
309 дела /94,79% от общо свършените дела/.  

Разгледала е сравнително тежки за района наказателни дела: 
- НОХД № 298/2014г. по описа на ГОРС за престъпление по чл.212, 

ал.1, във вр. с чл.26, ал.1 от НК /с фактическа сложност/, включващо 18 
деяния, извършени от трима подсъдими в различни съучастия; 

- НОХД № 74/2015г. по описа на ГОРС за престъпление по чл. 212, 
ал.1, пр.2, алт. 1 от НК /с фактическа сложност/; 

- АНД № 330/2015г. по описа на ГОРС, образувано по жалба на 
„Енерго - Про мрежи” АД срещу наказателно постановление на 
Председателя на ДКЕВР, с което на дружеството е наложена имуществена 
санкция в размер на 20 000 лв. на основание чл.206, ал.1 от Закона за 
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енергетиката /ЗЕ/ за нарушаване на т.3.5.2 от издадената Лицензия за 
разпределение на електрическа енергия № Л-138-07/13.08.2004г.  

От общо върнатите обжалвани и протестирани 17 бр. съдебни 
актове, които е постановила, 17 дела са потвърдени, а отменени и 
изменени няма. Потвърдените съдебни актове са 100% от общо върнатите 
през годината обжалвани и протестирани съдебни актове. 

2/ Съдия Еманоел Вардаров към 31.12.2015г. има стаж по чл.164 от 
ЗСВ – 16г. 08м. 20д. и ранг „съдия в апелативен съд”. През 2015 година 
има отработени 12 месеца. Разглежда преимуществено граждански дела 
при 90% натовареност с оглед служебната му ангажираност като 
заместник на административния ръководител. Разгледал е общо 364 
граждански и наказателни дела и е решил общо 339 дела. Решил е по 
същество общо 301 дела. Прекратил е общо 38 дела. Свършил е в 3-
месечен срок общо 323 дела /95,28% от общо свършените дела/.  

Разгледал е сравнително тежки за района граждански дела: 
- гр.дело № 2098/2014г. по описа на ГОРС по предявен иск по реда 

на чл.422 от ГПК,  във вр.  с чл.415 от ГПК относно съществуване на 
вземане по: чл.430 от ТЗ, във вр. с чл.286 от ТЗ, във вр. с чл.79 от ЗЗД, във 
вр. с чл.240 от ЗЗД, чл.92 и чл.86 от ЗЗД. Инцидентен установителен иск 
по реда на чл.193, ал.1 от ГПК. С протоколно определение съдът е 
постановил на основание чл.193, ал.2, във вр. с ал.1 от ГПК извършване 
проверка на истинността на приети писмени доказателства, във връзка с 
предявен инцидентен установителен иск по чл.194, във вр. с чл.193 от 
ГПК. Проведени са четири открити съдебни заседания с изслушване на 
заключения на вещи лица по допуснати съдебно - счетоводна  и съдебно -
графологическа експертизи и свидетели. 

- гр.дело № 149/2015г. по описа на ГОРС по първоначално 
обективно и субективно предявени искове по чл.79, ал.1, във вр. с чл.240 
от ЗЗД, във вр. с чл.9 от ЗПК, чл.32, ал.2 от СК, чл.92 от ЗЗД, във вр. с чл.19 
от ЗПК, чл.86 от ЗЗД, във вр. с чл.33 от ЗПК и в условията на евентуалност 
- обективно и субективно предявени искове по чл.79, ал.1, във вр. с чл.240 
от ЗЗД, във вр. с чл.9 от ЗПК, чл.86 от ЗЗД, във вр. с чл.19  и чл.33 от ЗПК. 
В хода на производството е открито и охранително производство по 
чл.51, във вр. с чл.49 от ЗН.   Направено е и възражение за прекомерност 
на адвокатското възнаграждение по чл.78, ал.5 от ГПК. В съдебното 
производство, съдът е конституирал и трето лице–помагач на ответната 
страна, по искане на ответниците. Проведени са три открити съдебни 
заседания с изслушване на заключение на вещо лице по допусната 
съдебно - икономическа експертиза и свидетели. 

- гр.дело № 1055/2015г. по описа на ГОРС по обективно 
кумулативно съединени искове с правно основание чл.124, ал.1, във вр. с 
чл.68, ал.5 от КТ;  чл.74, ал.4, във вр. с чл.74, ал.1, във вр. с чл.70, ал.1 от КТ; 
чл.344, ал.1, т.1 от КТ; чл.344, ал.1, т.2 от КТ; чл.344, ал.1, т.3,  във вр. с 
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чл.225, ал.1 от КТ; чл.224, ал.1 от КТ и чл.86 от ЗЗД. Направено е и 
възражение за прихващане по чл.103 и сл. от ЗЗД. Проведени са две 
открити съдебни заседания с изслушване на заключение на вещо лице по 
допусната съдебно - икономическа експертиза и свидетели. 

От общо върнатите обжалвани и протестирани 35 бр. съдебни 
актове, които е постановил, 25 дела са потвърдени, 5 са отменени и 5 са 
изменени. Потвърдените съдебни актове са 71,43% от общо върнатите 
през годината обжалвани и протестирани съдебни актове. 

3/ Съдия Цветелина Цонева към 31.12.2015г. има стаж по чл.164 от 
ЗСВ – 07г. 03м. 29д. През 2015 година има отработени 12 месеца.  
Разглежда преимуществено граждански дела. Разгледала е общо 374 
граждански и наказателни дела и е решила общо 327 дела. Решила е по 
същество общо 280 дела. Прекратила е общо 47 дела. Свършила е в 3-
месечен срок общо 271 дела /82,87% от общо свършените дела/.  

Разгледала е сравнително тежки за района граждански дела: 
- гр.дело № 1007/2014г. по описа на ГОРС по предявени по реда на 

чл. 422 ГПК искови претенции с правна квалификация чл.79 от ЗЗД и 
чл.86 от ЗЗД. Възражение за прихващене по чл.103 и сл. от ЗЗД. 
Проведени са две съдебни заседания, изслушана е съдебно - техническа 
експертиза и са изслушани свидетели.  

- гр.дело № 1202/2014г. по описа на ГОРС по предявени главен иск 
по чл.55 от ЗЗД, във вр. с чл.88, ал.1, предл.1  от ЗЗД и чл.86 от ЗЗД, както 
и насрещен иск по чл.92, ал.1, изр.1 oт ЗЗД, във вр. с чл.88, ал.1, предл.2 от  
ЗЗД и чл.86 от  ЗЗД. Възражение за погасено по давност вземане за 
неустойка по чл.111 от ЗЗД. Проведени са две открити съдебни заседания 
с изслушване на заключение на вещо лице по допусната съдебно -
икономическа експертиза и свидетели. 

- гр.дело № 1721/2014г. по описа на ГОРС по предявен иск с правно 
основание чл.200 от КТ. Възражение по чл.201, ал.2 от КТ, във вр. счл.51 от 
ЗЗД. Проведено е едно открито съдебно заседание с изслушване на 
заключения на вещи лица по допуснати съдебно-медицинска  и съдебно-
техническа експертизи и свидетели. 

От общо върнатите обжалвани и протестирани 30 бр. съдебни 
актове, които е постановила, 23 дела са потвърдени, 2 са отменени и 5 са 
изменени. Потвърдените съдебни актове са 76,67% от общо върнатите 
през годината обжалвани и протестирани съдебни актове.  

С решение по протокол № 3 от заседание на Висшия съдебен съвет, 
проведено на 22.01.2015г. е приета компплексна оценка „Много добра” на 
Цветелина Свиленова Цонева. Същата придобива статут на 
несменяемост, на основание чл.207, ал.1 от ЗСВ, считано от датата на 
вземане на решението. 

