
                                                                                   
 

 
 

IUS EST ARS BONI ET AEQUI 
Правото е изкуството на доброто и справедливото. 

 
 

О Т Ч Е Т Е Н 
 

Д О К Л А Д 
 
 

за дейността на Районен съд гр.Левски 
 

през периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г. 
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Отчетен доклад за дейността  –  2014 г. 

Районен съд гр.Левски е със седалище в същия град и 
в съдебния му район са включени общините Левски и 
Белене, с население по данни на НСИ съответно 19688 и 
10161 жители.  

 
ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

 
БРОЙ НА ПОСТЪПИЛИТЕ И РАЗГЛЕДАНИ 
ГРАЖДАНСКИ И НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

 
Общият брой разгледани дела през 2014 г. в РС-

Левски е 1121. От тях 1052 дела са постъпили през 2014 г. 
и 69 са били останали несвършени от предходни години. 
 В следващата диаграма е посочен броят на делата за 
разглеждане в РС Левски през 2014 г. в съпоставка с 
предходните две години. 
 

16
38

13
92

11
21

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800

2012 г. 2013 г. 2014 г.

Всичко дела за разглеждане -
съпоставка с предходните две години

 Съпоставката на данните за 2012, 2013 и 2014 г. 
показва намаляване на броя на разглежданите дела през 
2014 г. с 271 бр. в сравнение с 2013 г.  
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Отчетен доклад за дейността  –  2014 г. 

Общият брой разгледани граждански дела през 
2014 г. е 721, като от тях 48 дела са останали несвършени 
от предходен период и 673 са постъпили през 2014 г. 

Общият брой разгледани наказателни дела през 
2014 г. е 400, като от тях 21 дела са останали несвършени 
от предходен период и 379 са постъпили през 2014 г. 

 
Постъпления на делата 2012 2013 2014 
Граждански 889 768 673 
Наказателни 672 537 379 
ОБЩО 1561 1305 1052 
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Останали несвършени дела  
в края на отчетния период 2012 2013 2014 

Граждански 64 48 55 
Наказателни 23 21 19 
ОБЩО 87 69 74 
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Отчетен доклад за дейността  –  2014 г. 
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През последните три години трайно е установена 

тенденцията към оставане на минимален брой 
неприключени дела в края на отчетния период.  

 
 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
 
През 2014 г. разгледаните граждански дела, 

разпределени по видове, са както следва: 
197 дела по общия ред, 
29 дела по чл.310 от ГПК, 
23 частно-граждански дела, 
425 дела по чл.410 и чл.417, б.„в”-„з” от ГПК, 
8 дела от и срещу търговци, 
2 административни дела по ЗСПЗЗ, 
37 други граждански дела. 
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Отчетен доклад за дейността  –  2014 г. 

През 2014 г. е намаляло постъплението на делата по 
чл.410 и чл.417 от ГПК. Докато до 2011 г. за този вид дела 
е установена трайна тенденция на увеличаването им, то 
през 2012 г. техният брой е намалял със 181, през 2013 г. 
е намалял със 109 и през 2014 г. – с 61. 

Постъплението на общите граждански дела също 
намалява в сравнение с предходните години.  

По материя разгледаните през 2014 г. граждански 
дела се разпределят, както следва: 

 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА БРОЙ 
по СК 98 
облигационни  40 
вещни 5 
делби 17 
по КТ 9 
по ЗЗДН 4 
по чл.26 от Закон за закрила на детето 16 
по чл.30 от Закон за закрила на детето 5 
от административен характер  2 
по чл.410 и чл.417 ГПК и ЗКИ 425 
Други 100 
ОБЩО РАЗГЛЕДАНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 721 

 
 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 
 
През 2014 г. броят на разгледаните наказателни дела, 

разпределени по видове, е следният: 
126 наказателни дела от общ характер; 
3 наказателни дела от частен характер; 
13 дела по чл.78а от НК;  
45 частно-наказателни дела - разпити пред съдия; 
132 други частно-наказателни дела;  
81 административно-наказателни дела (без тези по 

чл.78а от НК). 
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Отчетен доклад за дейността  –  2014 г. 

По материя разгледаните наказателни дела през 2014 
г. се разпределят, както следва: 
 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА БРОЙ 
Н.О.Х.Д., 
от които: 

126 
 

-против личността 10 
-против правата на гражданите 0 
-против брака, семейството и младежта 13 
-против собствеността 18 
-против стопанството 25 
-против дейността на ДО и ОО 3 
-документни 3 
-против реда и общественото спокойствие 1 
-общоопасни  52 
-военни престъпления 1 
Н.Ч.Х.Д. 3 
по чл.78а от НК 13 
по ЗБППМН 1 
принудителни медицински мерки по Закона 
за здравето и чл.89 от НК 18 

групиране на наказания – чл.23, 25 и 27 от НК 6 
Ч.Н.Д. от досъдебно производство 152 
А.Н.Д.,  
от които: 81 

-по ЗГ и ЗЛОД 4 
-по ЗА, ЗДДС, ЗОПК 1 
-по Закона за движението по пътищата 38 
- по Закона за защита на потребителите 2 
-по УБДХ 6 
-по други закони (КТ, ЗБДС и др.) 30 

ОБЩО РАЗГЛЕДАНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 
400 

 
 
 



                                                                  
 

 

 - 7 - 

Отчетен доклад за дейността  –  2014 г. 

