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Годишният отчетен доклад за 2019 год. отразява дейността на Районен 

съд – Лом в изпълнение на задълженията по чл. 117 от Конституцията на 

Република България – защита на правата и законните интереси на гражданите, 

юридическите лица и държавата, както и по чл. 7 и чл. 8 от Закона за 

съдебната власт – справедливо и безпристрастно правосъдие, при точно и 

еднакво прилагане на законите спрямо всички.  

 

Докладът е изготвен съгласно изискванията на чл. 80, ал. 1 т. 12 от ЗСВ, 

при спазване указанията Комисията по правни и институционални въпроси 

към ВСС за обхвата и структурата на годишните доклади.  

 

 Съдебният район на Районен съд - Лом включва общо пет общини: 

Община Лом, Община Вълчедръм, Община Брусарци, Община Медковец и 

Община Якимово, като по данни на НСИ към 31.12.2017 год., общо 

населението по постоянен и настоящ адрес в посочените пет общини е както 

следва: за Община гр. Лом – 24543 жители, за Община гр. Вълчедръм – 8493 

жители, за Община гр. Брусарци – 4311 жители, за Община с. Медковец – 3500 

жители и за Община с. Якимово – 3841 жители или общо за всички общини 

населението е 44688 жители. 

 

I. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ, СЪДИИ, ДЪРЖАВНИ 

СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ И СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА.  

 

 В началото на отчетния период в Районен съд - Лом са утвърдени 6 

/шест/ магистратски щата, от които: 

 

 - административен ръководител /председател/, 

 - съдии - 5 щ.бр.  
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При утвърдените за 2019 год. 6 /шест/ щатни бройки за длъжността 

„съдия” в Районен съд - Лом, към 31.12.2019 год. са заети 4 /четири/ съдийски 

длъжности и  2 /две/ свободни съдийски длъжности:  

- Съдия Албена Георгиева Александрова-Миронова – административен 

ръководител /председател/,  

- Съдия Борислава Славчева Борисов,  

- Съдия Боряна Александрова Ангелова и  

- Съдия Иван Пламенов Йорданов.  

 

От 04.08.2018г. до 18.09.2019г.,  датата на встъпването в длъжност 

„съдия“ в Районен съд – Лом на Иван Пламенов Йорданов, има три незаети 

щатни бройки за длъжността „съдия“, като следва да се отбележи, че вече 

четири поредни години съдът работи с непълен състав от съдии, поради 

освобождаване от длъжност по различни причини, както следва: 

 на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ е освободена съдия Наталия 

Николаева Лозанова, считано от 28.07.2016 год.; 

 на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ е освободена съдия Катя 

Цветанова Младенова, считано 26.09.2017г.; 
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 Считано от 12.10.2017г. съдия Соня Димитрова Камарашка – Василева 

е преназначена на длъжността „заместник – административен 

ръководител – заместник-председател“ на Административен съд – 

Монтана. 

 на основание чл. 165, ал.1, т.1 от ЗСВ е съдия Нина Иванова Каменова, 

считано от 04.08.2018 год.  

 

 От началото на отчетния период до 18.09.2019г. в Районен съд - Лом от 6 

бр. по щат, са правораздавали 3 съдии.  

Считано от 18.09.2019г. до 29.11.2019г. са правораздавали 4 съдии, като 

от 30.11.2019г. до края на отчетния период 31.12.2019г. отново са 

правораздавали трима съдии. 

 

Случайното разпределение на делата с ЦСРД се извършва при следната 

натовареност: 

 100% на всички съдии при разпределянето на заповедни 

производства; 

 100% на всички съдии при разпределянето на делата /граждански и 

наказателни/ - по дежурство; 

 на съдия Албена Миронова са определени 100% при 

разпределянето на граждански дела и 20 % при разпределянето на 

наказателни дела; 

 В ЦСРД на съдия Борислава Славчева са определени 100% при 

разпределянето на наказателни дела и 20 % при разпределянето на 

граждански дела; 

 В ЦСРД на съдия Боряна Александрова са определени 100% при 

разпределянето на граждански дела и 20 % при разпределянето на 

наказателни дела; 

 

На проведено на 20 септември 2019г. Общо събрание на съдиите са 

взети следните решения: 

 Считано от 01.10.2019г. да се разпределят новообразувани дела 

чрез ЦСРД на съдия Иван Пламенов Йорданов при определени в 

програмата 100% при разпределянето на наказателни дела и 20 % 

при разпределянето на граждански дела; 

 Във връзка с предстоящ отпуск поради бременност и раждане, 

считано от 29.11.2019г., считано от от 01.10.2019год. да не се 
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разпределят новообразувани дела чрез ЦСРД на съдия Борислава 

Славчева Борисова, както следва: 

 НОХД /разделени в подменю по глави от НК, като отделно са 

изнесени само престъпленията по чл.194-197 от НК с двама и над 

двама подсъдими/; 

 АНД по чл.78 от НК; 

 АНД; 

 разводи; 

 издръжки; 

 делби; 

 вещни; 

 облигационни- исковете за разваляне на правна сделка с предмет 

право на собственост върху недвижим имот /чл. 87 ЗЗД, чл. 61 ЗС/; 

Исковете за обявяване на предварителен договор за окончателен 

/чл. 19, ал. 3 ЗЗД/; Косвените искове /чл. 134 ЗЗД/; Отменителните 

искове /чл. 135 ЗЗД/; Облигационните искове между съсобственици 

/чл. 30, ал. 3 ЗС, чл. 31, ал. 2 ЗС, чл. 59 ЗЗД, чл. 61 ЗЗД, чл. 41 ЗС и 

чл. 12 ЗН/; 

 търговски; 

 трудови; 

 други граждански; 

 трудови уволнения; 

 дела по СК; 

 недействителност на правни сделки-/чл.26-33 ЗЗД и др., чл.7 

ЗВСОНИ/; 

 неоснователно обогатяване; 

 непозволено увреждане; 

 

С Решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол №14/08.05.2018 г. 

обн. ДВ бр. 40/15.05.2018 г. са обявени, на основание чл. 180, ал.1 и чл.178, 

ал.1 от ЗСВ 2 /две/ длъжности „съдия“ в Районен съд - Лом за първоначално 

назначаване чрез конкурс. От двете обявени длъжности само едната е заета и 

то считано от 18.09.2019г. от съдия Иван Пламенов Йорданов.   

В края на отчетния период конкурсът не е приключил по отношение на 

втората обявена бройка за длъжността „съдия“. 

С Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол 

40/03.12.2019 г., обн. в ДВ бр. 96/06.12.2019 г. е обявен на основание чл. 189, 
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ал.1 във вр. с чл.180 от ЗСВ, конкурс на основание чл. 189, ал.3 от ЗСВ за 

преместване и заемане на 1 щ. бр. за длъжността „съдия“ в Районен съд – 

Лом. 

Направено е искане до Комисия „Съдебна администрация“ към Висшия 

съдебен съвет за разкриване на една щатна бройка „съдебен помощник“ в 

Районен съд – Лом, като разглеждането му от комисията е отложено и в края 

на отчетния период няма произнасяне. 

 

 През отчетния период до края на 2019г. всички съдии са разглеждали 

граждански и наказателни дела съгласно определената специализация по 

материя, както следва: Съдия Миронова и съдия Александрова – граждански 

състави, а съдия Славчева и съдия Йорданов – наказателени състави.  

 Дежурствата през 2019 г. в Районен съд - Лом са определяни със Заповед 

на председателя на съда по седмични графици, като  предвид намалената 

численост на магистратите са от по един съдия.  

През отчетната 2019г. отработените дни са общо 249. Отработените от 

отделните съдии дни са както следва: съдия А. Миронова – 249 дни, съдия Б. 

Славчева – 229 дни, съдия Б. Александрова – 249 дни и съдия Иван Йорданов 

– 71дни. 

 Към 30.12.2019год. съдия в Районен съд - Лом –Б. Славчева е с ранг 

„съдия във ВКС“, съдия А. Миронова е с ранг „съдия в АС” и съдия 

Б.Александрова е с ранг „съдия в ОС“. 

 През отчетния период няма повишени в ранг магистрати.  

Поради намалената численост на магистратите и през 2019г. е налице 

невъзможност да бъде сформирана Етична комисия при Районен съд – Лом, на 

основание чл. 3, ал.2 от Правила за организацията и дейността на Комисиите 

по професионална етика в съдилищата, приети с решение на Съдийската 

колегия на ВСС по протокол № 28 от 13 септември 2016г., като съдия 

Б.Славчева е избрана за редовен представител, който да участва при даване 

на становища за магистрати от Районен съд – Лом в заседанията на комисията 

по професионална етика в Окръжен съд – Монтана и съдия Б.Александрова за 

резервен представител. 

 

 За периода от 01.01.2019г. до 27.11.2019 г. в Районен съд - Лом по щат 

работят двама съдебни изпълнители: държавен съдебен изпълнител Емилия 

Страхилова и държавен съдебен изпълнител Александър Александров, 

назначен на основание чл.68, ал.1, т.4 от КТ. 
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 Считано от 27.11.2019г. със Заповед на Министъра на правосъдието на 

основание чл.325, ал.1, т.11 от Кодекса на труда във връзка с Акт за смърт № 

0822 от 28.11.2019г. е прекратен трудовия договор с ДСИ Александър 

Александров. 

 Със заповед на Министъра на правосъдието, по предложение на 

Председателя на Районен съд – Лом е възложено на съдията по вписванията 

Емил Петров да изпълнява функциите на държавен съдебен изпълнител 

считано от 05.11.2019г. до завръщането на титуляра, след което, считано от 

04.12.2019г. с последваща заповед на Министъра на правосъдието е възложено 

на Емил Петров да изпълнява функциите ДСИ  до заемане да длъжността. 

    

 

 
 През отчетния период в Районен съд - Лом по щат има утвърдени 3 бр. 

съдии по вписванията, както следва:  

 съдията по вписванията Емил Петров, който е ръководител служба по 

вписванията до 14.08.2019г. – втори мандат, а  считано от 05.11.2019г. – 

изпълняващ и функцията държавен съдебен изпълнител. 

 съдията по вписванията Илушка Пастухова, назначена на основание 

чл.68, ал.1, т.4 от КТ, която считано от 15.08.2019г. по предложение на 

Председателя на Районен съд – Лом е определена от Министъра на 

правосъдието за ръководител на служба по вписванията. 

 Съдията по вписванията Йоанна Георгиева Вельова, назначена на  

основание чл.68, ал.1, т.4 от КТ.  
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ІІ. АДМИНИСТРАЦИЯ  

 

Съгласно чл.4, ал.1, т.3 от Правилата за прилагане  на Класификатора на 

длъжностите в администрацията на съдилищата, в сила от 01.12.2016год., 

Районен съд – Лом попада във втора група администрации на съдилищата, с 

обща численост 39 щ.бр., от които 6 щ.бр. за длъжността „съдия“, 3щ.бр. за 

длъжността „съдия по вписванията“, 2 щ.бр. за длъжността „държавен съдебен 

изпълнител“ и 28 щ.бр. съдебна администрация /всичките заети/, както следва: 

 2 щ.бр. ръководни длъжности – административен секретар и гл. 

счетоводител; 

 2 щ.бр. обща администрация - системен администратор и служител 

„човешки ресурси“, изпълняващ и длъжностите касиер и домакин; 

 20,5 щ. бр. специализирана администрация - 20,5 щатни бройки: 4 щатни 

бройки съдебни деловодители – гражданско и наказателно деловодство, 

1 щатна бройка съдебен деловодител - регистратура, 1 щатна бройка 

съдебен деловодител служба „Архив”, 1 щатна бройка съдебен 

деловодител "Бюро съдимост", 3 щатни бройки съдебни деловодители – 

съдебно изпълнение, 6 щатни бройки съдебни секретари, 1 щатна бройка 

съдебен секретар служба съдебно - изпълнение и 3,5 щатни бройки 

призовкар.; 
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 3,5 щ.бр. технически персонал - 1 щатна бройка шофьор съвместяващ 

длъжностите работник поддръжка сгради и огняр, 2,5 щатни бройки 

чистачи.  

 

В началото на отчетния период 27 щатни бройки за съдебна 

администрация са заети, като има свободна 1 щ.бр. за длъжността „съдебен 

деловодител в гражданско деловодство“. 

 

Със заповед на Председателя на Районен съд – Лом на 07.01.2019г. е 

обявен конкурс за заемане на длъжността „съдебен деловодител“ в гражданско 

деловодство, като считано от 12.03.2019г. на основание чл.96, ал.1 във вр. с 

чл.67, ал.1, т.1 от КТ Роза Стефанова заемаща до момента длъжността 

„чистач“ е назначена на длъжността „съдебен деловодител“.  

На 18.01.2019г. е прекратен трудовия договор със Силвия Валериева 

Коларова, заемаща длъжността съдебен деловодител в служба „Бюро 

съдимост“  и изпълняваща длъжността „завеждащ регистратура за 

класифицирана информация“ – по взаимно съгласие. 

На 13.02.2019г. е преназначена Даниела Петрова Ценкова от длъжността 

„съдебен секретар“ на длъжността „съдебен деловодител“ в служба „Бюро 

съдимост“, като считано от 24.09.2019г. със Заповед на Председателя на 

Районен съд – Лом й е възложено да изпълнява и длъжността „завеждащ 

регистратура за класифицирана информация“. 

Считано от 01.04.2019г. е преназначена Красимира Атанасова Асенова 

от длъжността „съдебен деловодител“ в служба Съдебно изпълнение на 

длъжността „съдебен секретар“. 

На 27.05.2019г. е сключен трудов договор, с който на основание чл. 70, 

ал.1 във връзка с чл.67, ал.1, т.1 от кодекса на труда Анна Димитрова 

Георгиева е назначена на длъжността „чистач“. 

Със заповед на Председателя на Районен съд – Лом на 03.04.2019г. е 

обявен конкурс за назначаване на длъжността „съдебен деловодител” в 

служба „Съдебно изпълнение“ при Районен съд – Лом, като считано от 

01.07.2019г. на основание чл.96, ал.1 във вр. с чл.67, ал.1, т.1 от КТ Маргарита 

Димитрова Владова е назначена на длъжността „съдебен деловодител“.  

 

Работата на служителите в канцелариите на съда през отчетната 

2019год. е организирана в съответствие с Правилника за администрацията в 

съдилищата. Работата на деловодителите, като част от специализираната 
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администрация, е организирана в три деловодства – гражданско, наказателно и 

деловодство на държавен съдебен изпълнител.  

Запазва се тенденцията за значително увеличаване на гражданските и 

изпълнителните дела, което води до увеличаване натоварването на 

деловодствата и регистратурата в съда. 

С оглед оптимизиране и подобряване работата на съдебните служители  

от специализираната администрация в Районен съд – Лом са предприети 

редица организационни мерки.  

През 2019 година, няма извършени  трансформации на длъжности в 

съдебната администрация. 

Съгласно Правилника за администрацията на съдилищата, 

Административният секретар изпълнява и  функциите на „съдебен 

администратор“, „Служител по сигурността на информацията”, „пресслужба и 

информация“, длъжностно лице за защита на личните данни и „Орган по 

безопасност и здраве“, съгласно приетите вътрешни правила за осигуряване на 

безопасни условия на труд. 

Половината от щатната бройка чистач и призовкар се съвместява от 

един съдебен служител. 

Съдебен деловодител в служба „Бюро съдимост“ съвместява и 

„Завеждащ регистратура КИ“. 

При отсъствие на съд. деловодител в служба „Бюро съдимост“, се 

замества от съдебен архивар. 

При отсъствие на съдебния архивар, се замества от съд. секретар Румяна 

Димитрова, която изпълнява и длъжността „заместник завеждащ на 

регистратура за класифицирана информация“. 

В служба „Регистратура“ при необходимост се осъществява помощ от 

съдебни секретари: Красимира Атанасова, Любомира Петрова  и съдебни 

деловодители „наказателно деловодство“. 

На съдебен секретар Бояна Костова е  възложено да оказва постоянна 

помощ в гражданско деловодство. 

С оглед оптимизиране и подобряване работата на съдебните служители  

от специализираната администрация в Районен съд – Лом със заповеди на 

Председателя на съда са определени: 

 Пенка Кънева Пенева, на длъжност „съдебен деловодител при Районен 

съд - Лом да изпълнява функциите на ръководител служба „Съдебни 

деловодители”; 
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 Мая Трайкова Борисова на длъжност „съдебен секретар СИС“ при 

Районен съд - Лом да изпълнява функциите на ръководител служба 

„Съдебни деловодители СИС”. 

 

През отчетната 2019г. четирима съдебни служители са били повишени в 

ранг  по право по реда на чл.170, ал.1 от  ПАС. 

През изминалата година служителите работиха за повишаване 

качеството и срочността на правораздавателната дейност и доброто 

обслужване на гражданите. Работещите в съда служители се справят отлично 

със задълженията си, мотивирани са и с желание усвояват новостите в 

работата.  

Съдебните служители в Районен съд - Лом работят на принципа на 

взаимозаменяемост, изпълняват задълженията си като цяло стриктно и 

коректно. През отчетния период не са постъпили оплаквания от граждани за 

неетично или непрофесионално поведение на служители от съда. 

През годината са наложени пет дисциплинарни наказания, както следва: 

 На 25.03.2019г. наложено наказание „предупреждение за уволнение“ на 

Красимира Асенова - съдебен деловодител в служба Съдебно 

изпълнение, като след направено предложение от административния 

секретар в края на отчетния период е заличено. 

 На 25.03.2019г. наложено наказание „предупреждение за уволнение“ на 

Аничка Кирилова - съдебен деловодител в служба Съдебно изпълнение, 

като след направено предложение от административния секретар в края 

на отчетния период е заличено. 

 На 25.03.2019г. наложено наказание „предупреждение за уволнение“ на 

Цветанка Георгиева - съдебен деловодител в служба Съдебно 

изпълнение, като след направено предложение от административния 

секретар в края на отчетния период е заличено. 

 На 25.03.2019г. наложено наказание „забележка“ на Мая Борисова - 

съдебен секретар в служба Съдебно изпълнение, като след направено 

предложение от административния секретар в края на отчетния период 

е заличено. 

 На 11.06.2019г. наложено наказание „забележка“ на Митко Димитров - 

съдебен призовкар, като след направено предложение от 

административния секретар в края на отчетния период е заличено. 
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 ІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ  

 

 Структурата на Районен съд - Лом е съобразена с действащия ЗСВ и 

Правилника за администрацията на съдилищата и отговаря на утвърдената от 

ВСС щатна численост за магистрати и съдебни служители.  

 Според щатното разписание на РС – Лом, съотношението съдии /в това 

число ДСИ и съдии по вписванията/ - служители е 2,55.  

Условията на финансов недостиг и нуждата от рестрикция налагат 

съвместяване на определени длъжности, възлагане на допълнителни 

задължения на служителите в зависимост от възможностите и компетенциите 

им. Предприети са от ръководството на съда мерки за възлагане на 

допълнителни задачи на конкретни служители с цел създаване на условия за 

взаимна заменяемост при отсъствие на даден/и служител/и.  

За 2019г. Административния ръководител на Районен съд – Лом е издал 

общо 124 заповеди, свързани с организационното и административно 

ръководство на Районен съд – Лом. 

За периода от 01.01.2019г. до 31.12.2019г., във входящия регистър са 

постъпили общо 17 633 броя документи, а в изходящия регистър 12  247 броя 

документи или общо обработените документи през отчетния период са 29 880 

документа.  

 За сравнение през отчетната 2018г., във входящия регистър са 

постъпили общо 19 812 броя документи, а в изходящия регистър 14 430 броя 

документи или общо обработените документи през отчетния период са 36 064 

документа.  

 В съответствие с изискванията на чл.9 от ЗСВ в РС – Лом, всички видове 

дела се разпределят на принципа на случайния подбор от Председателят, а при 

негово отсъствие от съдия, на когото със Заповед е възложена тази дейност и 

има издаден персонален служебен квалифициран електронен подпис /КЕП/, за 

използване на ЦССРД.  

Вътрешните правила за случайно разпределение на делата в Районен съд 

- Лом гарантират безпристрастност, равномерност на натоварването и 

качество на правораздаването, прозрачност на съдебната дейност, 

ефективност, определяне натовареност на съдиите – съобразно класификатор 

от групи дела /индивидуална натовареност/, обективност и справедливост при 

оценка на натовареността на всеки съдия. 

В Районен съд – Лом има изготвени, приети от Общото събрание на съда 

и утвърдени от Административния ръководител – Председател на Районен съд 
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– Лом Вътрешни правила за случайно разпределение на делата и Вътрешни 

правила за прилагане на подпора чрез опция „по дежурство“ в Районен съд – 

Лом. 

За времето на съдебната ваканция през отчетния период, след проведено 

общо събрание, със заповед са определени съдебните производства, които да 

се насрочват и разглеждат в закрити, съответно открити съдебни заседания, 

съобразно законовите разпоредби на чл.329, ал.3 от Закона за съдебната власт. 

При разпределянето на наказателни и граждански дела присъстват 

разпределящия и съответен деловодител от гражданско или наказателно 

деловодство, с оглед вида на делото. 

Делата са разпределени в групи и подгрупи в зависимост от тяхната 

„прогнозна трудност” според спецификата на отделното производство, като по 

този начин се изравнява натоварването на отделните съдии при 

разпределянето на делата. 

Делата в Районен съд- Лом по видове заложени в ЦСРД /след решение 

на общо събрание/, са както следва:  

1. Граждански дела - разводи, издръжки, делби, вещни, 

облигационни- исковете за разваляне на правна сделка с предмет право на 

собственост върху недвижим имот /чл. 87 ЗЗД, чл. 61 ЗС/; Исковете за 

обявяване на предварителен договор за окончателен /чл. 19, ал. 3 ЗЗД/; 

Косвените искове /чл. 134 ЗЗД/; Отменителните искове /чл. 135 ЗЗД/; 

Облигационните искове между съсобственици /чл. 30, ал. 3 ЗС, чл. 31, ал. 2 

ЗС, чл. 59 ЗЗД, чл. 61 ЗЗД, чл. 41 ЗС и чл. 12 ЗН/, търговски, трудови, 

охранителни, други граждански, частни граждански, чл.410 и сл. От ГПК, 

трудови уволнения, дела по СК, административни граждански, по ЗЗДН, 

граждански и съдебни поръчки, недействителност на правни сделки-/чл.26-33 

ЗЗД и др., чл.7 ЗВСОНИ/, неоснователно обогатяване, непозволено увреждане, 

Закон за закрила на детето, исковете, основани на застрахователно 

правоотношение/чл.208, чл.226, чл.213, чл.274, чл.288 КЗ и др./, частно 

административно дело, молби за правна помощ/съдебна поръчка/. 

2. Наказателни дела - НОХД/ разделени в под меню по глави от НК, 

като отделно са изнесени само престъпленията по чл.194-197 от НК с двама и 

над двама подсъдими/, АНД   по чл.78а  НК, административно наказателно, 

ЧНД/от досъдебното производство /, ЧНД/мярка за неотклонение/, ЧНД по 

Закона за здравето, ЧНД- реабилитация/ чл.85-88а НК/, ЧНД-групиране на 

наказания, НЧХД, по УБДХ, по ЗБППМН, принудителни медицински мерки 
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по НК, мерки за неотклонение, съдебни поръчки, кумулация, военни 

престъпления, други наказателни. 

 

Изпълнителните дела се разпределят на принципа на случайния подбор 

от ДСИ Емилия Страхилова, а в нейно отсъствие от ДСИ А. Александров.  

Делата се разпределят в групи и подгрупи в деня на постъпването им, 

хронологично съобразно реда /часа и входящия номер/ на постъпването им.  

В съдебно изпълнителна служба – при разпределението освен ДСИ 

Емилия Страхилова присъства и деловодител от службата.  

Разпределението на изпълнителните дела се извършва по групи - частни 

държавни вземания, изпълнение обезпечителни мерки, в полза на граждани, в 

полза на търговски дружества, в полза на ЕТ, в полза на кооперации, 

издръжки, въвод във владение, непарични вземания, банки, публични в полза 

на Общини и други. 

 Делата, чийто характер налага незабавното им разглеждане се 

разпределят по дежурство, съобразно утвърдения график за дежурствата и 

действащите вътрешни правила за разпределение по дежурство.  

 През отчетния период, във връзка с Единната методика по приложението 

на принципа за случайното разпределение на делата в районните, окръжните, 

административните, военните, апелативните и специализираните съдилища, 

прието с Протокол №13/19.03.2015год. на ВСС, след проведени общи 

събрания са изменени Вътрешни правила за случайно разпределение на 

делата, както следва: 

 100% на всички съдии при разпределянето на заповедни 

производства; 

 100% на всички съдии при разпределянето на делата /граждански и 

наказателни/ - по дежурство; 

 на съдия Албена Миронова са определени 100% при 

разпределянето на граждански дела и 20 % при разпределянето на наказателни 

дела; 

 на съдия Борислава Славчева са определени 100% при 

разпределянето на наказателни дела и 20 % при разпределянето на граждански 

дела; 

 на съдия Боряна Александрова са определени 100% при 

разпределянето на граждански дела и 20 % при разпределянето на наказателни 

дела; 
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 на съдия Иван Йорданов са определени 100% при разпределянето 

на наказателни дела и 20 % при разпределянето на граждански дела; 

 

През отчетния период броят на делата в отделните групи не е променян, 

като е изключена от разпределението на делата в ЦСРД само съдия Борислава 

Славчева, считано от  01.10.2019г. поради предстоящо ползване на отпуск за 

бременност и раждане. С издадена заповед от Председателя на съда във връзка 

с встъпване в длъжност „съдия“ и с оглед уеднаквяване на натовареността, 

съгласно Правила за оценка на натовареността на съдиите, приети от ВСС с 

решение по протокол №62/16.12.2015г, както и спазване на принципа на 

случайното разпределение на делата, считано от 01.10.2019г. е извършена 

корекция в ЦСРД на делата по групи с цел изравняване натоварването на 

съдия Иван Пламенов Йорданов.  

 Съдебните заседания в РС - Лом се провеждат по график, по преценка на 

докладчика.  

 Разпределените дела се насрочват, респ. отлагат от съдиите-докладчици 

във възможните кратки срокове и съобразно изискванията на процесуалните 

закони. Спазват се съкратените срокове за разглеждане на дела по реда на 

бързото производство, незабавното производство, съкратеното съдебно 

следствие, обезпечителното и заповедното производство. 

Със Заповед № 4 от 08.01.2019г. на Председателя на Районен съд – Лом, 

е определено годишното разполагаемо време за разглеждане и решаване на 

съдебни дела индивидуално за всеки съдия в РС - Лом на основание чл.10, 

ал.1,чл. 12, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.7 от Правила за оценка на натовареността на 

съдиите, приети от  Висш съдебен съвет с решение и на основание Вътрешни 

правила  за определяне натовареността на председателя и съдиите при 

Районен съд – Лом, приети на общо събрание на съдиите проведено на 

30.12.2016год. 

Със Заповед № 4 от 08.01.2019г. на Председателя на Районен съд – Лом, 

на основание чл.10, ал.1, 2 и 3,чл. 12, ал.1, ал.2, ал.3, ал.5 и ал.8 от Правила за 

оценка на натовареността на съдиите, приети от  Висш съдебен съвет и на 

основание Вътрешни правила  за определяне натовареността на председателя 

и съдиите при Районен съд – Лом, приети на общо събрание на съдиите 

проведено на 30.12.2016год. е определено годишното разполагаемо време за 

разглеждане и решаване на съдебни дела на Председателя на РС - Лом. 

Със Заповед № 73 от 20.09.2019г. на Председателя на Районен съд – 

Лом, на основание чл.10, ал.1,чл. 12, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.7 от Правила за 
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оценка на натовареността на съдиите, приети от  Висш съдебен съвет и на 

основание Вътрешни правила  за определяне натовареността на председателя 

и съдиите при Районен съд – Лом, приети на общо събрание на съдиите 

проведено на 30.12.2016год. е определено годишното разполагаемо време за 

разглеждане и решаване на съдебни дела на съдия Иван Йорданов. 

От 01.01.2019год. индивидуалното разполагаемо време на всеки съдия е 

въведено в СИНС, както и е осигурен индивидуален достъп на всеки съдия до 

системата с име и парола от Системен администратор. 

Всеки последен работен ден от седмицата решените дела се докладват от 

съдебните деловодители на Председателя на съда, а в негово отсъствие на 

определен съдебен служител за отмятането им в СИНС и отразяване на 

намаляващ или увеличаващ коефициент на тежест на делото.  

В изпълнение на критериите за наблюдение на неприключили дела, 

приети с решение по т.1 от протокол №16 от заседание на 27.06.2016год. на 

Инспектората към Висш съдебен съвет и след проведено общо събрание на 

съдиите в Районен съд – Лом на 26.09.2017г. е приета Стратегия за 

намаляване продължителността на разглеждане на делата и разработване на 

времеви стандарти в Районен съд – Лом.  

Взето е решение Веднъж годишно, а именно в началото на всяка 

календарна година, след изготвяне на статистическите отчети за дейността на 

Районен съд – Лом за предходната година, на Общо събрание на съдиите да 

се извършва анализ за приключените дела, останали несвършени и такива, 

чието разглеждане е продължило повече от установените времеви стандарти, 

като въз основа на констатациите относно причините за забавянето им, да се 

провери ефективността на набелязаните в настоящата стратегия мерки и при 

необходимост да се предприемат и допълнителни такива. 

През отчетната година са проведени общо 9 бр. общи събрания на 

съдиите от РС Лом, на които са обсъждани въпроси по организационната 

дейност на съдиите, противоречива практика по приложението на законите, 

върнати от инстанционен контрол дела, изготвяне на становища по ТР, 

практически въпроси и теми, приемане на вътрешни правила, изготвяне 

графици за дежурства и др.  

 

 В РС – Лом се водят всички деловодни книги и регистри по утвърден 

образец и съобразно изискванията на ПАС, като през отчетния период са 

въведени и нови помощни книги. Контрол на воденето на книгите се 

осъществява от административния секретар, като се  извършват проверки на 



ОТЧЕТЕН ДОКЛАД за дейността на Районен съд гр.Лом през 2019г. 
 

 22 

всички водени регистри и книги в Районен съд - Лом. В това число е 

извършена и инвентаризация на делата водени в  РС гр.Лом в началото на 

отчетния период. 

Предприети са организационни мерки в изпълнение на разпоредбата на 

чл.109 от ПАС, като е издадена заповед на Председателя на Районен съд – Лом 

и са определени съдебни служители, които периодично изготвят писма до 

НАП и ДСИ, във връзка с изпратени изпълнителни листове, издадени по 

граждански и наказателни дела за суми, представляващи вземания на 

съдебната власт,  с искане на информация за предприетите действия по 

събирането на сумите.  

 През отчетната 2019г. продължава добрата практика във връзка с 

въведената с измененията на чл.264, ал.2 от ЗСВ възможност принудителното 

събиране вземанията на органите на съдебната власт, да се възлагат на ДСИ, 

са възложени общо 53 бр. вземания по граждански дела и 73 бр. по 

наказателни дела, като по всички са образувани изпълнителни дела, а по някои 

от тях са постъпили и суми. 

В случаите, в които е установено, че не са образувани изпълнителни 

дела в съответното НАП, изискваме връщане на изпълнителните листове и 

възлагаме събирането на ЧСИ по сключено споразумение или на ДСИ след 

измененията в ЗСВ. 

 През отчетната година продължават контрола и мониторинга на 

подаването на данни към ядрото на ЕИСПП по водените наказателни 

производства и към 31.12.2019 год. всички данни са коректно въведени.  

В изпълнение изискванията на чл. 378, ал.5 и чл. 379, ал.3 от ЗСВ са 

издадени заповеди, изпратени са писма до РП гр. Лом и до „Комисия 

професионална квалификация информационни технологии и статистика при 

ВСС”. 

В РС - Лом продължава воденето на въведения на електронен носител 

Регистър на отводите и самоотводите по съдии при гражданско и наказателно 

деловодство, който ежемесечно се разпечатва и докладва на Председателя на 

съда за проверка и контрол.  

Така през отчетната 2019г. са депозирани общо 83 броя отвода на съдии, 

от които 59 бр. отвода на съдии по гражданските дела и 24 бр. отвода от съдии 

по наказателни дела (10бр.НОХД, 9бр.АНД и 5бр. ЧНД).  