4/ Съдия Пламен Станчев към 31.12.2015г. има стаж по чл.164 от 
ЗСВ – 17г. 02м. 05д. и ранг „съдия в апелативен съд”. През 2015 година 
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има отработени 12 месеца.  Разглежда преимуществено наказателни дела 
при 90% натовареност с оглед служебната му ангажираност като 
заместник на административния ръководител. Разгледал е общо 340 
граждански и наказателни дела и е решил общо 329 дела. Решил е по 
същество общо 261 дела. Прекратил е общо 68 дела. Свършил е в 3-
месечен срок общо 323 дела /98,18%/. 

Разгледал е сравнително тежки за района наказателни дела: 
- НОХД № 175/2015г. по описа на ГОРС за престъпление по чл.152, 

ал.3, т.5, във вр. с ал.1, т.2, във вр. с чл.29, ал.1, б.”а” от НК; 
- НОХД № 852/2015г. по описа на ГОРС за престъпление по 

престъпление по чл.308, ал.4, т.2, във вр. с ал.2, пр.3, алт.1, във вр. с ал.1, пр.2 от 
НК;  

- НОХД № 275/2015г. по описа на ГОРС за престъпление по
 
чл.343б, 

ал.3 от НК /с правна сложност/. 
          От общо върнатите обжалвани и протестирани 16 бр. съдебни 
актове, които е постановил, 14 дела са потвърдени, 2 са отменени, а 
изменени няма. Потвърдените съдебни актове са 87,50% от общо 
върнатите през годината обжалвани и протестирани съдебни актове.  

5/ Съдия Златина Личева към 31.12.2015г. има стаж по чл.164 от ЗСВ 
– 16г. 02м. 08д. и ранг „съдия в апелативен съд”. През 2015 година има 
отработени 12 месеца. Разглежда преимуществено наказателни дела. 
Разгледала е общо 334 граждански и наказателни дела и е решила общо 
298 дела. Решила е по същество общо 248 дела. Прекратила е общо 50 
дела. Свършила е в 3-месечен срок общо 289 дела /96,98% от общо 
свършените дела/.  

Разгледала е сравнително тежки за района наказателни дела: 
- НОХД № 829/2014г. по описа на ГОРС за престъпление по чл. 269 

ал. 1 от НК; 
- НОХД № 405/2015г. по описа на ГОРС за престъпление по чл.343а, 

ал.1, б.”а” вр. чл.343, ал.1, б.”б”, вр. чл.342, ал.1 от НК, вр. чл.20, ал.2, чл.35, 
ал.3 от ЗДвП и чл.82, ал.2 от ППЗДвП /с фактическа сложност/; 

- НОХД № 355/2015г. по описа на ГОРС за престъпление по чл.196, 
ал.1, т.1 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.29, ал.1, б. „а” от НК. 

От общо върнатите обжалвани и протестирани 28 бр. съдебни 
актове, които е постановила, 17 дела са потвърдени, 8 са отменени и 2 са 
изменени. Потвърдените съдебни актове са 62,96% от общо върнатите 
през годината обжалвани и протестирани съдебни актове. 

6/ Съдия Красимира Николова към 31.12.2015г. има стаж по чл.164 
от ЗСВ – 19г. 02м. 09д. и ранг „съдия в апелативен съд”. През 2015 година 
има отработени 12 месеца. Разглежда преимуществено граждански дела. 
Разгледала е общо 420 граждански и наказателни дела и е решила общо 
361 дела. Решила е по същество общо 302 дела. Прекратила е общо 59 
дела. Свършила е в 3-месечен срок общо 296 дела /81,99% от общо 
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свършените дела/. Разгледала е и е свършила най – голям брой 
граждански и наказателни дела.  

Разгледала е сравнително тежки за района граждански дела: 
- гр.дело № 697/2014г. по описа на ГОРС по предявени искове по 

чл.200 от КТ за заплащане на обезщетения за причинени  неимуществени 
и имуществени вреди. Възражение по чл.201, ал.2 от КТ, във вр. с чл.51 от 
ЗЗД. Проведени са две открити съдебни заседания с изслушване на 
заключения на вещи лица по допуснати съдебно-медицинска  и съдебно-
графическа експертизи и свидетели. 

- гр.дело № 529/2015г. по описа на ГОРС - производство по реда на 
чл.145 и сл. от АПК. Жалба с правно основание чл.14, ал.3 от ЗСПЗЗ. 
Проведени са две открити съдебни заседания с изслушване на 
заключение на вещо лице по допусната съдебно - техническа експертиза 
и свидетели. 

- гр.дело № 1846/2014г. по описа на ГОРС по искове с правно 
основание чл.109 от ЗС. Проведени са две открити съдебни заседания с 
изслушване на свидетели и социален работник от Д”СП” Горна 
Оряховица.  

От общо върнатите обжалвани и протестирани 27 бр. съдебни 
актове, които е постановила, 21 дела са потвърдени, 4 са отменени и 2 са 
изменени. Потвърдените съдебни актове са 77,78% от общо върнатите 
през годината обжалвани и протестирани съдебни актове. 

7/ Съдия Милена Карагьозова към 31.12.2015г. има стаж по чл.164 
от ЗСВ – 16г. 10м. 08д. и ранг „съдия в апелативен съд”. През 2015 година 
има отработени 12 месеца. Разглежда преимуществено наказателни дела. 
Разгледала е общо 375 граждански и наказателни дела и е решила общо 
353 дела. Решила е по същество общо 285 дела. Прекратила е общо 68 
дела. Свършила е в 3-месечен срок общо 328 дела /92,92% от общо 
свършените дела/.  

Разгледала е сравнително тежки за района наказателни дела: 
- НОХД № 689/2014г. по описа на ГОРС за престъпление по чл.211, 

във вр. с чл.210, ал.1, т.2, във вр. с чл.209, ал.1, във вр. с чл.29, ал.1 от НК, 
извършено от три лица; 

- НОХД № 236/2015г. по описа на ГОРС за престъпление по чл.202 
ал.1 т.1, във вр. с чл.201, във вр. с чл.26 от НК /с фактическа сложност/; 

- НОХД № 773/2015г. по описа на ГОРС за престъпление по чл.144, 
ал.3, във вр. с ал.1 от НК. 

От общо върнатите обжалвани и протестирани 16 бр. съдебни 
актове, които е постановила, 14 дела са потвърдени, 2 са отменени, а 
изменени няма. Потвърдените съдебни актове са 87,50% от общо 
върнатите през годината обжалвани и протестирани съдебни актове. 

8/ Съдия Любка Милкова към 31.12.2015г. има стаж по чл.164 от 
ЗСВ – 16г. 11м. 00д. и ранг „съдия в апелативен съд”.  
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От началото на годината до 01.03.2015г. съдия Любка Милкова 
ползваше отпуск по чл.163, ал.1 от КТ поради бременност и раждане. 
Работила е за времето от 02.03.2015г. до 17.03.2015г. вкл., след което 
ползваше платен годишен отпуск. С решение по протокол № 11 от 
заседание на Висшия съдебен съвет, проведено на 11.03.2015г., съдия 
Любка Милкова беше преместена на основание чл.160 от ЗСВ на 
длъжността „съдия” в Районен съд – Велико Търново, считано от датата 
на встъпване в длъжност. Считано от 08.04.2015г. Любка Милкова напусна 
длъжността „съдия” в Районен съд – Горна Оряховица. Поради това 
съдия Любка Милкова има отработен един месец в Районен съд – Горна 
Оряховица – за времето от 02.03.2015г. до 07.04.2015г. вкл. 