 
 
 

Всичко дела за разглеждане 
(останали несвършени от 

предходен период  
+ новопостъпили) 

2012 2013 2014 

Граждански 933 832 721 
Наказателни 705 560 400 
ОБЩО 1638 1392 1121 

 
Може да се обобщи, че през последната година е 

налице спад в постъпленията на частно-гражданските 
дела. Намаляло е постъплението и на общите граждански 
дела. При наказателните дела също е налице голямо 
намаление. Най-голямо е намалението при частно 
наказателните дела – с 80 броя. Налице е намаление с 35 
бр. на административно-наказателните дела. Наказателни 
дела от общ характер са намалели с 27 дела, а делата по 
чл.78а от НК са намалели с 14 броя.  

 
 
 
 

ОБЩ БРОЙ СВЪРШЕНИ  ДЕЛА. 
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ 

С ПРЕДХОДНИТЕ ДВЕ ГОДИНИ 
 
Броят на свършените (решени и прекратени) 

граждански дела през 2014 г. е 666, а на наказателните – 
381. 

В следващите две таблици и графики е показано 
сравнението на свършените дела през 2014 г. с 
предходните две години, както и сравнението на 
свършените дела до 3 месеца: 
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Отчетен доклад за дейността  –  2014 г. 

Свършени дела 2012 2013 2014 
Граждански 869 784 666 
Наказателни 682 539 381 
ОБЩО 1551 1323 1047 
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2012 2013 2014 Свършени 
дела в срок 
до 3 месеца брой % брой % брой % 

Граждански 842 97% 764 97% 645 97% 
Наказателни 636 93% 508 94% 359 94% 
ОБЩО 1478 95% 1272 96% 1004 96% 
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Отчетен доклад за дейността  –  2014 г. 
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От  показаното сравнение е видно, че:  
- от общо 666 свършени граждански дела през 2014 

г. 645 дела са решени в 3-месечен срок, което прави 
97%,  

- от общо 381 свършени наказателни дела 359 са 
приключили в 3-месечен срок, което е равно на 94 %,  

 или от общо 1047 свършени дела през 2014 г., 
1004 са решени в 3-месечен срок, което прави 96 % от 
свършените дела! И по този показател се запазва нивото 
от предходните години.  
 

 
СВЪРШЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 
През 2014 г. приключените граждански дела със 

съдебен акт по същество са 543, от които:  
83 дела по общия ред, 
15 дела по чл.310 от ГПК,  
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Отчетен доклад за дейността  –  2014 г. 

18 ч.гр.д.,  
393 дела по чл.410 и чл.417, б.„в”-„з” от ГПК, 
1 дело от и срещу търговци, 
и 33 други граждански дела. 
 
По материя приключените граждански дела се 

разпределят, както следва: 
 

ПРИКЛЮЧЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  БРОЙ 
по СК 88 
облигационни  33 
Вещни 3 
Делби 10 
по КТ 9 
по ЗЗДН 4 
по чл.26 от Закон за закрила на детето 16 
по чл.30 от Закон за закрила на детето 5 
от административен характер  2 
по чл.410 и чл.417 ГПК и ЗКИ 421 
Други 75 
ОБЩО ПРИКЛЮЧЕНИ                                               666 

 
 

СВЪРШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 
 

През 2014 г. приключените наказателни дела със 
съдебен акт по същество са 283, като от тях: 

39 са н.о.х.д.; 
      13 – по чл.78а от НК;  

44 – ч.н.д. - разпити пред съдия; 
116 – други ч.н.д.;  
71 – а.н.д. (без тези по чл.78а от НК). 
 

 
По материя решените наказателни дела се 

разпределят, както следва: 
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Отчетен доклад за дейността  –  2014 г. 

РЕШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА БРОЙ 
Н.Д.О.Х. 
от които: 

39 
 

-против личността 3 
-против брака, семейството и младежта 10 
-против собствеността 9 
-против стопанството 5 
- против дейността на държавните органи и 
обществени организации 1 

-документни 1 
-общоопасни  9 
- военни престъпления 1 
Н.Д.Ч.Х. 0 
по чл.78а от НК 13 
по ЗБППМН 0 
принудителни медицински мерки по Закона 
за здравето и чл.89 от НК 12 

групиране на наказания – чл.23, 25 и 27 от НК 3 
Ч.Н.Д. от досъдебно производство 145 
А.Н.Д.,  
от които: 71 

-по ЗГ и ЗЛОД 4 
-по ЗА, ЗДДС и ДОПК 1 
-по Закона за движението по пътищата 33 
- по Закона за защита на потребителите 2 
-по УБДХ 6 
-по други закони (КТ, ЗБДС и др.) 25 
ОБЩО РЕШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА                          283 

 
През 2014 г. 74 наказателни дела са приключили със 

споразумение. Одобряването на споразумение е 
произнасяне по съществото на спора, но в отчетните 
формуляри този вид дела са включени в графа 
прекратени. 
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Отчетен доклад за дейността  –  2014 г. 

След съобразяване на посоченото по-горе следва да се 
отбележи, че приключените наказателни дела със съдебен 
акт по същество са 357. 

И през изминалата година е запазена тенденцията на 
приключване на делата със съдебен акт по същество: 

 
 

Решени дела  
със съдебен акт  
по същество 

 
2012 2013 2014 

Граждански 725 658 543 
Наказателни 
(в т.ч. споразумения) 648 503 357 

ОБЩО 1373 1161 900 
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Отчетен доклад за дейността  –  2014 г. 

През 2014 г. в Районен съд гр.Левски са внесени 71 
обвинителни акта и 48 споразумения по чл.382 от НПК. 
Наблюдава се спад в броя на внесените обвинителни 
актове, които през 2013 г. са били 83, а през 2014 г. – 71 
броя. Намалява и броят на внесените споразумения – от 
63 през 2013 г. на 48 през 2014 г.  