Едно гражданско дело е прекратено за разглеждане пред РС - Лом, 

поради липса на съдебен състав, който да разгледа делото и е изпратено на 
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Председателя на Окръжен съд гр.Монтана, за постановяване разглеждането им 

от друг равен по степен съд.  

Няма прекратени наказателни дела пред Районен съд – Лом поради 

липса на съдебен състав, който да разгледа делото. 

 През 2019г. Районен съд гр.Лом е ползвал интернет страница - www. 

lom.justice.bg, която постоянно се актуализира от системния администратор. 

Считано от 30.11.2019г. е въведена в реална експлоатация новата интернет-

страница на съда www. lom-rs.justice.bg.  

До края на отчетната година са се поддържали и двете страници, като от 

01.01.2020г. се поддържа и актуализира само новият сайт.  

Годишният доклад за дейноста на РС - Лом се публикува ежегодно в 

края на месец януари на интернет страницата.  

На интернет страница на съда се публикуват съдебните актове, отделно 

по гражданските и отделно по наказателните дела, публичните продани по 

изпълнителните дела. Могат да се правят справки по дела, публикуват се 

прессъобщения, обяви за конкурси за свободни длъжности, необходими 

документи, банкови сметки, телефони за връзка и др. полезна информация. 

Продължава да се поддържа възможност за онлайн справки в модул „Върнати 

дела след обжалване“. 

През отчетната 2019г., в резултат от изготвен анализ от Асоциация 

„Прозрачност без граници“ – българското национално представителство на 

международната антикорупционна организация Transparency Internationalима 

относно наблюдението на интернет страниците на съдилищата в Република 

България в съответствие с Методология за изследване на водещи 

международни стандарти и добри практики за публичност и прозрачност в 

работата на съдилищата, Районен съд – Лом е удостоен  Грамота за отлично 

представяне в Картата на прозрачността на съдилищата в България и е 

на 9-то място от общо 113 районни съдилища в Република България. 

 Има създаден и вътрешен сайт на съда, който се използва от съдиите и 

съдебните служители. В него се публикуват съобщения, касаещи дейността на 

съда, заповеди, вътрешни правила, информация за предстоящи събития и др. 

 По електронен път се изпращат съобщения и призовки на страните при 

спазване на нормативните правила. При изрично искане от страна по делото 

има възможност да се изпращат по електронен път и необезличени книжа. 

 Във връзка с чл.64 от ЗСВ, в сила от 05.11.2017г. има издадена Заповед 

на Председател на Районен съд – Лом, с която са определени отговорните 
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лица, както и  реда и начина на публикуване на съдебните актове на интернет 

страницата на съда.  

Постановените съдебни актове се публикуват незабавно на интернет 

страницата на Районен съд - Лом и се изпращат за публикуване, и на 

централния уеб - базиран интерфейс, поддържан от ВСС. Изключение от това 

правило са актовете по наказателни дела, с които подсъдимият е осъден да 

изтърпи съответно наказание, които се публикуват след получаване на 

уведомление от прокурора за предприети действия по привеждане в 

изпълнение. В тази връзка на осн. чл.80, ал.1, т.15 от ЗСВ от Председателя на 

съда се осъществява ежедневен контрол за своевременното публикуване на 

постановените съдебни актове на интернет страницата на Районен съд гр.Лом.  

 Съдебните решения се обявяват в създадения регистър по чл. 235, ал.5 

от ГПК, при спазване на чл.50б от ПАС, за което е издадена съответна Заповед 

и са определени лица за контрол по регистъра. 

 Оставените без движение преди образуването им граждански 

производства се администрират от Председателя на съда редовно.   

Спрените производства се докладват всеки месец от съдебните 

деловодители на съдия докладчика и на Председателя на съда, като при нужда 

се изготвят писма за изискване на справка за преюдициалното дело водено в 

друг съд и разпечатка от САС.  

 Ежемесечно съдебните секретари изготвят писмени справки за дела, по 

които са издадени Европейски заповеди, за съдебни актове, които не са 

изготвени в предвидените процесуални срокове, както и за постановени 

съдебни актове. 

 Ежемесечно деловодителите гражданско и наказателно деловодство 

изготвят справка за делата с висок обществен интерес водени в РС – Лом, като 

за отчетния период в РС – Лом няма дела с висок обществен интерес. 

 Ежемесечно съдебните деловодители в наказателно деловодство 

изготвят и справка за корупционни престъпления и такива свързани с 

организираната престъпност, съгласно утвърдения „Единен каталог на 

корупционните престъпления”. 

 По гражданските дела, за които е приложимо правото на ЕС/ДЕС, 

ДФЕС, регламенти, директиви, решения, конвенции и др, на три месечие се 

изготвя справка с информация за образуваните такива в РС Лом. 

На шест месеца се изготвя справка за съдебни решения постановени по 

Брюкселската конвенция от 1968г., Регламент Брюксел I от 2000г., Луганската 

конвенция от 1988г. и Луганската конвенция от 2007г. 
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През отчетния период съдебните деловодители – гражданско и 

наказателно деловодство ежемесечно изготвят писмена справка за делата, 

които не са насрочени през предходния месец с посочване на името на съдия-

докладчика, вид и номер дело, дата на образуване на делото и причините за 

ненасрочване, ежемесечно изготвят писмена справка за делата, по които тече 

едномесечния срок по чл.310 ГПК, с посочване съдия-докладчик, номер на 

дело и дата на която изтича срока, съдебните секретари ежемесечно изготвят 

писмена справка за ненаписаните в срок през предходния месец дела, с 

посочване на съдията-докладчик, номер и вид на делото, дата на обявяване за 

решаване на делото от съдията – докладчик и дата на постановяване на 

съдебния акт. 

Контрол за правилното водене на книги и регистри от деловодствата се 

извършва от административния секретар, като със заповед е определена 

комисия, която периодично да извършва проверка на правилното отразяване 

на делата в САС. 

 С цел правилно определяне приоритетите в работата на Районен съд гр. 

Лом през 2019 год. продължава практиката за допитване до гражданите чрез 

анкетна карта за оценка на качеството за предлаганите административни 

услуги в РС - Лом. Анкетните карти са поставени на общодостъпно за всички 

граждани място и се пускат в нарочно пригодена за това кутия. Към 

настоящия момент при обобщаване на резултатите от проведената анкета, не 

се установиха оплаквания или недоволство от работата на администрацията в 

РС Лом, като дори в някои от анкетните карти беше изказана благодарност 

към съдебни служители.  

За улеснение на дейността, свързана с връчването на призовки и съдебни 

книжа са изготвени презентации с полезна информация и образци на книжа за 

връчване, като същите  са публикувани на интернет страницата на Районен 

съд – Лом в раздел „Вътрешни правила“.  

Изготвени са и презентации с цел обучение за правата и задълженията 

на съдебните заседатели, също публикувани на интернет страницата на съда, 

като е обособено специално меню „съдебни заседатели“, в което се обявяват 

материали, информация и др., свързани с дейността на съдебния заседател.  

Определянето на съдебни заседатели в РС - Лом за участие в съдебни 

заседания по наказателни дела, се извършва на случаен принцип /избор/, чрез 

използване на модула към деловодната програма САС „Съдебно деловодство” 

при Районен съд - Лом.  
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 Във връзка с приетите Правила за институционална идентичност на 

документите в съдилищата на РБ с Решение на СК на ВСС, в Районен съд гр. 

Лом е издадена Заповед и всички документи се изготвят в съответствие с тези 

правила.  

 В Районен съд Лом има въведени редица системи за управление и 

контрол, касаещи бюджетните процеси, контролните дейности, човешките 

ресурси, предварителния контрол, счетоводното отразяване на стопанските 

операции, контрол на информацията, управление и контрол на 

документирането, архивирането и съхранението на информация, както и 

контрол на набирателната и бюджетната сметка, които непрекъснато се 

актуализират и допълват. 

 През 2019г. са утвърдени и действат следните Вътрешни правила:  

 Вътрешни правила за безопасни условия на труд, ефективен 

механизъм за прилагането им и контрол на изпълнението в РС Лом; 

 Вътрешни правила за защита на личните данни, съгласно 

Регламент /ЕС/ 2016/679 в РС Лом; 

 Инструкция за реда и начина на достъп за справка с електроно 

дело в ЕПЕП; 

 Вътрешни правила за контрол върху постъпване, съхраняване 

изпълнение и отчитане на чужди средства в РС Лом – допълнени и изменени; 

 ВП за случайно разпределение на делата – допълнени и изменени; 

 Правила за изплащане на възнаграждения на вещи лица, съдебни 

заседатели и свидетели – допълнени и изменени; 

 Вътрешни правила за реда и начина за предоставяне на 

информация на Държавен съдебен изпълнител при Районен съд – Лом от 

Регистъра на банковите сметки и сейфове поддържан от БНБ и за ефективен 

контрол върху оправомощени лица с право на достъп да информацията от 

Регистъра на банковите сметки и сейфове- допълнени и изменени. 

 С оглед оптимизиране на разходите и през 2019г. продължава въведения 

лимит за разходи на месец за телефонни разговори в РС - Лом, както и 

задължение за съобразяване изразходването на копирна хартия, други 

канцеларски материали и консумативи, за ползваните копирни устройства 

само за служебни цели в изпълнение на решение на ВСС.  

По отношение на разходите от външни услуги през отчетната 2019 год. е 

приподписан договорът за доставка и снабдяване с ел. енергия по свободно 

договорени цени с ЧЕЗ „Електро България” АД, както са приподписани при 

запазване на същите условия и договорите със СТМ Монтана ЕООД – за 
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наблюдение на здравното състояние на магистрати и съдебни служители, 

информиране и консултиране във връзка с безопасни условия на труд, договор 

с „Д.Д.Д.-1“ ООД – за извършване на ежемесечна дезинсекция и 

дератизационна обработка на Съдебна палата.  

 Продължава практиката на всеки три месеца Гл. счетоводител да изготвя 

отчет за направените разходи в РС Лом, като при завишаване на разходите се 

изготвя анализ с посочени причини и се предприемат сътветни мерки. 

 В изпълнение на Заповеди на Председателя на съда продължава да се 

осъществява контрол от страна на гл. счетоводител за сравнение на общата 

сума на извършените транзакции от ПОС терминалите и сумата осчетоводена 

по транзитната сметка; назначена е комисия, която ежемесчно извършва 

проверка за правилното събиране на държавните такси по делата, упражнява 

се постоянен контрол от гл. счетоводител за постъпването на държавните 

такси по новообразуваните дела по сметка на РС Лом.  

Главният счетоводител извършва проверка преди образуване на дело, 

дали държавните такси са правилно определени и внесени по сметката на съда, 

като проверката се удостоверява, чрез поставяне на нарочен печат. 

 Съдебните служители се атестират ежегодно от постоянно действаща 

комисия съобразно правилата на чл.158 и сл. от ПАС. 

   

 Повишаването на доверието в съдебната система, заздравяването на 

накърнения престиж и възвръщането вярата на хората в правосъдието 

несъмнено зависят и от постоянното самоусъвършенстване на всеки отделен 

съдия и съдебен служител в професионален аспект.  

Последното е свързано освен с проучване на практиката по всеки 

конкретен казус, но и с участия в обучения, семинари, работни срещи. 

Крайната цел е да се осигури не само предвидимост на правораздаването, чрез 

уеднаквяване на съдебната практика, но и да се създадат условия, които 

гарантират точно и еднакво прилагане на законите спрямо всички. Следва да 

се отбележи, че с годините програмата на НИП за обучение на съдебните 

служители е крайно недостатъчна. Броят на обучителните семинари в НИП  

постоянно намалява и същите са предимно за служители в прокуратурите или 

за служители в Апелативни районни различни от Софийски апелативен район, 

като това е причина за по- малкото участие на съдебни служители от Районен 

съд – Лом.   

Необходимо е да се насърчават съдиите и служителите да проявяват 

активност в тази насока. Част от съдебните служители – в зависимост от 
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заеманата длъжност и спецификата на работата си, задължително са 

преминали през съответни обучения за повишаване на квалификацията, за 

работа в екип, работа с граждани, работа с деловодни програми, работа със 

звукозаписна техника и т.н.  

Ползотворно е всички служители да вземат участие в тези формати, като 

за това на вътрешната страница на съда се осигурява достъп до НИП и всеки 

служител, може да се запознае с предлаганите обучения и да заяви желание за 

участие.   

 И през отчетната 2019г. дейността по обучение и повишаване на 

квалификацията на съдиите и служителите, работещи в РС - Лом. 

 Съдия Албена Миронова е участвала в следните обучения: 

„Обезщетение по застрахователни правоотношения" и  „Английски език, ниво 

В2“. 

 Съдия Боряна Александрова е участвала в следните обучения: 

„Физикохимически изследвания, ДНК-анализ, изследване на компютърни 

системи и мрежови устройства и изследване на комуникационни и елекнронни 

устройства", „Обезщетение по застрахователни правоотношения" и е 

присъствала в Конференция с международно участие "Българското 

правосъдие за деца тридесет години след Конвенцията за правата на детето". 

 Съдия Иван Йорданов е участвал в следните обучения: „Домашно 

насилие-правн и психологични аспекти“, „Въведение във философията на 

възстановителното правосъдие: принципи, практики и приложение в 

наказателното производство и гражданскоправен контекст", в Задължително 

въвеждащо обучение на новоназначени съдии в районните съдилища 

"Гражданси процес". 

 През отчетната 2019г. продължи и дейността по обучение и повишаване 

на квалификацията на съдебните служители работещи в РС - Лом, за което се 

води специален регистър.  

Съдебен секретар Анетка Рангелова  е участвала в обучение на НИП на 

тема „Електронна услуга за подаване на заявленвия за издаване на заповед за 

изпълнение по реда на чл.410 от ГПК“. 

Съдебен деловодител Пенка Кънева  е участвала в обучение на НИП на 

тема „Електронна услуга за подаване на заявленвия за издаване на заповед за 

изпълнение по реда на чл.410 от ГПК“. 

Системен администратор Пламен Дончев е участвал в обучение на НИП 

на тема „Електронна услуга за подаване на заявленвия за издаване на заповед 

за изпълнение по реда на чл.410 от ГПК“. 
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Съдебен деловодител Роза Стефанова е участвала в "Начално обучение 

на съдебни служители" в НИП. 

 Ежегодно, като част от годишната програма за дейността на ВСС  в РС 

Лом се провежда "Ден на отворените врати", организират се посещения на 

ученици в Съдебната палата и съдебните зали.  

 През отчетната 2019 година, предвид кадровата необезпеченост на съда 

се наложи да се прекрати участието на РС – Лом в образователната програма 

„Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени 

съдилища и прокуратури”, съгл. Решение №44/30.07.2015год. на ВСС.  

 

ІV. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА  

 

През отчетната 2019г. съдебните състави в Районен съд гр.Лом са 

разглеждали граждански и наказателни дела, съгласно въведената 

специализация по материя, както следва: 

 100% на всички съдии при разпределянето на заповедни 

производства; 

 100% на всички съдии при разпределянето на делата /граждански и 

наказателни/ - по дежурство; 

 На съдия Албена Миронова са определени 100% при 

разпределянето на граждански дела и 20 % при разпределянето на 

наказателни дела; 

 на съдия Борислава Славчева са определени 100% при 

разпределянето на наказателни дела и 20 % при разпределянето на 

граждански дела; 

 на съдия Боряна Александрова са определени 100% при 

разпределянето на граждански дела и 20 % при разпределянето на 

наказателни дела; 

 на съдия Иван Йорданов са определени 100% при разпределянето 

на наказателни дела и 20 % при разпределянето на граждански дела; 

  

 В началото на периода, до 18.09.2019 г., от шестима по щат, са 

правораздавали трима съдии, от м. октомври до края на месец ноември – 

четирима съдии, а до края на годината – отново трима.  

Във връзка с предстоящо излизане в отпуск за бременност и раждане, 

съдия Борислава Славчева Борисова е изключена от програмата за случайно 

разпределение на делата, считано от 01.10.2019г. 
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1. Брой постъпили и за разглеждане всичко дела за отчетната 

2019 година и сравнение с отчетните 2018 г .и 2017 г. (приложение 1) 

 

През отчетната 2019 год. в РС Лом са постъпили общо 2770 дела, от тях 

– 2193 граждански дела и 577– наказателни дела.  

Висящи  в началото на периода са били общо 493 дела, от които 376 

граждански и 117 наказателни.  

Всичко за разглеждане дела през 2019 год. – 3263 дела, от които 2569 

граждански и 694 наказателни дела.  

 

През предходната 2018 год. в РС Лом са постъпили общо 3 260 дела, от 

тях – 2713 граждански дела и 547– наказателни дела.  

Висящи  в началото на периода са били общо 354 дела, от които 255 

граждански и 99 наказателни.  

Всичко за разглеждане дела през 2018 год. – 3614, от които 2968 

граждански и 646 наказателни дела.  

 

През 2017 год. в РС Лом са постъпили общо 4004 дела, от тях – 3295 

граждански дела и 709 – наказателни дела.  

Висящи  в началото на периода са общо 292 дела, от които 199 

граждански и 93 наказателни.  

Всичко за разглеждане дела през 2017 год. – 4300, от които 3494 

граждански и 806 наказателни дела.  
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От горните данни е видно, че през отчетната 2019г. продължава 

тенденцията на намаляване постъпилите граждански дела спрямо предходните 

2018 год. и 2017 год.  

По отношение на наказателните дела се наблюдава леко увеличение на 

броя както на постъпилите, така и на делата за разглеждане от предходната 

2018г., но постъпилите дела са все още значително по-малко, отколкото през 

сравнителната 2017 год. 

 

 
 

2. Брой свършени всичко дела за отчетната 2019 година 

(приложение 1) 

През отчетната 2019 год. в РС Лом са свършени общо 2696 дела, от 

които – 2344 дела  в тримесечен срок, или 87 % от делата.  

От наказателните дела са свършени 579 дела, от които в тримесечен срок 

– 427 дела, или 74 % от делата. Със съдебен акт по същество са приключили 

420 дела и са останали висящи в края на периода 115 дела. Обжалвани или 

протестирани са 60 дела.  

От гражданските дела са свършени общо 2117 граждански дела от 

всички видове. От тях в 3 – месечен срок са свършени 1917 дела или 91%.  

Висящи в края на отчетния период са общо 452 дела. Със съдебен акт по 

същество са решени 1903 дела, от които обжалвани са 66 съдебни акта. 
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За сравнение през предходната 2018 год. в РС Лом са свършени общо 

3121 дела, от които – 2801 дела  в тримесечен срок, или 90 % от делата.  

От наказателните дела са свършени 529 дела, от които в тримесечен срок 

– 394 дела, или 74 % от делата. Със съдебен акт по същество са приключили 

385 дела и са останали висящи в края на периода 117 дела. Обжалвани или 

протестирани са 93 дела.  

От гражданските дела са свършени общо 2591 граждански дела от 

всички видове. От тях в 3 – месечен срок са свършени 2407 дела или 93%.  

Висящи в края на отчетния период са общо 376 дела. Със съдебен акт по 

същество са решени 2298 дела, от които обжалвани са 72 съдебни акта. 
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През 2017 год. в РС Лом са свършени общо 3946 дела, от които – 3651 

дела  в тримесечен срок, или 92,5 % от делата.  

От наказателните дела са свършени 707 дела, от които в тримесечен срок 

– 627 дела, или 88,6 % от делата. Със съдебен акт по същество са приключили 

543 дела и са останали висящи в края на периода 99 дела. Обжалвани или 

протестирани са 98 дела.  

От гражданските дела са свършени общо 3239 граждански дела от 

всички видове. От тях в 3 – месечен срок са свършени 3024 дела или 93%.  

Висящи в края на отчетния период са общо 255 дела. Със съдебен акт по 

същество са решени 3006 дела, от които обжалвани са 79 съдебни акта. 
 

 
 

 Тези данни ясно показват устойчивото намаление на общия брой на 

постъпилите дела, продължаващо и през настоящата 2019 год.  

Това е изразено особено при гражданските спрямо предходната 2018 

год. Следва да се отбележи лекото увеличение - на общия брой на постъпилите 

наказателни дела спрямо предходната 2018г., при запазване на същия 

сравнително висок дял на решените в тримесечен срок дела спрямо 2017 год., 

въпреки, че при сравняваните три отчетни периода, а именно 2017, 2018г и 

2019г. съдът е работил с намален наполовина съдийски състав и при 

действителна „свръхнатовареност“. 

 2017 год. е единстваната и последна сравнителна година, в която съдът 

макар и през първите девет месеца, но е работил в състав от шестима съдии.  

 

3. Справка по съдии всичко дела - граждански и наказателни за 

отчетната 2019 г. (приложение 3 и 6) 



ОТЧЕТЕН ДОКЛАД за дейността на Районен съд гр.Лом през 2019г. 
 

 34 

Разгледани и свършени дела и натовареност  

на съдия Албена Миронова за периода от 01.01.до 31.12.2019г.-12м. 

 

година 
вид дело/ 

показател 

общо 

разгледани 

дела 

общо свършени дела свършени 

в 3-

месечен 

срок 

% 

ср. 

натовареност 

на база 

разгледани 

дела 

ср. 

натовареност 

на база 

свършени 

дела 

решени 

по 

същество 

прекратени 

2
0

1
9

г.
 

граждански 

дела 
934 622 67 654 95% 

87,75 64,83 
наказателни 

дела 
119 68 21 76 85,3% 

2
0

1
8

г.
 

граждански 

дела 
1004 740 85 767 93% 

95,25 79,16 
наказателни 

дела 
139 95 30 86 68,8% 

2
0

1
7

г.
 

граждански 

дела 
796 670 53 661 83% 

81,17 72,33 
наказателни 

дела 
178 116 29 112 63% 

 

Разгледани и свършени дела и натовареност  

на съдия Борислава Славчева за периода от 01.01.до 29.11.2019г. – 11м. 

 

година 
вид дело/ 

показател 

общо 

разгледани 

дела 

общо свършени дела свършени 

в 3-

месечен 

срок 

% 

ср. 

натовареност 

на база 

разгледани 

дела 

ср. 

натовареност 

на база 

свършени 

дела 

решени 

по 

същество 

прекратени 

2
0
1
9
г
. 

граждански 

дела 
612 532 61 551 93% 

86,18 82,54 
наказателни 

дела 
336 234 81 197 62,5% 

2
0
1

8
г.

 граждански 

дела 
859 694 87 738 94,5% 

99,75 85,83 
наказателни 

дела 
338 163 86 188 75,5% 

2
0
1
7

г.
 граждански 

дела 
757 639 34 639 84% 

78,58 69,17 
наказателни 

дела 
186 118 39 145 78% 
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Разгледани и свършени дела и натовареност  

на съдия Боряна Александрова за периода от 01.01.до 31.12.2019г. – 12м 

 

годин

а 

вид дело/ 

показател 

общо 

разгледа

ни дела 

общо свършени 

дела свършен

и в 3-

месечен 

срок 

% 

ср. 

натовар

еност на 

база 

разгледа

ни дела 

ср. 

натоварено

ст на база 

свършени 

дела 

решени 

по 

съществ

о 

прекрате

ни 

2
0
1

9
г
. 

гражданск

и дела 
879 646 76 599 83% 

84,16 69,66 
наказател

ни дела 
131 87 27 94 82,4% 

2
0
1

8
г.

 гражданск

и дела 
964 743 103 781 92,3% 

91,41 80,42 
наказател

ни дела 
133 97 22 101 85% 

2
0
1
7
г.

 

гражданск

и дела 
755 652 52 664 88% 

77,92 72,08 
наказател

ни дела 
180 124 37 144 80% 

 

 

Разгледани и свършени дела и натовареност 

на съдия Иван Йорданов за периода от 01.10.до 31.12.2019г.- 3м. 

 

година 
вид дело/ 

показател 

общо 

разгледани 

дела 

общо свършени дела свършени 

в 3-

месечен 

срок 

% 

ср. 

натовареност 

на база 

разгледани 

дела 

ср. 

натовареност 

на база 

свършени 

дела 

решени 

по 

същество 

прекратени 

2
0

1
9

г.
 

граждански 

дела 
144 103 10 113 100% 

84 58 

наказателни 

дела 
108 31 30 60 98,4% 
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V. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА – 2019 година.  

СЪПОСТАВКА С ПРЕДХОДНИТЕ ГОДИНИ – 2018 и 2017 год.  

ОБЩО ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД,  

ОБЩО СВЪРШЕНИ ДЕЛА И РЕШЕНИ ПО СЪЩЕСТВО ПО 

СЪДИИ. 

 

В началото на отчетния период до 18.09.2019г. в Районен съд - Лом от 6 

бр. по щат, са правораздавали 3 съдии. Считано от 18.09.2019г. до 29.11.2019г. 

са праворазвадавали 4 съдии, като от 30.11.2019г. до края на отчетния период 

31.12.2019г. отново са правораздавали трима съдии. 

Случайното разпределение на делата с ЦСРД се извършва при 

определени: 

 100% на всички съдии при разпределянето на заповедни 

производства; 

 100% на всички съдии при разпределянето на делата /граждански и 

наказателни/ - по дежурство; 

 на съдия Албена Миронова са определени 100% при 

разпределянето на граждански дела; 

 В ЦСРД на съдия Борислава Славчева са определени 20 % при 

разпределянето на граждански дела; 

 В ЦСРД на съдия Боряна Александрова са определени 100% при 

разпределянето на граждански дела; 

На 18.09.2019г. всъпи в длъжност „съдия“ Иван Пламенов Йорданов и 

след проведено Общо събрание на съдиите на 20 септември 2019г. са взети 

следните решения: 

 Считано от 01.10.2019г. да се разпределят новообразувани дела 

чрез ЦСРД на съдия Иван Пламенов Йорданов при определени в 

програмата 20 % при разпределянето на граждански дела; 

 Във връзка с представено медицинско удостоверение, относно 

ползване на отпуск поради бременност и раждане, считано от от 

01.10.2019год. да не се разпределят новообразувани дела чрез 

ЦСРД на съдия Борислава Славчева Борисова с изключение на 

делата „по дежурство“и заповедните производства.  

 

1. Постъпили дела 

 През отчетната 2019 г. в РС - Лом са постъпили общо 2 193 граждански 

дела.  
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От тях: 431 са граждански дела по общия ред, 25 дела по чл.310 от ГПК 

– бързо производство, 3 административни дела по ЗСПЗЗ, които се разглеждат 

по реда на АПК, 232 частни граждански дела, 1502 заповедни производства и 

1 бр. други граждански дела. 

През предходната 2018 г. в РС - Лом са постъпили общо 2713 

граждански дела. От тях: 507 са граждански дела по общия ред, 38 дела по 

чл.310 от ГПК – бързо производство, 26 административни дела по ЗСПЗЗ, 

които се разглеждат по реда на АПК, 220 частни граждански дела, 1921 

заповедни производства и 1 бр. други граждански дела. 

През 2017 г. в РС - Лом са постъпили общо 3295 граждански дела. От 

тях: 362 са граждански дела по общия ред, 52 дела по чл.310 от ГПК – бързо 

производство, 14 административни дела по ЗСПЗЗ, които се разглеждат по 

реда на АПК, 219 частни граждански дела и 2648 заповедни производства. 

 Видно от горното, налице е устойчиво намаляване на общия брой 

постъпили дела – по-малко с 520 дела отколкото през предходната 2018 

година и по-малко с 1102 бр. дела отколкото през 2017 год. Намаляването е 

при всички видове дела. Това се дължи главно на икономическата и 

демографската ситуация в региона, но следва да се отчете и критичния 

недостиг на съдии в Районен съд Лом, което води до забавено разглеждане на 

някои видове дела, а от там –намалява доверието на гражданите в съдебното 

решаване на спорове.  
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2. Висящи в началото на периода и всичко за разглеждане. 

 

През отчетната 2019г. в РС - Лом е имало за разглеждане общо 2569 

граждански дела, от тях 376 бр. дела висящи в началото на периода, 4 бр. дела 

продължили под същия номер и 2189 новопостъпили през отчетната година. 

За сравнение през 2018г. в РС - Лом е имало за разглеждане общо 2968 

граждански дела, от тях 255 бр. дела висящи в началото на годината, 4 бр. дела 

продължили под същия номер и 2709 общо новообразувани през отчетната 

година. 

През 2017г. в РС - Лом е имало всичко за разглеждане 3494 граждански 

дела, от тях 199 бр. дела висящи в началото на годината, 3 бр. дела 

продължили под същия номер и 3292 общо новообразувани през отчетната 

година. 
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Потвърждава се общият извод за устойчиво намаляване на всички 

постъпили дела в сравнение с предходните две години. Това  се отнася и към 

делата общо за разглеждане.  

Трайна е и тенденцията на увеличаване броя на делата, останали висящи 

в началото на периода – 376, което е със 121 дела повече, отколкото през 

предходната 2018 год. и със 199 дела /близо два пъти/ повече отколкото през 

2017 год.  

В сравнение с 2019 год., през 2017 год. два пъти повече са били и 

съдиите в ЛРС.  
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3. Срокове за приключване на гражданските дела. 

През отчетната 2019г. са свършени общо 2117 граждански дела от  

всички видове. От тях в 3 – месечен срок са свършени 1947 дела или 91%. 

Висящи в края на отчетния период са общо 452 дела. 

През предходната 2018г. са свършени общо 2592 граждански дела от 

всички видове. От тях в 3 – месечен срок са свършени 2407 дела или 93%. 

Висящи в края на отчетния период са общо 376 дела. 

През 2017г. са свършени общо 3239 граждански дела от всички видове. 

От тях в 3 – месечен срок са свършени 3024 дела или 93%. Висящи в края на 

отчетния период са общо 255 дела. 

През отчетната 2019г. от общо свършените 2117 граждански дела,  със 

съдебен акт по същество са свършени 1903 дела.  

От общо свършените 2591 граждански дела през предходната 2018г.,  

със съдебен акт по същество са свършени 2298 дела.  

През отчетната 2017г. от общо свършените 3239 граждански дела, със 

съдебен акт по същество са свършени 3006 дела. 

Процентът на свършените в 3 месечен срок дела е висок - 91%, което се 

обуславя основно от броя на заповедните производства, подлежащи на 

разглеждане в кратък срок и спазването на този срок от страна на съдиите.  

Въпреки кадровата необезпеченост, но поради намалението и на делата, 

остава сравнително висок процентът на свършените в тримесечен срок дела 

спрямо предходните отчетни периоди – 2018 год. и 2017 год.  
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От справката за времетраенето на размяната на книжата по делата се 

установява, че за гражданските дела по общия ред, по 9 дела е бил необходим 

1 месец, по 22 дела – 2 месеца, по 28 дела – 3 месеца и по 193 дела – над 3 

месеца.  

За производствата по чл.310 от ГПК – по 2 дела – 1 месец, по 12 дела – 2 

месеца, 2 дела – 3 месеца и 4 дела – над 3 месеца.  

 

 

 

Времетраене на размяна на книжата 

година За граждански дела по общия ред За производства по чл.310  от 

ГПК 

 1м. 2м. 3м Над 3м. 1м. 2м. 3м Над 

3м. 

2019 9 22 28 193 2 12 2 4 

2018 9 32 44 128 5 25 3 1 

2017 116 73 56 47 19 19 5 6 

 

Основните причини за забавяне процеса на размяна на книжата по 

всички видове граждански дела са свързани с необходимостта от призоваване 

на ответниците по реда на чл.47 от ГПК, респ. назначаване на особен 

представител, с произнасянето на съдията-докладчик по молби за 

продължаване срока за отстраняване нередовностите на исковите молби, по 

молби за предоставяне на правна помощ и по молби за конституиране на трети 

лица-помагачи, както и с приемането на насрещни искове.  

При извършените проверки на дейността на съдиите разглеждащи 

граждански дела през изминалата година не е констатирано необосновано 

забавяне при администрирането на делата в процеса на размяна на книжата, 

което налага извода, че причините са обективни. 

 

4. Разгледани по видове (приложение 2), с оглед предмета 

граждански дела по общия ред са, както следва: 

 

4.1. Всичко дела за разглеждане по искове по Семейния кодекс, 

ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ,  
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През 2019 г. делата за разглеждане в тази група са общо 263, от които 

останали несвършени от предходни години са били 51 броя и постъпили през 

годината са 212 броя, 5 бр. от тях – по подсъдност.  

От общо постъпилите 212 граждански дела в тази група, по искове за 

развод и недействителност на брака 39 дела, искове по СК – развод по взаимно 

съгласие 38 дела, искове по СК – издръжка и изменение 21 дела. Постъпилите 

дела по Закона за защита от домашното насилие са общо 41 дела.  