Разглежда преимуществено граждански дела. Разгледала е общо 5 
граждански дела, които се разпределят по дежурство и е решила общо 5 
дела. Решила е по същество общо 5 дела. Прекратени дела няма. 
Свършила е в 3-месечен срок общо 5 дела /100% от общо свършените 
дела/.  

През 2015 година няма върнати обжалвани и протестирани 
съдебни актове.  

9/ Съдия Трифон Славков към 31.12.2015г. има стаж по чл.164 от 
ЗСВ – 02г. 06м.  

С решение по протокол № 35 от заседание на Висшия съдебен 
съвет, проведено на 18.06.2015г., на основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от 
ЗСВ Трифон Пенчев Славков - младши съдия в Окръжен съд - Русе беше 
назначен на длъжността „съдия” в Районен съд - Горна Оряховица, 
считано от 26.06.2015г.  

Има отработени 6 месеца през годината. Разглежда 
преимуществено граждански дела. Разгледал е общо 241 граждански и 
наказателни дела и е решил общо 209 дела. Решил е по същество общо 
189 дела. Прекратил е общо 20 дела. Свършил е в 3-месечен срок общо 206 
дела /98,56% от общо свършените дела/.  С най-голям процент свършени 
в тримесечен срок дела.  

Разгледал е сравнително тежки за района граждански дела: 
- гр.дело № 1296/2015г. по описа на ГОРС по иск с правно 

основание чл.213, ал.1 от  КЗ, във вр. с чл.49  от ЗЗД – регресен иск от 
застраховател срещу община.  

- гр.дело № 972/2015г. по описа на ГОРС по обективно съединени 
искове с правно основание чл.128 КТ, чл.12, ал.1 от НСОРЗ, чл.262, ал.1, 
т.4, чл.261 и чл.224, ал.1 от КТ, заедно с акцесорна претенция за 
присъждане на законна лихва върху всички суми, от датата на 
предявяване на исковата молба до окончателното им изплащане. 
Проведени са две открити съдебни заседания с изслушване на 
заключение на вещо лице по допусната съдебно - икономическа 
експертиза и свидетели. 
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- гр.дело № 1261/2015г. по описа на ГОРС по предявен иск с правно 
основание чл.357, ал.1, във вр. с чл.358, ал.1, т.2, във вр. с чл.188, т.2 от КТ 
за отмяна на наложено със заповед дисциплинарно наказание 
„Предупреждение за уволнение”. Проведено е едно открито съдебно 
заседание с изслушване на свидетели. 

От общо върнатите обжалвани и протестирани 4 бр. съдебни 
актове, които е постановил, 4 дела са потвърдени, а отменени и изменени 
няма. Потвърдените съдебни актове са 100% от общо върнатите през 
годината обжалвани и протестирани съдебни актове. 

10/ Съдия Христо Попов към 31.12.2015г. има стаж по чл.164 от ЗСВ 
– 17г. 09м. 15д. и ранг „съдия в окръжен съд”. През 2015 година има 
отработени 12 месеца. Разглежда преимуществено наказателни дела. 
Разгледал е общо 380 граждански и наказателни дела и е решил общо 312 
дела. Решил е по същество общо 245 дела. Прекратил е общо 67 дела. 
Свършил е в 3-месечен срок общо 283 дела /90,71% от общо свършените 
дела /.  

Разгледал е сравнително тежки за района наказателни дела: 
- НОХД № 741/2015г. по описа на ГОРС за престъпление по чл.209, 

ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 от НК с 12 деяния, включени в продължаваното 
престъпление; 

- НОХД № 635/2015г. по описа на ГОРС за престъпление по чл.131, 
ал.1, т.1 във вр. с чл.130, ал.2 от НК; 

- НОХД № 164/2015г. по описа на ГОРС за престъпление по чл.346, 
ал.2, т.1, предл.1 и 2, във вр. с чл.346, ал.1, във вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК. 

От общо върнатите обжалвани и протестирани 20 бр. съдебни 
актове, които е постановил, 18 дела са потвърдени, 2 са отменени, а 
изменени няма. Потвърдените съдебни актове са 90% от общо върнатите 
през годината обжалвани и протестирани съдебни актове.  

11/ Съдия Ирена Колева към 31.12.2015г. има стаж по чл.164 от ЗСВ 
– 16г. 09м. 17д. и ранг „съдия в апелативен съд”. През 2015 година има 
отработени 12 месеца. Разглежда преимуществено граждански дела. 
Разгледала е общо 380 граждански и наказателни дела и е решила общо 
339 дела. Решила е по същество общо 280 дела. Прекратила е общо 59 
дела. Свършила е в 3-месечен срок общо 298 дела /87,91% от общо 
свършените дела/.  

Разгледала е сравнително тежки за района граждански дела: 
- гр.дело № 1384/2014г. по описа на ГОРС по иск по чл.124, ал.1 от 

ГПК,  във вр. с чл.53, ал.2 от ЗКИР. Проведени са две открити съдебни 
заседания с изслушване на заключение на вещо лице по допусната 
съдебно - техническа експертиза.  

- гр.дело № 1787/2014г. по описа на ГОРС по иск по чл.204, ал.2 от 
ТЗ /противоправни действия или бездействия на съответния член на 
Съвета на директорите, с които той е нарушил свои задължения към 
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дружеството, наличие на вредоносен резултат, вина и пряка причинна 
връзка между неправомерното поведение на управляващия и 
претендираните вреди/.  

- гр.дело № 25/2015г. по описа на ГОРС по искове по чл.200 от КТ за 
заплащане на обезщетения за причинени  неимуществени и 
имуществени вреди. Възражение по чл.201, ал.2 от КТ, във вр. с чл.51 от 
ЗЗД. Проведени са две открити съдебни заседания с изслушване на 
заключения на вещи лица по допуснати съдебно - медицинска  и съдебно 
- икономическа експертизи и свидетели. 

От общо върнатите обжалвани и протестирани 27 бр. съдебни 
актове, които е постановила, 15 дела са потвърдени, 8 са отменени и 4 са  
изменени. Потвърдените съдебни актове са 55,56% от общо върнатите 
през годината обжалвани и протестирани съдебни актове. 

От приложените към доклада Справка за дейността на съдиите в 
Районен съд Горна Оряховица по наказателни дела за 2015 година,  
Справка за дейността на съдиите в Районен съд - Горна Оряховица по 
граждански дела за 2015 година и Справка за резултатите от върнати 
обжалвани и протестирани дела на съдиите от Районен съд – Горна 
Оряховица през 2015 година /Приложение № 3/ и таблица 5 и таблица 6 
е видно, че през 2015 година съдиите Красимира Николова /420/, Ирена 
Колева /380/, Христо Попов /380/ и Милена Карагьозова /375/ са 
разгледали най – голям брой граждански и наказателни дела.  

Най – голям брой граждански и наказателни дела са свършили 
съдиите Красимира Николова /361/, Милена Карагьозова /353/, 
Еманоел Вардаров /339/и Ирена Колева /339/.  

С най – голям процент свършени в 3 - месечен срок дела са съдиите 
Трихон Славков /98,56%/, Пламен Станчев /98,18%/ и Златина Личева 
/96,98%/.  

С над 87% потвърдени съдебни актове по граждански и 
наказателни дела са съдиите Павлина Тонева /100%/, Трифон Славков 
/100%/, Христо Попов /90%/, Пламен Станчев /87,50%/ и Милена 
Карагьозова /87,50%/ от общо върнатите обжалвани и протестирани 
дела.  