От образуваните през 2014 г. наказателни дела от 
общ характер 6 са подновени. От тях 1 дело е върнато за 
ново разглеждане от Окръжен съд гр.Плевен, 2 дела са 
били върнати на РП Левски за допуснати нарушения на 
процесуалните правила, след което същите отново са 
внесени от РП Левски за разглеждане в съда. На РП 
Левски са върнати 2 дела, внесени със споразумение, 
което не е одобрено от съда. Едно дело е върнато от ВКС 
за  продължаване на съдопроизводствените действия. 

През 2014 г. са разгледани и 7 н.о.х.д., останали 
несвършени от предходен период.   

 
Произнесените през 2014 г. осъдителни присъди по 

делата от общ характер са 37.  
По 28 дела с внесен обвинителен акт са постигнати 

споразумения в хода на съдебното производство.  
48 дела са внесени със споразумение по чл.382 от 

НПК. От тях съдът е одобрил постигнатите споразумения 
по 46 дела, а по 2 от делата съдът не е одобрил 
споразумението и е върнал същите на РП Левски.  

Броят на делата, при които е проведено съкратено 
съдебно следствие през отчетната и предходните две 
години, е както следва: 2012 г. – 22 дела, 2013 г. – 24 дела 
и 2014 г – 12 дела. 

Налице е намаляване броя на делата, при които е 
проведено съкратено съдебно следствие. 

Относителният дял на осъдителните присъди, вкл. и 
одобрени споразумения през 2014 г. спрямо 
приключените дела по внесени прокурорски актове, е 
93,3%.  
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ПРЕКРАТЕНИ ДЕЛА 
 

През 2014 г. прекратените дела са общо 221, от които 
98 наказателни дела и 123 граждански дела. 

 
От прекратените граждански дела през 2014 г. 14 са 

поради постигната между страните спогодба и 109 по 
други причини.  

Най-честите причини за прекратяване на 
гражданските дела са прекратяване поради неподсъдност 
на РС-Левски и изпращането на компетентния съд, и 
оттегляне на искови молби.  

 
От прекратените наказателни дела през 2014 г. – 80 

са н.о.х.д., 2 - н.ч.х.д., 15 - ч.н.д. и 1 - а.н.д. 
От прекратените 80 н.о.х.дела: 
- 1 дело е върнато на прокурора на осн. чл.249 от 

НПК за отстраняване на допуснато отстранимо 
съществено нарушение на процесуални правила;  

- 2 дела са върнати на прокурора на осн. чл.382 ал.8 
от НПК, без да е одобрено внесеното от прокурора 
споразумение;  

- 74 дела са прекратени поради приключването им с 
одобрено от съда споразумение. 

- 1 дело е прекратено и изпратено по подсъдност на 
компетентния съд.  

- 2 дела са прекратени и изпратени на ВКС за 
определяне на друг съд. 

Двете н.ч.х. дела са прекратени по следните причини: 
едното поради оттегляне на тъжбата, а другото – поради 
неявяване на тъжителя в съдебно заседание. 

Причините за прекратените общо 15 частно 
наказателни дела са следните: 

- 5 от делата са по Закона за здравето и са 
прекратени на осн. чл.159, ал.4 от ЗЗ, тъй като след 
изслушване на психиатър не се е установило наличие на 
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Отчетен доклад за дейността  –  2014 г. 

психично разстройство на лицето и необходимост от 
задължително лечение; 

- 3 от делата са прекратени и изпратени по 
подсъдност, 

- по 1 от делата по ЗБППМН искането за настаняване 
във ВУИ е оставено без уважение; 

- по 1 дело с  искане за извършване на разпит на 
обвиняем пред съдия обвиняемият е отказал да даде 
обяснения; 

-  1 дело /изпратено по делегация/ е прекратено 
поради невъзможност да бъде изпълнена съдебната 
поръчка; 

-  1 от делата е прекратено и изпратено на Окръжна 
прокуратура гр. Плевен на основание чл.42 ал.3 от НПК и 

- по 3 дела, образувани по постъпила жалба по 
ЗИНЗС, жалбата не е подадена в срок и производството е 
прекратено като недопустимо. 

Причините за прекратяване на а.н.д. – 1 на брой – 
делото е изпратено по компетентност на РС Плевен. 

 
Прекратени дела 2012 2013 2014 
Граждански 144 126 123 
Наказателни 139 127 98 
ОБЩО 283 253 221 

 
 
 
 

ОСТАНАЛИ НЕСВЪРШЕНИ ДЕЛА 
 
В края на отчетния период са останали несвършени 

общо 74 дела.  
 
Останалите към 01.01.2015 г. несвършени 

граждански дела са 55. 
От тях:  
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44 са делата по общия ред, 
2 – по чл.310 от ГПК,  
1 – дела от и срещу търговци, 
2 – ч.гр.дела, 
4 – по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, 
2 – други граждански дела. 
 
По материя висящите към 01.01.2015 г. граждански 

дела се разпределят, както следва: 
 

НЕСВЪРШЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  БРОЙ 
по СК 10 
облигационни  7 
вещни 2 
делби 7 
по КТ 0 
по чл.30 от Закон за закрила на детето 0 
други 25 
По чл. 410 и чл. 417 от ГПК 4 
ОБЩО НЕСВЪРШЕНИ                                            55 

 
От разгледаните общо 721 граждански дела през 

2014 г., в края на отчетния период са останали 
несвършени само 55 дела. Изразено в процентно 
съотношение, неприключените граждански дела спрямо 
приключените са 7,63 %. 

 
Останалите към 01.01.2015 г. несвършени 

наказателни дела са 19, от които: 
  7 - н.о.х.д.; 
  1 – н.ч.х.д., 
  2 – ч.н.д.  
  и 9 – а.н.д.  
 