В тази група общо свършените дела са 211 дела – или 80,2% от делата за 

разглеждане. От тях по 138 дела искът е уважен изцяло, по 14 дела искът е 

уважен отчасти, по 5 дела е отхвърлен. Общо 54 дела са прекратени, като от 

тях 2 по спогодба и 52 по други причини.  

Останали несвършени в края на отчетния период са общо 52 броя.  

От общо свършените дела  211 дела, 165 дела, или  78,2% са свършени в 

срок до 3 месеца.  

От постановените съдебни актове са обжалвани 9 дела – или 4,3%.  

През предходната 2018 г. делата за разглеждане в тази група са общо 

312, от които останали несвършени от предходни години са били 49 броя и 

постъпили през годината са 260 броя, 3 бр. от тях – по подсъдност.  

От общо постъпилите 263 граждански дела в тази група, по искове за 

развод и недействителност на брака 26 дела, искове по СК – развод по взаимно 

съгласие 50 дела, искове по СК – издръжка и изменение 23 дела. Постъпилите 

дела по Закона за защита от домашното насилие са общо 27 дела. 

СК В тази група дела общо свършилите са 261 дела – или 84% от делата 

за разглеждане. От тях по 203 дела искът е уважен изцяло, по 8 дела искът е 

уважен отчасти, по 5 дела е отхвърлен. Общо 45 дела прекратени, като от тях 

15 по спогодба и 30 по други причини.  

Останали несвършени в края на отчетния период са общо 51 броя.  

СК От общо свършените дела 261 дела, 185 дела, или  70,9% са 

свършени в срок до 3 месеца.  

Постановените съдебни актове са обжалвани по 9 дела – или 3,4%.  

През 2017 г. делата за разглеждане в тази група са били общо 239, от 

които останали несвършени от предходни години са били 32 броя и постъпили 

през годината са 207 броя.  

От общо постъпилите 207 граждански дела в тази група, по искове за 

развод и недействителност на брака 29 дела, искове по СК – развод по взаимно 

съгласие 32 дела, искове по СК – издръжка и изменение 23 дела. Постъпили 

дела по Закона за защита от домашното насилие са общо 20 дела. 
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По тази група дела общо свършилите са 190 дела – или 79,5%, от които 

по 140 дела искът е уважен изцяло, по 12 дела искът е уважен отчасти, по 3 

дела искът е отхвърлен, общо 35 дела прекратени, като от тях 9 по спогодба и 

26 по други причини.  

Останали несвършени в края на отчетния период са общо 49 броя.  

От общо свършените дела 190 дела, 136 дела са свършени до 3 месеца 

което е 71,6% от всички свършени дела.  

Постановените съдебни актове са обжалвани по 8 дела – или 4%.  

 

Видно от горните данни, броят на постъпилите дела от тази група е 

сравнитлно устойчив. Има намаляване спрямо предходната 2018 год., но ръст 

спрямо 2017 год.  

Въпреки намаления съдийски състав и сравнително големия брой на 

делата за разглеждане и свършените дела от тази група, в сравнение с 

предходните години, има съществено увеличение на приключилите в 3-

месечен срок дела  със 7,3 % в сравнение с предходната 2018 год. Това се 

дължи на особено отговорното отношение на съдиите към делата от тази група 

– предвид вида на защита, който се търси по тях.  

 

4.2. Всичко дела за разглеждане по облигационните искове в това 

число: облигационни искове между съсобственици, облигационни искове 

от и срещу владелец, искове по ЗОДОВ, искове за обезщетение от 

неприлагане на правото на ЕС, искове по ЗЗДискр., искове по ЗЗПотр. 

Искове по КЗ. 

През 2019 год. делата за разглеждане в тази група са общо 103 бр.  

От тях останали несвършени от предишен период са 57 бр. дела, а 

постъпили за периода – 46 бр., от които: 39 бр. новообразувани дела и 7бр. – 

по подсъдност. Няма дела продължаващи под същия номер.  

От общо постъпилите 46 бр. през 2019 год. граждански дела в тази 

група, няма облигационни искове между съсобственици, няма искове по 

ЗОДОВ, а 9 дела са по КЗ. Останалите 37 дела са облигационни.  

От общо свършилите в групата 36 бр. дела /35%/, по 9 бр. дела искът е 

уважен изцяло, по 3 бр. дела искът е уважен отчасти, по 9 бр. дела искът е 

отхвърлен, няма дело, прекратено по спогодба. 15 бр. дела са прекратени по 

други причини.  

Останали несвършени в края на отчетния период са общо 67 броя.  
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От общо свършените 36  дела, 10 бр. дела, са свършени в срок до 3 

месеца – 28%.  Постановените съдебни актове са обжалвани по 15 дела.  

 

През предходната 2018 год. делата за разглеждане в тази група са общо 

85 бр.  

От тях останали несвършени от предишен период са 38 бр. дела, а 

постъпили през периода – 47 бр., от които: 44 бр. новообразувани дела, 2бр. – 

по подсъдност и 1 бр. дело – продължаващо под същия номер.  

От общо 44 бр. новообразувани през 2018 год. граждански дела в тази 

група, 1 дело е по облигационни искове между съсобственици, 3 дела са 

искове по ЗОДОВ, 5 дела – по КЗ и останалите 35 дела са облигационни.  

От общо свършилите в групата 28 бр. дела /33%/, по 10 бр. дела искът е 

уважен изцяло, по 5 бр. дела искът е уважен отчасти, по 4 бр. дела искът е 

отхвърлен, 1 бр. дело е прекратено по спогодба и 8 бр. дела са прекратени по 

други причини.  

Останали несвършени в края на отчетния период са общо 57 броя.  

От общо свършените 28 дела, 6 бр. дела /21%/, са свършени в срок до 3 

месеца.  Постановените съдебни актове са обжалвани по 12 дела.  

За 2017 год. делата за разглеждане в тази група са общо 79 бр. От тях 

останали несвършени от предишен период са 25 бр. дела, а постъпили през 

периода – 54 бр., от които: 52 бр. новообразувани дела, 1 бр. – по подсъдност и 

1 бр. дело – върнато за разглеждане под нов номер.  

От общо 52 бр. новообразувани през 2017 год. граждански дела в тази 

група, 2 дела са облигационни искове между съсобственици, 2 дела искове по 

ЗОДОВ, облигационен иск от/срещу владелец – 1 дело, 5 дела -- по КЗ и 

останалите 42 дела са облигационни.  

От общо свършилите в групата 41 бр. дела /52%/, по 20 бр. дела искът е 

уважен изцяло, по 3 бр. дела искът е уважен отчасти, по 6 бр. дела искът е 

отхвърлен, 1 бр. дело е прекратено по спогодба и 11 бр. дела са прекратени по 

други причини.  

Останали несвършени в края на отчетния период са общо 38 броя.  

От общо свършените 41 дела, 13 дела /30%/, са свършени в срок до 3 

месеца.  Постановените съдебни актове са обжалвани по 10 дела.  

 

Видно от горните данни, броят на постъпилите дела от тази група е 

сравнително устойчив спрямо предходната 2018 год. Има незначително 
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намаляване– с 1 дело. Продължава тенденцията за намаляване на постъпилите 

дела спрямо 2017 год.  

Продължава и се задълбочава увеличението на останалите несвършени 

дела в края на периода.  

Въпреки това, решените дела от групата за 2019 год. – 36 бр. дела, са 

значително повече, отколкото през предходната 2018 год. /28 бр. дела/ и се 

доближават до решените през последната година от разглежданите, 2017 год. 

/41 бр. дела/. Както вече се посочи, 2017 год. е последната, през която /в 

първите 9 месеца/ са били заети и шестте съдийски длъжности.  

По-висок в сравнение с 2018 год., като се доближава до показателите от 

2017 год. е и броят на делата, решени в тримесечен срок.  

 

4.3. Всичко дела за разглеждане по вещните искове по Закона за 

собствеността.  

През 2019 год. делата за разглеждане в тази група са общо 43 бр.  

От тях останали несвършени от предишен период са 22 бр. дела, а 

постъпили през периода – 21 бр., от които: 20 бр. новообразувани дела и 1 

върнато за ново разглеждане под нов номер.  

От общо свършилите в групата 17 бр. дела, което е 39,5%, по 7 бр. дела 

искът е уважен изцяло,по 3бр. дела иска е уважен отчасти и по 4 бр. дела 

искът е отхвърлен, 0 бр. е пракатено по спогодба и 3 бр. дела са прекратени по 

други причини.  

Останали несвършени в края на отчетния период са общо 26 броя или 

60,4%.  

От общо свършените 17 дела, 3 бр. дела, или 17,6% са свършени в срок 

до 3 месеца.  Постановените съдебни актове са обжалвани по 9 бр. дела.  

През предходната 2018 год. делата за разглеждане в тази група са общо 

33 бр.  

От тях останали несвършени от предишен период са 20 бр. дела, а 

постъпили през периода – 13 бр., от които: 13 бр. новообразувани дела.  

От общо свършилите в групата 11 бр. дела, което е 33,3%, по 5 бр. дела 

искът е уважен изцяло, по 2 бр. дела искът е отхвърлен, 1бр. е пракатено по 

спогодба и 3 бр. дела са прекратени по други причини.  

Останали несвършени в края на отчетния период са общо 22 броя или 

66,6%.  

От общо свършените 11 дела, 3 бр. дела, или 27,7% са свършени в срок 

до 3 месеца.  Постановените съдебни актове са обжалвани по 7 бр. дела.  
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През 2017 год. делата за разглеждане в тази група също са били общо 33 

бр. От тях останали несвършени от предишен период са 18 бр. дела, а 

постъпили през периода – 15 бр., от които: 13 бр. новообразувани дела, 1 бр. – 

за продължаване под същия номер и 1 бр. дело – върнато за разглеждане под 

нов номер.  

От общо свършилите в групата 13 бр. дела, което е 39,4%, по 5 бр. дела 

искът е уважен изцяло, по 1 бр. дела искът е уважен отчасти, по 3 бр. дела 

искът е отхвърлен и 4 бр. дела са прекратени по други причини.  

Останали несвършени в края на отчетния период са общо 20 броя или 

60,6%.  

От общо свършените 13 дела, 3 бр. дела, или 23,1% са свършени в срок 

до 3 месеца.  Постановените съдебни актове са обжалвани по 9 бр. дела.  

 

При делата от тази група е налице увеличение в процентно съотношение 

на решените дела през отчетния период спрямо тези за предходните две 

години, при сравнителна устойчивост в броя на делата. Броят на решените 

дела е също увеличен в сравнение и с двете предходни години. Увеличено е и 

постъплението на вещни искове.  

 

4.4. Всичко дела за разглеждане по искове за съдебна делба и 

искове по ЗН  

През 2019год. делата за разглеждане в тази група са общо 101 бр.  

От тях останали несвършени от предишен период са 75 бр. дела, а 

постъпили през периода – 26 бр., от които: 23 бр. новообразувани дела, 3 бр. – 

за продължаване под същия номер и 0 бр. дело – върнато за разглеждане под 

нов номер и 1 бр. получени по подсъдност.  

От общо свършилите в групата 28 бр. дела, което е 27,7 %, по 12 бр. дела 

искът е уважен изцяло, по 0 бр. дела искът е уважен отчасти, по 1 бр. дела 

искът е отхвърлен и 2 бр. дело прекратено по спогодба и 13 бр. дела са 

прекратени по други причини.  

Останали несвършени в края на отчетния период са общо 73 броя или 

72,2%.  

От общо свършените 28 дела, 4 бр. дела /14,2%/ са свършени в срок до 3 

месеца.  Постановените съдебни актове са обжалвани по 8 бр. дела.  
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През предходната 2018 год. делата за разглеждане в тази група са общо 

104 бр.  

От тях останали несвършени от предишен период са 63 бр. дела, а 

постъпили през периода – 41 бр., от които: 37 бр. новообразувани дела, 2 бр. – 

за продължаване под същия номер и 2 бр. дело – върнато за разглеждане под 

нов номер.  

От общо свършилите в групата 29 бр. дела, което е 27,9 %, по 13 бр. дела 

искът е уважен изцяло, по 1 бр. дела искът е уважен отчасти, по 2 бр. дела 

искът е отхвърлен и 1бр. дело прекратено по спогодба и 12 бр. дела са 

прекратени по други причини.  

Останали несвършени в края на отчетния период са общо 76 броя или 

73%.  

От общо свършените 29 дела, едно е свършено в срок до 3 месеца.  

Постановените съдебни актове са обжалвани по 13 бр. дела.  

За сравнение през  2017 год. делата за разглеждане в тази група са общо 

96 бр.  

От тях останали несвършени от предишен период са 59 бр. дела, а 

постъпили през периода – 37 бр., от които: 33 бр. новообразувани дела, 1 бр. 

дело – постъпило по подсъдност, 2 бр. – за продължаване под същия номер и 1 

бр. дело – върнато за разглеждане под нов номер.  

От общо свършилите в групата 33 бр. дела, което е 34,3%, по 19 бр. дела 

искът е уважен изцяло, по 1 бр. дела искът е уважен отчасти, по 3 бр. дела 

искът е отхвърлен, 3 бр. дела са приключили със спогодба и 7 бр. дела са 

прекратени по други причини.  

Останали несвършени в края на отчетния период са общо 63 броя или 

65,6%, като тук са включени и делата с решение по допускане на делбата. От 

общо свършените 33 дела, 1 бр. дело е свършено в срок до 3 месеца.  

Постановените съдебни актове са обжалвани по 10 бр. дела.  

От изложеното може да се направи извод, че за отчетната година са 

постъпили по-малко дела за съдебни делби в сравнение с предходните 2018 г. 

и  2017г., като се запазва броя на решените дела, в сравнение с предходни 

години.  

Следва да се има предвид, че в нерешените дела от тази група за 

отчетния период са включени и делбите с приключила първа фаза по 

допускане на делбата.  

 

4.5. Всичко дела за разглеждане по Установителни искове 
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През 2019 год. делата за разглеждане в тази група са общо 286 бр.  

От тях останали несвършени от предишен период са 144 бр. дела, а 

постъпили през периода – 142 бр., от които: 138 бр. новообразувани дела и 4 

бр. дело – по подсъдност.  

От общо свършилите в групата 90 бр. дела, което е 31,4%, по 38 бр. дела 

искът е уважен изцяло, по 10 бр. дела искът е уважен отчасти, по 13 бр. дела 

искът е отхвърлен и 29 бр. дела са прекратени по други причини.  

Останали несвършени в края на отчетния период са общо 196 броя или 

68,5%.  

От общо свършените 90 дела, 16 бр. дела са свършени в срок до 3 месеца 

– 17,7%.  Постановените съдебни актове са обжалвани по 14 бр. дела.  

 

През предходната 2018 год. делата за разглеждане в тази група са общо 

217 бр.  

От тях останали несвършени от предишен период са 54 бр. дела, а 

постъпили през периода – 163 бр., от които: 162 бр. новообразувани дела и 1 

бр. дело – продължаващо под същия номер.  

От общо свършилите в групата 73 бр. дела, което е 33,6%, по 34 бр. дела 

искът е уважен изцяло, по 4 бр. дела искът е уважен отчасти, по 8 бр. дела 

искът е отхвърлен и 27 бр. дела са прекратени по други причини.  

Останали несвършени в края на отчетния период са общо 144 броя или 

66,4%.  

От общо свършените 73 дела, 56 бр. дела са свършени в срок до 3 месеца 

– 76,7%.  Постановените съдебни актове са обжалвани по 11 бр. дела.  

 

За 2017 год. делата за разглеждане в тази група са общо 123 бр.  

От тях останали несвършени от предишен период са 34 бр. дела, а 

постъпили през периода – 89 бр., от които: 88 бр. новообразувани дела и 1 бр. 

дело – върнато за разглеждане под нов номер.  

От общо свършилите в групата 69 бр. дела, което е 56,1%, по 46 бр. дела 

искът е уважен изцяло, по 6 бр. дела искът е уважен отчасти, по 11 бр. дела 

искът е отхвърлен, 1 бр. дело е приключило със спогодба и 5 бр. дела са 

прекратени по други причини.  

Останали несвършени в края на отчетния период са общо 54 броя или 

43,9%.  

От общо свършените 69 дела, 25 бр. дела са свършени в срок до 3 месеца 

– 54,3%.  Постановените съдебни актове са обжалвани по 13 бр. дела.  
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В групата са включени и установителните искове по заповедните 

производства. През отчетната 2019 год. са постъпили по-малко дела от тази 

група в сравнение с предходната 2018 год., но с 49 дела повече, отколкото 

през 2017 год.  

В сравнение и с двете предходни години са увеличени значително както 

броя на останалите несвършени дела в края на периода, така и броя на 

решените дела – 90 бр. за 2019 год., 73 бр. за 2018 год. и 69 за 2017 год.  

 

4.6. Всичко дела за разглеждане по исковете по Кодекса на труда, в 

това число искове за обезщетение по чл.200 от КТ, искове на работника 

или служителя за други обезщетение при непрекратено ТПО, искове за 

защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено 

наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”  

През 2019 год. делата за разглеждане в тази група са общо 14 бр.  

От тях останали несвършени от предишен период са 6 бр. дела, а 

постъпили през периода – 8 бр., от които: 7 бр. новообразувани дела и 1 по 

подсъдност.  

От новообразуваните през 2019 год. общо 8 бр. дела от групата, 2 бр. 

дела са за обезщетение по чл. 200 КТ, 2 бр. дела за по искове за защита срещу 

незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „Забележка“ и 

„Предупреждение за уволнение“.  

От общо свършилите в групата 7 бр. дела, което е 50%, по 2 бр. дела 

искът е уважен изцяло, по 2 бр. дела искът е уважен отчасти, по 0 бр. дела 

искът е отхвърлен, 1бр. са прекратени по спогодба и 2 бр. дела са прекратени 

по други причини.  

Останали несвършени в края на отчетния период са общо 7 броя или 

50%.  

От общо свършените 7 дела, 4 бр. дела са свършени в срок до 3 месеца – 

57,1%.  Постановените съдебни актове са обжалвани по 2 бр. дела.  

За сравнение през 2018 год. делата за разглеждане в тази група са общо 

23 бр.  

От тях останали несвършени от предишен период са 5 бр. дела, а 

постъпили през периода – 18 бр., от които: 18 бр. новообразувани дела.  

От новообразуваните през 2018 год. общо 18 бр. дела от групата, 2 бр. 

дела са за обезщетение по чл. 200 КТ, 1 бр. дела за по искове за защита срещу 
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незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „Забележка“ и 

„Предупреждение за уволнение“.  

От общо свършилите в групата 17 бр. дела, което е 74%, по 5 бр. дела 

искът е уважен изцяло, по 4 бр. дела искът е уважен отчасти, по 1 бр. дела 

искът е отхвърлен, 2бр. са прекратени по спогодба и 5 бр. дела са прекратени 

по други причини.  

Останали несвършени в края на отчетния период са общо 6 броя или 

26%.  

От общо свършените 17 дела, 11 бр. дела са свършени в срок до 3 месеца 

– 64,7%.  Постановените съдебни актове са обжалвани по 9 бр. дела.  

За 2017 год. делата за разглеждане в тази група са общо 19 бр.  

От тях останали несвършени от предишен период са 7 бр. дела, а 

постъпили през периода – 12 бр., от които: 12 бр. новообразувани дела.  

От новообразуваните през 2017 год. общо 12 бр. дела от групата, 3 бр. 

дела са за обезщетение по чл. 200 КТ, 4 бр. дела за по искове за защита срещу 

незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „Забележка“ и 

„Предупреждение за уволнение“.  

От общо свършилите в групата 14 бр. дела, което е 73,7%, по 1 бр. дела 

искът е уважен изцяло, по 4 бр. дела искът е уважен отчасти, по 6 бр. дела 

искът е отхвърлен и 3 бр. дела са прекратени по други причини.  

Останали несвършени в края на отчетния период са общо 5 броя или 

26,3%.  

От общо свършените 14 дела, 6 бр. дела са свършени в срок до 3 месеца 

– 42,9%.  Постановените съдебни актове са обжалвани по 13 бр. дела. 

 

Налице е намаляване на делата за разглеждане в групата в сравнение с 

двете предходни години, като същевременно са намалени и броят, и процентът 

на решените дела. Процентно решените в 3-месечен срок дела са повече 

отколкото през 2017 год., но по-малко от 2018 год.   

 

4.7. Всичко дела за разглеждане от административен характер  

През 2019 год. делата за разглеждане в тази група са общо 8 бр.  

От тях останали несвършени от предишен период са 5 бр. дела, а 

постъпили през периода – 3 бр., от които: 2 бр. новообразувани дела и 1 бр. 

дело – продължаващо под същия номер.  
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От общо свършилите в групата 4 бр. дела, няма дела, по които  искът е 

уважен изцяло или отчасти, по 3 дела искът е отхвърлен и 1 бр. дело е 

прекратено по други причини.  

Останали несвършени в края на отчетния период са общо 4 броя или 

50%.  

От общо свършените 4 дела, няма дела свършени в срок до 3 месеца. 

Постановените съдебни актове са обжалвани по 2 бр. дела. 

За сравнение през 2018 год. делата за разглеждане в тази група са общо 

39 бр.  

От тях останали несвършени от предишен период са 13 бр. дела, а 

постъпили през периода – 26 бр., от които: 3 бр. новообразувани дела и 23 бр. 

дело – изпратени по подсъдност.  

От общо свършилите в групата 34 бр. дела, което е 87%, по 4 бр. дело 

искът е уважен изцяло и 30 бр. дела са прекратени по други причини.  

Останали несвършени в края на отчетния период са общо 5 броя или 

13%.  

От общо свършените 38 дела, 18 бр. дела са свършени в срок до 3 месеца 

– 53%.   

Постановените съдебни актове са обжалвани по 6 бр. дела.  

През 2017 год. делата за разглеждане в тази група са общо 16 бр.  

От тях останали несвършени от предишен период са 2 бр. дела, а 

постъпили през периода – 14 бр., от които: 3 бр. новообразувани дела и 11 бр. 

дело – изпратени по подсъдност.  

От общо свършилите в групата 3 бр. дела, което е 18,8%, по 1 бр. дело 

искът е уважен изцяло и 2 бр. дела са прекратени по други причини.  

Останали несвършени в края на отчетния период са общо 13 броя или 

81,3%.  

От общо свършените 3 дела, 2 бр. дела са свършени в срок до 3 месеца – 

66,7%.   

Постановените съдебни актове са обжалвани по 2 бр. дела.  

 

Делата от тази група през отчетната 2019 год. са близо пет пъти по-

малко в сравнение с предходната 2018 год. и два пъти по-малко в сравнение с 

2017 год. В сравнение с предходите години, в тази група няма дела, 

приключили в 3-месечен срок.  
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Същевременно броят на решените с акт по същество дела – 3 бр. за 2019 

год., 4 бр. за 2018 год. и 1 бр. за 2017 год. е близък до показателите от 

предходната година.  

 

 

4.8. Всичко дела за разглеждане по обезпечения  

Разгледаните през отчетната 2019 год. дела, образувани по искания за 

обезпечение са общо 4 бр. дела, от които: 3 бр. новообразувани и  1 бр. – 

получено  по подсъдност. Няма останали от предходен период дела.  

От тях са решени 4 дела, всичките в срок до 3 месеца и 1 бр. е 

обжалвано.  

За  предходната 2018 год. дела, образувани по искания за обезпечение са 

общо 12 бр. дела, от които: 1 бр. останало от предходен период, 9 бр. 

новообразувани, 2 бр. получени по подсъдност.  

От тях са решени 12 дела, всичките в срок до 3 месеца и 1 бр. е 

обжалвано.  

За сравнение, през 2017 год. дела, образувани по искания за обезпечение 

са общо 2 бр. дела, като  и двете са новопостъпили.  

От тях е решено 1 дело, в срок до 3 месеца и не е обжалвано.  

Другото е останало несвършено, тъй като е постъпило в края на периода 

и е оставено без движение.  

 

4.9. Частни граждански производства  

Разглежданите през отчетната 2019 год. дела от тази група са общо 225 

бр. дела, от които общо постъпили са 216 бр., от тях: - 207 бр. дела – 

новообразувани, 9 бр. дела – останали несвършени от предходна година и 9 

бр. дела са изпратени по подсъдност.  

От тях са приключили 203 бр. дела, или 90,2%. По 194 бр. дела искът е 

уважен изцяло,по 2 искът е уважен отчасти, по 1 бр. дела е отхвърлен изцяло, 

а 6 бр. дела са прекратени по други причини. Няма обжалвани.  

Несвършени в края на периода са останали 22 бр. дела, или 9,7%.  

От приключилите 203 бр. дела, в срок до 3 месеца са приключили 194 

бр. дела, или 95,5%.  

За сравнение през  2018 год. дела от тази група са общо 210 дела, от 

които 195 бр. дела – новообразувани, 9 бр. дела – останали несвършени от 

предходна година и 6 бр. дела са изпратени по подсъдност.  
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От тях са приключили 201 бр. дела, или 95,7%. По 178 бр. дела искът е 

уважен изцяло,по 3 искът е уважен отчасти, по 4 бр. дела е отхвърлен изцяло, 

а 16 бр. дела са прекратени по други причини. Няма обжалвани.  

Несвършени в края на периода са останали 9 бр. дела, или 4,2%.  

От приключилите 201 бр. дела, в срок до 3 месеца са приключили 189 

бр. дела, или 94%.  

За 2017 год. дела от тази група са общо 231 дела, от които 208 бр. дела – 

новообразувани, 20 бр. дела – останали несвършени от предходна година и 3 

бр. дела са изпратени по подсъдност.  

От тях са приключили 222 бр. дела, или 96,1%. По 204 бр. дела искът е 

уважен изцяло, по 4 бр. дела е отхвърлен изцяло, а 14 бр. дела са прекратени 

по други причини. Обжалваните дела са 4 бр.  

Несвършени в края на периода са останали 9 бр. дела, или 3,9%.  

От приключилите 222 бр. дела, в срок до 3 месеца са приключили 187 

бр. дела, или 84,2%.  

Наблюдава се сравнителна устойчивост както на броя на делата в тази 

група, така и в процента свършени дела.  

 

4.10. Всичко дела за разглеждане по частни производства - 

Заповедни производства в това число заявления по чл.410 от ГПК, чл.417 

от ГПК и спиране по чл.420 от ГПК  

През отчетната 2019 год. заповедните производства за разглеждане са 

общо 1508 бр. дела.  

От тях 6 бр. дела са останали несвършени от предходна година. 

Останалите са новопостъпили, като 1 326 са новообразувани и 176 са 

получени по подсъдност.  

Общо свършените заповедни производства са 1505 бр., или 99,8%, 

всички в срок до 3 месеца. С изцяло уважено искане са 1413 дела, с отхвърлен 

иск са 5 дела и прекратени по други причини – 87 бр. дела. Обжалваните 

актове са 6бр.  

Останали несвършени са 3 бр. дела от групата.  

От стоящите за разглеждане заповедни производство, по чл. 410 ГПК са 

били общо 1256 бр. дела, от тях новообразувани – 1101 бр. дела, 149 бр. дела – 

постъпили по подсъдност и 6 бр. дела са останали несвършени от предходен 

период.  

Решени са 1253 и 3 бр. дела са останали несвършени.  
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По заявления по чл. 417 ГПК са разгледани 252 бр. дела, от които 225 бр. 

дела – новообразувани и 27 бр. дела – изпратени по подсъдност.  

Решени са всички 252 бр. дела, в срок до 3 месеца. 

За сравнение през  2018 год. заповедните производства за разглеждане са 

общо 1924 бр. дела.  

От тях 3 бр. дела са останали несвършени от предходна година. 

Останалите са новопостъпили, като 1 707 са новообразувани и 214 са 

получени по подсъдност.  

Общо свършените заповедни производства са 1918 бр., или 99,6%, 

всички в срок до 3 месеца. С изцяло уважено искане са 1778 дела и прекратени 

по други причини – 140 бр. дела. Обжалваните актове са 4бр.  

Останали несвършени са 6 бр. дела от групата.  

От стоящите за разглеждане заповедни производства, по чл. 410 ГПК са 

били общо 1641 бр. дела, от тях новообразувани – 1461 бр. дела, 177 бр. дела – 

постъпили по подсъдност и 3 бр. дела са останали несвършени от предходен 

период.  

Решени са 1635 и 6 бр. дела са останали несвършени.  

По заявления по чл. 417 ГПК са разгледани 283 бр. дела, от които 246 бр. 

дела – новообразувани и 37 бр. дела – изпратени по подсъдност.  

Решени са всички 283 бр. дела, в срок до 3 месеца.  

За 2017 год. заповедните производства за разглеждане са били 2650 бр. 

дела.  

От тях 2 бр. дела са останали несвършени от предходна година. 

Останалите са новопостъпили, като 2395 са новообразувани и 253 са получени 

по подсъдност.  

Общо свършените заповедни производства са 2647 бр., или 99,9%, 

всички в срок до 3 месеца. С изцяло уважено искане са 2502 дела и прекратени 

по други причини – 145 бр. дела. Обжалваните актове с 8 бр.  

Останали несвършени са 3 бр. дела от групата.  

През отчетната 2017 год. общо за разглеждане дела по чл. 410 ГПК са 

били общо 2275 бр. дела, от тях новообразувани – 2067 бр. дела, 206 бр. дела – 

постъпили по подсъдност и 2 бр. дела са останали несвършени от предходен 

период. Решени са 2272 и 3 бр. дела са останали несвършени.  

По заявления по чл. 417 ГПК са разгледани 375 бр. дела, от които 328 бр. 

дела – новообразувани и 47 бр. дела – изпратени по подсъдност. Решени са 

всички 375 бр. дела, в срок до 3 месеца.  
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Продължава тенденцията на спад в заповедните производства в 

сравнение с предходните години. Данните показват, че намаляването спрямо 

предходната 2018 год. е с около 1/5, а спрямо 2017 год. – с близ 1/3.  

В процентно съотношение заповедните производства съставляват 46% 

от всички дела за разглеждане през 2019 год. и 59% от гражданските.  

За 2018 год. те са били 59% от всички дела за разглеждане и 71% от 

гражданските.  

През сравнителната 2017 год. те са представлявали 66% от всички дела 

за разглеждане и 80% от гражданските,  а през отчетната 2016 год. – 58% от 

всички и 52% от гражданските дела за разглеждане.  

2019 год. е първата от сравнителните години, в която заповедните 

производства са по-малко от половината от всички дела за разглеждане. 

Въпреки това, все още са преобладаващите граждански дела.  

Запазва се високата срочност при решаването на дела от тази група.  

Следва да се отбележи, че заповедните производства стават все по-

времеемки, тъй като нормативно установено нараства необходимостта от 

проучване на делото и преценка на съдията. Естествено следствие е и 

негативното им отражение на срочността при решаването на всички останали 

видове дела.  

 

4.11. Всичко дела за разглеждане по частни производства – 

Регламенти, в това число процедура по Регламент 1393/2007год., 

процедура по Регламент 1206/2001год., процедура по Регламент 

861/2007год., процедура по Регламент 650/2012год. и съдебни поръчки по 

чл.25 ГПК Хагска Конвенция от 1965г. за връчване на книжа.  

През 2019 год. са образувани и разгледани общо 13 бр. частни 

граждански дела по регламенти, от които 7 бр. дела – по Регламент 1393/2007 

год., 2 бр. дела по Регламент 1206/2001 и 4 бр. съдебни поръчки – за връчване 

на книжа. Няма останали несвършени дела от предходен период.  

От тях са решени 12 бр. дела – с  акт по същество 12 бр. В срок до три 

месеца са приключили 12 бр. дела, което е 100%.  

Едно дело е останало несвършено в края на периода.  

През предходната 2018 год. са образувани и разгледани общо 8 бр. 

частни граждански дела по регламенти, откоито 1 бр. дело – по Регламент 

1393/2007 год. и 7бр. съдебни поръчки – за връчване на книжа. Няма останали 

несвършени дела от предходен период.  
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Всички посочени по-горе дела са решени: 8 бр. дела с акт посъщество. В 

срок до три месеца са приключили 8 бр. дела, което е 100%.  

През 2017 год. са образувани и разгледани общо 7 бр. частни 

граждански дела по регламенти, откоито 1 бр. дело – по Регламент 1393/2007 

год. Няма останали несвършени дела от предходен период.  

Видно от горното, делата този вид трайно се увеличават.  