Всички съдии изключително добросъвестно изпълняваха служебните 
си задължения, като правеха необходимото за спазване на нормативно 
определените срокове за разглеждане и произнасяне по делата. През 
отчетния период са единици гражданските и наказателни дела, по които 
съдебният акт е изготвен в срок по - голям от 1 месец.  

Спазването на правилата за професионална етика, както и 
отговорното, обективното и безпристрастно подхождане към 
разглеждането на делата от съдиите, допринесе в голяма степен за 
повишаване авторитета на съда и доверието в институцията. 
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С оглед изложените по – горе данни и обстоятелствата, че 92% от 
свършените дела са решени в срок до 3 месеца и 77% от обжалваните 
актове са потвърдени изцяло от горните инстанции, дава основание за 
отлична оценка за качеството на работата на съдиите от Районен съд - 
Горна Оряховица през 2015 година. 

 
V. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

 

През отчетния период в Районен съд – Горна Оряховица работиха 
държавен съдебен изпълнител – ръководител Ваня Тодорова и държавен 
съдебен изпълнител Милена Алексиева.  

В началото на отчетния период съдебно - изпълнителната служба е 
започнала с несвършени 1133 броя дела за сумата от 4 169 470 лв., като от 
тях: 

- 79 броя в полза на държавата; 
- 220 броя в полза на юридически лица и търговци; 
- 800 броя в полза на граждани; 
- 8 броя за изпълнение на чуждестранни решения; 
- 26 броя за изпълнение на обезпечителни мерки. 
През отчетния период са образувани 163 изпълнителни дела за 

сумата 773 157 лв., спрямо 187 изпълнителни дела за сумата 592 870 лв. за 
2014 година и 238 изпълнителни дела за сумата 829 234 лв. за 2013 година.  

Новообразуваните изпълнителни дела са, както следва: 
- 2 броя в полза на държавата за 1595 лв. 
- 57 броя в полза на юридически лица и търговци за 195 762 лв.; 
- 99 броя в полза на граждани за 575 765 лв.; 
- 5 броя за изпълнение на обезпечителни мерки. 
 

Диаграма 17 
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Анализът на данните сочи, че новообразуваните през 2015 година 
изпълнителни дела са се намалили с 24 дела спрямо новообразуваните 
изпълнителни дела през 2014 година и със 75 дела спрямо 
новообразуваните изпълнителни дела през 2013 година. 

С несвършените 1133 дела в началото на отчетния период, общо на 
производство през 2015 година са били 1296 изпълнителни дела. На 
производство през 2014 година са били 1436 изпълнителни дела, а през 
2013 година - 2014 изпълнителни дела.  

През отчетния период са прекратени 232 изпълнителни дела, или 
17,90% от всики разглеждани изпълнителни дела. 

През 2014 година са прекратени 302 изпълнителни дела, или 21,03% 
от всики разглеждани изпълнителни дела.  

През 2013 година са прекратени 753 изпълнителни дела, или 37,39% 
от всики разглеждани изпълнителни дела.  

През 2015 година прекратените изпълнителни дела са: 95 броя – 
поради реализиране на вземането, 124 броя – по други причини. 13 броя 
дела са изпратени по подсъдност на други съдебни изпълнители. 

Събраните суми през отчетния период са общо 461 907 лв., като 
най-голям е делът на събраните суми в полза на граждани – 394 781 лв., 
следван от дела в полза на юридически лица – 65 814 лв. 

Събраните суми през 2014 година са общо 452 099 лв., а през 2013 
година събраните суми са  

Събраните суми през 2013 година са общо 364 109 лв., като най-
голям е делът на събраните суми в полза на граждани – 274 874 лева, 
следван от дела в полза на юридически лица – 80 818 лв. 

 
Диаграма 18 
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-  71 броя в полза на държавата; 
- 203 броя в полза на юридически лица и търговци; 
- 755 броя в полза на граждани; 
- 8 броя за изпълнение на чуждестранни решения; 
- 27 броя за изпълнение на обезпечителни мерки. 
В края на 2014 година са останали висящи 1133 броя изпълнителни 

дела, а в края на 2013 година са останали висящи 1249 изпълнителни 
дела.  

В съдебно - изпълнителната служба при Районен съд - Горна 
Оряховица през 2015 година са изготвени 13 412 броя призовки и книжа, 
като особено голям е обема на изготвените документи по изпълнителни 
дела за изплащане на издръжки по Наредбата за определяне на реда за 
изплащане от държавата на присъдена издръжка. 

Съдебно - изпълнителната служба при Районен съд – Горна 
Оряховица е в състав: двама държавни съдебни изпълнители, единият от 
които е ръководител и двама деловодители.  

През отчетния период държавен съдебен изпълнител - ръководител 
Ваня Тодорова има отработени 12 човекомесеца. Образувала е 85 броя 
дела.  Прекратила е 155 броя изпълнителни дела. Насрочените 
изпълнителни действия са 72 броя, от които 15 броя извършени. 
Неизвършените изпълнителни действия са общо 57 броя. 
Средномесечният брой постъпили дела е 7,08; средномесечният брой 
прекратени дела е 12,92, а средномесечният брой извършени 
изпълнителни действия е 1,25. 

През отчетния период държавен съдебен изпълнител Милена 
Алексиева има отработени 12 човекомесеца. Образувала е 78 броя дела. 
Прекратила е 77 броя изпълнителни дела. Насрочените изпълнителни 
действия са 61 броя, от които 7 са извършени. 
Неизвършенитеизпълнителни действия са общо 54 броя. 
Средномесечният брой постъпили изпълнителни дела е 6,5, а 
средномесечният брой прекратени дела е 6,42, а средномесечния брой 
извършени действия е 0,58. 

Предвид изложените по – горе данни, считам, че следва да се даде 
положителна оценка за работата на държавните съдебни изпълнители в 
Районен съд - Горна Оряховица през 2015 година. 

 
VІ. СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА. 

 

През 2015 година в Служба по вписванията при Районен съд - 
Горна Оряховица са работили съдия по вписванията – ръководител 
Мария Стаменова и съдия по вписванията Иван Спасов. 

За отчетния период съдиите по вписванията при при Районен съд - 
Горна Оряховица са разпоредили общо 7904 вписвания, в това число са 
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образувани 3750 нотариални дела. Заличени са 509 ипотеки и възбрани. 
Съдиите по вписванията са се произнесли за изготвянето на 506 броя 
писма за държавни органи и издаването на 2894 броя удостоверения. 
Съдиите по вписванията са постановили два отказа за вписване по 
подадени молби за вписване, които не са обжалвани. Сумите, събрани от 
държавни такси от вписване, отбелязване, заличаване, писмени и устни 
справки, преписи и извлечения от регистрите общо са в размер на 215 695 
лева. 

През 2014 година съдиите по вписванията при при Районен съд - 
Горна Оряховица са разпоредили общо 6983 вписвания, в това число са 
образувани 3268 нотариални дела. Заличени са 421 ипотеки и възбрани. 
Съдиите по вписванията са се произнесли за издаването на 5253 броя 
справки, от които 2982 удостоверения. Съдиите по вписванията са 
постановили три отказа за вписване по подадени молби за вписване, от 
които 2 са обжалвани и потвърдени от ВТОС. ОТказите за вписване са 
постановени от съдията по вписванията Иван Спасов. Сумите, събрани от 
държавни такси от вписване, отбелязване, заличаване, писмени и устни 
справки, преписи и извлечения от регистрите общо са в размер на 198 447 
лева. 
 