По материя несвършените наказателни дела се 

разпределят, както следва: 
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НЕСВЪРШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА БРОЙ 
Н.Д.О.Х., 
от които: 

7 
 

- против личността 2 
-против брака, семейството и младежта 2 
-против собствеността 2 
-общоопасни престъпления 1 
Н.Ч. Х.Д. 1 
А.Н.Д.,  
от които: 9 

-по ЗГ и ЗЛОД 0 
-по Закона за движението по пътищата 4 
-по други закони (КТ, ЗБДС и др.) 5 
Ч.Н.Д. 2 
ОБЩО НЕСВЪРШЕНИ  
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА                                             19 
От разгледаните общо 400 наказателни дела през 

2014 г., в края на отчетния период са останали 
несвършени само 19 дела. Изразено в процентно 
съотношение, неприключените наказателни дела от общо 
разгледаните такива са 4,75 %. 
 

Съотношението между свършените и останалите 
несвършени дела през 2014 г. спрямо общия брой дела за 
разглеждане, съпоставено и с предходните две години, е 
показано в следващите таблици и графика: 

 

Вид дела 
Общ брой за 
разглеждане 
през 2014 г. 

Свършени 
(спрямо 

общия брой 
за 

разглеждане) 

Останали 
несвършени 

(спрямо общия 
брой за 

разглеждане) 

Граждански 721 666 броя  
92,37 % 

55 броя  
       7,63 % 

Наказателни 400 381 броя  
95,25 % 

19 броя 
4,75 % 
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2012 г. 1638 933  
(56,96%) 

705 
(43,04%) 1551 869 

(56,03%) 
682 
(43,97%) 

2013 г. 1392 832 
(59,77%) 

560 
(40,23%) 1323 784 

(59,26%) 
539 
(40,74%) 

2014 г. 1121 721 
(64,32%) 

400 
(35,68%) 1047 666 

(63,61%) 
381 
(36,39%) 
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ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ ДЕЛА 
 

Общият брой обжалвани  и протестирани дела през 
2014 г. е 80.  

 
Обжалваните граждански дела са 35, като от тях: 
по общия ред – 31; 
дела от и срещу търговци – 1; 
частно граждански дела – 1; 
по чл. 410 и чл. 417 от ГПК - 2.  
 
Обжалваните и протестирани наказателни дела са 45, 

като от тях: 
н.о.х.д. – 8; 
н.ч.х.д. – 1; 
ч.н.д. – 7; 
а.н.д. – 26; 
по 78а от НК -3. 
 
Резултатът от въззивната и касационната проверка 

на върнатите дела в РС Левски през 2014 г. е следният: 
Потвърдените съдебни актове са 49 (29 по 

граждански дела и  20 по наказателни дела), отменените – 
20 (5 по граждански дела и 15 по наказателни дела) и 
изменените – 29 (25 по граждански дела и 4 по 
наказателни дела).  

Висящите обжалвани дела в края на отчетния период 
са 17, от тях 9 граждански и 8 наказателни дела. 

 
 От изложеното по-горе е видно, че преобладават 
потвърдените съдебни актове, откъдето може да се 
направи извод, че в Районен съд Левски се правораздава 
не само в разумни срокове, но и качествено.  
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ОПРАВДАТЕЛНИ ПРИСЪДИ 

 
 Постановените оправдателни присъди през 2014 г. са 
общо 2 - по н.о.х.д.  

Оправдателните присъди по разгледаните през 2014 
г. обвинителни актове са, както следва: 

- 1 за престъпления против собствеността по 
чл.210 от НК; 

- 1 за престъпление по чл.343в от НК. 
 
Причините за оправдателните присъди по н.о.х.д. са 

следните: 
 По двете дела съдът е приел, че деянието не 
съставлява престъпление. 
 Всички постановени от съда оправдателни присъди 
са протестирани от Районна прокуратура Левски; 
въззивната инстанция е потвърдила 1 присъда на РС 
Левски, а по другото дело няма произнасяне от въззивната 
инстанция до края на отчетния период.  

 
ОСЪДИТЕЛНИ ПРИСЪДИ 

 
През 2014 г. по наказателните дела са постановени 

общо 37 осъдителни присъди по н.о.х.д. и са одобрени 74 
споразумения – или общо са постановени 111 осъдителни 
съдебни акта. 

От тях  влезлите в сила осъдителни съдебни актове са 
108 (34 присъди по н.о.х.д. и 74 споразумения). 

Една от постановените осъдителни присъди по 
н.о.х.д. до края на 2014 г. не е влязла в законна сила, а 
две от постановените осъдителни присъди са отменени от 
Окръжен съд Плевен – от тях едното дело е върнато на РС 
Левски за разглеждане от друг състав, а другото дело е 
върнато на РП Левски – за отстраняване на допуснати 
съществени процесуални нарушения.  
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СТРУКТУРА НА НАКАЗАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ 
С ВЛЯЗЪЛ В СИЛА СЪДЕБЕН АКТ – 
ПРИСЪДИ  И  СПОРАЗУМЕНИЯ 

 
 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА брой 
влезли в сила 

Н.Д.О.Х., 
от които: 

108 
 

-против личността 6 
- против правата на гражданите 0 
-против брака, семейството и младежта 10 
-против собствеността 12 
-против стопанството 25 
-против дейността на ДО и ОО 2 
-документни 2 
- против реда и общественото 
спокойствие 1 

-общоопасни престъпления 49 
- военни престъпления 1 
 

Към 31.12.2014 г. по наказателните дела от общ 
характер от общо съдени 128 лица, има осъдени 111 лица 
и 5 са оправдани. От останалите 12 лица, спрямо 6 е 
наложено наказание по чл.78а от НК, за 1 лице делото е 
прекратено и изпратено по подсъдност, за 2 лица делото е 
прекратено и изпратено на ВКС за определяне на 
компетентен съд, за 2 лица делата са прекратени и 
върнати на РП Левски и 1 лице е освободено от 
наказателна отговорност и му е наложена възпитателна 
мярка по чл. 13 от ЗБППМН. 