4.12. Всичко дела за разглеждане – други граждандски дела 

През отчетната 2019 год. е няма постъпили дела от тази група. 

Разгледано е едно дело, което е останало от предходен период. То не е 

приключило и през 2019 год., като е останало несвършено в края на периода. 

През 2018 год. е образувано 1 бр. дело, като няма останали несвършени 

от предходни години и е новообразувано. Не е приключило през 2018 год. и е 

останало несвършено в края на периода. 

През 2017 год. няма образувани други граждански дела.  

 

5. Причини за забавянето в разглеждането на делата по общия 

исков ред: 

 

През предходната 2018 год. приключилите в 3-месечен срок дела са 93% 

от общо свършените дела.  

През отчетната 2019 година този процент е 91%.  

И през тази година това се дължи основно на заповедните производства 

– 1505 дела, или 56% от гражданските дела.  

Що се отнася до исковите производства, свършените за периода дела 

общо /за всички групи/ са 395, като от тях 238 дела, или 60%  са приключилите 

в 3-месечен срок. Този показател е запазен спрямо предходните години /за 

2018 год. от 456 приключили дела 280 дела, или 61% са свършили в 3-месечен 

срок, а за 2017 год. от общо решени 363 дела, 186 дела – 51% са в 3-месечен 

срок/. 

В този раздел обаче следва да се обърне вничание на останалите 40% от 

исковите производства, които не са приключили в 3-месечен срок.  

Причините за неприключване на исковите граждански производства в 

тримесечен срок са същите като през предходната година, като могат да бъдат 

обобщени в няколко групи:  

А./ Кадровата необезпеченост на съда – и през този отчетен период в 

РС Лом правораздават трима съдии. По обявеният на 15.05.2018 год. конкурс 

за първоначално назначаване на съдии в районен съд, от включените 2 щ.бр. за 
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ЛРС, с Протокол № 25/30.07.2019 г. на Съдийската колегия на ВСС, публ. на 

31.07.2019 г. е назначен съдията Иван Пламенов Йорданов. Той встъпи в 

длъжност на 18.09.2019 год. Вторият съдийски щат, обявен с този конкурс 

все още не е зает.  

От 30.12.2019 год. съдията Борислава Славчева Борисова е в отпуск 

поради бременност и раждане.  

Третият незает съдийски щат е включен в обявеният на 06.12.2019 год. 

конкурс за преместване.  

Кадровата необезпеченост, заедно със сравнително високия брой на 

постъпилите дела логично води до свръхнатовареност на съдиите при РС 

Лом. Тъй като тази свръхнатовареност продължава вече трета година, 

неизбежно се натрупва преумора, което води до намалена работоспособност; 

Б./ Въпреки, че са намалели значително, заповедните производства все 

още те са повече от половината от гражданските дела, постъпили и разгледани 

в РС Лом. Те продължават да ангажират значителен времеви ресурс на 

съдиите. Администрирането им отнема голяма част от времето, при това и 

много след като формално е постановен съдебен акт. По искането на 

председателя на съда от 29.07.2019 год. за разкриване на една щатна длъжност 

за съдебен помощник има мълчалив отказ.  

В./ Затруднения с призоваването на страните – често налагаща 

приложение на чл. 47 ГПК, което допълнително удължава процеса. Занижено 

е и качеството на куриерските услуги. Това води до увеличаване броя на 

нередовните призовавания на страни по делата.  

Г./ Усложнения, свързани със страните – привличане на трето лице-

помагач или заместване на страни в хода на процеса; 

Д./ Усложнения, свързани с предмета – приемане за разглеждане на 

насрещни или обратни искове, налагащи допълнителна размяна на книжа и 

осигуряване възможност за упражняване правото на отговор на ответника; 

Е./ забавяне, свързано със събиране и проверка на доказателства по 

искане на страните. Тук следва да се посочи и задълбочаващият се дефицит на 

вещи лица в района на съда, а и в съдебния окръг, което води до 

претовареност на експертите и забавяне на заключенията или необходимост от 

осигуряване на експерти от други съдебни райони.  

 

Въпреки своята свръхнатовареност, съдиите и през отчетната година са 

работили на границата на обективните човешки възможности.  
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6. Несвършени дела 

 

Към 31.12.2019 год. в РС Лом са останали несвършени общо 452 бр. 

дела.  

От тях: - Искове по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДт, ЗБЖИРБ – 52 бр. дела, - 

Облигационни искове – 67 бр. дела, - Вещни искове – 26 бр. дела, - Делби – 73 

бр., - Установителни искове – 196 бр., - Искове по КТ – 7 бр., - 

Административни производства – 4 бр., - Обезпечение – няма, - Частни 

производства – 22 бр., - Заповедни производства – 3 бр., 1 бр. по Регламент 

1393/2007г  и 1 бр. дело – др. граждански дела.  

Делата, несвършени за срок от 1 до 3 години са 160 бр., несвършените 

от 3 до 5 години дела са 8 бр., а дела, несвършени за срок над 5 години – 5 бр.  

За приключване на спрените дела, съдиите ежемесечно изискват справки 

за евентуално отпаднали пречки по движението им, предвид факта, че част от 

делата с изтекъл срок над 1 година са спрени до разрешаването на 

преюдициален спор. Необходимо е и постоянно полагане на усилия от съдиите 

за приключването им. 

За сравнение през 2018 год. в РС Лом са останали несвършени общо 

376 бр. дела.  

От тях: - Искове по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДт, ЗБЖИРБ – 51 бр. дела, - 

Облигационни искове – 57 бр. дела, - Вещни искове – 22 бр. дела, - Делби – 75 

бр., - Установителни искове – 144 бр., - Искове по КТ – 6 бр., - 

Административни производства – 5 бр., - Обезпечение – няма, - Частни 

производства – 9 бр., - Заповедни производства – 6 бр.  

Делата, несвършени за срок от 1 до 3 години са 78 бр., несвършените 

над 3 до 5 години дела са 6 бр. /две делбени и един вещен иск/, а дела, 

несвършени за срок над 5 години – 2 бр.  

Към  31.12.2017 год. в РС Лом са останали несвършени общо 255 бр. 

дела.  

От тях: - Искове по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДт, ЗБЖИРБ – 49 бр. дела, - 

Облигационни искове – 38 бр. дела, - Вещни искове – 20 бр. дела, - Делби – 63 

бр., - Установителни искове – 54 бр., - Искове по КТ – 5 бр., - 

Административни производства – 13 бр., - Обезпечение – 1 бр., - Частни 

производства – 9 бр., - Заповедни производства – 3 бр.  

Делата, несвършени за срок от 1 до 3 години са 29 бр., несвършените 

над 3 до 5 години дела са 3 бр. /две делбени и един вещен иск/, а дела, 

несвършени за срок над 5 години няма.  
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7. Съдебни заседания. 

 

През отчетната 2019 год. има 741 бр. насрочвания на дела в открито 

засенание. Отлаганията на дела в открито заседание са 334, от които – 36 

отлагания в първото по делото заседание.  

 

През предходната 2018 год. има 917 бр. насрочвания на дела в открито 

засенание. Отлаганията на дела в открито заседание са 380, от които – 40 

отлагания в първото по делото заседание.  

През 2017 год. има 439 бр. насрочвания на дела в открито засенание. 

Отлаганията на дела в открито заседание са 202, от които – 15 отлагания на 

първото по делото заседание.  

 

От тази статистика е видно, че насрочените съдебни заседания са по-

малко, отколкото през 2018 год., но значително повече, отколкото през 2017 

год. В същото време продължава тенденцията на намалеяване процента на 

отлагания на първо съдебно заседание – 36, в сравнение с 40 през 2018 год. и 

202 през 2017 год.  

Запазена е въпреки увеличението на броя на насрочените дела, 

тенденцията от предходни години по-голямата част от гражданските дела се 

разглеждат и приемат за решаване в едно съдебно заседание.  

Основните причини за отлагане на делата се дължат на посочване и 

събиране на нови доказателства – предимно от страна на ищеца във връзка с 

отговора в срока по чл.131 от ГПК на ответника, за изслушване на допуснати, 

но неизготвени съдебни експертизи и не на последно място -- поради 

нередовно призоваване на страни, свидетели или вещи лица.  

 

8. Обжалвани съдебни актове. 

 

През разглежданата 2019 год. са обжалвани общо 66 граждански дела, от 

общо решените 2117 дела, което е 3,1%.  

През предходната 2018 год. са обжалвани общо 72 граждански дела, от 

решените 2592 дела, което е 2,7%.  

През сравнителната 2017 год. са обжалвани общо 79 граждански дела, от 

решените 3239 дела, което е 2,4%.  
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При тези данни, през 2019г. е налице леко увеличение на процентното 

съотношение на обжалваните съдебни актове спрямо решени дела през 

съответната година на отчитане, въпреки, че като бройка продължава 

тенденцията на намаляване общия брой на обжалваните съдебни актове през 

отчитаните периоди.   
 

 
9. Ревизирани съдебни актове. 

 

През отчетната 2019 год. са върнати от въззивна проверка общо 62 

граждански дела. От тях – 46 бр. граждански дела по общия ред, 5 бр. 

производства по чл. 310 ГПК, 4 бр. административни дела, 1 бр. частни 

граждански дела и 6 бр. заповедни производства.  

От тях върнати дела с обжалвани решения са общо 40 бр., като по 24 бр. 

дела, или 60 % от делата, първоинстанционният акт е изцяло потвърден, по 10 

дела, или 25% – изцяло отменен и по 6 дела, или 15% – изменен.   

 През 2019г. са върнати обжалвани и протестирани 22 определения по 

граждански дела. От тях 17 бр. са потвърдени, 2 бр. са изцяло отменени от 

горната инстанция и постановен акт по същество, 2 изцяло обезсилени и 

върнати за ново разглеждане и  по 1 бр. в едната част потвърдено в другата 

отменено. 77% от обжалваните определения са потвърдени в цялост. 

През предходната 2018 год. са върнати от въззивна проверка общо 66 

граждански дела. От тях – 48 бр. граждански дела по общия ред, 10 бр. 
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производства по чл. 310 ГПК, 4 бр. административни дела, 1 бр. частни 

граждански дела и 3 бр. заповедни производства.  

По 34 дела, или 51,5 % от делата, първоинстанционният акт е изцяло 

потвърден, по 19 дела, или 28,8% – изцяло отменен и по 13 дела или 19,6% – 

изменен.   

От върнатите след осъществен въззивен контрол общо 32 граждански 

дела, подлежащи на разглеждане по общия ред, по 20 дела – 62,5% съдебните 

актове са потвърдени, по 7 дела /35%/ – изцяло отменени и по 5 дела /25%/ 

актът е изменен. 

От върнатите след инстанционен контрол съдебни актове по дела, 

подлежащи на разглеждане по реда на чл. 310 ГПК, общо 6 бр., по 3дела, или 

50 %, първоинстанционният акт е изцяло потвърден, по 1 дело (16,6%) е 

изцяло отменен и по останалите 2 дела, актът е изменен.  

 През 2018г. са върнати обжалвани и протестирани 28 определения по 

граждански дела. От тях 11 са потвърдени, 11 са изцяло отменени от горната 

инстанция и постановен акт по същество, по 6 дела актът е изменен. Около 

39% от обжалваните определения са потвърдени в цялост. 

През 2017 год. са върнати от въззивна проверка общо 81 граждански 

дела. От тях – 56 бр. граждански дела по общия ред, 12 бр. производства по чл. 

310 ГПК, 3 бр. административни дела, 4 бр. частни граждански дела и 6 бр. 

заповедни производства.  

По 47 дела, или 58 % от делата, първоинстанционният акт е изцяло 

потвърден, по 19 дела, или 23,5% – изцяло отменен и по 15 дела или 18,5% – 

изменен.   

От върнатите след осъществен въззивен контрол общо 47 граждански 

дела, подлежащи на разглеждане по общия ред, по 39 дела – 83% съдебните 

актове са потвърдени, по 11 дела – изцяло отменени и по 6 дело – актът е 

изменен. 

От върнатите след инстанционен контрол съдебни актове по дела, 

подлежащи на разглеждане по реда на чл. 310 ГПК, общо 12 бр., по 7 дела, или 

58,3%, първоинстанционният акт е изцялопотвърден, по 2 дела (16,7%) е 

изцяло отменен по различни причини и по останалите 3 д0ела, актът е 

изменен.  

 През 2017г. са върнати обжалвани и протестирани 22 определения по 

граждански дела. От тях 13 са потвърдени, 8 са изцяло отменени от горната 

инстанция и постановен акт по същество, 1 е изцяло отменено или обезсилено. 

Около 59% от обжалваните определения са потвърдени в цялост. 
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 В приложение №4 към доклада е и подробна справка по съдии за 

резултатите от върнати обжалвани и протестирани граждански дела. 

 

10. Броят на постъпилите граждански дела при отделните съдии 

през отчетния период е както следва: 

 

През отчетния период – 2019 год., на доклад при съдията Албена 

Миронова са постъпили общо 751 граждански дела, от които 181 гр.дела по 

общия ред, 9 бр. дела по реда на чл. 310 ГПК, 1 бр. административно дело, 74 

бр. частно граждански дела и 486 бр. дела по чл. 410 и чл. 417 ГПК.  

 На доклад при съдията Борислава Славчева са постъпили общо 542 

граждански дела, от които 27 гр.дела по общия ред, 2 бр. дела по реда на чл. 

310 ГПК, 0 бр. административно дело, 64 бр. частно граждански дела и 449 бр. 

дела по чл. 410 и чл. 417 ГПК и 0 бр.  други граждански дела.   

 На доклад при съдията Боряна Александрова са постъпили общо 756 

граждански дела, от които 191 гр.дела по общия ред, 13 бр. дела по реда на чл. 

310 ГПК, 2 бр. административно дело, 73 бр. частно граждански дела и 477 бр. 

дела по чл. 410 и чл. 417 ГПК. Няма постъпили други граждански дела. 

На доклад при съдията Иван Йорданов са постъпили  общо 144 

граждански дела, от които 32 граждански дела по общия ред, 2 бр. дела по 1 

реда на чл. 310 ГПК, няма постъпили административни дела, 21 частни 

граждански дела, 90 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК и 0 други граждански 

дела. 

 Видно е сравнително равномерното разпределение на делата между 

съдиите Александрова и Миронова, които са работили през цялата отчетна 

година при натоварване от 100% за всички граждански дела, по-ниското 

натоварване при съдията Славчева, което се дължи на въведеното през 2018г. 

профилиране и сравнително най-ниското натоварване на съдията Йорданов, 

който е включен в разпределението на делата чрез ЦССРД от 01.10.2019г. 

Формираното натоварване на съдията Йорданов следователно е за 

периода от 01.10.2019год. до 31.12.220год.  

  

 В приложение №3 към доклада е и подробна справка по съдии за 

постъпилите граждански дела, през отчетната 2019 г. 
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През предходния период – 2018 год., на доклад при съдията Нина 

Каменова са постъпили  общо 119 граждански дела, от които 10 граждански 

дела по общия ред, 4 административни дела, 10 частни граждански дела, 95 

дела по чл.410 и чл.417 от ГПК и 0 други граждански дела. 

 На доклад при съдията Борислава Славчева са постъпили общо 771 

граждански дела, от които 78 гр.дела по общия ред, 8 бр. дела по реда на чл. 

310 ГПК, 5 бр. административно дело, 69 бр. частно граждански дела и 610 бр. 

дела по чл. 410 и чл. 417 ГПК и 1 бр.  други граждански дела.  

 На доклад при съдията Албена Миронова са постъпили общо 923 

граждански дела, от които 217 гр.дела по общия ред, 17 бр. дела по реда на чл. 

310 ГПК, 10 бр. административно дело, 75 бр. частно граждански дела и 604 

бр. дела по чл. 410 и чл. 417 ГПК. Няма постъпили други граждански дела.  

 На доклад при съдията Боряна Александрова са постъпили общо 900 

граждански дела, от които 202 гр.дела по общия ред, 13 бр. дела по реда на чл. 

310 ГПК, 7 бр. административно дело, 66 бр. частно граждански дела и 612 бр. 

дела по чл. 410 и чл. 417 ГПК. Няма постъпили други граждански дела.  

 Видно е сравнително равномерното разпределение на делата между 

съдиите Александрова и Миронова, които са работили през цялата отчетна 

година при натоварване от 100% за всички граждански дела, малко по-ниското 

натоварване при съдията Славчева, което се дължи на въведеното през второто 

полугодие профилиране и по-ниското натоварване на съдията Каменова, 

напуснала поради пенсиониране на 03.08.2018 год.  

Формираното натоварване на съдията Н. Каменова е за времето до м. 

Май, откогато е изключена от разпределението поради предстоящо 

пенсиониране.  

 

През сравнителната 2017 год., на доклад при съдията Нина Каменова са 

постъпили  общо 204 граждански дела, от които 39 граждански дела по общия 

ред, 9 дела по чл.310 от ГПК, 3 административни дела, 18 частни граждански 

дела, 135 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК и 0 други граждански дела. 

 На доклад при съдията Катя Цветанова са постъпили общо 462 

граждански дела, от които 27 гр.дела по общия ред, 3 бр. дела по реда на чл. 

310 ГПК, 1 бр. административно дело, 38 бр. други граждански дела и 393 бр. 

дела по чл. 410 и чл. 417 ГПК. Няма постъпили други граждански дела.  

 На доклад при съдията Борислава Славчева са постъпили общо 712 

граждански дела, от които 91 гр.дела по общия ред, 9 бр. дела по реда на чл. 
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310 ГПК, 2 бр. административно дело, 40 бр. други граждански дела и 570 бр. 

дела по чл. 410 и чл. 417 ГПК. Няма постъпили други граждански дела.  

 На доклад при съдията Албена Миронова са постъпили общо 733 

граждански дела, от които 94 гр.дела по общия ред, 10 бр. дела по реда на чл. 

310 ГПК, 4 бр. административно дело, 52 бр. други граждански дела и 573 бр. 

дела по чл. 410 и чл. 417 ГПК. Няма постъпили други граждански дела.  

 На доклад при съдията Боряна Александрова са постъпили общо 715 

граждански дела, от които 86 гр.дела по общия ред, 15 бр. дела по реда на чл. 

310 ГПК, 4 бр. административно дело, 39 бр. други граждански дела и 571 бр. 

дела по чл. 410 и чл. 417 ГПК. Няма постъпили други граждански дела.  

 На доклад при съдията Соня Камарашка са постъпили общо 469 

граждански дела, от които 25 гр.дела по общия ред, 6 бр. дела по реда на чл. 

310 ГПК, 0 бр. административно дело, 32 бр. други граждански дела и 406 бр. 

дела по чл. 410 и чл. 417 ГПК. Няма постъпили други граждански дела.  

  

11. Броят на гражданските дела за разглеждане при отделните 

съдии през отчетния период е както следва:  

  

Съдия Албена Миронова – общо 934 дела, от които 348 граждански 

дела, 13 дела по чл. 310 от ГПК, 4 административни дела, 77 частни 

граждански дела и 492 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК. 

Съдия Борислава Славчева – общо 612 дела, от които 91 граждански 

дела, 3 дела по чл.310 от ГПК, 1 административни дела, 68 частни граждански 

дела и 449 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК и 1 дело – други граждански дела. 

 Съдия Боряна Александрова – общо 879 дела, от които 305 

граждански дела, 18 дела по чл.310 от ГПК, 3 административни дела, 75частни 

граждански дела и 477 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК. 

 Съдия Иван Йорданов – общо 144 дела, от които 32 граждански дела, 1 

дела по чл.310 от ГПК, 0 административни дела, 21 частни граждански дела и 

90 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК. 

 

 В приложение №3 към доклада е и подробна справка по съдии за 

разглежданите граждански дела, през отчетната 2019 г. 

 

През предходната 2018г.гражданските дела за разглеждане при 

отделните съдии са разпределени, както следва: 
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Съдия Албена Миронова – общо 1004 дела, от които 290 граждански 

дела, 19 дела по чл.310 от ГПК, 14 административни дела, 75 частни 

граждански дела и 606 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК. 

Съдия Борислава Славчева – общо 859 дела, от които 154 граждански 

дела, 11 дела по чл.310 от ГПК, 9 административни дела, 73 частни 

граждански дела и 611 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК и 1 дело – други 

граждански дела. 

 Съдия Боряна Александрова – общо 964 дела, от които 255 

граждански дела, 15 дела по чл.310 от ГПК, 12 административни дела, 70 

частни граждански дела и 612 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК. 

 Съдия Нина Каменова – общо 139 дела, от които 24 граждански дела, 4 

дела по чл.310 от ГПК, 4 административни дела, 12 частни граждански дела и 

95 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК. 

 

 През 2017г.гражданските дела за разглеждане при отделните съдии са 

разпределени, както следва: 

Съдия Нина Каменова – общо 207 дела, от които 42 граждански дела, 9 

дела по чл.310 от ГПК, 3 административни дела, 18 частни граждански дела и 

135 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК. 

 Съдия Катя Цветанова - общо 494 дела, от които 48 граждански дела, 8 

дела по чл.310 от ГПК, 1 административно дело, 42 частни граждански дела, 

395 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК. 

 Съдия Борислава Славчева – общо 757 дела, от които 130 граждански 

дела, 10 дела по чл.310 от ГПК, 4 административни делао, 43 частни 

граждански дела и 570 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК. 

 Съдия Албена Миронова – общо 796 дела, от които 145 граждански 

дела, 13 дела по чл.310 от ГПК, 4 административни дела, 61 частни 

граждански дела и 573 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК. 

 Съдия Боряна Александрова – общо 755 дела, от които 120 

граждански дела, 18 дела по чл.310 от ГПК, 4 административни дела, 42 

частни граждански дела и 571 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК. 

 Съдия Соня Камарашка – общо 485 дела, от които 39 граждански дела, 

7 дела по чл.310 от ГПК, 0 административно дело, 33 частни граждански дела 

и 406 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК. 

 

12. Броят на свършените граждански дела при отделните съдии 

през отчетния период е както следва: 



ОТЧЕТЕН ДОКЛАД за дейността на Районен съд гр.Лом през 2019г. 
 

 66 

 

За отчетната 2019 год., свършените граждански дела от отделните съдии 

са както следва:  

 Съдия Албена Миронова – общо 689 дела, от които 125 граждански 

дела, 11 дела по чл.310 от ГПК, 2 административни дела, 60 частни 

граждански дела, 491 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК.  

От общия брой свършени дела, 654 са в 3-месечен срок или 95%. По 

същество са решени 622 дела, 67 са прекратени. 

Останали несвършени в края на периода – 245 дела. 

 

 Съдия Борислава Славчева – общо 593 дела, от които 73 граждански 

дела, 2 дела по чл.310 от ГПК, 1 административни дела, 68 частни граждански 

дела, 449 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК.  

От общия брой свършени дела, 551 са в 3-месечен срок или 93 %. По 

същество са решени 532 дела и 61 са прекратени. 

Останали  несвършени в края на периода – 19 дела. 

 

 Съдия Боряна Александрова – общо 722 дела, от които 158 

граждански дела, 17 дела по чл.310 от ГПК, 1 административно дело, 69 

частни граждански дела, 477 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК.  

От общия брой свършени дела, 599 са в 3-месечен срок или 83 %. По 

същество са решени 646 дела, 76 са прекратени 

Останали несвършени в края на периода – 157 дела.  

 

Съдия Иван Йорданов – общо 113 дела, от които 4  граждански дела, 0 

дела по чл.310 от ГПК, 0 административни дела, 21 частни граждански дела, 

88 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК.  

От общия брой свършени дела, 113 дела или 100 % са в 3-месечен срок. 

По същество са решени 103 дела и 10 са прекратени.  

Останали  са несвършени в края на периода 31 дела. 

 

 В приложение № 3 към доклада е и подробна справка по съдии за 

свършените граждански дела, през отчетната 2019г. 

 

За предходната 2018 год., свършените граждански дела от отделните 

съдии са както следва:  
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 Съдия Нина Каменова – общо 139 дела, от които 24  граждански дела, 

4 дела по чл.310 от ГПК, 4 административни дела, 12 частни граждански дела, 

95 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК.  

От общия брой свършени дела, 121 дела или 87% са в 3-месечен срок. 

По същество са решени 121 дела и 18 са прекратени.  

Останали  са несвършени в края на периода 0 дела. 

 Съдия Борислава Славчева – общо 781 дела, от които 83 граждански 

дела, 10 дела по чл.310 от ГПК, 8 административни дела, 69 частни 

граждански дела, 611 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК.  

От общия брой свършени дела, 738 са в 3-месечен срок или 94,4%. По 

същество са решени 694 дела и 87 са прекратени. 

Останали  несвършени в края на периода – 78 дела. 

 Съдия Албена Миронова – общо 825 дела, от които 127 граждански 

дела, 15 дела по чл.310 от ГПК, 11 административни дела, 72 частни 

граждански дела, 600 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК.  

От общия брой свършени дела, 767 са в 3-месечен срок или 92,9%. По 

същество са решени 740 дела, 85 са прекратени. 

Останали несвършени в края на периода – 179 дела. 

 Съдия Боряна Александрова – общо 846 дела, от които 145 

граждански дела, 10 дела по чл.310 от ГПК, 11 административно дело, 68 

частни граждански дела, 612 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК.  

От общия брой свършени дела, 781 са в 3-месечен срок или 92,3%. По 

същество са решени 743 дела, 103 са прекратени 

Останали несвършени в края на периода – 118 дела.  

 

За 2017 год., свършените граждански дела от отделните съдии са както 

следва:  

 Съдия Нина Каменова – общо 163 дела, от които 10 граждански дела, 2 

дела по чл.310 от ГПК, 0 административни дела, 16 частни граждански дела, 

135 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК.  

От общия брой свършени дела, 160 дела или 97% са в 3-месечен срок. 

По същество са решени 147 дела и 16 са прекратени.  

Останали  са несвършени в края на периода 44 дела. 

 Съдия Катя Цветанова – общо 493 дела, от които 47 граждански дела, 

8 дела по чл.310 от ГПК, 1 административно дело, 42 частни граждански дела 

и 395 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК.  
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От общия брой свършени дела, 465 са в 3-месечен срок или 94,3%. По 

същество са решени 460 дела и 33 са прекратени. 

Едно дело е останало несвършено в края на периода. 

 Съдия Борислава Славчева – общо 673 дела, от които 56 граждански 

дела, 7 дела по чл.310 от ГПК, 2 административни дела, 39 частни граждански 

дела, 569 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК.  

От общия брой свършени дела, 639 са в 3-месечен срок или 94,9%. По 

същество са решени 639 дела и 34 са прекратени. 

Останали  несвършени в края на периода – 84 дела. 

 Съдия Албена Миронова – общо 723 дела, от които 80 граждански 

дела, 11 дела по чл.310 от ГПК, 0 административни дела, 61 частни 

граждански дела, 571 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК.  

От общия брой свършени дела, 661 са в 3-месечен срок или 91,4%. По 

същество са решени 670 дела, 53 са прекратени. 

Останали несвършени в края на периода – 73 дела. 

 Съдия Боряна Александрова – общо 704 дела, от които 79 граждански 

дела, 16 дела по чл.310 от ГПК, 0 административно дело, 38 частни 

граждански дела, 571 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК.  

От общия брой свършени дела, 664 са в 3-месечен срок или 94,3%. По 

същество са решени 652 дела, 52 са прекратени 

Останали несвършени в края на периода – 51 дела. 

 Съдия Соня Камарашка – общо 483 дела, от които 37 граждански дела, 

7 дела по чл.310 от ГПК, 0 административно дело, 33 частни граждански дела, 

406 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК.  

От общия брой свършени дела, 435 са в 3-месечен срок или 90,1%. По 

същество са решени 438 дела, 45 са прекратени 

Останали несвършени в края на периода – 2 дела.  

 

13. Натовареност по съдии спрямо общ брой дела за разглеждане и 

общо решени граждански дела на база отработени месеци през отчетната 

2019г. 

 

Съдия Албена Миронова на база 12 месеца, при общо 934 граждански 

дела за разглеждане, месечно за разглеждане е имала средно 77,83 броя 

граждански дела. При решени общо 689 дела, средно месечно са решени по 

57,42 броя дела.  
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Съдия Борислава Славчева на база 11 месеца, при общо 612 

граждански дела за разглеждане, е имала месечно за разглежданепо 55,64 броя 

граждански дела. При решени общо 593 дела, средно месечно са решени по 

53,91 броя дела. 

Съдия Боряна Александрова на база 12 месеца, при общо 879 

граждански дела за разглеждане, месечно за разглеждане е имала средно по 

73,25 броя граждански дела. При решени общо 722 дела, средно месечно са 

решавани по 60,16 броя дела. 

Съдия Иван Йорданов на база 3 месеца при общо 144 граждански дела 

за разглеждане, е имала месечно за разглеждане средно по 48 броя граждански 

дела. При решени общо 113 дела, средно месечно са решени по 37,66 броя 

дела. 

В табличен вид съотношението разглеждани спрямо решени 

граждански дела за отчетната 2019 година в РС Лом по съдии:  

 
 

Видно от горното, вече трета поредна година съдиите в РС Лом работят 

при свръхнатовареност. Въпреки намаляването на постъпленията на дела за 

2019 год. в сравнение с предходните две години, свършените дела са 

съпоставими с резултатите от 2018 год. и 2017 год.  

И тъй като като намаляването на свършените дела за 2019 год. се дължи 

на намаления брой постъпили заповедни производства, се налага извод, че е 

налице увеличаване на решените искови производства. Този извод се 

потвърждава и от данните в разд. V, т. 4 от настоящия отчет – увеличен е 
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броят на решените дела в почти всички групи искови производства в 

сравнение с предходните години.  

Към отчета, в Глава ХІV са приложени и справки за отделните съдии за 

натовареност според СИНС, видно от които, през и през тази отчетна година 

съдиите при РС Лом са работили при условия на свръхнатовареност.  

За сравнение с предходната 2018г.: 

Съдия Нина Каменова на база 7 месеца при общо 139 граждански дела 

за разглеждане, е имала месечно за разглеждане средно по 19,86 броя 

граждански дела. При решени общо 139 дела, средно месечно са решени по 

19,86 броя дела. 

Съдия Борислава Славчева на база 12 месеца при общо 859 

граждански дела за разглеждане, е имала месечно за разглежданепо 71,58 броя 

граждански дела. При решени общо 781 дела, средно месечно са решени по 

65,08 броя дела. 

Съдия Албена Миронова на база 12 месеца при общо 1004 граждански 

дела за разглеждане, месечно за разглеждане е имала средно 83,67 броя 

граждански дела. При решени общо 825 дела, средно месечно са решени по 

68,75 броя дела.  

Съдия Боряна Александрова на база 12 месеца, при общо 964 

граждански дела за разглеждане, месечно за разглеждане е имала средно по 

80,33 броя граждански дела. При решени общо 846 дела, средно месечно са 

решавани по 70,5 броя дела. 

 

За 2017г.: 

Съдия Нина Каменова на база 3 месеца и 10 дни при общо 207 

граждански дела за разглеждане, е имала месечно за разглеждане средно по 

62,73 броя граждански дела. При решени общо 163 дела, средно месечно са 

решени по 49,40 броя дела. 

Съдия Катя Цветанова на база 8 месеца и 26 дни, при общо 494 

граждански дела за разглеждане, е имала месечно за разглеждане средно по 

56,14 броя граждански дела. При решени общо 493 дела, средно месечно са 

решени по 56 броя дела.  

Съдия Борислава Славчева на база 12 месеца при общо 757 

граждански дела за разглеждане, е имала месечно за разглежданепо 63,1 броя 

граждански дела. При решени общо 673 дела, средно месечно са решени по 

56,1 броя дела. 
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Съдия Албена Миронова на база 12 месеца при общо 796 граждански 

дела за разглеждане, месечно за разглеждане е имала средно 66,3 броя 

граждански дела. При решени общо 723 дела, средно месечно са решени по 

60,25 броя дела.  

Съдия Боряна Александрова на база 12 месеца, при общо 755 

граждански дела за разглеждане, месечно за разглеждане е имала средно по 

62,9 броя граждански дела. При решени общо 704 дела, средно месечно са 

решавани по 58,7 броя дела. 

Съдия Соня Камарашка на база 9 месеца и 12 дни, при общо 485 

граждански дела за разглеждане, месечно за разглеждане е имала средно по 

52,2 броя граждански дела. При решени общо 483 дела, средно месечно са 

решени по 51,9 броя дела. 