Диаграма 19 
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През 2013 година съдиите по вписванията при при Районен съд - 
Горна Оряховица са разпоредили общо 6580 вписвания, в това число са 
образувани 3326 нотариални дела. Заличени са 333 ипотеки и възбрани. 
Съдиите по вписванията са се произнесли за издаването на 4255 броя 
удостоверения, 141 броя справки за държавни органи и 2833 броя 
заверени преписи. Съдиите по вписванията не са постановявали откази 
за вписване по подадени молби за вписване. Сумите, събрани от 
държавни такси от вписване, отбелязване, заличаване, писмени и устни 
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справки, преписи и извлечения от регистрите общо са в размер на 213 397 
лева. 

Общият брой на вписванията през 2015 година спрямо 2014 година  
се е увеличил с 921 броя, а на нотариалните дела се е увеличил с 482 броя. 
В сравнение с 2013 година общият брой на вписванията през 2015 година 
се е увеличил с 1324 броя, на на нотариалните дела се е увеличил с 424 
броя. 

Предвид изложените по – горе данни, считам, че следва да се даде 
положителна оценка за работата на съдиите по вписванията при Районен 
съд - Горна Оряховица през 2015 година. 

 

VІ. БЮРО „СЪДИМОСТ”. 

  
При отчитане работата на съда не бива да се отмине и тази на Бюро 

“Съдимост”. В Районен съд - Горна Оряховица тя е организирана по 
начин, който максимално да улеснява гражданите.  

Още през месец март 2006 година беше въведена и функционира 
нова комуникационна програма модул АИС „Бюра съдимост”, която 
позволява обмена на информация  между бюрата за съдимост на 
районните съдилища и Централно бюро за съдимост да става 
сравнително бързо и свидетелствата за съдимост да се изготвят в срок.  

Съгласно решение  на  Висшия  съдебен  съвет по протокол № 
10/11.03.2010г. е осигурен достъп на Прокуратурата на Република 
България до АИС “Бюра съдимост” за извършване на справки. 

От 15.02.2013г. с изменение в Наредба № 8 от 26.02.2008г. за 
функциите и организацията на дейността на Бюрата съдимост се въведе 
възможност за издаване на електронно свидетелство за съдимост.  
 
Диаграма 20 
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През 2015 година в Районен съд – Горна Оряховица са издадени 
6185 свидетелства за съдимост и 4591 справки за съдимост, или общо 
10 776 свидетелства и справки за съдимост. 

През 2014 година в Районен съд – Горна Оряховица са издадени 
5952 свидетелства за съдимост и 4190 справки за съдимост, или общо 10 
142 свидетелства и справки за съдимост.  

През 2013 година са издадени 5622 броя свидетелства за съдимост и 
4473 броя справки за съдимост, или общо 10095 броя свидетелства и 
справки за съдимост. 
 Общо издадените през 2015 година свидетелства за съдимост и 
справки за съдимост са със 634 броя повече от издадените през 2014 
година и със 681 броя повече от издадените през 2013 година. 

 
VІІІ. ВЗЕТИ МЕРКИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИЯ 

РЪКОВОДИТЕЛ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО РАБОТАТА НА СЪДА. 

 

Функциите на заместник – председателите са определени със 
заповед на председателя на съда № 86/13.03.2014г., която се прилагаше и 
през отчетния период. В изпълнение на заповедта заместник - 
председателят на съда Еманоел Вардаров образуваше гражданските дела 
по постъпващите книжа, ако са налице процесуалните изисквания, като 
определяше вида на всяко дело, шифъра и съдията – докладчик на 
принципа на случайния подбор, използвайки програмата за случайно 
разпределение на делата; администрираше движението на гражданските 
дела до и от въззивния съд; определяше индексите за съдебните актове по 
обжалвани граждански дела; изготвяше на всеки три месеца анализ на 
причините за отменени и изменени съдебни актове по граждански дела. 
В случай на отсъствие на председателя заместник – председателят 
Вардаров контролираше работата на съдиите по вписванията и работата 
на отделните служби в съда; следеше за своевременното изготвяне на 
отговори по постъпилите жалби срещу магистрати и служители; даваше 
разрешения по чл.329, ал.3, т.8 от ЗСВ относно граждански дела.  
Заместник - председателят на съда Пламен Станчев образуваше 
наказателните дела по постъпващите книжа, ако са налице 
процесуалните изисквания, като определяше вида на всяко дело,  
шифъра и съдията – докладчик на принципа на случайния подбор, 
използвайки програмата за случайно разпределение на делата; 
администрираше движението на наказателните до и от въззивния и 
административния съд; определяше индексите за съдебните актове по 
обжалвани наказателни дела; изготвяше на всеки три месеца анализ на 
причините за отменени и изменени съдебни актове по наказателни дела. 
В случай на отсъствие на председателя заместник – председателят 
Станчев контролира работата на съдиите по вписванията и дейността на 
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съдебно - изпълнителната служба; организираше работата на Бюро 
„Съдимост”, като подписваше свидетелствата за съдимост, за които това е 
предвидено в нормативните актове, извършваш реабилитация по право; 
даваше разрешения чл.252 от НПК и по чл.329, ал.3, т.7 от ЗСВ относно 
наказателни дела. 

Структурата на администрацията на Районен съд – Горна 
Оряховица, съдържаща звената, числеността и длъжностите в тях е 
утвърдена със заповед № 69/27.02.2014г. в съответствие с изискванията на 
чл.19, ал.1 от ПАС. 

Със заповед председателят на съда е определил график за 
редовните и извънредни заседателни дни и дежурствата на съдиите.  

Дежурствата на съдиите в почивните и в празничните дни, ведно с 
определен дежурен секретар и служител от ОД „Охрана” гр. Велико 
Търново се определяха със заповед на председателя за всеки месец. 

През отчетния период беше утвърден Оперативен план за 
дейността на Районен съд – Горна Оряховица през 2015 година, като част 
от Стратегически план за дейността на Районен съд – Горна Оряховица в 
периода 2011 година – 2015 година.  

В изпълнение на цел 1: „Усъвършенстване управлението на съда – 
гаранция за постигане на ефективно и качествено правосъдие” се 
изпълняваше заповед № 86/13.03.2014г., с която ясно, точно и 
изчерпателно са определени функциите на заместник – председателите. 
Изпълняваше се и заповед № 52/18.02.2014г., с която председателят е 
възложил на заместник – председателите да разпределят и занапред 
отделните видове дела при тяхното постъпление, и е определил в случай 
на отсъствие на съответния заместник – председател от кого се 
разпределят делата. 

Разпределението на делата се извършваше съгласно чл. 9 от ЗСВ на 
принципа на случайния подбор. Отклоненията и изключенията от 
правилото са ясно и изчерпателно уредени в актуализираните на 
19.02.2015г. Вътрешни правила за случайно разпределение на делата в 
Районен съд – Горна Оряховица, които са съобразени с Единната 
методика по приложението на принципа за случайно разпределение на 
делата в районните, окръжните, административните, военните, 
апелативните и специализираните съдилища, приета с решение на 
Висшия съдебен съвет по протокол № 57/04.12.2014г. Правилата са 
публикувани на интернет страницата на съда. 

През 2015 година продължи  упражняването на административен 
контрол върху срочността за разглеждане на делата и за изготвяне на 
съдебните актове. Утвърденият през 2011 година План за намаляване 
продължителността на разглеждане на делата и въвеждане на времеви 
стандарти в Районен съд – Горна Оряховица се изпълняваше и през 
отчетния период. Съдържащите се в Плана различни механизми за 
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намаляване на забавянията, както по администриране на делата, така и 
при разглеждането и изписването на съдебните актове  дават добри 
резултати. 