По наказателните дела от общ характер осъдените 
лица с влязъл в сила съдебен акт (присъди и 
споразумения) са 108, а 2 лица са оправдани.  
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Към 31.12.2014 г. по наказателните дела от частен 
характер са съдени общо 4 лица. От тях няма осъдени 
лица, тъй като делата са прекратени. 

Двете оправдателни присъди по н.о.х.дела са били 
протестирани. От тях 1 е потвърдена и 1 е висяща в края 
на отчетния период.  

В края на отчетния период едната оправдателна 
присъда е влязла в законна сила. 
 През 2014 г. в РС-Левски не са разглеждани дела със 
значим обществен интерес. 
 
 

АНАЛИЗ НА НАТОВАРЕНОСТТА 
 
В Районен съд гр.Левски през 2014 г. по щат са 

работили четирима магистрати – Палмира Атанасова, 
Стойка Манолова, Маргарита Димитрова и Наташа 
Панчева.  

 
Средна месечна натовареност по отношение на 

делата за разглеждане (останали несвършени в началото 
на годината + постъпили през отчетния период): 

Средната месечна натовареност през 2014 г. на един 
съдия на база 12 месеца при заети 4 щ. бр. и съответно 
възможни 48 човекомесеца е 23,35 дела при 29 дела за 
2013 г. и  34,13 дела за 2012 г.  

Средната месечна натовареност при свършените дела 
на един съдия на база 12 месеца при заети 4 щ. бр. и 
съответно възможни 48 човекомесеца е 21,81 дела, при 
27,56 дела през 2013 г. и  32,31 дела през 2012 г. 
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ДЕЙСТВИТЕЛНА НАТОВАРЕНОСТ 
НА СЪДИИТЕ ЗА 2014 г. 

 
действителна средна 
месечна натовареност 

съдия 

общ брой 
дела за 
разглеж-
дане 

Общ брой 
свършени 

дела 
 спрямо 
делата за 

разглеждане 

 спрямо 
свършените 

дела 
Палмира 
Атанасова 410 386 34.16 32.16 
Стойка 

Манолова 194 181 16.16 15.08 
Маргарита 
Димитрова 165 158 13.75 13.16 
Наташа 
Панчева 352 322 29.33 26.83 

 
 
Оценка за дейността на съда и конкретно  

на всеки съдия в съответствие с показателите 
натовареност и качество 

 
Правораздаването в РС Левски през 2014 г. бе 

осъществявано от съдиите Маргарита Димитрова, Наташа 
Панчева, Палмира Атанасова и Стойка Манолова. От 
всички дела за разглеждане са приключени 93,40 %. 
Следва да бъде отбелязан и фактът, че 96 % от всички 
свършени дела са приключени в тримесечен срок.  

Стриктно се спазва от всички съдии разпоредбата на 
чл.12, ал.2 от ЗСВ. 

Делата са насрочвани във възможно най-кратък 
срок, като е запазена бързината и при насрочване на 
следващите съдебни заседания по отложените дела. 
Съдиите се запознават със съдържанието на делата преди 
влизане в съдебните заседания и отлагането на делата е 
сведено до минимум. Всички съдебни актове са 
постановявани в предвидените от процесуалните закони 
срокове. Тъй като постъпването на делата и тяхното 
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приключване е постоянен и ритмичен процес, не е 
възможно в края на отчетния период да не останат 
висящи дела, но техният брой за 2014 г. е минимален.  

В РС-Левски се прилага реално принципът на 
случайно разпределение на делата. Еднакви по вид и 
тежест дела се разпределят между различните съдии, като 
всеки един от тях разглежда както по-леки, така и по-
тежки дела. Дейността на магистратите в РС Левски е 
насочена към осъществяване на по-добро, качествено и 
достъпно правосъдие, при стриктно спазване на 
върховенството на закона.  

 
 

НАТОВАРЕНОСТ НА МАГИСТРАТИТЕ 
 

Съдия П. Атанасова е разгледала 350 граждански 
дела, от тях: заповедни – 226 и 124 граждански дела по 
общия ред. От общо разгледаните 350 гр.д. приключени са 
326, от които – 222 заповедни ч.гр.д. и 104 гр.д. Останали 
висящи в края на отчетния период са 24 гр.дела.  

Съдия П. Атанасова е разгледала и 60 наказателни 
дела, които са приключени. 

Съдия Н. Панчева е разгледала 319 граждански дела, 
от тях: заповедни – 194 и 125 гр.д. по общия ред. От общо 
разгледаните 319 гр.д. приключени са 289, от които – 194 
заповедни ч.гр.д. и 95 гр.д. Останали висящи в края на 
отчетния период са 30 гр.дела.  

Съдия Н. Панчева е разгледала и 33 наказателни 
дела, които са  приключени. 

Съдия Ст. Манолова е разгледала 26 граждански 
дела –  от тях 23 са по общия ред и 3 - заповедни. От общо 
разгледаните 26 гр.д. приключени са 25 и 1 дело е 
останало висящо в края на отчетния период.  

Съдия Ст. Манолова е разгледала и 168 наказателни 
дела, от които 156 са приключени. Останали висящи в 
края на отчетния период са 12 наказателни дела. 
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Съдия М. Димитрова е разгледала 26 граждански 
дела, от които 24 дела по общия ред и 2 - заповедни. 
Всички разгледани граждански дела от съдия М. 
Димитрова са приключени.  

Разгледаните от съдия М. Димитрова наказателни 
дела са 139, като от тях 132 са приключени. Останали 
висящи в края на отчетния период са 7 наказателни дела. 