 

VІ. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА – 2019 година.  

СЪПОСТАВКА С ПРЕДХОДНИТЕ ГОДИНИ – 2018 и 2017год. 

ОБЩО ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД, ОБЩО 

СВЪРШЕНИ ДЕЛА И РЕШЕНИ ПО СЪЩЕСТВО ПО СЪДИИ. 

 

 Както вече се посочи, през отчетната 2019г. е въведена 

специализация по материя, по следния начин: 

 100% на всички съдии при разпределянето на делата /граждански и 

наказателни/ - по дежурство; 

 На съдия Албена Миронова са определени 20 % при разпределянето 

на наказателни дела; 

 на съдия Борислава Славчева са определени 100% при 

разпределянето на наказателни дела; 

 на съдия Боряна Александрова са 20 % при разпределянето на 

наказателни дела; 

 на съдия Иван Йорданов са определени 100% при разпределянето 

на наказателни дела; 

 

 От началото на периода, до 01.10.2019г. от шест по щат, са 

правораздавали трима съдии, от 01.10.2019г. до 29.11.2019г. – четирима съдии 

и през месец декември на 2019г. – отново трима съдии.  

Считано от 01.10.2019г. съдия Борислава Славчева е изключена от 

програмата за случайно разпределение на делата с изключение на делата по 

дежурство, поради предстоящо ползване на отпуск за бременност и раждане. 
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 1. Постъпили дела. 

През отчетната 2019 г. в РС Лом са постъпили общо 577 броя 

наказателни дела в това число и образувани под нов номер след прекратяване 

на съдебното производства – 1бр. дела, от които 185 дела – НОХД, 112 дела – 

АНД, 46 бр. дела по чл.78а от НК, 7 дела – НЧХД и 215 дела – НЧД и 12 дела 

за разпит пред съдия по реда на чл.222 и чл.223 от НПК.  

 

През предходната 2018 г. в РС Лом са постъпили общо 547 броя 

наказателни дела в това число и продължаващи дела под същия номер 1бр., 

образувани под нов номер след прекратяване на съдебното производства – 

3бр. дела и 2бр. върнато от горна инстанция за ново разглеждане и образувано 

под нов номер, от които 158 дела – НОХД, 130 дела – АНД, 35 бр. дела по 

чл.78а от НК, 6 дела – НЧХД и 205 дела – НЧД и 13 дела за разпит пред съдия 

по реда на чл.222 и чл.223 от НПК.  

 

За сравнение през 2017 г. в РС Лом са постъпили общо 713 броя 

наказателни дела в това число и продължаващи дела под същия номер 4 дела, 

от които 182 дела – НОХД, 139 дела – АНД, 78 бр. дела по чл.78а от НК, 6 

дела – НЧХД и 290 дела – НЧД и 18 дела за разпит пред съдия по реда на 

чл.222 и чл.223 от НПК. 
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Налице е увеличение на общия брой на постъпилите наказателни дела в 

Районен съд гр.Лом, спрямо отчетната 2018г. и намаление в сравнение с  

2017год. по отношение на всички видове дела, с изключение на наказателните 

дела от частен характер, където се запазва постоянен брой на постъпващи 

дела. 

 

2. Всичко за разглеждане и висящи в началото на периода 

наказателни дела. 

През отчетната 2018г. в РС - Лом е имало всичко за разглеждане 694 

дела, като от тях висящи в началото на годината 117 дела. По видове същите 

се разпределят както следва: 

- 218 дела НОХД, от тях 33 дела са висящи в началото на годината,  

- 10 дела НЧХД, от тях 3 дела висящи в началото на годината,  

- 50 дела по чл.78а от НК, от тях 4 дела са били висящи в началото на 

годината,  

- 223 дела ЧНД, от тях 8 дела останали от предходен период. 

- 12 дела ЧНД за разпити пред съдия, като няма останали от предходен 

период,  

- 181 дела АНД, от тях 69 дела са висящи в началото на годината. 
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През предходната 2018г. в РС - Лом е имало всичко за разглеждане 646 

дела, като от тях висящи в началото на годината 99 дела. По видове същите се 

разпределят както следва: 

- 195 дела НОХД, от тях 37 дела са висящи в началото на годината,  

- 10 дела НЧХД, от тях 4 дела висящи в началото на годината,  

- 41 дела по чл.78а от НК, от тях 6 дела са били висящи в началото на 

годината,  

- 205 дела ЧНД, няма няма останали от предходен период,  

- 13 дела ЧНД за разпити пред съдия, като няма останали от предходен 

период,  

- 182 дела АНД, от тях 52 дела са висящи в началото на годината. 

 

През 2017г. в РС - Лом е имало всичко за разглеждане 806 дела, като от 

тях висящи в началото на годината 93 дела. По видове същите се разпределят 

както следва: 

- 226 дела НОХД, от тях 44 дела са висящи в началото на годината,  

- 8 дела НЧХД, от тях 2 дела висящи в началото на годината,  

- 82 дела по чл.78а от НК, от тях 4 дела са били висящи в началото на 

годината,  

- 296 дела ЧНД, от тях 6 дела са висящи в началото на годината,  

- 18 дела ЧНД за разпити пред съдия, като няма останали от предходен 

период,  

- 176 дела АНД, от тях 37 дела са висящи в началото на годината. 

 

3. Свършени наказателни дела и срокове за приключването им. 

През отчетната 2019г. са свършени общо 579 наказателни дела, по 

видове, както следва:  

- 180 бр. НОХД,  

- 8 бр. НЧХД,  

- 45 бр. по чл.78а от НК,  

- 218 бр. ЧНД,  

- 12 бр. ЧНД – разпити,  

- 116 бр. АНД от всички видове.  

 

От тях в 3 – месечен срок са свършени 427 дела или 74%.  
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Висящи в края на отчетния период са общо 115 дела, от тях: 

-  38 бр. НОХД,  

- 2 бр. НЧХД,  

- 5 ЧНД,  

- 65 бр. по 78а от НК и  

- 69 бр. АНД.  

 

Големият брой висящи наказателни и административно наказателни 

дела се дължи основно на това, че една част от  тях са постъпили в края на 

годината, но при друга, значително по-голяма част от делата съдиите срещат 

сериозни затруднения при призоваването.  

 

През предходната 2018г. са свършени общо 529 наказателни дела, по 

видове, както следва:  

- 162 бр. НОХД,  

- 7 бр. НЧХД,  

- 37 бр. по чл.78а от НК,  

- 197 бр. ЧНД,  

- 13 бр. ЧНД – разпити,  

- 113 бр. АНД от всички видове.  

 

От тях в 3 – месечен срок са свършени 394 дела или 74,48%.  

 

Висящи в края на периода са общо 117 дела, от тях: 

-  33 бр. НОХД,  

- 3 бр. НЧХД,  

- 8 ЧНД,  

- 4 бр. по 78а от НК и  

- 69 бр. АНД.  

 

През 2017г. са свършени общо 707 наказателни дела, по видове, както 

следва:  

- 189 бр. НОХД,  

- 4 бр. НЧХД,  

- 76 бр. по чл.78а от НК,  

- 296 бр. ЧНД,  

- 18 бр. ЧНД – разпити,  
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- 124 бр. АНД от всички видове.  

От тях в 3 – месечен срок са свършени 627 дела или 89%.  

Висящи в края на отчетния период са общо 99 дела, от тях: 

-  37 бр. НОХД,  

- 4 бр. НЧХД,  

- 0 ЧНД,  

- 6 бр. по 78а от НК и  

- 52 бр. АНД.  

През отчетния период – 2019 год. са свършени повече наказателни дела 

в сравнение с предходната 2018г. и по-малко наказателни дела в сравнение с 

2017г., като същевременно е запазен процентът на приключилите в 

тримесечен срок дела в  спрямо 2018г. въпреки намаления състав на съдиите, 

както и броя дела, които всеки от тях има на доклад. Следва да се подчертае, 

че въпреки условията, в които са поставени съдиите в РС – Лом, те са успели 

да постигнат разглеждане и решаване на наказателните производства в 

сравнително кратки и при всечки случаи – в разумни срокове.  

 

От общо свършените 579 наказателни дела през отчетната 2019г., със 

съдебен акт по същество са свършени общо 420 дела, както следва по видове:  

- 48 бр. НОХД,  

- 4 бр. НЧХД,  

- 45 бр. по чл.78а от НК,  

- 198 бр. ЧНД,  

- 12 бр. дела за разпит пред съдия и  

- 113 бр. АНД. 

 

От общо свършените 529 наказателни дела през предходната 2018г., със 

съдебен акт по същество са свършени общо 385 дела, както следва по видове:  

- 45 бр. НОХД,  

- 4 бр. НЧХД,  

- 35 бр. по чл.78а от НК,  

- 179 бр. ЧНД,  

- 13 бр. дела за разпит пред съдия и  

- 109 бр. АНД. 

 

От общо свършените 707 наказателни дела през предходната 2017г., със 

съдебен акт по същество са свършени общо 543 дела, както следва по видове:  
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- 59 бр. НОХД,  

- 1 бр. НЧХД,  

- 75 бр. по чл.78а от НК,  

- 277 бр. ЧНД,  

- 17 бр. дела за разпит пред съдия и  

- 114 бр. АНД. 

 

 

 
 

 3.1. Наказателни дела от общ характер. 

 

 През отчетната 2019 г. в Районен съд - Лом са постъпили общо 185 дела 

от общ характер, в това число и 1 дело след повторно внесен обвинителен акт 

и образувано под нов номер след прекратяване на съдебното производство. 

Няма върнати дела за ново разглеждане под нов номер.  

В началото на периода са останали несвършени общо 33 дела, или общо 

за разглеждане през 2019г. е имало 218 бр. наказателни дела от общ характер. 

 

През предходната 2018 г. в Районен съд - Лом са постъпили общо 158 

дела от общ характер, в това число 1 дело продължаващо под същия номер, 3 

дела след повторно внесени и образувани под нов номер след прекратяване на 
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съдебното производство. Няма върнати дела за ново разглеждане под нов 

номер.  

В началото на периода са останали несвършени общо 37 дела, или общо 

за разглеждане през 2018г. е имало 195 бр. наказателни дела от общ характер.  

 

През 2017 г. в Районен съд гр. Лом са постъпили общо 182 дела от общ 

характер, в това число 4 дела продължаващи под същия номер, 3 дела след 

повторно внесени и образувани под нов номер след прекратяване на съдебното 

производство. Няма върнати дела за ново разглеждане под нов номер.  

В началото на периода са останали несвършени общо 44 дела, или общо 

за разглеждане през 2017г. е имало 226 бр. наказателни дела от общ характер.  

 

Има  увеличение на броя постъпващи в РС - Лом наказателни дела от 

общ характер в сравнение и с двете предходни години 2018г. и  2017г. 

 

3.1.1. Постъпления по видове (приложение 5). 

През отчетната 2019 год. е налице увеличение в сравнение с 

предходните 2018 год. и 2017 год. на постъпващите наказателни дела по 

видове.  

1. Постъпилите НОХД по Глава V от Особената част на НК – 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА – са общо 49 дела.  

Останали несвършени в началото на отчетния период са 16 дела, или 

всичко за разглеждане 65 дела от тази група, от които: 

- 7 бр. постъпили дела и бр. останало несвършено от предходен период 

– всичко за разглеждане 8 дела по чл.194, ал.1 от НК;  

- 18 бр. постъпили дела и 5 бр. дела – останали висящи от предходен 

период, или всичко за разглеждане 23 бр. дела по квалифициран 

състав на кражби - чл.195, ал.1 от НК;  

- 11бр. постъпили дела и 2 бр. дела – висящи от предходен период 

или всичко за разглеждане 13  дела за рецидивна кражба по чл.196, 

ал.1 от НК;  

- 1 бр. постъпило дело и всичко за разглеждане 1 дело за престъпление 

по чл.197 от НК;  

- 4 бр. постъпили дела и всичко за разглеждане 4 бр. дела за 

престъпление по чл.198 от НК;  

- 1 бр. постъпило дело и всичко за разглеждане 1 бр. дело за 

престъпление по чл.201 от НК;  
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- 1 бр. постъпило дело и всичко за разглеждане 1 бр. дело за 

престъпление по чл.202 от НК;  

- 0 бр. постъпило дело и всичко за разглеждане 0 бр. дело за 

престъпление по чл.205 от НК;  

- 0 бр. постъпило дело и 2 бр. останали от предходен период - всичко 

за разглеждане 2 бр. дела за обсебване по чл.206 от НК;  

- 3 бр. постъпили дела и 5 бр. дело – останали от предходен период, 

или всичко за разглеждане 8 дела за измама по чл.209 от НК;  

- 0 бр. постъпили дела и 1 бр. дело – останало от предходен период, 

или всичко за разглеждане 1 дела за квалифицирана измама по 

чл.210, ал.1 от НК.  

- 1 бр. постъпило дело и всичко за разглеждане 1 бр. дело за 

престъпление по чл.211 от НК;  

 

2. През отчетната 2019 се наблюдава съществено увеличение в 

постъпленията на делата за престъпления по Глава ХІ от Особената част на 

НК – ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, като през отчетния период са 

постъпили общо 98 бр. дела, което е със 17бр. повече от 2018г и с 12бр.повече 

от 2017г., останали несвършени в началото на отчетния период 7 бр. дела, или 

всичко за разглеждане 105 бр. дела, в това число: 

- 1 бр. постъпило дело – всичко за разглеждане 1 бр. дела за 

транспортни престъпления по чл.343, ал.1, б. „а” и „б” от НК;  

- 1 бр. постъпило дело и 1бр. от предходен период или всичко за 

разглеждане 2бр. дела  за транспортни престъпления по чл.343, ал.3, 

буква „а” от НК;  

- 0 бр. постъпили дела или всичко за разглеждане 2 бр. дела за 

престъпления по чл.346 от НК;  

- 4 бр. постъпили дела или всичко за разглеждане 4 бр. дела за 

престъпления по чл.345а, ал.3,4 и 5 от НК;  

 

3. За отчетния период са постъпили и 38 наказателни дела от общ 

характер от други видове, които също са се увеличили в сравнение с 

предходните периоди, както следва: 

- 8 бр. постъпили дела и 2 бр. дела са останали за разглеждане от 

предходен период, или всичко за разглеждане 10 дела по Глава ІІ от 

НК - ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА, в това число 4 

бр. постъпили и 1 бр. за разглеждане, останали от предходен период, 



ОТЧЕТЕН ДОКЛАД за дейността на Районен съд гр.Лом през 2019г. 
 

 80 

или всичко за разглеждане 5 бр. за средна телесна повреда по чл.129 

от НК;  

- 3 бр. постъпили дела и 2 бр. дело – останало несвършено в началото 

на периода, или всичко за разглеждане 5 бр. дела по други 

престъпления против личността;  

- 5 бр. постъпили дела и 2 бр. дела са останали несвършени от 

предходен период, или всичко за разглеждане 7 бр. дела по Глава ІV 

от НК - престъпления против брака, семейството и младежта;  

- 13 бр. постъпили дела и 2 бр. дела – останали несвършени от 

предходен период, или всичко за разглеждане 15 бр. дела по по Глава 

VІ от НК - престъпления против стопанството;  

- 6 бр.  постъпили дела и 1бр. от предходен период - всичко за 

разглеждане 7 бр. дела по Глава VІІІ от НК - престъпления против 

дейността на държавните органи и обществени организации;  

- 0 бр. постъпили дела или всичко за разглеждане 0 бр. дела - 

престъпления против реда и общественото спокойствие, по 

чл.325, ал.1 от НК;  

- 3 бр. постъпили дела и 1 бр. дело останало несвършено от предходен 

период или всичко за разглеждане 4 бр. дела по Глава ІХ от НК - 

документни престъпления. 

 

През предходната 2018 год. постъпващите наказателни дела по видове 

са:  

1. Постъпилите НОХД по Глава V от Особената част на НК – 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА – са общо 46 дела.  

Останали несвършени в началото на отчетния период са 14 дела, или 

всичко за разглеждане 60 дела от тази група, от които: 

- 5 бр. постъпили дела – всичко за разглеждане 5 дела по чл.194, ал.1 

от НК;  

- 19 бр. постъпили дела, 1бр. повторно внесено и образувано под нов 

номер и 5 бр. дела – останали висящи от предходен период, или 

всичко за разглеждане 25 бр. дела по квалифициран състав на 

кражби - чл.195, ал.1 от НК;  

- 4 бр. дела – висящи от предходен период или всичко за разглеждане 4  

дела за рецидивна кражба по чл.196, ал.1 от НК;  

- 0 бр. постъпило дело и всичко за разглеждане 0 дело за престъпление 

по чл.197 от НК;  



ОТЧЕТЕН ДОКЛАД за дейността на Районен съд гр.Лом през 2019г. 
 

 81 

- 0 бр. постъпили дела и всичко за разглеждане 0 бр. дела за 

престъпление по чл.198 от НК;  

- 0 бр. постъпило дело и всичко за разглеждане 0 бр. дело за 

престъпление по чл.205 от НК;  

- 3 бр. постъпило дело- всичко за разглеждане 3 бр. дела за обсебване 

по чл.206 от НК;  

- 4 бр. постъпили дела и 3 бр. дело – останали от предходен период, 

или всичко за разглеждане 7 дела за измама по чл.209 от НК;  

- 1 бр. постъпили дела и 1 бр. дело – останало от предходен период, 

или всичко за разглеждане 2 дела за квалифицирана измама по 

чл.210, ал.1 от НК.  

 

2. През 2018 за престъпления по Глава ХІ от Особената част на НК – 

ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, са постъпили общо 81 бр. дела, 

останали несвършени в началото на отчетния период 11 бр. дела, или всичко 

за разглеждане 92 бр. дела, в това число: 

- 2 бр. постъпило дело – всичко за разглеждане 2 бр. дела за 

транспортни престъпления по чл.343, ал.1, б. „а” и „б” от НК;  

- 1 бр. постъпило дело за транспортни престъпления по чл.343, ал.3, 

буква „а” от НК;  

- 2 бр. постъпили дела или всичко за разглеждане 2 бр. дела за 

престъпления по чл.346 от НК;  

- 4 бр. постъпили дела и 1 бр. дело – останало за разглеждане от 

предходен период, или всичко за разглеждане 5 бр. дела за 

престъпления по чл.354а, ал.3, ал.4 и ал.5 от НК;  

 

3. Постъпили са и други наказателни дела от общ характер по видове 

както следва: 

- 3 бр. постъпили дела и 5 бр. дела са останали за разглеждане от 

предходен период, или всичко за разглеждане 8 дела по Глава ІІ от 

НК - ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА, в това число 2 

бр. постъпили и 3 бр. за разглеждане, останали от предходен период, 

или всичко за разглеждане 5 бр. за средна телесна повреда по чл.129 

от НК;  

- 5 бр. постъпили дела и 1 бр. дело – останало несвършено в началото 

на периода, или всичко за разглеждане 6 бр. дела по други 

престъпления против личността;  
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- 4 бр. постъпили дела и 1 бр. дела са останали несвършени от 

предходен период, или всичко за разглеждане 5 бр. дела по Глава ІV 

от НК - престъпления против брака, семейството и младежта;  

- 7 бр. постъпили дела и 4 бр. дела – останали несвършени от 

предходен период, или всичко за разглеждане 11 бр. дела по по Глава 

VІ от НК - престъпления против стопанството;  

- 2 бр.  постъпили дела - всичко за разглеждане 2 бр. дела по Глава VІІІ 

от НК - престъпления против дейността на държавните органи и 

обществени организации;  

- 5 бр. постъпили дела или всичко за разглеждане 5 бр. дела - 

престъпления против реда и общественото спокойствие, в това 

число 1 дело постъпили и 1 дело всичко за разглеждане по чл.325, 

ал.1 от НК;  

- 4 бр. постъпили дела и 1 бр. дело останало несвършено от предходен 

период или всичко за разглеждане 5 бр. дела по Глава ІХ от НК - 

документни престъпления. 

 

През 2017 год., постъпилите НОХД се разпределят така:   

1. по Глава V от Особената част на НК – ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

СОБСТВЕНОСТТА –общо 54 дела, останали несвършени в началото на 

отчетния период 21 дела или всичко за разглеждане 75 дела, в това число: 

- 3 бр. постъпили дела и 1 бр. дело – останало висящо от предходния 

период, или всичко за разглеждане 4 дела по чл.194, ал.1 от НК;  

- 22 бр. постъпили дела и 10 бр. дела – останали висящи от предходен 

период, или всичко за разглеждане 32 бр. дела за квалифициран състав на 

кражби по чл.195, ал.1 от НК;  

- 16 бр. постъпили дела и 3 бр. дела – висящи от предходен период 

или всичко за разглеждане 19 дела за кражба по чл.196, ал.1 от НК;  

- 1 бр. постъпило дело и всичко за разглеждане 1 дело за престъпление 

по чл.197 от НК;  

- 5 бр. постъпили дела и всичко за разглеждане 5 бр. дела за 

престъпление по чл.198 от НК;  

- 1 бр. постъпило дело и всичко за разглеждане 1 бр. дело за 

престъпление по чл.205 от НК;  

- 1 бр. постъпило дело и 2 бр. дела останали от предходен период, или 

всичко за разглеждане 3 бр. дела за обсебване по чл.206 от НК;  
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- 4 бр. постъпили дела и 1 бр. дело – останало от предходен период, 

или всичко за разглеждане 5 дела за измама по чл.209 от НК;  

- Няма постъпили дела, но има останали за разглеждане от предходен 

период 2 бр. дела за квалифицирана измама по чл.210, ал.1 от НК;  

- Няма постъпили дела, но има останало за разглеждане от  предходен 

период 1 бр. дело по чл.212, ал.1 и ал.2 от НК;  

 

2. по Глава ХІ от Особената част на НК – ОБЩООПАСНИ 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ са постъпили общо 86 бр. дела, останали несвършени в 

началото на отчетния период 9 бр. дела, или всичко за разглеждане 95 бр. 

дела, в това число: 

- 1 бр. постъпило дело и 1 бр. – останало за разглеждане от 

предходен период, или всичко за разглеждане 2 бр. дела за транспортни 

престъпления по чл.343, ал.1, б. „а” и „б” от НК;  

- Няма постъпили дела, но има останало за разглеждане от 

предходен период 1 бр. дело, за транспортни престъпления по чл.343, ал.3, 

буква „а” от НК;  

- 2 бр. постъпили дела или всичко за разглеждане 2 бр. дела за 

престъпления по чл.346 от НК;  

- 3 бр. постъпили дела и 1 бр. дело – останало за разглеждане от 

предходен период, или всичко за разглеждане 4 бр. дела за престъпления по 

чл.354а, ал.3, ал.4 и ал.5 от НК;  

 

3. постъпили са и 41 други наказателни дела от общ характер по видове 

както следва: 

- 7 бр. постъпили дела и 4 бр. дела са останали за разглеждане от 

предходен период, или всичко за разглеждане 11 дела по Глава ІІ от НК - 

престъпления против личността, в това число 1 бр. дело постъпило и за 

разглеждане – за престъпление по чл. 128, ал. 1 НК и 3 бр. постъпили 3 бр. за 

разглеждане, останали от предходен период, или всичко за разглеждане 6 бр. 

за средна телесна повреда по чл.129 от НК;  

- 2 бр. постъпили дела и 1 бр. дело – останало несвършено в началото 

на периода, или всичко за разглеждане 3 бр. дела по други престъпления 

против личността;  

- 9 бр. постъпили дела и 2 бр. дела са останали несвършени от 

предходен период, или всичко за разглеждане 11 бр. дела по Глава ІV от НК - 

престъпления против брака, семейството и младежта;  
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- 15 бр. постъпили дела и 4 бр. дела – останали несвършени от 

предходен период, или всичко за разглеждане 19 бр. дела по по Глава VІ от 

НК - престъпления против стопанството;  

- 3 бр.  постъпили дела и 3 бр. – останали несвършени от предходен 

период,  или всичко за разглеждане 6 бр. дела по Глава VІІІ от НК - 

престъпления против дейността на държавните органи и обществени 

организации;  

- 2 бр. постъпили дела или всичко за разглеждане 3 бр. дела - 

престъпления против реда и общественото спокойствие, в това число 1 

дело постъпили и 1 дело всичко за разглеждане по чл.325, ал.1 от НК;  

- 3 бр. постъпили дела и всичко за разглеждане 3 бр. дела по Глава ІХ 

от НК - документни престъпления. 

 

 

3.1.2. Свършени НОХД по видове 

 

Общо свършените наказателни дела от общ характер от шифър 0200 до 

шифър 1500, за отчетната 2019 год. са 180 дела, което е 82,56% спрямо всичко 

218 дела за разглеждане. 

Най-голям дял от свършените НОХД заемат тези за общоопасните 

престъпления – общо 97 дела, или повече от половината.  

На следващо място са свършените дела за престъпления против 

собствеността общо 47 дела, както и: 

- 13 дела за престъпления против стопанството, 

-  7 дела за престъпления против личността,  

- 6 дела за престъпления против брака, семейството и младежта,  

- 5 дела за престъпления против дейността против държавни органи и 

обществени организации, 

- 3 дела за документни престъпления, 

- 2 дела за други престъпления против личността, 

  

За сравнение през предходната 2018г. общо свършените наказателни 

дела от общ характер от шифър 0200 до шифър 1500 са 162 дела, което е 83% 

спрямо всичко 195 дела за разглеждане. 

Най-голям дял от свършените НОХД заемат тези за общоопасните 

престъпления – общо 85 дела, или повече от половината. На следващо място 
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са свършените дела за престъпления против собствеността общо 44 дела, 

както и: 

- 9 дела за престъпления против стопанството, 

-  6 дела за престъпления против личността,  

- 5 дела за престъпления против реда и общественото спокойствие 

- 4 дела за документни престъпления, 

- 4дела за други престъпления против личността, 

- 3 дела за престъпления против брака, семейството и младежта,  

- 1 дела за престъпления против дейността против държавни органи и 

обществени организации,  

- 1 дело за престъпление против правата на гражданите.  

 

За 2017г. общо свършените НОХД също заемат тези за общоопасните 

престъпления – общо 84 дела, следвани от за престъпленията против 

собствеността общо 61 дела, както и: 

- 15 дела за престъпления против стопанството,  

- 10 дела за престъпления против брака, семейството и младежта,  

- 6 дела за престъпления против дейността против държавни органи и 

обществени организации,  

- 6 дела за престъпления против личността,  

- 2 дела за други престъпления против личността, 

- 2 дела за документни престъпления, 

- 2 дела за престъпления против реда и общественото спокойствие 

- 1 дело за престъпление против правата на гражданите.  

 

 3.2. Наказателни дела от частен характер. 

 

През отчетната 2019 г. в Районен съд гр.Лом са постъпили общо 7 дела 

от частен характер, останали са несвършени в началото на периода 3 дела или 

всичко за разглеждане през 2019г. е имало 10 наказателни дела от частен 

характер. 

От тях са свършени 8 дела, като 4 дела са решени с присъда и 4 дела са 

прекратени поради оттегляне на тъжбата.  

До три месеца са свършени 3 дела и в края на отчетния период са 

останали несвършени 2 дела. 
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За сравнение през 2018 г. в Районен съд гр.Лом са постъпили общо 6 

дела от частен характер, останали са несвършени в началото на периода 4 дела 

или всичко за разглеждане през 2018г. е имало 10 наказателни дела от частен 

характер. 

От тях са свършени 7 дела, като 4 дело е решено с присъда и 3 дела са 

прекратени поради оттегляне на тъжбата.  

До три месеца са свършени 2 дела и в края на отчетния период са 

останали несвършени 3 дела. 

 

 През 2017 г. в Районен съд гр.Лом са постъпили общо 6 дела от частен 

характер, останали са несвършени в началото на периода 2 дела или всичко за 

разглеждане през 2017г. е имало 8 наказателни дела от частен характер. 

През отчетния период от наказателните дела от частен характер са 

свършени 4 дела, като 1 дело е решено с присъда и 3 дела са прекратени 

поради оттегляне на тъжбата.  

До три месеца са свършени 2 дела и в края на отчетния период са 

останали несвършени 4 дела. 

 

Налице е леко увеличаване броя на постъпващите и разгледани 

наказателни дела от частен характер през отчетната 2019 год., спрямо 2018 

год. и 2017г. 

 

 3.3 Дела по чл.78а от НК. 

 

През отчетната 2019г. в Районен съд гр.Лом са постъпили общо 46 дела 

по чл.78а от НК. Останали несвършени в началото на периода е имало 4 дела.  

Общо за разглеждане през 2019г. е имало 50 дела по чл.78а от НК. 

От тях са свършени 45 дела, или 90%, като всички 45 дела са решени по 

същество. 

Пет дела са останали несвършени в края на периода.  

В срок до три месеца са свършени 43 дела, или 95,5% от делата за 

разглеждане. 

За сравнение през 2018г. в Районен съд гр.Лом са постъпили общо 35 

дела по чл.78а от НК. Останали несвършени в началото на периода е имало 6 

дела.  

Общо за разглеждане през 2018г. е имало 41 дела по чл.78а от НК. 
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От тях са свършени 37 дела, като 35 дела са решени по същество и 2 

дела са прекратени.  

Четири дела са останали несвършени в края на периода.  

В срок до три месеца са свършени 37 дела, или 90% от делата за 

разглеждане. 

 

 За 2017г. в Районен съд гр.Лом са постъпили общо 78 дела по чл.78а от 

НК. Останали несвършени в началото на периода е имало 4 дела.  

Общо през 2017г. е имало 82 дела по чл.78а от НК. 

През 2017 год., от делата за разглеждане по чл.78а от НК са свършени 76 

дела, като 75 дела са решени по същество и 1 дело е прекратено и върнато на 

РП гр.Лом. Едно дело е останало несвършено в края на периода. В срок до три 

месеца са свършени 75 дела, или 92% от делата за разглеждане. 

   

Видно от горното, броят на постъпващите в РС - Лом дела по чл.78а от 

НК през отчетната година продължава да се увеличава се е увеличил спрямо 

постъпилите дела през 2018г., но е по-малък в сравнение с 2017 год. 

 

 3.4. ЧНД от съдебно производство. 

 

През отчетната 2019г. в Районен съд гр.Лом са постъпили общо 120 

дела, като 8 бр.останали несвършени в началото на периода или всичко за 

разглеждане през отчетната година – 128бр. дела. 

От тях свършени 124 дела, 123 дела от които в три месечния срок, като 

106 са с акт по същество и 18 са прекратени.  

4 бр. дела са останали несвършени за следващия отчетен период.  

 

През предходната 2018г. в Районен съд гр.Лом са постъпили общо 127 

дела, като няма останали несвършени в началото на периода. 

От тях свършени 119 дела, 119 дела от които в три месечния срок, като 

102 са с акт по същество и 17 са прекратени.  

8 бр. дела са останали несвършени за следващия отчетен период.  

 

 През 2017г. в Районен съд гр.Лом са постъпили общо 155 дела, като 5 

дела са останали несвършени в началото на периода или общо за разглеждане 

през 2017г. е имало 160 дела. 
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От тях свършени 160 дела, 159 дела от които в три месечния срок, като 

142 са с акт по същество и 18 са прекратени.  

Няма останали несвършени дела от тази група за следващия отчетен 

период.  

 Видно от горното, се запазва тендевнцията за намаляване на броя на 

постъпилите ЧНД от съдебното производство спрямо 2018г. и 2017г. 

 

 

 3.4.1. Дела по ЗБППМН  

 

През отчетната 2019г. в Районен съд - Лом е постъпило 1 дело по чл.24а 

ЗБППМН, като няма дела от предходен отчетен период. Делото е решено по 

същество в три месечния срок. 

  

През 2018г. в Районен съд - Лом е постъпило 1 дело по чл.24а ЗБППМН, 

като няма дела от предходен отчетен период. Делото е решено по същество в 

три месечния срок.  

 

 За 2017 год. в РС Лом няма постъпили дела по ЗБППМН. За разглеждане 

от предишния период са останали 2 дела, които са решени.  

   

3.4.2. Дела за реабилитация по чл.85-88а от НК. 

 

През отчетната 2019г. в Районен съд - Лом са постъпили общо 4 дела за 

реабилитация, като няма останали несвършени дела от предходен отчетен 

период.  

Две дела са свършени в три месечния срок, като 2 дела са решени по 

същество и 1 дела са прекратени.  

1 бр. дела са останало несвършени за следващия отчетен период.  