В изпълнение на издадената от 2010 година заповед, съдебните 
деловодители продължиха добрата практика, ежемесечно до 5-то число 
на месеца да изготвят писмени справки, в които отразяват за съдиите, 
чиито дела обслужват ненасрочените през предходния месец дела, с 
посочване номера на делото, съдията-докладчик, датата на образуване на 
делото и причините за ненасрочване, ненаписаните в срок през 
предходния месец дела, отводи на съдии по дела, с посочване номера на 
делото, съдията докладчик, основанието за отвод и новия съдия-
докладчик. Справките се предоставяха на председателя на съда за 
вземане на необходимите мерки за преодоляване на евентуалното 
забавяне на разглеждането  и решаването на делата. 

С оглед спазване на визираните  в процесуалните закони срокове за 
приключване на делата, председателят на съда периодично извършваше 
проверки и устно обръщаше внимание на някои съдии относно делата, 
обявени за решаване, по които няма изготвен съдебен акт в срок. 

Председателят на съда на всяко тримесечие извършваше анализ на 
причините за отвод на съдиите. През 2015 година няма неоснователни 
отводи на съдии. 

Организацията на работата на съдебните секретари по състави и в 
Информационния център се осъществяваше чрез заповеди на 
председателя на съда, издавани за всяка седмица. 

Организацията за провеждане на стажа на стажант – юристите в 
Районен съд – Горна Оряховица е уредена със заповед № 274/27.05.2010г., 
която е публикувана на интернет страницата на съда. 

През 2015 година продължи практиката по дисциплиниране на 
страните в процеса и неговото ускоряване чрез използване на бланкови  
определения и разпореждания от съдиите. 

Упражняваше се ежемесечен контрол върху спрените производства. 
Деловодителите изпълняваха задълженията си да докладват спрените 
граждански и наказателни дела ежемесечно на съдиите-докладчици. 

С цел постигане бързина в производството съдиите насочваха 
страните към способи за съдебно и извънсъдебно ускорено решаване на 
спорове. Подписаният Меморандум за сътрудничество между Районен 
съд – Горна Оряховица и Сдружение с нестопанска цел „Център по 
медиация” гр. Велико Търново е публикуван заедно с приложенията към 
него на интернет страницата на съда. 

Със заповеди № 38/29.01.2015г. и № 87/13.03.2014г. бяха определени 
комисии за извършване по определен обхват проверки на всеки три 
месеца в службите на съда - служба „Регистратура, служба 
„Деловодство”, Бюро „Съдимост”, служба „Архив”, служба „Връчване на 
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призовки и съдебни книжа”, съдебно – изпълнителната служба при съда, 
на работата на държавните съдебни изпълнители и на съдиите по 
вписванията при Районен съд – Горна Оряховица, както и наличността и 
съхранението на веществените доказателства. Комисиите извършваха 
проверки и на водените деловодни книги и регистри, и отразяваха 
резултатите от проверките в доклад. 

Въз основа на изготвените доклади от извършените проверки 
председателят на съда издаваше заповеди с цел отстраняване на 
констатираните нередности и подобряване на организацията на работа. 

И през 2015 година продължи практиката за използване на 
статистическите данни и отчети за вземане на ефективни управленски 
решения.  

За равномерното разпределяне и подобряване на организацията на 
работа се изготвяха седмични графици за работата на съдебните 
секретари по състави и в Информационния център, както и месечни 
графици за дежурствата на магистрати, съдебни секретари и служители 
от ОД „Охрана” гр. Велико Търново през почивните и празнични дни на 
всеки месец. 

Считано от 26.05.2015г. беше съставен нов график за редовните и 
извънредни заседателни дни и дежурствата на съдиите. Със заповед 
председателят на съда определи график за дежурствата на съдиите през 
съдебната ваканция, принципи на разпределение на делата, които ще се 
разглеждат през съдебната ваканция съгласно чл.329, ал.3 от ЗСВ и 
начина на администрирането на делата през съдебната ваканция. 

Продължи практиката за използване на паралелен аудиозапис за 
водене на съдебните протоколи, което гарантира точност и вярност при 
отразяване на случилото се в съдебно заседание. 

Осъществяваше се наблюдение и текущ контрол върху 
натовареността на съдебните служители и се вземаха адекватни мерки за 
поддържане на оптимален баланс. При прекратяване на трудовите 
правоотношения със съдебни служители бяха издавани заповеди за 
изравняване на натовареността на съдебните деловодители и съдебните 
секретари. /Заповеди № 268/22.06.2015г. и № 519/19.11.2015г./. 

Извършваше се наблюдение върху работните процеси в 
различните служби на съда и оценка на тяхната ефективност и 
ефикасност. Във връзка с тези процеси бе издадената заповед № 
63/20.02.2015г., с която съдебните деловодители в съдебноизпълнителна 
служба бяха задължени да въвеждат в деловодната програма всички 
данни по образуваните през 2015 година изпълнителни дела, 
включително постъпилите и изплатени суми. 

През 2015 година продължи традицията за провеждане на 
периодични общи събрания на съдиите за обсъждане на противоречива 
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съдебна практика, причините за отменени и изменени съдебни актове и 
актуални въпроси.  

На 26.01.2015г. и на 06.02.2015г. се проведоха Общи събрания на 
съдиите от Районен съд – Горна Оряховица, на които се обсъди 
проблемът с натовареността на гражданските съдии. Обсъдени бяха 
различни варианти, като ОС взе решение до заемане на петата бройка за 
граждански съдия, наказателните съдии да бъдат включени на 20% 
натовареност на всички граждански дела, които се разглеждат на случаен 
принцип, с изключение на административните дела по ЗСПЗЗ. 

На Общо събрание беше обсъдено искането на Председателя на 
ВКС на РБългария за издаване на ТР на ОСНК на ВКС, по повод на което 
е образувано тълкувателно дело № 3/2015г., свързано с противоречива 
съдебна практика на съдилищата по прилагане на чл.24, ал.1, т.6 от НПК 
при конкуренция между наказателна и административнонаказателна 
отговорност спрямо едно и също лице за едно и също деяние. 

Синхронизирахме съвместната си работа с Адвокатска колегия – 
Велико Търново и през 2015 година продължи създадената добра 
организация за своевременно изпращане на исканията за служебни 
защитници по наказателните дела и особени представители по 
гражданските дела и определяне и явяване на такива, включително и в 
деня, в който е възникнала необходимостта от предоставяне на правна 
помощ от адвокати, вписани в НБПП. 

През 2015 година продължи политиката на ефективно разходване 
на бюджетните средства на съда и осъществяване на постоянен контрол 
върху разходите. Главният счетоводител на съда ежемесечно извършваше 
анализ на финансовите разходи и следеше за спазването на 
Превантивните мерки за финансова стабилизация. В началото на 
годината беше издадена заповед за въвеждане лимит за разходите за 
телефонни услуги и прецизиран разходът за тонер касети. 

През отчетния период  се изпълняваше Стратегията за управление 
на риска и Инструкция за управление на риска в Районен съд – Горна 
Оряховица. Идентифицирани и оценени бяха съществените рискове, 
застрашаващи постигането на стратегическите цели на съда и бяха 
документирани в риск - регистър. Годишният доклад на комисията за 
управление на риска отчита, че през 2015 година рискове са управлявани, 
предприети са  действия и текущи контролни дейности са снижаването 
им. 

Актуализирани бяха Вътрешните правила за обществени поръчки, 
Вътрешните правила за документооборота по съдебни дела и 
Счетоводната политика на Районен съд – Горна Оряховица. 

В началото на годината се извърши инвентаризация на 
наличността на делата в съдебното деловодство съгласно чл.89, ал.1 от 
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ПАС. В края на годината се извърши инвентаризация на активите и 
пасивите на съда. 

След проведеното през отчетния период атестиране, 10 съдебни 
служители бяха повишени в ранг. 