 
От общо приключените от съдия П. Атанасова 326 

граждански дела през 2014 г. са постъпили жалби по 16 
дела.  

През 2014 г. в РС Левски от въззивна и касационна 
проверка на постановени съдебни актове от съдия 
Атанасова по постъпили през 2014 и предходни години 
жалби са върнати общо 34 граждански дела; от тях 19 
акта са потвърдени изцяло, 3 са отменени изцяло, 12 са 
изменени. В края на 2014 г. пред въззивната и 
касационна инстанции са останали висящи 4 граждански 
дела. 

От общо приключените от съдия П. Атанасова 60 
наказателни дела през 2014 г. е постъпила жалба по 1 
дело, което е потвърдено изцяло.  

 
От общо приключените от съдия Ст. Манолова 25 

граждански дела през 2014 г. не са постъпили жалби.  
От общо приключените от съдия Ст. Манолова 156 

наказателни дела през 2014 г. са постъпили жалби по 23 
дела.  

През 2014 г. в РС Левски от въззивна и касационна 
проверка на постановени съдебни актове от съдия 
Манолова по постъпили през 2014 и предходни години 
жалби са върнати с резултат общо 20 наказателни дела, от 
тях 11 акта са потвърдени изцяло, 8 са отменени и 1 акт е 
изменен. В края на 2014 г. пред въззивната и касационна 
инстанция са останали 4 висящи наказателни дела. 
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От общо приключените от съдия М. Димитрова 26 
граждански дела през 2014 г. не са постъпили жалби. 

През 2014 г. в РС Левски от въззивна и касационна 
проверка няма върнати гр. дела, по които да е обжалван 
акт, постановен от съдия М. Димитрова, и в края на 2014 
г. пред въззивната и касационна инстанции не са 
останали висящи обжалвани гр. дела. 

От общо приключените от съдия М. Димитрова 132 
наказателни дела през 2014 г. са постъпили жалби по 21 
дела.  

През 2014 г. в РС Левски от въззивна и касационна 
проверка на постановени съдебни актове от съдия 
Димитрова по постъпили през 2014 и предходни години 
жалби са върнати с резултат общо 18 наказателни дела, от 
тях 8 акта са потвърдени изцяло, 7 са отменени и 3 
изменени. В края на 2014 г. пред въззивната и 
касационна инстанция  са останали висящи 4 нак. дела. 

 
От общо приключените от съдия Н. Панчева 289 

граждански дела през 2014 г. са постъпили жалби по 18 
дела.  

През 2014 г. в РС Левски от въззивна и касационна 
проверка на постановени съдебни актове от съдия 
Панчева по постъпили през 2014 и предходни години 
жалби са върнати общо 25 гр. дела, от тях 10 акта са 
потвърдени изцяло, 2 са отменени изцяло и 13 са 
изменени. В края на 2014 г. пред въззивната и 
касационна инстанция са останали висящи 5 гр. дела. 

От общо приключените от съдия Н. Панчева 33 
наказателни дела няма постъпили жалби. 

 
В по-голямата си част отменените и изменени 

съдебни актове на съдиите от РС Левски са по причина 
несподеляне мотивите на първоинстанционния съд.  

По някои от делата са представени доказателства 
пред въззивната инстанция, което от своя страна е довело 
до промяна на фактическата обстановка. 
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КАДРОВА  ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
  

МАГИСТРАТИ 
 

В РС Левски има 4 щатни бройки за съдии. През 
целия отчетен период те бяха заети от съдиите Палмира 
Атанасова, Стойка Манолова-Стойкова, Маргарита 
Димитрова и  Наташа Панчева.  

Анализът на натовареността на РС Левски за 
последните 3 години, изготвен на база данните от 
статистическите отчети за дейността на съда, показва 
намаляване на постъпленията на делата в РС Левски, а 
оттам и на натовареността по щат на магистратите.   
 Към настоящия момент Районен съд Левски работи 
при оптимален щат и не се налагат промени в същия. За 
анализираните години – 2012, 2013 и 2014 г., свършените 
дела в срок до 3 месеца са съответно 95%, 96% и 96%. 
Недопустимо би било евентуално съкращаване на щатната 
численост на магистратите да се отрази върху срочността 
и качеството на цялостната съдебна дейност и 
решаването на делата в разумен срок. 

 
През 2014 г. магистратите са преминали следните 

обучения:  
 съдия Атанасова: „Гаранции за справедлив процес 

в гражданското производство (чл.6 от Конвенцията). 
Съдържание на гражданските права според ЕКПЧ. 
Критерии за определяне правото на съд; обхват на 
съдебния контрол”, „Гаранции за защита правото на 
собственост (чл.1, протокол 1, ЕКПЧ). Граници на правото 
на държавата да нарушава правото на собственост”, 
„Домашно насилие – международноправна рамка. 
Актуална практика на ЕСПЧ. Практически проблеми при 
прилагането на Закона за защита от домашното насилие”, 
всички организирани от НИП по Норвежки финансов 
механизъм (НФМ); „Свободно движение на лица в ЕС – 
акцент върху европейското трудово и осигурително 
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право”, "Съдебни експертизи по наказателни дела", 
организирани от НИП и „Обучение на магистрати по 
електронен мониторинг като средство за контрол на 
поведението на осъдени лица”, организиран от ГД 
„Изпълнение на наказанията” по НФМ.  

 съдия Манолова: „Процесуални нарушения в 
наказателното производство” и „Мерки за процесуална 
принуда”– дистанционни обучения, организирани от НИП.  

 съдия Димитрова: „Процесуални нарушения в 
наказателното производство”, „Транспортни престъпле-
ния” и „Мерки за процесуална принуда” – дистанционни 
обучения, организирани от НИП; „Обучение на магистрати 
по електронен мониторинг като средство за контрол на 
поведението на осъдени лица”, организиран от ГД 
„Изпълнение на наказанията” по НФМ. 

