ОТЧЕТЕН
ДОКЛАД
за дейността на Районен съд – Левски
през периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.

Районен съд – 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 2017 г. в РС-Левски е
1507. От тях 1439 дела са постъпили през 2017 г. и 68 дела са
били останали несвършени от предходни години.
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Всичко дела за разглеждане съпоставка с предходните две години

14
40

1550
1500
1450

1350

12
80

1400

1300
1250
1200
1150
2015 г.

2016 г.

2017 г.

Съпоставката на данните за тригодишен период показва
тенденция към постепенно нарастване на броя на
разглежданите дела. През 2016 г. те се увеличават със 160 бр.
спрямо 2015 г., а през 2017 г. са се увеличили с 67 бр.
Общият брой разгледани граждански дела през 2017
г. е 920, като от тях 38 дела са били останали несвършени от
предходен период и 882 са постъпили през 2017 г.
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Общият брой разгледани наказателни дела през 2017
г. е 587, като от тях 30 дела са били останали несвършени от
предходен период и 557 са постъпили през 2017 г.
Постъпления на делата
Граждански
Наказателни
ОБЩО

2015
796
410
1206

2016
885
502
1387

2017
882
557
1439

79
6

88
2

88
5

Постъпления на делата съпоставка с предходните две години
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Граждански дела

През последните години в Районен съд – Левски трайно е
установена тенденция за приключване на над 90% от делата
за разглеждане. В края на отчетния период остават
минимален брой неприключени дела, което е резултат от
старанието на магистратите и създадената добра организация
по образуване, движение, разглеждане и решаване на делата.
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Останали несвършени дела
в края на отчетния период
Граждански
Наказателни
ОБЩО

2015

2016

2017

37
16
53

38
30
68

49
58
107

Останали несвършени дела в края на
отчетния период съпоставка с предходните две години
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Граждански дела

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

През
2017
г.
разгледаните
граждански
разпределени по видове, са както следва:
194 дела по общия ред,
31 дела по чл.310 от ГПК,
2 дела от административен характер
113 частни граждански дела,
533 дела по чл.410 и чл.417, б.„в”-„з” от ГПК,
47 други граждански дела.
-4-

дела,

През 2017 г. постъплението на делата по чл.410 и чл.417
от ГПК е намаляло с 8 дела спрямо предходната година.
Увеличено е постъплението на делата по общия ред, на делата
по чл.310 от ГПК и на другите граждански дела. Минимално е
намалението при делата по чл.410 и чл.417 от ГПК, както и
частно гражданските дела.
По материя разгледаните през 2017 г. граждански дела се
разпределят, както следва:
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

по СК
облигационни
вещни
делби
установителни искове
по КТ
административни производства
обезпечения
частни производства
по чл.410 и чл.417 ГПК и ЗКИ
частни производства - регламенти
други
ОБЩО РАЗГЛЕДАНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

БРОЙ
138
32
4
14
31
50
2
1
109
533
3
3
920

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

През 2017 г. броят на разгледаните наказателни дела,
разпределени по видове, е следният:
154 наказателни дела от общ характер;
7 наказателни дела от частен характер;
49 дела по чл.78а от НК;
37 частни наказателни дела – разпити пред съдия;
223 други частни наказателни дела;
117 административно-наказателни дела (без тези по
чл.78а от НК).
По
материя
разгледаните
наказателни
дела
се
разпределят, както следва:
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НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
Н.О.Х.Д.,
от които:
-против личността
-против правата на гражданите
-против брака, семейството и младежта
-против собствеността
-против стопанството
-против дейността на ДО и ОО
-документни
-против реда и общественото спокойствие
-общоопасни
-военни престъпления
Н.Ч.Х.Д.
по чл.78а от НК
реабилитация
предложения за принудителни медицински по
чл.89 от НК
групиране на наказания – чл.23, 25 и 27 от НК
Ч.Н.Д. от досъдебно производство
други ч.н.д.
А.Н.Д.,
от които:
КАТ
НАП
МВР
Агенция Митници
Комисия за защита на потребителите
Общини
Сметна палата
Производство по УБДХ
други
ОБЩО РАЗГЛЕДАНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
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БРОЙ
154

10
0
11
30
18
1
3
1
80
0
7
49
5
3
23
191
38
117

34
3
7
2
16
31
0
5
19
587

Всичко дела за разглеждане
(останали несвършени от
предходен период
+ новопостъпили)
Граждански
Наказателни
ОБЩО