През месец декември 2015 година по Заповед на 
Административния ръководител – Председател на Окръжен съд – Велико 
Търново комисия от Окръжен съд – Велико Търново извърши проверка 
на организацията на дейността на съдиите, както и на съдебните 
изпълнители и на съдиите по вписванията от Районен съд – Горна 
Оряховица, за периода 01.01.2015г. – 31.10.2015г. Не са констатирани 
нередности и пропуски в работата на съда. Направени са четири 
препоръки за подобряване на работата. 

В изпълнение на цел 2 от Оперативен план за дейността на Районен 
съд – Горна Оряховица през 2015 година: „Развитие и интегриране на 
кадровия потенциал за постигане на оптимално качество на съдебната 
дейност и високо ниво на административно обслужване” 
административният секретар организира проучването на потребностите 
от обучения на всеки съдия и съдебен служител. Получената 
информация, заедно с резултатите от атестирането на служителите беше 
използвано за разработването на Обучителния план за 2015 година. 
Съдия Красимира Николова премина обучение по съдебно 
сътрудничество по граждански дела в гр. Брюксел, Белгия, а съдия 
Трифон Славков премина обучение по наказателно правосъдие в гр. 
Трир, Германия. 

Съдът събира и поддържа статистически данни за обучени съдии и 
съдебни служители, като се попълва личен картон на обучаемия, препис 
от който се съхранява в личното досие.  

Преминалите обучения съдии и съдебни служители споделяха 
впечатленията си от посетените обучения на неформални срещи с 
останалите колеги, на които се обсъждаха законодателни промени и 
добри практики. 

 Съдиите спазваха Кодекса за етично поведение на българските 
магистрати. Служителите спазваха Етичния кодекс на съдебните 
служители, бяха лоялни към магистратите, съдиите и гражданите, и не 
създаваха конфликтни ситуации. Утвърдиха качества като 
професионализъм, почтеност и честност. 

 През отчетния период не са постъпили оплаквания за неетично 
или непрофесионално поведение на служители от съда. 

През 2015 година бяха утвърдени Вътрешните правила за 
управление на човешките ресурси в Районен съд – Горна Оряховица. 

Продължихме традицията за провеждане на периодични общи 
събрания на съдиите за обсъждане на противоречива съдебна практика, 
причините за отменени и изменени съдебни актове и актуални въпроси. 
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Съдии от Районен съд – Горна Оряховица участваха в организирана от 
Административен съд – Велико Търново работна среща на тема: 
„Проблеми в правоприлагането на ЗАНН и издаване на наказателни 
постановления по ЗДвП, ДОПК, материалните данъчни закони и Закона 
за митниците. Административни актове по ЗСПЗЗ. Практически 
проблеми и аспекти на работа.” 

През 2015 година не са установявани дисциплинарни нарушения и 
съответно не са предприемани дисциплинарни мерки срещу съдии и 
съдебни служители. 

В резултат на извършения преглед, анализ и актуализация на 
системата за здравословни и безопасни условия на труд в края на 
годината бяха извършени профилактични медицински прегледи от 
офталмолог и осигурени средства на съдии и съдебни служители, 
работещи с видеодисплей, за корекция на зрението. 

В изпълнение на цел 3 от Оперативен план за дейността на съда: 
„Гарантиране на достъпа до правосъдие” продължихме практиката на 
непрекъснатост в процеса на обслужване на гражданите, чрез плаващо 
ползване времето за почивка от съдебните служители. Постигната е 
пълна взаимозаменяемост на съдебните служители.  

Интернет страницата на съда се актуализира непрекъснато, 
публикуват се календар на насрочените съдебни заседания и 
постановените съдебни актове. На разположение на гражданите са 
формуляри в електронен вид, има информация за тарифите за 
дължимите държавни такси и банковите сметки на съда. 

През отчетния период председателят и заместник – председателите 
се произнесоха по 4 броя искания за достъп до обществена информация 
по реда на Закона за достъп до обществена информация.  

В изпълнение на цел 4 от Оперативен план за дейността на съда: 
„Прозрачност, отчетност и публичност на работата на съда – гаранция за 
обществено доверие” на интернет страницата на съда се публикуваха 
всички конкретни инициативи и утвърдени вътрешни правила, както и 
примерни бланки и формуляри, които гражданите могат да изтеглят и 
попълнят. Публикуваха се и прессъобщения, отразяващи дейността на 
съда, новини или събития, свързани с работата на съда. Извършваше се 
периодичен преглед и актуализация на интернет страницата на съда. 

През 2015 година съдът спазваше утвърдените Правила за работа с 
медиите, с които се определят общите и специфичните изисквания за 
съдържанието на прессъобщенията и методиката за тяхното изготвяне, 
даването на интервюта и достъпа на журналисти до съдебни дела. 
Председателят на съда продължи своите периодични срещи с 
журналисти, за да може работата на съда да бъде популяризирана, да 
бъде прозрачна и да доведе до повишаване на общественото доверие. 
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На 16.04.2015г. в Деня на Конституцията и юриста в Районен съд – 
Горна Оряховица се проведе Ден на отворените врати. Ученици от 10 
клас на СОУ „Вичо Грънчаров” гр. Горна Оряховица и от 7 клас на ОУ 
„Иван Вазов” гр. Горна Оряховица посетиха съдебната палата. 
Учениците от 10 клас присъстваха на съдебно заседание по наказателно 
дело и демонстрация по реално разпределение на делата на принципа на 
случайния избор.  В кратка презентация Председателят на съда запозна 
учениците с историята на съда, неговата структура, видовете  дела, които 
се разглеждат, дейността на съдиите и отделните служби.  

В края на 2015 година Районен съд – Горна Оряховица се включи в 
пилотна образователна програма, която ще се осъществи в рамките на 
учебната 2015/2016г. сред учениците от гимназиалния курс на СОУ 
„Вичо Грънчаров” гр. Горна Оряховица. Лектори и наставници на 
образователната програма са съдии и съдебни служители от съда, които 
съвместно с ръководството на СОУ „Вичо Грънчаров” гр. Горна 
Оряховица са разработили теми, свързани с функциите на съдебната 
власт  и нейната структура, детското правосъдие, детското насилие и 
хулиганските  прояви  на  непълнолетни  лица,  децата  и компютърните 
престъпления. За обобщаване на наученото се предвижда провеждане на 
симулативен съдебен процес. Планирани са отделно и посещения на 
ученици на съдебни заседания, при  наличието  на  подходящи  за  тях  
дела  –  хулиганства,  кражби, разпространение на наркотици, шофиране 
в нетрезво състояние и др. 

В изпълнение на цел 5 от Оперативен план за дейността на Районен 
съд – Горна Оряховица през 2015 година: „Борба с корупцията и 
противодействие на конфликта на интереси” председателят 
насърчаваше и организираше своевременното подаване на декларации 
от съдиите пред Сметната палата. 

На интернет страницата на съда са публикувани  Декларациите по 
ЗПРКИ, съгласно чл.17, ал.1 и 2 от закона и декларациите на съдиите по 
чл.195 от ЗСВ. 

В Регистъра за сигнали за корупция и административни жалби 
няма регистрирани подадени сигнали за корупция. Постъпили са 3 
административни жалби – 2 срещу работата на ДСИ, изпратени от 
Министерство на правосъдието за становище и 1 срещу работата на 
районен съдия, изпратена от Инспектората към ВСС за становище.  

В Информационния център, пощенската кутия във фоайето на съда 
и онлайн формата за мнения и предложения на интернет страницата на 
съда също не са постъпвали сигнали или жалби. Получени са похвали за 
работата на служителите от Информационния център и деловодството. 