 съдия Панчева: „Подкуп. Търговия с влияние”, 
„Съдебни експертизи по нак. дела” и „Съдебна психология. 
Изслушване на непълнолетни”, организирани от НИП.  

 
През отчетната година беше проведено периодично 

атестиране на съдиите Палмира Атанасова, Стойка 
Манолова-Стойкова и Маргарита Димитрова. 

С решение на ВСС по протокол №15, т.29 от 
заседание на 03.04.2014 г. е приета комплексна оценка от 
атестирането „много добра” на административния 
ръководител Палмира Атанасова. 

С решение на ВСС по протокол №42, т.11 от 
заседание на 01.10.2014 г. е приета комплексна оценка от 
атестирането „много добра” на съдия Стойка Манолова-
Стойкова. С решение по протокол №50, т.18 от заседание 
на ВСС на 06.11.2014 г. съдия Стойка Манолова-Стойкова 
е повишена в ранг „съдия в апелативен съд”. 

С решение на ВСС по протокол №50, т.10 от 
заседание на 06.11.2014 г. е приета комплексна оценка от 
атестирането „много добра” на съдия Маргарита 
Димитрова. 
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СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 
В РС гр. Левски има една щатна бройка за държавен 

съдебен изпълнител. Държавен съдебен изпълнител в РС-
Левски е Златка Николова Николова.  
 Броят на постъпилите през 2014 г. изпълнителни дела 
е 70. Останалите несвършени дела в началото на отчетния 
период от предходни години са 758, или всичко дела за 
изпълнение – 828.  
 От тях през отчетния период са приключени 117 
дела, от които 44 са свършени чрез реализиране на 
вземането, 71 са прекратени по други причини и 2 са 
изпратени на друг съдебен изпълнител.  
 Останали несвършени съдебно-изпълнителни дела в 
края на отчетния период са 711.  
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По посочените по-горе изпълнителни дела общо 

дължимите суми са в размер на 7 886 056 лв. От тях 
събрани са  148 692 лв.; несъбрани по опрощаване, 
прекратени и др. са 1 058 039 лв. В края на отчетния 
период са останали дължими 6 707 918 лв.  
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СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА 
 

РС Левски разполага с една щатна бройка за съдия по 
вписванията, която е заета от съдията по вписванията 
Сашка Кирилова Юскулова.  
 През 2014 г. по разпореждане на съдията по 
вписванията са извършени 4504 бр. вписвания и 104 
заличавания.  Разпоредено е извършването на 2944 бр. 
писмени и устни справки по искане на граждани, на 
държавни органи и на преписи от актове.   
 

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Брой вписвания 5274 4934  4504  
Брой заличавания 81 84 104 
Предоставени справки 1866 2253 2944 
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СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
Според щатното разписание на РС-Левски, през 

цялата 2014 г. имаше 16 щатни бройки за служители. Към 
31.12.2014 г. в РС Левски са заети 15 щатни бройки, 
разпределени, както следва: административен секретар – 
Янка Борисова, главен счетоводител – Анелия Любенова, 
системен администратор – Милко Андреев, четирима 
съдебни секретари – Ваня Димитрова, Янка Димитрова, 
Росица Петрова и Илияна Петрова, трима съдебни 
деловодители – Магдалена Андреева, Диляна Рачева и 
Веска Петкова, един  съдебен деловодител – регистратура 
– Калин Великов, един съдебен архивар – Данче 
Недялкова, един съдебен деловодител – 
съдебноизпълнителна служба – Валя Тодорова, един 
призовкар – Марин Николов и един чистач – Симеон 
Цонев. Считано от 01.06.2014 г. беше прекратено 
трудовото правоотношение със съдебния деловодител  
Маргарита Ганева по взаимно съгласие, поради 
придобиване право на пенсия. С решение по протокол 
№50, т.60 от заседание на 06.11.2014 г. Висшият съдебен 
съвет даде съгласие за провеждане на конкурс и 
назначаване на съдебен деловодител на освободената 
щатна бройка; със заповед №РД-03-88/17.11.2014 г. на 
председателя на РС Левски беше обявена конкурсната 
процедура, която не е приключила към датата на 
изготвяне на доклада. 

Считано от 01.12.2014 г. беше прекратено трудовото 
правоотношение със съдебния деловодител-СИС  
Цветелина Стефанова по взаимно съгласие, поради 
преместване в друг орган на съдебната власт. С решение 
по протокол №57, т.62.1 от заседание на 04.12.2014 г. 
Висшият съдебен съвет даде съгласие за назначаване на 
съдебен деловодител-СИС по чл.68 ал.1 т.4 от КТ и за 
провеждане на конкурс и назначаване на съдебен 
деловодител-СИС на освободената щатна бройка. Считано 
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от 13.12.2014 г. Валя Тодорова беше назначена на 
длъжността съдебен деловодител-СИС на осн.чл.68 ал.1 т.4 
от КТ – до провеждане на конкурс; със заповед №РД-03-
10/21.01.2015 г. на председателя на РС Левски беше 
обявена конкурсната процедура, която не е приключила 
към датата на изготвяне на доклада. 

Служителите в РС-Левски в по-голямата си част са с 
продължителен стаж в съдебната система и с много добра 
квалификация, резултат от която е много доброто 
качество на изпълнение на служебните задължения; 
съблюдават нормите на Етичния кодекс на съдебния 
служител; проявяват професионална отговорност и 
дисциплинираност, работят отлично в екип. Всички 
служители от съдебната администрация освен 
задълженията си по длъжностна характеристика 
изпълняват и допълнително възложени им функции.   