 

За сравнение през 2018г. в Районен съд - Лом са постъпили общо 5 дела 

за реабилитация, като няма останали несвършени дела от предходен отчетен 

период.  

Всички дела са свършени в три месечния срок, като 3 дела са решени по 

същество и 2 дела са прекратени.  
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 За 2017г. в Районен съд гр.Лом са постъпили общо 8 дела за 

реабилитация, като няма останали несвършени дела от предходен отчетен 

период.  

Всички дела са свършени в три месечния срок, като 4 дела са решени по 

същество и 4 дела са прекратени.  

 

 3.4.3. Дела за кумулации по чл.23 - чл.27 от НК. 

 

През отчетната 2019г. в Районен съд - Лом са постъпили общо 6 дела от 

чл.23 до 27 от НК и 4 бр. останали от предишен отчетен период или общо за 

разглеждане е имало 10 дела. 

От тях 8 дела са свършени в три месечния срок, като 9 дела са решени по 

същество и 1 дела са останали несвършени дела за кумулация в края на 

отчетния период.  

  

През предходната 2018г. в Районен съд - Лом са постъпили общо 7 дела 

от чл.23 до 27 от НК, няма останали от предишен отчетен период или общо за 

разглеждане е имало 7 дела. 

От тях 3 дела са свършени в три месечния срок, като 3 дела са решени по 

същество и 4 дела са останали несвършени дела за кумулация в края на 

отчетния период. Последните са постъпили в края на годината.  

 

 През 2017г. в Районен съд гр.Лом са постъпили общо 15 дела от чл.23 до 

27 от НК, 1 дело е останало от предишен отчетен период или общо за 

разглеждане е имало 16 дела. 

От тях всички 16 дела са свършени в три месечния срок, като 14 дела са 

решени по същество и 2 дела са прекратени.  

Няма останали несвършени дела за кумулация в края на отчетния 

период. 

  

 Налице е намаляване в постъпленията на този вид дела спрямо 

отчетните 2018г. и 2017г., тъй като съдиите се стремят да решават въпроса с 

определянето на общо наказание с акта си по същество и образуването на 

отделно производство се налага по изключение.  
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 През отчетния период в Районен съд гр.Лом има разгледано едно дело за 

принудителни медицински мерки по чл.89 от НК. То е решено с акт по 

същество в тримесечен срок от постъпването.  

 

 3.5. ЧНД от досъдебното производство. 

 

През отчетната 2019г. в Районен съд гр.Лом са постъпили общо 107 

дела, като няма останали несвършени в началото на периода или общо за 

разглеждане през 2019г. е имало 107 дела. 

От тях свършени са 106 дела, всички  в три месечния срок, като 104 дела 

са приключили с акт по същество и 2 е прекратено.  

1 бр. дело е останало несвършено за следващия отчетен период.  

 

През предходната 2018г. в Районен съд гр.Лом са постъпили общо 91 

дела, като няма останали несвършени в началото на периода или общо за 

разглеждане през 2018г. е имало 91 дела. 

От тях свършени са 91 дела, всички  в три месечния срок, като 90 дела са 

приключили с акт по същество и 1 е прекратено.  

Няма останали несвършени дела от тази група за следващия отчетен 

период.  

 

 През предходната 2017г. в Районен съд гр.Лом са постъпили общо 153 

дела, като 1 дело е останало несвършено в началото на периода или общо за 

разглеждане през 2017г. е имало 154 дела. 

От тях свършени 154 дела, всички  в три месечния срок, като 152 са с акт 

по същество и 2 са прекратени.  

Няма останали несвършени дела от тази група за следващия 

отчетенпериод.  

  

 През отчетната година всички протоколи за обиск, претърсване и 

изземване са представяни в съда преди изтичане на срока от 24.00 часа. 

 

 Общо за отчетната 2019 год. частни наказателни дела от шифър 2000 до 

шифър 3000, са постъпили 227 дела и 8бр. останали несвършени от предходен 

период или всичко за разглеждане са били 235 дела.  

От тях са решени 230 дела, 229 – в три месечен срок. Със съдебен акт по 

същество са решени 210 дела и 20 дела са прекратени.  
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Пет дела са останали несвършени дела в края на периода. 

 

 3.6. Административни дела /приложение5/. 

 

През отчетната 2019г. в Районен съд гр.Лом са постъпили общо 112 

дела, като са останали несвършени в началото на периода 69 дела или общо за 

разглеждане са 181 дела.  

От тях са свършени 116 дела и са останали несвършени 65 дела.  

 От постъпилите дела през отчетния период, според административно 

наказващия орган, същите са както следва: 

- По КАТ са постъпили 41 дела, като са останали несвършени в 

началото на периода 31 дела или общо за разглеждане 72 дела. От тях 

48 дела са свършени, от които 22 потвърдени, 10 изменени, 14 

отменени и 2 прекратени. В края на отчетната година са останали 

несвършени 24 дела. 

- По НАП са постъпили 0 дела, 2бр.  останали несвършени от 

предходен период, или всичко за разглеждане 2 дела. От тях 2 дела са 

свършени, от които 1 потвърдени и 1 изменено. 

- По АДФИ 1бр. постъпили, като няма дела от предходния период. 

Делото е свършено през отчетния период, като е потвърдено.  

- По Агенция „Митници” са постъпили 2 дела и 2 дела е останало 

несвършено от предходен период, или всичко за разглеждане 4 дела. 

От тях 3 дела са свършени, от които по 2 дела НП е потвърдено и 1 

дело е отменено. Едно дело е останало несвършено в края на 

отчетната година. 

- По ДНСК е постъпило 1 дело и за разглеждане 1 дело, което  е 

останало несвършено в края на отчетния период, всичко за 

разглеждане 2 дела, като 1 дело е решено - измененоНП и 1 дело 

останало несвършено в края на периода. 

- По КЗП е постъпили 3 дела и за разглеждане 6 дело, което  е останало 

несвършено в края на отчетния период, всичко за разглеждане 9 дела, 

общо свършени 7бр., като по всичките са с потвърдено  НП и 2 дела 

останали несвършени в края на периода. 

- По МВР са постъпили 18 дела, като са останали несвършени в 

началото на периода 4 дела или общо за разглеждане 22 дела. От тях 

10 дела са свършени, като няма потвърдени НП, по 3 дела НП е 
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изменено и по 7 дела – отменено. В края на отчетната година са 

останали несвършени 12 дела. 

- По Общини са постъпили 2 дела или всичко за разглеждане 4 дела. 

Решено 1 бр. дело, което е отмемено НП и 1 дело останало 

несвършено в края на отчетния период.. 

- От Здравна инспекция са постъпили 1 дела и 4 дело е останало от 

предходен период, или всичко за разглеждане 5 дела. От тях 4 дела са 

свършени, като и по три дела НП са потвърдени, по едно дело НП е 

отменено. Едно дело останало несвършено в края на периода. 

- Производство по УБДХ са постъпили 3 дела. Няма останали от 

предходен период дела.  От тях 3 дела са свършени като потвърдени. 

В края на отчетната година няма останали несвършени дела. 

 

През предходната 2018г. в Районен съд гр.Лом са постъпили общо 130 

дела, като са останали несвършени в началото на периода 52 дела или общо за 

разглеждане са 182 дела.  

От тях са свършени 113 дела и са останали несвършени 69 дела.  

 От постъпилите дела през отчетния период, според административно 

наказващия орган, същите са както следва: 

- По КАТ са постъпили 55 дела, като са останали несвършени в 

началото на периода 9 дела или общо за разглеждане 64 дела. От тях 

33 дела са свършени, от които 20 потвърдени, 0 изменени, 11 

отменени и 2 прекратени. В края на отчетната година са останали 

несвършени 31 дела. 

- По НАП са постъпили 2 дела, като няма останали несвършени от 

предходен период, или всичко за разглеждане 2 дела. Двете дела са  

останали несвършени в края на периода. 

- По АДФИ няма постъпили, като има 1 дело от предходния период. 

Делото е свършено през отчетния период, като е потвърдено.  

- По Агенция „Митници” са постъпили 2 дела и 1 дело е останало 

несвършено от предходен период, или всичко за разглеждане 3 дела. 

От тях 2 дела са свършени, от които по 1 дела НП е потвърдено и 1 

дело е изменено. Едно дело е останало несвършено в края на 

отчетната година. 

- По ДНСК е постъпило 1 дело и за разглеждане 1 дело, което  е 

останало несвършено в края на отчетния период, всичко за 
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разглеждане 2 дела, като 1 дело е решено и 1 дело останало 

несвършено в края на периода. 

- По МВР са постъпили 6 дела, като са останали несвършени в 

началото на периода 4 дела или общо за разглеждане 10 дела. От тях 

6 дела са свършени, като по 2 дела НП е потвърдено, по 4 дела – 

отменено. В края на отчетната година са останали несвършени 4 дела. 

- По Общини са постъпили 2 дела, като има останали несвършени 2 

дела от предходен период или всичко за разглеждане 4 дела. Решени 

са всичките, като 2 са потвърдени и 2 дела са изменени. 

- От Здравна инспекция са постъпили 6 дела и 1 дело е останало от 

предходен период, или всичко за разглеждане 7 дела. От тях 3 дела са 

свършени, като и по две  НП е отменено и 1 дело е прекратено. 

Четири дела са останали несвършени в края на периода. 

- Производство по УБДХ са постъпили 4 дела. Няма останали от 

предходен период дела.  От тях 4 дела са свършени като потвърдени. 

В края на отчетната година няма останали несвършени дела. 

 

 През 2017г. в Районен съд гр.Лом са постъпили общо 139 дела, като са 

останали несвършени в началото на периода 37 дела или общо за разглеждане 

са 176 дела.  

От тях през 2017 г. са свършени 124 дела и са останали несвършени 52 

дела.  

 От постъпилите дела през този период, според административно 

наказващия орган, същите са били както следва: 

По КАТ са постъпили 37 дела, като са останали несвършени в началото 

на периода 11 дела или общо за разглеждане 48 дела. От тях 39 дела са 

свършени, от които 13 потвърдени, 13 изменени, 9 отменени и 4 прекратени. В 

края на отчетната година са останали несвършени 9 дела. 

По НАП са постъпили 2 дела и 1 дело – останало за разглеждане от 

предходния период, или всичко за разглеждане 3 дела. От тях 2 дела е 

свършени, като и по двете НП е потвърдено. Едно дело е останало несвършено 

в края на периода. 

По АДФИ е постъпило 1 дело и няма дела от предходния период. Делото 

е останало несвършено в края на периода.  

По Агенция „Митници” са постъпили 3 дела и 3 дела са останали 

несвършени от предходен период, или всичко за разглеждане 6 дела. От тях 5 
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дела са свършени, от които по 3 дела НП са потвърдени и 2 дела са 

прекратени. Едно дело е останало несвършено в края на отчетната година. 

По ДНСК е постъпило 1 дело и за разглеждане 1 дело, което  е останало 

несвършено в края на отчетния период. 

По МВР са постъпили 12 дела, като са останали несвършени в началото 

на периода 4 дела или общо за разглеждане 16 дела. От тях 12 дела са 

свършени, като по 2 дела НП е потвърдено, по 1 дело – изменено, по 8 дела – 

отменено и 1 дело е  прекратено. В края на отчетната година са останали 

несвършени 4 дела. 

По Общини са постъпили 3 дела и за разглеждане 3 дела. Решено е 1 

дело, което е потвърдено и 2 дела са останали несвършили дела в края на 

отчетния период. 

От Здравна инспекция са постъпили 2 дела и 2 дела са останали от 

предходен период, или всичко за разглеждане 4 дела. От тях 3 дела са 

свършени, като и по трите НП е отменено. Едно дело е останало несвършено в 

края на периода. 

Производство по УБДХ са постъпили 4 дела. Няма останали от 

предходен период дела.  От тях 4 дела са свършени като потвърдени. В края на 

отчетната година няма останали несвършени дела. 

 

 От изложеното е видно, че през отчетния период е запазена трайната 

тенденция за намаляване на броя на постъпилите административни дела 

спрямо 2018г. и 2017г. 

 

 4. Броят на ПОСТЪПИЛИТЕ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ПРИ 

ОТДЕЛНИТЕ СЪДИИ през отчетния период е както следва:  

 

Съдия Албена Миронова – общо 104 дела, от които: 31 НОХД, 2 НЧХД, 

7 дела по чл.78а от НК, 45 ЧНД и 19 АНД. 

Съдия Борислава Славчева – общо 247 дела, от които: 72 НОХД, 3 

НЧХД, 21 дела по чл.78а от НК, 102 ЧНД и 49 АНД. 

Съдия Боряна Александрова – общо 118 дела, от които: 30 НОХД, 1 

НЧХД, 7 дела по чл.78а от НК, 62 ЧНД и 18 АНД. 

Съдия Иван Йорданов – общо 108 дела, от които: 52 НОХД, 1 НЧХД, 11 

дело по чл.78а от НК, 18 ЧНД и 26 АНД. 

В приложение №7 към доклада е и подробна справка по съдии за 

постъпилите наказателни дела, през отчетната 2019г 
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 5. Броят на наказателните дела за разглеждане при отделните 

съдии през отчетния период е както следва:  

Съдия Албена Миронова – общо 119 дела, от които: 38 НОХД, 3 НЧХД, 

7 дела по чл.78а от НК, 45 ЧНД и 26 АНД. 

Съдия Борислава Славчева – общо 336 дела, от които: 93 НОХД, 5 

НЧХД, 25 дела по чл.78а от НК, 107 ЧНД и 106 АНД. 

Съдия Боряна Александрова – общо 131 дела, от които: 35 НОХД, 1 

НЧХД, 7 дела по чл.78а от НК, 65 ЧНД и 23 АНД. 

Съдия Иван Йорданов – общо 108 дела, от които: 52 НОХД, 1 НЧХД, 11 

дела по чл.78а от НК, 28 ЧНД и 26 АНД. 

 

 В приложение № 6 към доклада е и подробната справка по съдии за 

постъпилите наказателни дела за разглеждане, през отчетната 2019г. 

 

 6. Броят на свършените наказателни дела при отделните съдии 

през отчетния период е както следва: 

 

6.1. Съдия Албена Миронова – приключени общо 89 дела, от които: 

30 НОХД, 2 НЧХД, 5 дела по чл.78а от НК, 45 ЧНД и 7 АНД.  

От общия брой свършени дела решени с акт по същество са 68 дела, в т.ч. 

12 НОХД, 2 НЧХД, 5 по чл. 78а НК, 42 ЧНД и 7 АНД. Прекратени са 21 дела, 

в т.ч. 18 НОХД, 0 НЧХД, 3ЧНД и 0 АНД.  

Решени  в 3-месечен срок 76 дела, или 85,4%.  

Останали несвършени в края на периода са 30 дела: 8 НОХД, 1 НЧХД, 2 

по чл.78а НК, 0 ЧНД и 19 АНД. 

 6.2. Съдия Борислава Славчева е приключила през 2019 год.  общо 

315 дела, от които: 92 НОХД, 5 НЧХД, 25 дела по чл.78а от НК, 107 ЧНД и 86 

АНД.  

От общия брой свършени дела решени с акт по същество са 234 дела, в 

т.ч. 29 НОХД, 2 НЧХД, 25 по чл. 78а НК, 94 ЧНД и 84 АНД. Прекратени са 81 

дела, в т.ч. 63 НОХД, 3 НЧХД,  0 дела по чл. 78а НК, 13 ЧНД и 2 АНД.  

Решени  в 3-месечен срок 197 дела, или 62,5%.  

Останали несвършени в края на периода са 21 дела: 1 НОХД, 0 НЧХД, 0 

по чл. 78а НК, 0 ЧНД и 20 АНД.  
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 6.3. Съдия Боряна Александрова има приключени през периода 

общо 114 дела, от които: 27 НОХД, 1 НЧХД, 7 дела по чл.78а от НК, 63 ЧНД и 

16 АНД.  

От общия брой свършени дела решени с акт по същество са 87 дела, в т.ч. 

5 НОХД, 0 НЧХД, 7 по чл. 78а НК, 60 ЧНД и 15 АНД. Прекратени са 27 дела, 

в т.ч. 22 НОХД , 1 НЧХД, 0 по чл. 78а НК, 3 ЧНД и 1 АНД.  

Решени  в 3-месечен срок 94 дела, или 82,45%.  

6.4. Съдия Иван Йорданов е приключил общо 61 дела, от които: 31 

НОХД, 0 НЧХД, 8 дела по чл.78а от НК, 15 ЧНД и 7 АНД.  

От общия брой свършени дела решени с акт по същество са 31 дела, в т.ч. 

2 НОХД, 0 НЧХД, 8 дела по чл.78а от НК, 14 ЧНД и 7 АНД. Прекратени са 30 

29 НОХД и 1 ЧНД. 

Решени  в 3-месечен срок 60 дела, или 98,4%.  

47бр. дела останали несвършени в края на периода, както следва: 21 

НОХД, 1 НЧХД, 3 по чл.78а НК, 3 ЧНД и 19 АНД. 

 

 В приложение № 6 към доклада е подробната справка по съдии за 

свършените наказателни дела, през отчетната 2019г. 

 

 

Справка по съдии наказателни дела за отчетната 2019г. 

СЪДИЯ 

постъпил

и дела 

през 

отчетния 

период 

общ брой 

дела за 

разглежда

не  

общо 

свършени 

дела 

решени 

по 

същество 

свършени 

в 3 м. 

 срок 

останал

и 

несвър

шени 

дела в 

края на 

периода 

Албена 

Миронова 
104 119 89 68 76 30 

Борислава 

Славчева 
247 336 315 234 197 21 

Боряна 

Александрова 
118 131 114 87 94 17 

Иван 

Йорданов 
108 108 61 31 60 47 
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7. Натовареност по съдии спрямо общ брой дела за разглеждане и 

общо решени наказателни дела на база отработени месеци през 

отчетната 2019г. 

 

Съдия Албена Миронова на база 12 месеца при общо наказателни дела 

за разглеждане 119 дела, за разглеждане средно 9,92 броя наказателни дела 

месечно, при решени общо 89 дела, средно решени 7,42 броя дела месечно. 

Съдия Борислава Славчева на база 11 месеца при общо наказателни 

дела за разглеждане 336 дела, или за разглеждане средно 30,55 броя 

наказателни дела месечно, при решени общо 315 дела, или средно решени 

28,64 броя дела месечно. 

Съдия Боряна Александрова на база 12 месеца при общо наказателни 

дела за разглеждане 131 дела, месечно за разглеждане средно 10,92 броя 

наказателни дела, при решени общо 114 дела, средно решени 9,5 броя дела 

месечно.  

Съдия Иван Йорданов на база 3 месеца при общо наказателни дела за 

разглеждане 108 дела, месечно за разглеждане средно 36 броя наказателни 

дела, при решени общо 61 дела, или средно решени 20,33 броя дела месечно. 

 

В табличен вид:  

 

 

За сравнение с предходната 2018год. 

 

Съдия Нина Каменова на база 7 месеца и 3 дни при общо наказателни 

дела за разглеждане 36 дела, месечно за разглеждане средно 5,14 броя 
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наказателни дела, при решени общо 36 дела, или средно решени 5,14 броя 

дела месечно. 

Съдия Борислава Славчева на база 12 месеца при общо наказателни 

дела за разглеждане 338 дела, или за разглеждане средно 28,1 броя 

наказателни дела месечно, при решени общо 249 дела, или средно решени 

20,75 броя дела месечно. 

Съдия Албена Миронова на база 12 месеца при общо наказателни дела 

за разглеждане 139 дела, за разглеждане средно 11,58 броя наказателни дела 

месечно, при решени общо 125 дела, средно решени 10,41 броя дела месечно. 

Съдия Боряна Александрова на база 12 месеца при общо наказателни 

дела за разглеждане 133 дела, месечно за разглеждане средно 11,08 броя 

наказателни дела, при решени общо 119 дела, средно решени 9,91 броя дела 

месечно.  

В табличен вид:  

 
 

През 2017 год:  

Съдия Нина Каменова на база 3 месеца и 10 дни при общо наказателни 

дела за разглеждане 54 дела, месечно за разглеждане средно 16,37 броя 

наказателни дела, при решени общо 36 дела, месечно средно решени 10,91 

броя дела. 

Съдия Катя Цветанова на база 9 месеца при общо наказателни дела за 

разглеждане 112 дела, месечно за разглеждане средно 12,44 броя наказателни 

дела, при решени общо 112 дела, месечно средно решени 12,44 броя дела  

Съдия Борислава Славчева на база 12 месеца при общо наказателни 

дела за разглеждане 186 дела, месечно за разглеждане средно 15,5 броя 
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наказателни дела, при решени общо 157 дела, месечно средно решени 13,08 

броя дела  

Съдия Албена Миронова на база 12 месеца при общо наказателни дела 

за разглеждане 178 дела, месечно за разглеждане средно 14,83 броя 

наказателни дела, при решени общо 145 дела, месечно средно решени 12,08 

броя дела. 

Съдия Боряна Александрова на база 12 месеца при общо наказателни 

дела за разглеждане 180 дела, месечно за разглеждане средно 15 броя 

наказателни дела, при решени общо 161 дела, месечно средно решени 13,42 

броя дела  

Съдия Соня Камарашка на база 9 месеца и 12 дни, при общо 

наказателни дела за разглеждане 96 дела, месечно за разглеждане средно 10,55 

броя наказателни дела, при решени общо 96 дела, месечно средно решени 

10,55 броя дела. 

В табличен вид:  

 

 

 
 

 

8. Върнати за доразследване НОХД. 

 

През отчетната 2019г. са върнати за доразследване на Районна 

прокуратура - гр.Лом общо 3 дела, всичките НОХД, като и трите дела са с 

определение от открито съдебно заседание. 
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Причините за връщане на делата за доразследване на РП гр.Лом са 

изложени подробно в мотивите на съответните съдебни актове по тях: НОХ 

дела № 653/2016,   1/2019 и 241/2019, , но биха могли да се обобщят в насока 

на отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила довело до 

ограничаване на процесуалните права на обвиняемите и/или на техните 

защитници.  

Категорично може да се направи извода, че продължават да се спазват 

задължителните указания с ТР 2 от 2002г. на ОСНК. 

 

През предходната 2018г. са върнати за доразследване на Районна 

прокуратура - гр.Лом общо 6 дела, както следва: 4 НОХД и 2 АНД, като 

всичките 6 дела са с определение от открито съдебно заседание. 

По 2 дела са постановени съдебни актове, след връщането им от 

доразследване в ЛРС. 

През предходната 2017г. са върнати за доразследване на Районна 

прокуратура - гр.Лом общо 7 дела, както следва: 6 НОХД и 1 АНД, като 6 от 

тях - с определение от открито съдебно заседание, и 1 дело – с разпореждане 

на съдията-докладчик в закрито съдебно заседание. 

По 3 дела са постановени съдебни актове, след връщането им от 

доразследване в ЛРС. 

 Видно е, че прекратените и върнати за допълнително разследване дела 

през отчетната 2019 год. са два пъти по-малко в сравнение с предходната 

година.  
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9. Постъпили дела по реда на Глава ХХІV от НПК „Бързо 

производство”. 

 

През отчетната 2018г. са постъпили 53 НОХД по реда на бързото 

производство, по Глава XXIV от НПК, като същите съставляват 28,64% от 

всички постъпили през годината 185 дела от общ характер. През отчетния 

период са свършени всички 53 дела.  

Със съдебен акт по същество са приключили общо 9 дела и 44 дела от 

тях са приключили със съдебно одобрено споразумение. 

 

През предходната 2018г. са постъпили 51 НОХД по реда на бързото 

производство, по Глава XXIV от НПК, като същите съставляват 32,48% от 

всички постъпили през годината 157 дела от общ характер. През отчетния 

период са свършени всички 51 дела.  

Със съдебен акт по същество са приключили общо 9 дела и 42 дела от 

тях са приключили със съдебно одобрено споразумение. 

През 2017г. са постъпили 45 НОХД по реда на бързото производство, по 

Глава XXIV от НПК, като същите съставляват 23,81% от всички постъпили 

през годината 189 дела от общ характер. През отчетния период са свършени 

общо 46 дела.  

Със съдебен акт по същество са приключили общо 11 дела и 35 дела от 

тях са приключили със съдебно одобрено споразумение. 
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Продължава тенденцията от  предходните 2018 и 2017 год. за 

увеличение както на броя на постъпилите НОХД по реда на Глава ХХІV от 

НПК, така и на приключилите със съдебно одобрено споразумение в 

сравнение с двете предходни години.  

 

10. Постъпили дела по реда на Глава ХХV от НПК „Незабавно 

производство”. 

 

Гл.XXV от НПК  – Незабавно производство е отменена – ДВ, бр.63 от 

2017г., поради което и през отчетната 2019 год. и 2018год.  няма постъпили 

дела, подлежащи на разглеждане по този ред.  

През 2017 год. са постъпили 7 дела по реда на незабавното 

производство, като всички са решени съобразно сроковете по НПК. 

 

11. Дела приключили по реда на Глава ХХVІІ от НПК – 

съкратено съдебно следствие. 

 

През отчетната 2019 год. по реда на съкратеното съдебно следствие са 

приключили общо 16 НОХД. 

От общо свършените през отчетния период 180 НОХД, по реда на 

съкратеното съдебно следствие са решени 8,89 % от делата. 

 

През предходната 2018 год. по реда на съкратеното съдебно следствие 

са приключили общо 18 НОХД. 

От общо свършените през отчетния период 162 НОХД, по реда на 

съкратеното съдебно следствие са решени 11,1 % от делата. 

През 2017 год. по реда на съкратеното съдебно следствие са 

приключили общо 27 НОХД. 

 

12. Дела приключили по искане на обвиняемия по Глава ХХVІ от 

НПК. 

През отчетната 2019г. няма образувани дела по искане на обвиняеми 

лица. 

През предходната 2018 год. е приключено 1 дело по искане на 

обвиняемото лице.  

През 2017 год. няма образувани дела по искане на обвиняеми лица.  
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13. Дела приключили по реда на Глава ХХІХ от НПК.  

 

Със съдебно одобрено споразумение през 2019г. са приключили общо 

129 дела, от които 97 дела по реда на чл. 384, ал.1 от НПК и  31 дела по реда 

на чл.382 от НПК.  

Следователно, от свършените през отчетния период общо 180 НОХД, по 

реда на тази глава са решени  71,7 % от делата. 

 

По съдии делата, пиключили със споразумение се разпределят както 

следва: 

 

 

 

 

с-в 

 

 

 

съдия 

Споразумения по 

чл.381 НПК /внесени 

Споразумения по чл.384 

НПК / с обвинителен акт 

 

Дела 

приключи-ли 

със 

споразуме-

ния 

 

одобре-ни 

 

Прекра-

тени 

върнати 

на ЛРП 

 

одобрени 

В т.ч. 

постигане на 

споразуме-

ние за част от 

подсъдими-

те 

I А.Миронова 5 0 12 0 17 

II Б.Славчева 11 0 51 0 62 

III Б.Александрова 5 0 16 0 21 

IV И.Йорданов 11 0 18 0 29 

 

Със съдебно одобрено споразумение през 2018г. са приключили общо 

107 дела, от които 106 дела по реда на чл. 384, ал.1 от НПК и  26 дела по реда 

на чл.382 от НПК.  

Следователно, от свършените през 2018 год. общо 162 НОХД, по реда на 

тази глава са решени  66 % от делата. 

Със съдебно одобрено споразумение през 2017г. са приключили общо 

123 дела, от които 106 дела по реда на чл. 384, ал.1 от НПК и 17 дела по реда 

на чл.382 от НПК. От общо свършените 189 НОХД, по реда на гл. ХХІХ НПК 

са приключили 65 % от делата.  

 

Разглеждането на делата по диференцираната процедура по глава XXIX 

от НПК, предвиждаща възможност за решаване на делото със споразумение, 

несъмнено осигурява заложената и от законодателя идея за бързина при 

приключване на делото.  
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14.  Оправдателни присъди. 

 

През отчетната 2019 г. в РС Лом са постановени оправдателни присъди 

общо по 5 дела, от които 2 бр. НОХД, 2 НЧХД и 1 АНД, както следва:  

- НОХД № 212/2019, за престъпление  по  чл. 129, ал.2 във вр.с ал.1, 

във вр. с чл.20, ал.2 от НК/. – оправдано 2 лица; 

- НОХД № 321/2019, за престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК – 

оправдано 1 лице; 

- НЧХД № 182/18, за престъпление по чл144, ал.1 от НК – оправдано 1 

лице; 

- НЧХД № 185/18, за престъпление по чл148, ал.2, във вр. с ал.1, т.1, 

във вр. с чл.147, ал.1 от НК – оправдано 1 лице; 

- АНД № 14/19, обвинение по чл. 343в, ал.2, във вр. с чл. 63, ал.1, т.4 от 

НК – оправдано 1 лице; 

Общо шест лица са оправдани от съда.  

 

През предходната 2018 г. в РС Лом са постановени оправдателни 

присъди общо по 7 дела, всички от общ характер, както следва:  

- НОХД № 612/2016, за престъпление  по  чл. 158а, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 

1 НК /ред. ДВ, бр. 27/2009 год./и чл. 158а, ал. 3, вр. с ал. 1, вр. чл. 26, 

ал. 1 НК /ред. ДВ, бр. 27/2009 год./. – оправдано 1 лице; 

- НОХД № 619/2016, за престъпление по чл. 330, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, 

вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК  – оправдани 2 лица; 

- НОХД № 133/2018, за престъпление по чл.234, ал.1 от НК.– 

оправдано 1 лице; 

- НОХД № 11/2018, за престъпление чл.270, ал.1 от НК – оправдано 1 

лице,  

- НОХД № 506/2016 – за престъпление чл.339, ал.1 от НК – оправдано 

1 лице,  

- НОХД № 380/2017 – за престъпление по по 234, ал. 1, предл. 2 от НК 

– оправдано 1 лице; 

- НОХД 445/2018 год. – за престъпление по чл.345, ал.1 от НК – 

оправдано 1 лице; 

Общо осем лица са оправдани от съда.  

 

През 2017 г. в РС Лом са постановени оправдателни присъди общо по 10 

дела, от които по 8 дела от общ характер, 1 НЧХД и 1 АНД, както следва:  
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- НОХД № 459/2016 год., за престъпление по чл. 343б, ал. 2 НК – 

оправдано 1 лице; 

- НОХД № 261/2016 год., за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, 5 и 7, 

вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1 НК – оправдано 1 лице; 

- НОХД № 517/2016 год., за престъпление по чл. 345 НК – оправдано 1 

лице; 

- НОХД 574/2016 год., за престъпление по чл.195, ал. 1, т. 5, вр. чл. 194, 

ал. 1 НК – оправдано 1 лице,  

- НОХД № 60/2016 год. – за престъпление по чл. 339, ал. 1 НК – 

оправдано 1 лице,  

- НОХД № 57/2017 год. – за престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 

195, ал. 1, т. 3, вр. чл. 194, вр. чл. 18, ал. 1 НК – оправдано 1 лице; 

- НОХД № 652/2016 год. – за престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 2, вр. чл. 

209, ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1 НК – оправдани 2 лица; 

- НОХД № 185/2017 год., за престъпление по чл. 339, ал. 1 НК – 

оправдано 1 лице; 

- АНД № 328/2017 год. – за престъпление по чл. 296, ал. 1 НК – 

оправдано 1 лице; 

- НЧХД № 213/2017 год. – за престъпление по чл.148, ал. 1, т. 1, вр. чл. 

146, ал. 1 НК – оправдано 1 лице.  

 

Оправдателните присъди и броят на оправданите лица намаляват 

устойчиво. Причините за постановяване на описаните оправдателни присъди 

са изложени подробно в мотивите на съответните съдебни актове, но биха 

могли да се обобщят в две основни насоки: неподготвеност на внесените 

обвинения и тяхната недоказаност, поради липса на достатъчно надлежни, 

процесуално годни или относими доказателства. Друга причина е 

несъставомерност на деянията, за които е повдигнато обвинение, с липса на 

основни елементи от фактическия им състав. Налице са и изводи за липса на 

субективна съставомерност на деянието.  

 

15. Осъдени лица. 

 

През отчетната 2019г. са били предадени на съд 189 лица за 

престъпления от общ характер, 8 лица за престъпления от частен характер и 45 

лица по чл.78а от НК. 
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Осъдени са всичко 180 лица за престъпления от общ характер, 2 лица за 

престъпления от частен характер и 44 лица по чл.78а от НК. Като 

непълнолетни са осъдени 9 лица за престъпления от общ характер и 1 лице по 

чл.78а от НК. 