Комисията по професионална етика не е сезирана за поведение на 
съдии от Районен съд – Горна Оряховица, противоречащо на Правилата 
за професионална етика.  
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През 2015 година няма образувани дисциплинарни производства за 
нарушения на правилата за етично поведение или накърняване 
престижа на съдебната власт. Няма публикации в медиите, съдържащи 
данни за неетично поведение на съдии от съда. 

За да се ограничи рискът от възникване на корупционни практики 
на интернет страницата на съда са публикувани Тарифа № 1 към Закона 
за държавните такси, събирани от съдилищата, прокуратурата, 
следствените служби и Министерство на правосъдието и Тарифа за 
държавните такси , които се събират от съдилищата по ГПК. 

През 2015 година беше проведен  един конкурс за назначаване на 
съдебен служител на длъжността „съдебен деловодител”. Конкурсът е 
проведен прозрачно, обявата е публикувана в местен ежедневник, 
работното място е обявено в бюрото по труда. За конкурса беше 
разработена методика и технически правила. Всички материали, 
свързани с конкурса бяха публикувани на интернет страницата на съда, 
окачвани на таблото за обяви и всички кандидати бяха уведомявани 
писмено, съгласно изискванията на КТ. 

В началото на всяка следваща календарна година председателят на 
съда изготвя Отчетен доклад за работата на съда през предходната 
година, който заедно със статистическите форми се публикува на 
интернет страницата на съда. 

 

ІХ. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ. 

 

Сградата на Районен съд - Горна Оряховица се намира на площад 
“Христо Ботев” № 2 в град Горна Оряховица. Освен всички структурни 
звена на съда в сградата се помещават Районна прокуратура - Горна 
Оряховица и Службата по вписванията. Централната част на сградата е 
строена през 1934 година, източното крило – през 70-те години на ХХ век, 
а западното крило /Пристройката/ – през 2006 година. За Съдебна 
палата – Горна Оряховица е издаден Акт № 3470/05.08.2009г. за публична 
държавна собственост. 

Въз основа на утвърдената Методика за разпределяне и разплащане 
на разходите за издръжка между Районен съд – Горна Оряховица, 
Службата по вписванията при Районен съд – Горна Оряховица, ОД 
„Охрана” гр. Велико Търново и наемателите, настанени в сградата на 
Районен съд – Горна Оряховица, бяха изготвени Разделителни 
протоколи, на базата на които да разпределят направените разходи за 
стопанисване, текущ ремонт и издръжка на сградата на Районен съд – 
Горна Оряховица.   

През изтеклата година охраната на съдебната сграда през деня се 
осъществяваше изцяло от ОД ”Охрана” гр. Велико Търново, а през нощта 
и в почивните и празничните дни от „3 С СОТ” АД. Сградата на съда се 
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отваря и затваря от служител на съдебната охрана. Има обособен пост и 
на западния вход на съда.  

В Районен съд – Горна Оряховица е изградена система за вътрешно 
и външно видеонаблюдение, която включва 28 броя камери, от които 14 
броя камери бяха монтирани в съда и 12 броя бяха монтирани отвън на 
сградата на съда. 26 броя камери се наблюдават от служителите на ОД 
„Охрана” гр.Велико Търново, а 2 броя камери са свързани към отделно 
записващо устройство, което се намира при системния администратор. 

Съдът разполага със седем съдебни зали, две съвещателни зали, 
десет самостоятелни кабинети за районните съдии, деловодство, 
помещение за задържани лица, две сървърни помещения и архив. Има 
обособена стая за адвокати. В деловодството на съда има обособено 
подходящо място за четене на делата от адвокати и граждани. 

След преместването на магистратите през лятото на 2007 година в 
новоизградената Пристройка на съдебната палата, съдиите имат 
самостоятелни кабинети, а съдебните секретари се помещават по двама в 
стая. След разширението и извършения ремонт на стаите и 
Деловодството на съда, още през 2007 година бяха осигурени 
изключително добри условия за работа на всички магистрати и 
служители в Районен съд – Горна Оряховица.  

В съда има разкрита Регистратурата за класифицирана 
информация, като на 30.07.2009г. е издаден сертификат от Държавната 
комисия по сигурността на информацията – гр.София, с който на 
Регистратурата се издаде уникален идентификационен номер. 

Още през 2008 година Районен съд – Горна Оряховица сключи 
договор с „Информационно обслужване” АД за внедряване на 
информационна система за управление на делата – САС „Съдебно 
деловодство”. От началото на 2009 година всички документи по 
образуваните дела се сканират и въведеждат в деловодната програма, 
като се създава електронна папка на делата. 
 Районен съд – Горна Оряховица разполага с Интернет страница на 
адрес http://go.court-bg.org, която е създадена през 2006 година с 
подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР.  
  Всички постановени съдебни актове се публикуват интернет 
страницата на съда чрез изготвени справки от информационната система 
за управление на делата – САС „Съдебно деловодство”. Съдебните актове 
на съдиите се публикуват на интернет страницата на съда незабавно след 
постановяването им, при спазване изискванията на Закона за защита за 
личните данни и Закона за защита на класифицираната информация, и 
съобразно утвърдените и актуализирани Вътрешни правила за 
организацията на публикуването на съдебните актове, постановени от 
съдиите в Районен съд – Горна Оряховица. 
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 На интернет страницата на съда са публикувани  Декларациите по 
ЗПРКИ и Отчетните доклади за работата на Районен съд – Горна 
Оряховица през последните четири години, ведно със статистическите 
форми.   

Съдът разполага със специализиран софтуер за слабовиждащи и 

незрящи хора, който е инсталиран на два компютъра в съдебното 

деловодство. Системата преобразува текстовете от съдебните актове - 

протоколи, разпореждания, определения, решения и присъди, в 

естествено звучащ аудио сигнал с мъжки или женски глас.  
На първия етаж в централната сграда на съда са монтирани 7 бр. 

информационни дисплеи за всяка зала и 2 бр. обобщаващи дисплеи, 
предоставящи информация за разглежданите през деня дела, съставите и 
номерата на залите.  

Стаите на съдиите, на съдебните служители, съдебните зали, и 
всички служби на съда са технически обезпечени с компютри, принтери 
и климатици. Във всички 7 съдебни зали на Районен съд - Горна 
Оряховица се извършва паралелен звукозапис на съдебни дела, а 
архивите се съхраняват на компакт дискове. 

Към настоящият момент всички компютри са свързани в локална 
мрежа, отговаряща на всички съвременни технически изисквания, което 
позволява ползването на мрежовите ресурси от страна на всички съдии и 
служители. Двата копира в деловодството се използват като мрежови 
принтери. Има инсталиран сървър, на който са инсталирани АПИС и 
програма за разпределение на делата. Изградената компютърна мрежа е 
защитена и е пуснат интернет чрез защитна стена. Софтуерно 
оборудване на компютрите в съда е много добро.  

Считам, че след проведените в периода 2007 – 2009 година 
процедури и дейности по обновяване на материалната база, Районен съд 
– Горна Оряховица придоби вид на внушителен и модерен съд, в който 
може да се достигне нивото на европейското правораздаване.  

Настоящият доклад не е изчерпателен, но показва в най – общ вид 
резултатите от дейността ни през 2015 година.  

Считам, че съдът отговори достойно на очакванията на обществото 
за гарантиране съществуването на върховенството на закона, достигане 
на европейските стандарти за независимост, ефективност, прозрачност и 
отчетност на съдебната система. 
          
 

АДМИН. РЪКОВОДИТЕЛ - ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА РАЙОНЕН СЪД – ГОРНА ОРЯХОВИЦА: 

 

                                                                                                       /Павлина Тонева/  