 
 
СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 
Районен съд гр.Левски се помещава в част от сграда 

(публична държавна собственост), намираща се на бул. 
„България” №58, предоставена на съда за стопанисване и 
управление.  

Съдът разполага на първия етаж с две съдебни зали 
(част от първата е преградена и обособена за архив, а 
непосредствено до втората се намира арестантско 
помещение), канцелария за съдебните секретари, едно 
деловодство, регистратура, съдебно-изпълнителна служба, 
кабинет за системен администратор, кабинет за архиваря, 
който работи и като служител в бюрото за съдимост, 
помещение за сървъра и сервизно помещение. На втория 
етаж се намират кабинет на председателя на съда, четири 
кабинета на районните съдии, кабинет на съдиите по 
вписванията, кабинет на ДСИ, кабинет на главния 
счетоводител, кабинет на административния секретар и 
регистратура по ЗЗКИ. 
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Във всички кабинети и зали са създадени много 
добри условия за нормално протичане на работния 
процес.  

На територията на РС-Левски се намира и помещение 
за Службата по вписванията, в която работят двама 
служители на Агенцията по вписванията. 

Всички работещи в съда разполагат с компютърни 
конфигурации; във всеки един кабинет и в съдебните 
зали има поне по един лазерен принтер. Всички работещи 
в РС Левски имат осигурен достъп до Интернет. Пред 
едната от съдебните зали има електронно информационно 
табло за разглежданите през деня дела. В регистратурата 
има поставен скенер за сканиране на входящите 
документи. Копирна машина с по-големи възможности 
има в деловодството на съда.  

Въпреки добрата техническа обезпеченост на РС 
Левски, част от наличната техника е от 2004-2005 година, 
амортизира се бързо и е необходима поетапната й 
подмяна. 
 В съда се използва програмният продукт САС 
„Съдебно деловодство” на „Информационно обслужване” 
АД. В Бюрото за съдимост и при главния счетоводител се 
ползват съответно програмните продукти АИС „Бюра 
съдимост” на Консорциум „Лирекс – Индекс България” 
ООД и RZWIN и HONWIN на „Омега Тим-99” ЕООД.  

Председателят на съда работи с програмата за 
случайно разпределение на делата Law Choice.  
 На всички работни места до края на 2014 г. беше 
осигурен достъп до работа с правно-информационния 
продукт „Лакорда”. 

Ежедневно се обновява интернет страницата на съда 
с актуална информация за насрочените заседания, 
постановените актове и влезлите в сила такива, като се 
съблюдават всички изисквания на Закона за защита на 
личните данни. Сайтът на съда се актуализира и с 
допълнителна информация, подпомагаща гражданите, 
както и с новини и обяви от работата на съда. 
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ПРОБЛЕМИ И ПРЕПОРЪКИ 

 
 Основен проблем за нормалното функциониране на 
РС Левски е недостатъчното финансиране. Анализът на 
утвърдените годишни бюджети на Районен съд Левски за 
последните години в частта за текуща издръжка и 
капиталови разходи показва непрекъснато намаляване на 
средствата. Това обстоятелство за поредна година наложи 
ограничаване изплащането на разходите на явилите се по 
делата свидетели, като на същите не бяха изплащани 
дневни разноски, а само пътни такива и то за използван 
обществен превоз, след представяне на документ за 
разходите. При командироване на работещите в РС 
Левски също не се изплащаха дневни разноски, а само 
пътни такива. Бяха наложени лимити за телефонните 
разговори и за закупуването на канцеларски материали и 
консумативи. През м.септември беше отправено изрично 
искане към Висшия съдебен съвет за осигуряване на 
допълнителни средства по параграф „Издръжка”, но 
същото не беше уважено и поради липсата на финансови 
средства през 2014 г. не бяха извършени необходимите 
профилактични прегледи от Служба по трудова медицина 
и не бяха осигурени средства за закупуване на очила за 
работещите с видеодисплеи. 

Въпреки наложените максимални ограничения и 
крайно рестриктивния бюджет, работещите в РС Левски 
през целия отчетен период са осъществявали дейността си 
отговорно, качествено и ефективно.   
 
 
 



                                                                  
 

 

 - 35 - 

Отчетен доклад за дейността  –  2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 
 
  Отчет за работата на Районен съд гр.Левски за 
2014 г.;  
  Отчет за работата на Районен съд гр.Левски за 
2012 г., 2013 г. и 2014 г.;  

 Отчет по гражданските дела на Районен съд 
гр.Левски за 2014 г.;  

 Отчет по наказателните дела на Районен съд 
гр.Левски за 2014 г.;  

 Справка за дейността на съдиите в Районен съд 
гр.Левски през цялата 2014 г. по наказателни и 
граждански дела, както и справка за резултатите от 
върнати обжалвани и протестирани дела;  

 Отчет за дейността на държавния съдебен 
изпълнител в Районен съд гр.Левски за 2014 г.  
 
  
               Палмира Атанасова 
 
              Председател на Районен съд – Левски 
 

http://www.rslevski.com/files/otcheti/year2014/rs-pr-1_RS_LEVSKI_2014.xls
http://www.rslevski.com/files/otcheti/year2014/rs-pr-1_RS_LEVSKI_2012_2013_2014.xls
http://www.rslevski.com/files/otcheti/year2014/rs-pr-2-gr_d_RS_LEVSKI_2014.xls
http://www.rslevski.com/files/otcheti/year2014/rs-pr-2-nak_d_RS_LEVSKI_2014.xls
http://www.rslevski.com/files/otcheti/year2014/rs-pr-3_RS_LEVSKI_2014.xls
http://www.rslevski.com/files/otcheti/year2014/spi_2014%20godishno.xls