На лишаване от свобода до 3 години са били осъдени 139 лица, като за 

102 от тях съдът е приложил института за условното осъждане по чл.66, ал.1 

от НК.  

На лишаване от свобода от 3 до 15 години няма осъдени  лица.  

Глоба е била наложена на 21 лица.  

Осъдени на пробация са 15 лица и са наложени 5 други наказания.  

Наказани лица по споразумение – чл.381-384 от НПК са осъдени общо 

134 лица. 

От общо осъдените лица по НОХД със съдебно одобрено споразумение 

са били наказани 74,4 %.  

 

През предходната 2018г. са били предадени на съд 188 лица за 

престъпления от общ характер, 8 лица за престъпления от частен характер и 38 

лица по чл.78а от НК. 

Осъдени са всичко 162 лица за престъпления от общ характер, 5 лица за 

престъпления от частен характер и 36 лица по чл.78а от НК. Като 

непълнолетни са осъдени 15 лица за престъпления от общ характер и 1 лице 

по чл. 78а НК. 

На лишаване от свобода до 3 години са били осъдени 122 лица, като за 

82 от тях съдът е приложил института за условното осъждане по чл.66, ал.1 от 

НК.  

На лишаване от свобода от 3 до 15 години няма осъдени  лица.  

Глоба е била наложена на 14 лица.  

Осъдени на пробация са 21 лица и са наложени 5 други наказания.  

Наказани лица по споразумение – чл.381-384 от НПК са осъдени общо 

109 лица. 

От общо осъдените лица по НОХД със съдебно одобрено споразумение 

са били наказани 67,3 %.  

 

За сравнение през  2017г. са били предадени на съд 253 лица за 

престъпления от общ характер, 4 лица за престъпления от частен характер и 76 

лица по чл.78а от НК. 
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Осъдени са всичко 208 лица за престъпления от общ характер, 0 лица за 

престъпления от частен характер и 74 лица по чл.78а от НК. Като 

непълнолетни са осъдени 16 лица за престъпления от общ характер и 3 лица 

по чл. 78а НК. 

На лишаване от свобода до 3 години са били осъдени 153 лица, като за 

101 от тях съдът е приложил института за условното осъждане по чл.66, ал.1 

от НК. На лишаване от свобода от 3 до 15 години са били осъдени 4 лица. 

Глоба е била наложена на 24 лица. Осъдени на пробация са 17 лица и 27 други 

наказания.  

Наказани лица по споразумение – чл.381-384 от НПК са осъдени общо 

131 лица. 

От общо осъдените лица по НОХД със съдебно одобрено споразумение 

са били наказани 63 %.  

 

Осъдени за престъпления от общ характер  през 2019г. в табличен вид: 

 
От данните може да се направи извода, че предадените на съд и осъдени 

лица през 2019 год. са повече в сравнение с 2018 год., без да достига нивата от  

2017г. Същевременно продължава да се увеличава броят на осъдени с 

одобрено от съда споразумение лица.  

 

Изведените по – горе данни са отразени в Приложение №5 на 

отчетния доклад. 
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16. НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА, осъдени по присъди, постановени в 

периода 01.01.2019 г.- 31.12.2019  г. 

 

№ 

по 

ре

д 

 

  името на 

осъденото              

лице 

 

 нак. 

състав 

 

 НОХД         

№ 

 

     вид наказание 

 

     обвинение по НК 

1. З.Ц.Б ІІ НОХД 

11/19 

Обществено 

порицание 

на основание. чл.198, ал.1 във 

вр. с чл.20, ал.2 във вр. с чл.63, 

ал.1, т.3 във вр. с чл.55, ал.1, 

т.2, б.“б“ от НК 

2. Е.К.К І АНД 

14/19 

На осн. 

чл. 78а НК за 

освобождаването 

му от наказателна 

отговорност с 

налагане на 

административно 

наказание – 

обществено 

порицание. 

 

на основание чл. 343в, ал. 2, 

вр. чл. 63, ал. 1, т. 4  от НК.  

 

 

3. 

Б.Р.Ц. І НОХД 

87/2019 

Обществено 

порицание 

на основание чл. 194, ал. 1, 

във вр. с чл. 26, ал. 1, във вр. с 

чл. 20, ал. 2, във вр. с 63, ал. 1, 

т. 3,  във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, 

б. „б“ от НК 

4. А.П.С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І 268/2019 ЕДНА  ГОДИНА 

ЛИШАВАНЕ ОТ 

СВОБОДА. 

На основание чл.66, 

ал.1 от НК, 

ОТЛАГА 

изпълнението на 

наложеното 

наказание с 

изпитателен СРОК 

ОТ ТРИ ГОДИНИ 

от влизане в сила на 

определението за 

одобряване на 

настоящето 

споразумение 

на основание чл. чл. 195 ал.1 т. 

7 във вр. с чл. 194 ал. 1 във вр. 

с чл. 20 ал. 2 и във вр. с чл. 63 

ал. 1 т. 3 НК, при условията на 

чл.54, ал.1, от НК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чл. 195 ал.1 т. 3 във вр. с чл. 

194 ал. 1 във вр. с чл. 20 ал. 2 
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И.С.Т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.В.К 

 

 

ОСЪЖДА на 

ДЕСЕТ МЕСЕЦА 

ЛИШАВАНЕ ОТ 

СВОБОДА 

На 

основание чл.66, 

ал.1 от НК, 

ОТЛАГА 

изпълнението на 

наложеното 

наказание с 

изпитателен СРОК 

ОТ ТРИ ГОДИНИ 

от влизане в сила на 

определението за 

одобряване на 

настоящето 

споразумение. 

 

ОСЪЖДА 

на ЕДНА ГОДИНА 

ЛИШАВАНЕ ОТ 

СВОБОДА. 

На основание чл.66, 

ал.1 от НК, 

ОТЛАГА 

изпълнението на 

наложеното 

наказание с 

изпитателен СРОК 

ОТ ТРИ ГОДИНИ 

от влизане в сила на 

определението за 

одобряване на 

настоящето 

споразумение. 

във вр. с чл. 26 ал. 1 и във вр. с 

чл. 63 ал. 1 т. 3 НК при 

условията на чл.54, ал.1, от НК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на основание чл. 194 ал. 1 във 

вр. с чл. 20 ал. 2 и във вр. с чл. 

63 ал. 1 т. 3 НК при условията 

на чл.54, ал.1, от НК 

5. Б.А.Я ІІ НОХД 

305/2019 

„ПРОБАЦИЯ” с 

пробационните 

мерки: 

„задължителна 

регистрация по 

настоящ адрес” с 

явяване и 

на основание чл. 343б, ал.3 

във вр. с чл. 63, ал. 1, т. 4 и т. 5 

от НК във връзка с чл.55 

ал.1,т.2, б. „б“ НК 
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подписване два 

пъти седмично пред 

пробационен 

служител и 

„периодични срещи 

с пробационен 

служител” – за срок 

от „ШЕСТ 

МЕСЕЦА”. 

 

6. И.С.Т ІІ НОХД 

370/2019 

наказание 

«ДЕСЕТ МЕСЕЦА 

ЛИШАВАНЕ ОТ 

СВОБОДА», като 

на основание чл. 69, 

ал. 1, вр. чл. 66, ал. 

1 от НК, 

изпълнението на 

така определеното 

наказание СЕ 

ОТЛАГА с 

изпитателен срок от 

ТРИ ГОДИНИ.  

 

основание чл. 197, т. 3, вр. с 

чл. 195, ал. 1, т. 3, вр. с чл. 194, 

ал. 1, вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3 от 

НК, при условията на чл. 54 

НК 

7. В.В.Б. ІІІ НОХД 

413/2019 

наказание 

ОБЩЕСТВЕНО 

ПОРИЦАНИЕ - 

което да бъде 

изпълнено чрез 

обявяване на 

присъдата чрез 

залепването й в 

Кметството на с. 

Златия, обл. 

Монтана 

На основание 

чл.195,ал.1,т.3,вр.чл.194,ал.1,в

р.чл.63,ал.1,т.3,вр.чл.20,ал.2, 

вр.чл.55,ал.1,т.2,буква „б“, 

вр.чл.58а, ал.4 от НК 

8. Н.С.Б І НОХД 

225/2019 

ОСЪЖДА на  

ЕДНА ГОДИНА 

„Лишаване от 

свобода”. На 

основание чл. 66, 

ал. 1 от НК, отлага 

изпълнението на 

така наложеното 

на основание чл. 157, ал. 4, във 

вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3,  във вр. с 

чл. 58а, ал. 1 от НК 
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наказание за срок от 

ТРИ ГОДИНИ. 

 

ОБЩО: 10 бр.    

 

 През отчетната година в книгата за изпълнение на присъдите се 

удостоверява ежемесечната проверка от Административния ръководител на 

РС - Лом и административен секретар, на основание чл.104 от ПАС. 

 

17. Останали несвършени наказателни дела с изтекъл срок от 

първото образуване на делото. 

През отчетната 2019г. са останали несвършени общо 50 дела от общ 

характер, същите се разпределят както следва:  

- до 3 месеца са несвършени 28 дела,  

- от три до шест месеца са несвършени 8 дела,  

- от шест месеца до една година са несвършени 11 дела, 

- над една година са несвършени 3 дела. 

Пет дела са с ненаписани мотиви към присъдата с изтекъл 60 дневен 

срок. 

Несвършените в срок над една година в РС - Лом за отчетната 2019 год. 

са 3 дела, както следва: 

- НОХД № 541/2017 год., със съдия-докладчик А. Миронова. 

Постъпило на 13.10.2017 год., с обвинение по чл. 195, ал.1, т.3,4,5 и 7, във вр. 

чл.194, ал.1 и във вр. чл.26, ал.1 НК. Двама подсъдими, четири деяния, 

включени в продължаваната престъпна дейност, която е с период 01.10.2014 – 

22.01.2015 год. С Разпореждане от 16.10.2017г. год. насрочено предварително 

изслушване за 06.12.2017г. С разпореждане отменя насрочването по реда на 

гл. 27 НПК и насрочва в открито разпоредително заседание. Отложено поради 

нередовно призоваване на подсъдимите и насрочено за  13.02.2018г. разглежда 

се в отсъствие на подсъдимите. Отлагано 18 пъти за събиране на доказателства 

и насрочено съдебно заседание за 05.03.2020 год. Свидетелите са 

дезинтересирани.  

- НОХД № 437/2018 год., със съдия-докладчик Б. Александрова, 

първоначално образувано 30.04.2013 год., като НОХД № 273/2013 год. Съдия-

докладчик Н. Каменова. Приключило с присъда на 04.11.2014 год. С решение 

на МОС от 20.03.2015 год., по ВНОХД 132/2014 год. присъдата е отменена и 

делото е върнато на ЛРП. Внесено в съда отново на 12.12.2016г., когато е 

образувано като НОХД№612/16г. със съдия-докладчик А.Миронова и с 



ОТЧЕТЕН ДОКЛАД за дейността на Районен съд гр.Лом през 2019г. 
 

 112 

обвинение по чл. чл. 158а, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 НК; чл. 159, ал. 3, вр. ал. 1, вр. 

чл. 26, ал. 1 НК, чл. 159, ал. 6 предл. 1, вр. чл. 26, ал. 1 НК и чл. 159, ал. 6, 

предл. 1 НК. Приключило с присъда от 22.02.2018 г. Присъдата е отменена с 

Решение от 01.10.2018 год., по ВНОХД № 44/2018 год. на МОС и върнато за 

ново разглеждане от друг състав. Образувано под настоящия номер на 

10.10.2018 год. Насрочено разпоредително съд. заседание на 14.01.2019г. 

даден ход на съдебното следствие на 27.03.2019 год. отлагано за събиране на 

доказателства. Насрочено следващо съдебно заседание за 08.01.2020 год.  

- НОХД № 538/2018 год., първоначално е определен за съдия-

докладчик Б.Славчева, образувано на 19.12.2018 год., обвинение по чл. 196, 

ал1,т.2, във вр. с чл.195, ал.1, т.3, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл. 26, ал.1 от 

НК. Насрочено разпоредително съдебно заседание за  14.02.2019г.  Делото е 

отложено и е насрочено по общия ред за 21.03.2019 г. На 21.03.2019г. е даден 

ход на делото и същото е отложено поради неявяване на част от свидетелите 

за 08.05.2019г., когато е отложено поради неявяване на подсъдимия за 

26.06.2019г. Делото е отложено поради неяваване на подсъдимия и на 

свидетели. Разпоредено е да се изготвят запитвания за напускане на пределите 

на страната и до ГДИН дали подсъдимия не се намира в затворите или 

арестите на страната с мярка за неотклонение „Задържане под стража“, като 

делото е отложено за 26.09.2019г. На 26.09.2019г. делото е отложено без ново 

насрочване и подсъдимия е обявен за общодържавно издирване и е взета 

мярка за неотклонение „задържане под стража“. На 07.01.2020г. съдът е 

уведомен за задържането на подсъдимия и поради отсъствие на съдията- 

докладчик във връзка с  ползване на отпуск поради майчинство, делото е 

преразпределено и определен за съдия – докладчик А.Миронова. С 

Разпореждане от 08.01.2020г. е насрочено открито разпоредително заседание 

на 06.02.2020г. 

През предходната 2018г. са останали несвършени общо 48 дела от общ 

характер, същите се разпределят както следва:  

- до 3 месеца са несвършени 26 дела,  

- от три до шест месеца са несвършени 5 дела,  

- от шест месеца до една година са несвършени 10 дела и  

- над една година са несвършени 7 дела. 

Няма дела с ненаписани мотиви към присъдата с изтекъл 60 дневен 

срок. 
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През 2017г. са останали несвършени общо 47 дела от общ характер, 

същите се разпределят както следва:  

- до 3 месеца са несвършени 28 дела,  

- от три до шест месеца са несвършени 4 дела,  

- от шест месеца до една година са несвършени 7 дела и  

- над една година са останали несвършени 8 дела. 

Няма дела с ненаписани мотиви към присъдата с изтекъл 30 дневен срок. 

 

Видно е намаляването на делата, неприключили в едногодишен период 

от образуването им. От осем през 2017 год., те са 7 през 2018 год. и само 3 

през отчетната 2019 год.  

 

18. Прекратени наказателни дела. 

През отчетната 2019г. в РС - Лом са прекратени, както следва: 

- 4 бр. НЧХД: едно поради оттегляне на тъжбата, едно поради нередовна 

тъжба по смисъла на чл.81, ал.2 НПК, едно поради неявяване на чъстния 

тъжител и едно поради помиряване на страните; 

- 3 бр. АНД дела, две поради недопустимост на жалбата и едно поради 

отегляне на жалбата ; 

- 20 бр. НЧД, като от тях 13 бр. по Закона за здравето, тъй като не са 

налице условията на чл.155 от ЗЗдр, 1 дело – поради невъзможност съд. 

поръчка да бъде изпълнена, 1 дело тъй като изпратените документи за 

връчване са на чужд език без заверка, 1 дело поради отегляне на молбата за 

изменение на мярка и 2 дела поради настъпила реобилитация на основание 

чл.88а НК . 

 

19. Насрочени и отложени НОХД и НЧХД, причини за отлагане на 

делата. 

За отчетната 2019г. са били насрочени 412 дела, от които 392 НОХД и 

20 НЧХД.  

От насрочените дела са били отложени 217 дела, от които 205 НОХД и 

12 НЧХД.  

За предходната 2018г. са били насрочени 383 дела, от които 364 НОХД и 

19 НЧХД.  

От насрочените дела са били отложени 216 дела, от които 202 НОХД и 

14 НЧХД.  

За 2017г. са били насрочени 420 дела, от които 411 НОХД и 9 НЧХД.  
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От насрочените дела са били отложени 226 дела, от които 219 НОХД и 7 

НЧХД.  

Най-честите причини за отлагане на делата в обобщен вид са идентични 

с посочените от предходните години, а именно:  

- неявяване на подсъдими в хипотеза на задължително участие по 

смисъла на чл.269, ал.1 от НПК, със или без уважителни причини;  

- неявяване на защитници/повереници, най-често поради служебна 

ангажираност по други производства;  

- неявяване на експерти и свидетели;  

- неявяване на съдебни заседатели, като в тази връзка е наложена глоба 

на един съдебен заседател, обжалвана и  потвърдена от Председателя на ОС 

Монтана. 

- несвоевременна организация на адвокатската защита от страна на 

подсъдимите, с ангажиране на договорна защита непосредствено преди 

съдебно заседание или отправяне на искане за назначаване на служебен 

защитник едва в съдебното заседание;  

- недобра предварителна подготовка от разследващите органи и 

прокуратурата по уточняване и коректно посочване на актуални и точни 

адреси за призоваване на лицата по списъците по обвинителните актове, 

налагащо издирване и изискване на съответни справки от Национална база 

данни „Население”;  

- за събиране на допълнителни доказателства по несвоевременно 

направени искания на страните или служебно от съда при тяхно бездействие, с 

оглед принципа за разкриване на обективната истина;  

 - нередовно призоваване на страни и други участници в процеса, поради 

несвоевременно или ненадлежно връчване и оформяне на призовки и 

съобщения. 

 От изброяването на най-важните причини за отлагане на делата е видно, 

че в обобщен вид същите се свеждат до несъвършенства на процесуалния 

закон и формализъм, както и до несъвършенства и липса на функционална 

зависимост между НПК и други нормативни актове, като например Закона за 

правната помощ. Значително облекчение на производствата се отчита, чрез 

възможността за служебно установяване на адреси от НБД”Население”. 

 

20. Обжалвани и протестирани съдебни актове. 

През 2019 год. обжалваните и/или протестирани са съдебните актове по 

60 наказателни дела.  
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През 2018г. обжалваните и/или протестирани актове са по 83 дела.  

През 2017г. обжалваните и/или протестирани съдебни актове по 

наказателни дела са общо по 98 дела.  

Обжалваните през 2019г. съдебни актове се разпределят както следва: 

- 27 по НОХД;  

- 4 по НЧХД; 

- 1 по чл. 78а НК; 

- 8 по ЧНД;  

- 20 по АНД. 

 

21. Ревизирани съдебни актове. 

През 2019г. от общо протестираните и/или обжалвани съдебни актове по 

наказателни дела са върнати след инстанционен общо 49 дела, както следва:  

- Актове по същество /решения/ по НОХД, НЧХД и ЧНД – общо 20 бр., 

от които 13 потвърдени, 1 отменено и върнато за ново разглеждане, 1 бр. 

отменено и постановена нова присъда 1 бр. изменени в наказателната част по 

проиложението на закона, 4 бр. – измемено в наказателната част по отношение 

на наказанието;  

- Определения по НОХД, НЧХД и ЧНД – общо 11 бр., от които – 10 

потвърдени, 1 – върнато за ново разглеждане на първоинстанционния съд; 

- Решения по наказателни дела от административен характер – общо 18 

бр., от които 13 – потвърдени, 4 – отменени и върнати за ново разглеждане на 

първоинстанционния съд, 1 отменено и върнато за ново разглеждане на 

прокурора; 

- Определения по наказателни дела от административен характер – 

общо 2 бр., от които и двете са потвърдени. 

 

 В процентно съотношение 65% от актовете по същество по НОХД, НЧХ 

и ЧНД, и 72% от решенията по АНД, върнати след инстанционен контрол през 

2019 год. са изцяло потвърдени. 

 

За сравнение през предходната 2018г. от общо протестираните и/или 

обжалвани съдебни актове по наказателни дела са върнати след инстанционен 

общо 76 дела, както следва:  

- Актове по същество /решения/ по НОХД, НЧХД и ЧНД – общо 15 бр., 

от които 12 потвърдени, 1 бр. изменени в наказателната част по 

проиложението на закона, 2 бр. – отменено и върнато за ново разглеждане на 
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първоинстанционния съд и 1 бр. – оставено без уважение искане за 

възобновяване;  

- Определения по НОХД, НЧХД и ЧНД – общо 5 бр., от които – 2 

потвърдени, 1 – върнато за продължаване на съдопроизводствените действия и 

2 – отменено с постановяване на акт по същество; 

- Решения по АНД – общо 56 бр., от които 37 – потвърдени, 8 – 

отменени и върнати за ново разглеждане на първоинстанционния съд, 10 

отменени и постановено решение, 1 - жалбата не е уважена от 

административния  съд. 

 В процентно съотношение 80% от актовете по същество по НОХД, НЧХ 

и ЧНД, и 66% от АНД, върнати след инстанционен контрол през 2018 год. са 

изцяло потвърдени. 

 

През 2017г. от общо протестираните и/или обжалвани съдебни актове по 

наказателни дела са върнати след инстанционен общо 104 дела, както следва:  

Актове по същество /решения/ по НОХД, НЧХД и ЧНД – общо 36 бр., от 

които 22 потвърдени, 2 бр. изменени в наказателната част по проиложението 

на закона,  6 бр.  – изменени в наказателната част по отношение на 

наказанието, 4 – изменени относнорежима на изтърпяване и/или типа на 

затворническо заведение, 1 – отменено и върнато за ново разглеждане на 

първоинстанционния съд и 1 – оставено без уважение искане за 

възобновяване;  

Определения по НОХД, НЧХД и ЧНД – общо 22 бр., от които – 19 

потвърдени, 1 – отменено и върнато за ново разглеждане на прокурора и 1 – 

отменено с постановяване на акт по същество; 

Решения по АНД – общо 47 бр., от които 33 – потвърдени, 11 – отменени 

и върнати за ново разглеждане на първоинстанционния съд, 2 – отменени и 

върнати за ново разглеждане на прокурора и 1 – поради оттегляне на жалбата.  

 В процентно съотношение, 61% от НОХД, НЧХ и ЧНД и 70% от АНД са 

върнати с изцяло потвърден съдебен акт.  

  

 В обобщение, наблюдава се леко понижение на качеството на съдебните 

актове при наказателните дела и увеличение на това при административно-

наказателните.  
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 В приложение №7 към отчетния доклад е приложена подробна 

справка по съдии за резултатите от върнати обжалвани и протестирани 

наказателни дела. 

 

 През отчетната 2019г. в Районен съд гр.Лом няма разгледани и дела с 

висок обществен интерес. 

 

 VІІ. БЮРО СЪДИМОСТ. СРАВНЕНИЕ С ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ. 

 

 През отчетната 2019 г. в Бюро съдимост при РС - Лом са издадени 2613 

свидетелства за съдимост и 5499справки за съдимост.  

От издадените справки за съдимост, на хартиен носител са издадени 

1403 бр. и 4096 бр. са издадени по електронен път в отговор на запитвания от 

Бюра за съдимост при съответните съдилища и др. органи.  

 За отчетния период са въведени 315 бр. бюлетина за съдимост, от които 

58 бр. по чл.78а от НК.  

 Въведени са 50 бр. определения и са отразени 36 бр. промени на имена.  

В края на годината в Бюро съдимост има въведени общо 25009 броя бюлетини 

за съдимост.  

2613

5499

1403

4096

свидетелства за съдимост

справки за съдимост

на хартиен носител

по електронен път

 
През предходната 2018г. в Бюро съдимост при РС - Лом са издадени 

3397 свидетелства за съдимост и 5187 справки за съдимост.  
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От издадените справки за съдимост, на хартиен носител са издадени 

1327 бр. и 3860 бр. са издадени по електронен път в отговор на запитвания от 

Бюра за съдимост при съответните съдилища и др. органи, като са въведени 

307 бр. бюлетина за съдимост, от които 65 бр. по чл.78а от НК.  

 Въведени са 83 бр. определения и са отразени 46 бр. промени на имена.  

В края на годината в Бюро съдимост има въведени общо 24636 броя 

бюлетини за съдимост.  

 

3397

5187

1327

3860

свидетелства за съдимост

справки за съдимост

на хартиен носител

по електронен път

 

 

 През 2017г. в Бюро съдимост при РС - Лом са издадени 3844 

свидетелства за съдимост и 5258 справки за съдимост.  

От издадените справки за съдимост, хартиен носител са издадени 1331 

бр. и 4721 бр. са издадени по електронен път в отговор на запитвания от Бюра 

за съдимост при съответните съдилища и др. органи.  

 Въведени са 374 бр. бюлетина за съдимост, от които 85 бр. по чл.78а от 

НК, както и общо 94 бр. постановени Определения за групиране на 

наложените наказания и за реабилитации.  

В края на годината са постъпили и са отразени общо 34 бр. решения при 

настъпила промяна във фамилното име и са получени от други съдилища 

общо 166 бр. бюлетини. 

В края на 2017 год. в Бюро съдимост е имало въведени общо 24329 броя 

бюлетини за съдимост.  
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 Видно от горните данни през отчетната година е налице устойчивост в 

броя на издадените свидетелства и справки за съдимост. 

 В Бюро съдимост при РС - Лом се работи с програмния продукт ЛОТ 4 - 

АИС „Бюро съдимост”. 

 Деловодителят от Бюро съдимост при РС - Лом незабавно и 

приоритетно обработва всички заявления за издаване на електронни 

свидетелства за съдимост и незабавно въвеждане на получените бюлетини в 

електронния архив.  

При отсъствията на деловодител Данила Ценкова задълженията й се 

изпълнят от съдебен архивар Клара Любенова. 

 

 VІІІ. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. СРАВНЕНИЕ С ПРЕДХОДНИ 

ГОДИНИ.  

 

 В Районен съд - Лом в началото на отчетния период по щат работят 

двама съдебни изпълнители: ДСИ Емилия Страхилова и ДСИ Александър 

Димитров Александров, назначен на осн. чл.68, ал.1, т.4 от КТ във вр. с чл.278 

от ЗСВ, до провеждане на конкурс, като от август месец ДСИ Александър 

Александров излиза в продължителен отпуск по болест.  

Със заповед на Министъра на правосъдието по предложение на 

Председателя на Районен съд – Лом е възложено на съдията по вписванията 

Емил Петров да изпълнява функциите на държавен съдебен изпълнител, 

считано от 05.11.2019г. до завръщането на титуляра. 

Считано от 27.11.2019г. със Заповед на Министъра на правосъдието на 

основание чл.325, ал.1, т.11 от Кодекса на труда, поради смърт е прекратен 

трудовия договор с ДСИ Александър Александров, след което, считано от 

04.12.2019г. с последваща заповед на Министъра на правосъдието е възложено 

на съдията по вписванията Емил Петров да изпълнява функциите ДСИ  до 

заемане да длъжността. 

 

През отчетната 2019 г. са постъпили в СИС при ЛРС 525 броя 

изпълнителни дела, за сумата 700 168 лв. от които 176 броя  за публични 

държавни вземания, 15 бр. за частни държавни вземания, 267 бр. в полза на 

ЮЛ в това число банки и търговци, 65 бр. вземания на частни лица, от които 

15 бр. за издръжка, 3 бр. по трудови спорове, 0 бр. за свиждане с деца, 47 бр. 

на граждани и 2 бр. за обезпечителни мерки.  
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Останали от предходен период изпълнителни дела са 2728 или общо 3 

253 изпълнителни дела, като от тях са свършени/прекратени 704 

изпълнителни дела и са останали несвършени в края на отчетния период 2 549. 

Събраната от длъжниците през 2019 год. и реално изплатена сума  е в 

размер на 348 869,40 лв., а останала в края на отчетния период сума за 

събиране е 12 728 143 лв. 

 Тук е мястото да се уточни, че през отчетната година, по 

изпълнителните дела, образувани за държавни такси, разноски и други 

вземания, по които взискател е РС – Лом, от СИС при ЛРС са събрани 

7825.04, като през 2018г. събраната сума е 4 785,66 лв.  

 За сравнение – за същия период, взискател и основание от НАП са 

събрани 1 678 лв. 

 

През предходната 2018 г. са постъпили в СИС при ЛРС 523 броя 

изпълнителни дела, за сумата 1 202 802 лв. от които 172 броя  за публични 

държавни вземания, 20 бр. за частни държавни вземания, 237 бр. в полза на 

ЮЛ в това число банки и търговци, 40 бр. вземания на частни лица, от които 

14 бр. за издръжка, 2 бр. по трудови спорове, 0 бр. за свиждане с деца, 24 бр. 

на граждани и 4 бр. за обезпечителни мерки.  

Останали от предходен период изпълнителни дела са 3082 или общо 

3 605 изпълнителни дела, като от тях са свършени/прекратени 877 

изпълнителни дела и са останали несвършени в края на отчетния период 2728. 

Събраната от длъжниците през 2018 год. и реално изплатена сума  е в 

размер на 579 804 лв., а останала в края на отчетния период сума за събиране е 

14 364 682 лв. 

 

През 2017 г. са постъпили в СИС при ЛРС общо 574 броя изпълнителни 

дела, за сумата 1 221 152 лв. от които 209 броя  за публични държавни 

вземания, 24 бр. за частни държавни вземания, 256 бр. в полза на ЮЛ в това 

число банки и търговци, 80 бр. вземания на частни лица, от които 20 бр. издр., 

4 бр. труд. спорове, 2 бр. свиждане деца, 54 бр. на граждани, 5 бр. за 

обезпечителни мерки.  

Събраната от длъжниците и реално изплатена сума  е в размер на 342 

813 лв., а останалата за събиране е 16 943 977 лв. 
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Видно както от отразените данни, така и от горната таблица, през 

отчетната 2019 год. е налице увеличение спрямо 2017г. и спад в сравнение с 

предходната 2018 на събираемостта на задълженията, както и устоичивост на 

броя на постъпващите  изпълнителни дела.  
 

 

 

Постъпилите и свършените ИД и събраната сума  за 2019 г. по 

съдебни изпълнители е както следва:  

- ДСИ Емилия Страхилова има новопостъпили 306 бр. ИД за сумата 

415 416 лв. , а свършени /прекратени или приключени 278 бр. със събрана 
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сума в размер на 203 521 лв. Останалите несвършени ИД са 933 бр. за сумата 

4 882 564 лв.  

- ДСИ Александър Александров има новопостъпили разпределени 125 

бр. ИД за сумата 215 818 лв., свършени/ приключени ИД 415 бр. и събрана 

сума от длъжниците 173 215 лв. и останалите несвършени ИД са 0 бр./ 

преразпредели на Е.Петров/. 

- съдията по вписванията Емил Петров, изпълняващ функциите на 

ДСИ от 05.11.2019 год. до края на отчетния период – 31.12.2019 год., има 

новопостъпили разпределени 94 бр. ИД за сумата 68 934 лв., свършени/ 

приключени ИД 11 бр. и събрана сума от длъжниците 12 142 лв. и 

останалите несвършени ИД са 1616 бр. за сумата 7 237 902 лв. 

 

ДВИЖЕНИЕТО НА БРОЙКИ И СУМИ ПО ИД ЗА 2019 Г. 

 

 

Посочените резултати в работата на СИС при РС Лом са пряко свързани 

с насрочените и извършени принудителни изпълнителни действия, както 

следва:  

- ДСИ Емилия Страхилова има насрочени 8 бр. публични продани и 

211 бр. описи, 0 бр. въвода във владение, наложени 18 бр. възбрани и 78 бр. 

запори, както и издадени общо 1 239 бр.  удостоверения, справки, напомки и 

др.  

Изготвени актове, както следва: 653 бр. разпореждания, 729 бр. 

протоколи, 541 бр. постановления. 

Против нейните действия като ДСИ са постъпили 10 бр. жалби, от които 

няма уважени.   

- ДСИ Александър Александров има насрочени 1 бр. публични 

продани и 54 бр. описи, извършени 0 бр. въвода във владение, наложени 17 бр. 

ДСИ /докладчици/ 
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останали 

изпълнителни 

дела и суми за 

събиране на 

31.12.2019 

 броя за суми броя за суми броя суми суми броя за суми 

Е.Страхилова 905 5262897 306 415416 278 203521 592228 933 4882564 

Ал. Александров 1823 8745909 125 215818 415 173215 1314620 0 0 

Емил Петров 0 0 94 68934 11 12142 292782 1616 7237902 

ОБЩО 2728 14008806 525 700168 704 388878 2199630 2549 12120466 
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възбрани и 64 бр. запора и издадени общо 1 154 бр. удостоверения, справки, 

напомки и др.  

Има  изготвени актове, както следва: 563 бр. разпореждания, 654бр. 

протоколи и 368 бр. постановления. 

Против неговите действия като ДСИ са постъпили 3 бр. жалби, от които 

няма уважени.  

- съдията по вписванията Емил Петров, изпълняващ функциите на 

ДСИ няма насрочени публични продани и 2 бр. описи, извършени 1 бр. въвода 

във владение, наложени 7 бр. възбрани и 25 бр. запора и издадени общо 374 

бр. удостоверения, справки, напомки и др.  

От 05.11.2019 год. до края на отчетния период – 31.12.2019 год.,  има 

изготвени актове, както следва: 69 бр. разпореждания, 49 бр. протоколи и 43 

бр. постановления. 

Против неговите действия като ДСИ няма постъпили жалби. 

 

На основание чл.487, ал. 3 от ГПК във вх. Регистър за разгласени 

публични продани са заведени 163 броя. 

 

ПРИНУДИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ по ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА за 

отчетната 2019г.  

 

 

От горните данни е видно, че има сравнителна устойчивост на броя на 

образуваните изпълнителни дела се запазва и през настоящия отчетния 

период, което води до извода за една посоянна висока натовареност през 

отчетната година, в сравнение с предходните години. 

 Държавните съдебни – изпълнители, респективно служителите в СИС 

при РС - Лом са работели с мобилизирани сили и при осигурена материално 
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Емил Петров 0     0 0 1 1 7 2 25 374 0 0 69 49 43 
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техническа база, с пълно техническо оборудване – въведената деловодна 

програма за съдебното изпълнение “JES” на доц. Еди Чакъров. 

  

В службата работят трима съдебни служители на длъжност „съдебен 

деловодител СИС“ и един служител на длъжност „съдебен секретр СИС“  

В началото на отчетната година случайното разпределение на 

постъпващите изпълнителна дела на двамата държавни съдебни – изпълнители 

се е извършвала с Централизирана система за разпределение на делата 

/ЦСРД/. Съгласно вътрешните правила за случайно разпределение на делата, 

постъпващите изпълнителни дела се разпределят от ДСИ Емилия Страхилова, 

като считано от 05.11.2019г. в разпределението на изпълнителни дела в ЦСРД 

е включен съдията по вписванията Емил Петров.  

 Прекратените /като свършени – изплатени, по давност, изпратени по 

подсъдност в друг съдебен район, както и изпратени на ЧСИ/ изпълнителни 

дела през 2019г. са общо 704 броя, за сумата 2 199 630.00 лева, от които 55 

броя са за публични държавни вземания, 56 броя за частни държавни 

вземания, 402 броя в полза на юридически лица и търговци, 190 броя в полза 

на частни лица /граждани/, 1 брой за изпълнение на обезпечителни мерки. 

 Останалите несвършени дела в края на отчетния период 2019г. са общо 2 

549 броя /колона 7 от раздел I на таблицата/ и е останала за събиране сума в 

размер на 12 728 143 лв. 

 Горните данни са отразени в приложение № 8 от отчетния доклад. 

 

 През отчетния период продължават водените в съдебно изпълнителната 

служба книги и регистри съобразно ПАС, своевременното докладване на 

новопостъпилите изпълнителни дела, утвърден е правилник за организацията 

на документооборота по изпълнителните дела и правила за организация 

дейността на регистриране на книжата, провеждане и извършване на публична 

продан, докладване на държавните съдебни изпълнители два пъти годишно на 

изпълнителните дела, по които няма движение, както и продължава въвеждане 

на всички висящи изпълнителни дела в деловодната програма. 

 В съдебно – изпълнителната служба са образувани значителен брой 

изпълнителни дела с голям материален интерес, които са висящи и към 

настоящия момент и по които се насрочват множество публични продажби и 

явни търгове на описано имущество, но без конкретна реализация, поради 

намалялото търсене от страна на граждани и дружества.  
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Делата, по които са наложени запори върху трудови възнаграждения на 

длъжниците, предвид ниските размери на трудовите възнаграждения се 

изплащат в течение на години, когато задължението е голямо. Запорът върху 

трудово възнаграждение е най-честият способ, особено когато се касае за 

вземания на банките и дружествата, които се занимават със събиране на 

дългове.  

 За разлика от частното съдебно изпълнение, за което се прилага и ЗЧСИ, 

държавния съдебен изпълнител не може по своя преценка сам да извършва 

действия или да предлага на взискателя друг способ, различен от посочения от 

него, макар и с този способ дължимата сума да може да се събере по - бързо. 

 Принудителното изпълнение по изпълнителните дела продължава да е 

свързано с редица трудности, най – важната от които е липсата на 

секвестируемо имущество, липса на банкови сметки, върху които да се насочи 

принудителното изпълнение, или там, където има имущество и са извършени 

описи на такова, следват нестанали публични продажби и явни търгове на 

описани вещи, поради неявяване на наддавачи.  

Взискателите по делата продължават все по-рядко да се насочват към 

способа за принудително изпълнение опис и продажба на движими вещи като 

неефективен такъв, както и към опис на моторни превозни средства, предвид 

обстоятелството, че според Сектор ПП при ОД МВР Монтана в ЗДвП не е 

посочено основание за спиране от движение на МПС-та по искане на съдебен 

изпълнител, което на практика е пречка моторни превозни средства с 

регистрация в КАТ Монтана да бъдат открити и описани.  

 Друг показател от работата на СИС гр.Лом, който следва да се отчете е 

размерът на събраната държавна такса, в която се включва събраната 

държавна такса по прекратени дела и по висящи такива. 

 През 2019г. размерът на събраната държавна такса е 40 009, за сравнение 

през 2018г. събраната държавна такса е 55 926.00, а през 2017г. размерът на 

събраната държавна такса е 39 856 лева. 

 През отчетната 2019г. постъпилата сума по висящи и прекратени дела е 

общо 388 878.00 лева, от които е преведена държавната такса в размер на 

40009.00 лева.  

Въпреки трудностите, съпровождащи принудителното изпълнение – 

настъпилата и за съжаление продължаваща икономическа криза, особено ярко 

изразена в Севоразападна България, липсата на секвестируемо имущество на 

длъжниците, проблемите с призоваването на същите, конкуренция с 

вземанията на държавата и други, голяма част, от които са резултат от 
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нормативната уредба и са проблем на законодателството на страната, 

създаването на института на частния съдебен - изпълнител /при което част от 

изпълнителните дела се образуват там/, СИС при РС - Лом, успява да се 

справи с по-голямата част от текущите си проблеми и показва добра 

ефективност през отчетната 2019г.  

 

 ІХ. СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА 

 

През отчетната 2019г., както бе посочено по-горе, по щат има утвърдени 3 

бр. съдии по вписванията, като следва:  

 съдията по вписванията Емил Петров, който е ръководител служба по 

вписванията до 14.08.2019г. – втори мандат и  считано от 05.11.2019г. е 

изпълняващ и функцията държавен съдебен изпълнител. 

 съдията по вписванията Илушка Пастухова, назначена на основание 

чл.68, ал.1, т.4 от КТ, която считано от 15.08.2019г. по предложение на 

Председателя на Районен съд – Лом е определена от Министъра на 

правосъдието за ръководител на служба по вписванията. 

 Съдията по вписванията Йоанна Георгиева Вельова, назначена на  

основание чл.68, ал.1, т.4 от КТ.  

 

 В района на РС - Лом са вписани петима нотариуси – Детелина 

Стефанова Младенова, с № 393 по регистъра на Нотариалната камара, 

Станислав Боянов Станчев с № 577 по регистъра на Нотариалната камара и 

Александър Лозанов Димов, с № 404 по регистъра на Нотариалната камара, 

нотариус Борислав Огнянов Каменов, № 749 в РНК и Нотариус Теодора 

Даринова Трифонова-Илиева, № 750 в РНК.  

През отчетната 2019г. в службата по вписвания са образувани общо 

3112 нотариални дела и са извършени общо 8028 вписвания. 

 През отчетната 2018г. в службата по вписвания са образувани общо 

3161 нотариални дела и са извършени общо 7956 вписвания.  

За сравнение през 2017г. в службата по вписвания са образувани общо 

2879 нотариални дела и са извършени общо 9050 вписвания.  

 

година 2017г. 2018г. 2019г. 

нотариални дела 2879 3161 3112 

вписвания 9050 7956 7956 
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 Общата дейност за отчетната 2019г. на Службата по вписванията, с 

оглед постъпили за вписване актове, се разпределя така: 

 - законни ипотеки –    15  броя; 

 - договорни ипотеки -   45    бр.; 

 - общо на ДСИ и ЧСИ - възбрани –  158   броя; 

 - прехвърлителни актове –   2718   броя; 

 - други подлежащи на вписване актове /договори за наем и аренда, нот. 

актове за признаване право на собственост, искови молби, отбелязвания, 

заличавания и подновяванея завещания актове за ОС и ДС и др. актове/ - общо   

5092    бр. 

 

 През отчетния период са издадени и общо 2450 бр. преписи и 617бр. 

удостоверения.  

 

 По съдии дейността се разпределя, както следва: 

 

1. Съдия по вписвания Емил Иванов Петров е извършил: 

 Вписвания на договорни ипотеки – 16 броя, 

 Вписвания на законни ипотеки – 5 броя,  

 Вписвания на възбрани – 80 броя, 

 Вписвания на констативни НА и НА по обстоятелствени проверки – 88 

броя, 

 Вписвания на прехвърлителни актове – продажби, дарения, договори за 

доброволна делба, замени, постановления за възлагане, апорт, решения 

на ПК, откази от вещни права  и др. – 796 броя, 

 Други вписвания, вкл. Договори за наем и аренда – 1088 броя,  

 Отбелязвания, подновявания и заличавания – 79 бр., 

 Завещания – 9 бр., 

 Искови молби – 32 бр., 

 Актове за общинска и държавна собственост – 538 бр., 

 Откази – 3 броя, от които 2бр. обжалвани – потвърдени; 

 Издадени удостоверения – 318 броя, 

 Преписи от вписани актове – 1130 броя. 
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2. Съдия по вписвания Илушка Веселинова Пастухова е 

извършила: 

 Вписвания на договорни ипотеки – 15 броя, 

 Вписвания на законни ипотеки – 4 броя,  

 Вписвания на възбрани – 37 броя, 

 Вписвания на констативни НА и НА по обстоятелствени проверки – 99 

броя, 

 Вписвания на прехвърлителни актове – продажби, дарения, договори за 

доброволна делба, замени, постановления за възлагане, апорт, решения 

на ПК, откази от вещни права и др. – 928 броя, 

 Други вписвания, вкл. Договори за наем и аренда – 1038 броя, 

 Отбелязвания, подновявания и заличавания – 30 бр., 

 Завещания – 3 бр., 

 Искови молби – 18 бр., 

 Актове за общинска и държавна собственост – 669 бр., 

 Откази – 2 бр./не са обжалвани/, 

 Издадени удостоверения – 137 броя, 

 Преписи от вписани актове – 692 броя. 
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3. Съдия по вписвания Йоана Георгиева Вельова е извършила: 

 Вписвания на договорни ипотеки – 14 броя, 

 Вписвания на законни ипотеки – 6 броя,  

 Вписвания на възбрани – 41 броя, 

 Вписвания на констативни НА и НА по обстоятелствени проверки – 

151броя, 

 Вписвания на прехвърлителни актове – продажби, дарения, договори за 

доброволна делба, замени, постановления за възлагане, апорт, решения 

на ПК, откази от вещни права и др. – 1162 броя, 

 Други вписвания, вкл. Договори за наем и аренда – 1282 броя, 

 Отбелязвания, подновявания и заличавания – 24 бр., 

 Завещания – 3 бр., 

 Искови молби – 9 бр., 

 Актове за общинска и държавна собственост – 1233 бр., 

 Откази – 8 броя/не са обжалвани/, 

 Издадени удостоверения – 145 броя, 

 Преписи от вписани актове – 628броя. 
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 Горните данни са отразени в приложение № 9 от отчетния доклад. 

 Дейността на службата по вписванията при РС - Лом е добре 

организирана.  

По подадените молби своевременно се извършват съответните действия 

от съдиите по вписванията.  

Преписките се комплектоват и администрират съобразно изискванията 

на Правилника по вписванията.  

 

 Х. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕРКИ 

 

 През отчетната 2019год., са извършени следните проверки: 

Комплексна планова проверка по образуването, движението и 

приключването на граждански дела, образувани през 2017г. в Районен съд – 

Лом, съгласно Заповед № ОС №58/21.03.2019г. на Председателя на 

Окръжен съд – Монтана. 

 препоръка: няма издадени препоръки 
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Комплексна планова проверка по образуването, движението и 

приключването на наказателни дела, образувани през 2017г. в Районен съд – 

Лом, съгласно Заповед № ОС №58/21.03.2019г. на Председателя на 

Окръжен съд – Монтана. 

 препоръка: няма препоръки 

 

Комплексна планова проверка на организацията и дейността на 

държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията, съгласно 

Заповед № ОС №58/21.03.2019г. на Председателя на Окръжен съд – 

Монтана. 

 препоръка: няма препоръки 

 

През отчетната 2019г. е извършена проверка от Комисията за контрол над 

службите за сигурност, прилагането и използването на специални 

разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните 

съобщения на Народното събрание, относно прилагане и използване на 

специални разузнавателни средства и достъп до данните по ЗЕС през 2017г., 

при която не са констатирани нарушения в издадените разрешения или откази 

от магистратите при Районен съд – Лом по исканията по чл. 159а от НПК. 

 

 Всички проверки са обсъдени на общо събрание на съдиите в Районен 

съд - Лом. 

 

 XI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 2014-

2020год. приет с Решение на ВСС по протокол №10/05.03.2015год. през 

отчетната 2019 година  

 

В изпълнение на комуникационната стратегия, в Районен съд - Лом е 

приет План за действие за отчетната 2019год., който е разработен в 

съответствие с Комуникационната стратегия на съдебната власт и е съобразен 

с периода на Стратегията.  

След проведено общо събрание на съдиите е взето единидушно решение 

- поради свръх натовареност на съдиите, през 2018-2019г. в Районен съд – Лом 

да не се провежда Образователна програма „Съдебната власт – информиран 

избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” 
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С цел повишаване правната култура на гражданите и запознаването им с 

работата на съда, на 12.04.2019 год. в Районен съд - Лом за поредна година се 

проведе „Ден на отворените врати”. 

Присъстваха ученици от десетите класове на  СУ “Димитър Маринов” 

гр. Лом.  

Посещението протече по следния начин: 

След срещата с Председателя на Районен съд – Лом, административния 

секретар на съда проведе беседа с присъстващите ученици относно естеството 

на правораздавателната дейност като цяло, организацията на работа и 

спецификата на дейността на ОСВ, значението на трите власти, функциите на 

съдилищата, какво представлява инстанционното производство, 

състезателното начало, равнопоставеността, правомощията на съдебните 

заседатели, особени правила за разглеждане на дела с непълнолетни, с 

видовете дела и участниците в тях,  как протича съдебно заседание, функциите 

на съдията, ролите на участниците в съдебния процес, ежедневната дейност на 

магистратите и съдебните служители във връзка с образуваните дела от 

постъпването им в служба „Регистратура“, разпределянето им чрез 

специализирания софтуер за случайно разпределение на делата, 

администрирането им и провеждане на открити съдебни заседания.  

След приключване на беседата, с цел придобиване на преки впечатления 

за дейността на съдебната администрация в Районен съд – Лом, учениците 

направиха обиколка на историческата стая, стаята за разпит на деца, служба 

„Регистратура“, гражданско и наказателно деловодство, съдебно изпълнително 

деловодство, служба „Бюро съдимост“ и служба „Архив“. 

На всички присъстващи ученици бяха връчени - книжка „Конвенция за 

защита правата на детето“ и химикал с логото на съда. 

Събитието протече при проявен голям интерес от присъстващите 

ученици, като информация и снимки от проведения Ден на отворените врати в 

Районен съд – Лом са публикувани на интернет страницата на съда в раздел 

„прессъобщения“  

 

През отчетния период са постъпили  седем броя заявления за достъп до 

обществена информация, по които в срок е предоставен пълен достъп до 

исканата информация. 
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ХІІ. СТАНОВИЩА ПО ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ. 

 

 И през отчетната 2019 год. продължава да е актуална дискусията за 

неравномерната натовареност на органите на съдебната власт, респ. 

индивидуалната натовареност на магистратите, за начина на кариерното им 

израстване и методиката за атестиране.  

 В тази насока ВСС проявява сериозна активност, като се инициира 

такава и по отношение на магистратите за даване на становища, анализират се 

постъпилите предложения и се предлагат разумни решения, в каквато връзка 

са и създадените Правила за оценка на натовареността на съдиите, приети от 

ВСС с решение по Протокол №62/15.12.2015год. 

 Необходимо е промените в СИНС да бъдат извършвани едновременно и 

в деловодните програми, ползвани от съдилищата, тъй като това води до 

последващи корекции в САС, трудности и несвоевременно нанасяне в 

програмата. Допълнителни затруднения възникнаха от промените в НПК и по-

конкретно въвеждането на открито разпоредително заседание, но следва да се 

отбележи, че те бяха сравнително бързо преодолени, чрез промяна в 

деловодната програма.  

 Продължава в СИНС да не е разрешен проблема с отчитане 

натоварването на съдията, одобрил споразумение по НОХД само по 

отношение на един или повече подсъдими, при което производството 

продължава по отношение на останалите подсъдими пред първоначалния 

докладчик – съгл. чл. 384а НПК.  

 Не са отчетени и повишените изисквания към сидиите при 

разглеждането и решаването на заповедните производства, които продължават 

да са с минимален индекс на натоварване.  

 Кадровата криза в РС Лом поставя въпроса и за ефективността на 

нормативната уредба, уреждаща конкурсите за преместване и първоначално 

назначаване в органите на съдебната власт.  

В началото на настоящия отчет се посочи, че с Решение на Съдийската 

колегия на ВСС по протокол №14/08.05.2018 г. обн. ДВ бр. 40/15.05.2018 г. са 

обявени, на основание чл. 180, ал.1 и чл.178, ал.1 от ЗСВ 2 /две/ длъжности 

„съдия“ в Районен съд - Лом за първоначално назначаване чрез конкурс. От 

двете обявени длъжности само едната е заета и то считано от 18.09.2019г. от 

съдия Иван Пламенов Йорданов.   

В края на отчетния период конкурсът не е приключил по отношение на 

втората обявена бройка за длъжността „съдия“. Т.е. конкурсната процедура 



ОТЧЕТЕН ДОКЛАД за дейността на Районен съд гр.Лом през 2019г. 
 

 134 

продължава вече една година и осем месеца, през който период от време 

съдиите работят при условията на свръхнатовареност, а на практика делата 

няма как да приключват в законоустановените срокове и на гражданите не 

може да бъде осигурен справедлив процес в разумни срокове, което 

неизбежно рефлектира върху доверието в съдебната система като цяло.  

 

ХІІІ. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ. 

 

Районен съд гр.Лом се помещава в масивна сграда, собственост на 

Министерството на правосъдието.  

Съдебната палата е разположена в идеалния център на града, 

пл.”Свобода” №8. 

Има издаден Акт за държавна собственост № 3747 от 04.06.2015 година 

на съдебната палата, които е допълнен на осн. чл.387 от ЗСВ в часта по 

възлагане на управлението на сградата и земята, върху която е построена, както 

и Акт за държавна собственост № 3822 от 24.06.2016 година за придобиването 

на гараж със застроена площ от 75 кв.м., състоящ се от две гаражни клетки, 

като същия на осн. чл.387 от ЗСВ е предоставен за управление на Пленума на 

ВСС – за нуждите на Районен съд гр.Лом.  

Съдебната палата се състои от сутерен и два етажа със застроена площ 1 

302 м² и РЗП 3 659 м², разпределени както следва: 

Първи етаж: главен вход, централно фоайе, регистратура, три съдебни 

зали, сървърно помещение, кабинет системен администратор, 2 бр. кабинети на 

съдия изпълнител, две помещение СИС, секретно деловодство, помещение 

архивар /кабинет и помещение архив/, 2 бр. кабинети на съдия по вписванията, 

помещение на служба по вписванията, бюро съдимост, помещение – архив на 

служба по вписванията, деловодства – гражданско и наказателно, адвокатска 

стая, стая на ОЗ”Охрана”, сървърно помещение, кабинет на ДСИ, канцеларии 

съдебни секретари – 4 бр., северен вход, коридори. 

Втори етаж: централно фоайе, три съдебни зали, кабинет Председател на 

съда, кабинети на съдии – 5 броя, стая за разпит на деца, стая – история на съда, 

стая на съд. заседатели, кабинет -  административно и финансово обслужване - 

2 броя, сервизни помещения – 2 броя, арестанска стая, помещение за Районна 

прокуратура – 7 броя. 

Сутерен: парокотелно помещение, помещения за архив на Районен съд 

гр.Лом, помещение за веществени доказателства, архив – прокуратура. 
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Дограмата е подменена с PVC профил, монтирани декоративни метални 

защитни решетки на сутерена и първи етаж. Външни врати – дограма от ALU 

профил. Всички вътрешни Ел.инсталация, ВиК-инсталация, телефон/централа/ 

са изградени и в добро състояние. Изпълнена е допълнително и пожаро-

известителна инсталация. 

Продължава да стои неразешен въпросът за осигуряване достъп на лица 

с увреждания до сградата.  

В сградата на Съдебната палата се помещават Районен съд гр. Лом, 

Районна прокуратура, ДСИ, Службата по вписвания и Съдебна охрана гр. Лом. 

В съда работят в края на отчетния период четирима съдии, на чието 

разположение, в прилично състояние са шест съдебни зали. По този начин е 

осигурено нормалното протичане на всяко едно открито съдебно заседание. 

С писмо от 30.12.2016год. от Председателя на съда е изготвено искане до 

ВСС за отпускане на средства за придобиване на два броя водогрейни котли за 

парното отопление. Пленума на ВСС с решение по протокол № 24 от 27 юли 

2017г. е отпусната сумата в размер на 70 200 с ДДС – за основен ремонт на 

вътрешно отоплителната инсталация на съда, включваща закупуването и 

монтирането на 2 бр. водогрейни котли и подмяна на радиаторни вентили и 

тръби.  

С Решение № 1 от 20.09.2018г. на Административен ръководител – 

Председател на Районен съд – Лом,  процедурата по реда на чл. 20, ал.3, т.2 от 

ЗОП с предмет "Демонтаж на два броя отоплителни чугунени водогрейни 

котли VIADRUS G300 и доставка и монтаж, чрез закупуване на два броя 

отоплителени чугунени водогрейни котли De Dietrich с мощност 300 kW или 

еквивалентно/и, комплект горелки De Dietrich или еквивалентно/и, табло за 

управление и съответната окомплектовка, както и ремонт на ВОИ - подмяна 

на тръбни връзки по отоплителната система."  е прекратена. 

Подадената оферта от единствения участник „Капитол груп“ ЕООД, е с 

ценовото предложение  66 418, 00 без ДДС или 79 701,60 с ДДС, като 

предложената сума значително надвишава финансовия ресурс, с който 

Районен съд - Лом разполага. 

След прекратяването  на обществената поръчка е изготвен доклад за 

предприетите действия и е уведомено ВСС, че до края на годината остават два 

месеца, което не крайно недостатъчно време за обяваване на нова обществена 

поръчка, поради което средствата не могат да бъдат усвоени. 
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 През отчетната 2019 година в РС гр.Лом са придобити общо ДМА и 

материални запаси на стойност от общо 14 914,15 лева, като от тази сума 

средствата от собствения бюджет са 1722 лева. 

Със средства от собствения бюджет са закупени: 3 броя рециклирани 

печатащи устройства, за нуждите на съдебните служители, 3 броя гигабитови 

управляеми комутатори за ускоряване на трансфера по вътрешната 

компютърна мрежа, 2 бр. персонални непрекъсваеми токозахранващи 

устройства, 1бр. диван и 1 бр. холна маса за кабинета на новоназначения 

съдия. 

Също така със средства от собствения бюджет са осигурени медицински 

прегледи и закупуването на лични предпазни средства – очила на магистрати и 

съдебни служители работещи с видеодисплей. 

  

През 2019г. са изготвени и изпратени искания от Председателя на 

Районен съд – Лом до ВСС за отпускане на средства за закупуване на нов 

сървър и сървърна операционна система (ОС), звукозаписни системи и 

информационни табла. Висшия съдебен съвет даде съгласие за отпускане на 

средства за закупуване на сървър и сървърна операционна система, като бяха 

отпуснати средства за оборудване на три съдебни зали със звукозаписваща 

техника, при поискани средства за оборудване на шест зали. Искането на съда 

за закупуване на информационни дисплеи, които да бъдат поставени пред 

заседателните зали и централното фоайе бе отхвърлено от ВСС. 

В края на отчетната 2019 г. съда е обезпечен с 23 бр. лазерни печатащи 

устройства, 7 бр. многофункционални печатащи устройства (МФУ) и 2 бр. 

монохромни копирни машини формат А3, 4 бр. документни скенера, 48 бр. 

компютърни конфигурации, 39 бр. персонални и 4 бр. сървърни 

непрекъсваеми токозахранващи устройства. 

В Районен съд гр. Лом се използва два основни сървъра за всички 

приложения на съда, както и два по стари сървъри. Единият е от 2005 г. в 

ролята на домейн контролер и за съхранение на документи и другият от 2007 

г. служещ като файлов сървър. Разполагаме с мрежово устройство за 

архивиране (NAS), на което ежедневно се съхраняват резервни копия на 

документи и масиви от данни на ползвания в съда софтуер. 

В Районен съд Лом се използва следният софтуер за управление на 

делата и деловодната работа и другите административни дейности на съда: 
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 JES – програма за управление на делата в съдебно-изпълнителна служба 

и ДСИ. Инсталирани са 6 работни места,  4 деловодителски и 2 за ДСИ. 

Поддържа се от фирма „Темида 2000”; 

 Съдебно административна система (САС) – програма за управление на 

делата в Наказателно и Гражданско отделения на съда. Инсталирани са 

31 работни места, от които 8 секретарски, 5 деловодителски, 7 съдийски, 

3 призовкари, 2 административни, 2 регистратори, 1 архивар и 3 друг 

тип. Поддържа се от фирма „Информационно обслужване” – клон 

Варна; 

 АИС „Бюра съдимост” – за издаване на свидетелства за съдимост и 

въвеждане на бюлетини за съдимост. Инсталирани са 2 работни места. 

Поддържа се от фирма „Индекс – България”; 

 Drupal – вътрешноведомствен  WEB сървър в локалната мрежа на съда 

 Централизирана счетоводна система „КОНТО”; 

 Интегрирана система за фирмено управление „ПОЛИКОНТ” за ТРЗ и 

Човешки ресурси; 

 Правно-информационна система „Апис 7” 

 Антивирусен софтуер ESET Endpoint Antivirus 

 

 В края на отчетната година приключи проект за единен унифициран 

шаблон на интернет сайтовете на съдилищата. В началото на декември бе 

пуснат в експлоатация новия интернет сайт на Районен съд Лом.  

Съгласно изискванията на ЗСВ и по решения на ВСС ежедневно в него 

се публикуват постановени и влезли в сила съдебни актове, обявления на ДСИ 

за публична продан, вътрешни правила за работа на съда, отчетни доклади, 

прессъобщения и други. Автоматично се осъществява трансфера на данни от 

деловодната система към интернет сайта на съда, което гарантира, че 

публикуването на актовете и графиците е с минимално забавяне. 

През 2019г. адвокатите и гражданите вече имат възможност да се 

регистрират в Единния портал за електронно правосъдие, както и да поискат 

достъп до електронния вариант на делата и така заинтересованите страни 

могат дистанционно да се запознават с документите по делата. 
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 ХІV. СПРАВКА ЗА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ ОТ 

РАЙОНЕН СЪД ГР. ЛОМ за отчетната 2019 година, съобразно правилата 

за оценка на натовареността на съдиите. 

 

И през отчетната 2019 год. съдиите при РС Лом са продължили да работят 

при условията на свръхнатовареност.  

Посочените по-долу данни са от СИНС, актуални към 01.01.2020 год., 

както следва:  

1. Съдия Албена Миронова – натовареност 341,54 на база 12 месеца.  

За предходната 2018 натоварването на съдия А. Миронова е било 371,41, 

на база 12 месеца.  

От таблицата на стр. 34 е видно, че свършените дела са средно 64,83 бр. 

месечно, при дела за разглеждане – 87,75 бр. месечно.  

 

2. Съдия Борислава Славчева – натовареност 219,75, на база 11 месеца.  

За предходната 2018 год. натоварването на съдията Б. Славчева е било 

329,39, на база 12 месеца.  

От таблицата на стр. 34 е видно, че свършените от съдията Б. Славчева 

дела са средно 82,54 бр. месечно, при дела за разглеждане – 86,18 бр. месечно.  

 

3. Съдия Боряна Александрова – натовареност 310,70, на база 12 месеца.  

За предходната 2018 год. натоварването на съдия Б. Александрова е 

било 300,65, на база 12 месеца.  

От таблицата на стр. 35 е видно, че свършените от съдията Б. 

Александрова дела са средно 69,66 бр. месечно, при дела за разглеждане – 

84,16 бр. месечно.  

 

4. Съдия Иван Йорданов – натовареност 106,35  на база 3 месеца – за 

периода от 01.10.2019г. до 31.12.2019г.  

От таблицата на стр. 35 е видно, че свършените от съдията И. Йорданов 

дела са средно 58 бр. месечно, при дела за разглеждане – 84 бр. месечно.  

 

Подробните разпечатки за натоварването на всеки от съдиите са 

неразделна част от доклада, (приложение 10).  

Приложените справки от СИНС не са окончателни, тъй като по 

нерешените дела от предходните години, не са отразени увеличаващите и 
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намаляващите коефициенти, но като цяло тази корекция няма да е от такова 

естество, че да промени крайните изводи.  

 

В изпълнение разпоредбата на чл.10, ал.1,чл. 12, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.7 от 

Правилата за оценка на натовареността на съдиите, приети от  Висш съдебен 

съвет с решение по Протокол № 62/16.12.2015 год., изм. и доп. по протокол 

№15/24.03.2016год. от СК на ВСС, изм. и доп. по протокол № 23/08.11.2016 

год., изм. и доп. по протокол № 29/20.12.2016 год. и на основание Вътрешните 

правила  за определяне натовареността на председателя и съдиите при 

Районен съд – Лом, приети на общо събрание на съдиите проведено на 

30.12.2016год., в началото на отчетната година със Заповед на Председателя 

на съда е определено индивидуалното годишно разполагаемо време за 2019г. 

на съдиите в Районен съд – Лом, както следва: 

На съдия Албена Миронова, като изпълняващ функцията „Председател 

на РС Лом е определено годишно разполагаемо време за разглеждане и 

решаване  на съдебни дела -930 часа. 

На съдия Борислава Славчева годишно разполагаемо време за 

разглеждане и решаване  на съдебни дела -1502 часа. 

На съдия Боряна Александрова годишно разполагаемо време за 

разглеждане и решаване  на съдебни дела -1510 часа. 

На съдия Иван Йорданов годишно разполагаемо време за разглеждане 

и решаване  на съдебни дела -494 часа. 

 

 ХV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

През отчетната година Председателят на Районен съд - Лом е 

осъществявал общо организационно и административно ръководство на съда и 

контрол върху работата на държавните съдебни изпълнители, съдиите по 

вписванията и на служба "Бюро съдимост", съгласно правомощията си по чл. 

80 от ЗСВ. 

Въпреки работата в намален съдийски състав и увеличението на 

постъпилите дела, а от там – натоварването, е запазена тенденцията от 

предходните отчетни години за постигане на много добри резултати в 

работата, което е видно и от констатациите по извършените проверки в 

Районен съд гр. Лом от Окръжен съд Монтана.  
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Вярвам, че у всеки един от нас е останала надеждата, че с общи усилия и 

труд ще успеем да възвърнем доверието на обществото и да съградим отново 

един независим съд, който да работи по европейски стандарти. 

Независимостта на съда е пътят към утвърждаване на върховенството на 

закона и основата на правовата държава. Изграждането на независима и 

стабилна съдебна власт се постига, с осъзнаване на предизвикателствата, пред 

които сме изправени и отговорността, която носим за разрешаването на 

проблемите, свързани със съдебната реформа. През изминалата година 

стремежът на магистратите и служителите в Районен съд гр.Лом, бе 

осигуряване на ефективен достъп до правосъдие, отчетност и прозрачност на 

работните процеси. Магистратите и служителите работиха с чувство за 

отговорност и принадлежност към екипа.  

 

 

 

 

 

     Албена Миронова,  

       Адм.ръководител Председател 

     на Районен съд – Лом: 