2015

2016

2017

851
429
1280

922
518
1440

920
587
1507

Може да се обобщи, че през последната година е налице
увеличение на общото постъпление на дела с 67 броя, като
гражданските дела са намалели с 2, а наказателните са се
увеличили с 69 дела.
По видове постъплението на наказателни дела през 2017
г. спрямо 2016 г. е, както следва: частно наказателните дела
са намалели с 42 броя, административно-наказателните дела
са се увеличили с 40 бр., наказателните дела от общ характер
са се увеличили с 31 дела, а делата по чл.78а от НК са се
увеличили с 27 броя.
ОБЩ БРОЙ СВЪРШЕНИ ДЕЛА.
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ
С ПРЕДХОДНИТЕ ДВЕ ГОДИНИ

Броят на свършените (решени и прекратени) граждански
дела през 2017 г. е 871, а на наказателните – 529.
В следващите две таблици и графики е показано
сравнението на свършените дела през 2017 г. с предходните
две години, както и сравнението на свършените дела до 3
месеца:
Свършени дела
Граждански
Наказателни
ОБЩО

2015
814
413
1227
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2016
884
488
1372

2017
871
529
1400

81
4

87
1

88
4

Свършени дела съпоставка с предходните две години
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Граждански дела

Анализът на статистическите данни показва, че:
- от общо 871 свършени граждански дела през 2017 г.
781 дела са решени в 3-месечен срок, което прави 90%,
- от общо 529 свършени наказателни дела 494 са
приключили в 3-месечен срок, което е равно на 93%,
или от общо 1400 свършени дела през 2017 г., 1275 са
решени в 3-месечен срок, което прави 91% от свършените
дела.
Процентът на свършените в 3-месечен срок наказателни
дела спрямо предходната 2016 г. се е намалил от 96% на 93%,
а процентът на свършените в 3-месечен срок граждански дела
намалява спрямо предходната 2016 г. от 93% на 90%; общият
процент на приключилите дела в 3-месечен срок намалява от
94% на 91%.
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Свършени
дела в срок
до 3 месеца
Граждански
Наказателни
ОБЩО

2015

2016

2017

Брой

%

Брой

%

Брой

%

784
388
1172

96%
94%
96%

822
467
1289

93%
94%
94%

781
494
1275

90%
93%
91%

900
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1

78
4
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2

Свършени дела до три месеца съпоставка с предходните две години
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Граждански дела

СВЪРШЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

През 2017 г. приключените граждански дела със съдебен
акт по същество са 785, от които:
116 дела по общия ред,
28 дела по чл.310 от ГПК,
1 административно производство
98 ч.гр.д.,
498 дела по чл.410 и чл.417, б.„в”-„з” от ГПК,
и 44 други граждански дела.
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По материя приключените
разпределят, както следва:

граждански

ПРИКЛЮЧЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
по СК
Облигационни
Вещни
Делби
Установителни искове
по КТ
административни производства
Обезпечения
частни производства
по чл.410 и чл.417 ГПК и ЗКИ
частни производства - регламенти
Други
ОБЩО ПРИКЛЮЧЕНИ

дела

се

БРОЙ
125
21
3
7
21
49
1
1
105
533
3
2
871

СВЪРШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

През 2017 г. приключените наказателни дела със съдебен
акт по същество са 454, като от тях:
80 са н.о.х.д.;
3 – н.ч.х.д;
44 – по чл.78а от НК;
37 – ч.н.д. - разпити пред съдия;
206 – други ч.н.д.;
84 – а.н.д. (без тези по чл.78а от НК).
По материя решените наказателни дела се разпределят,
както следва:
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РЕШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
Н.Д.О.Х.
от които:
-против личността
-против брака, семейството и младежта
-против собствеността
-против стопанството
-документни
-общоопасни
- против реда и общественото спокойствие
Н.Д.Ч.Х.
по чл.78а от НК
реабилитация
предложения за медицински мерки по чл.89 от
НК
групиране на наказания – чл.23, 25 и 27 от НК
Ч.Н.Д. от досъдебно производство
други ч.н.д.
А.Н.Д.,
от които:
КАТ
НАП
МВР
Общини
Комисия за защита на потребителите
Агенция Митници
Производство по УБДХ
Други
ОБЩО РЕШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

БРОЙ
80
8
5
18
11
1
36
1
3
44
3
3
17
190
30
84

25
3
6
13
14
1
5
17
454

През 2017 г. 55 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.
След съобразяване на посоченото по-горе следва да се
отбележи, че приключените наказателни дела със съдебен акт
по същество са 509.
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И през изминалата година е запазена тенденцията на
приключване на делата със съдебен акт по същество:
Решени дела със съдебен
акт по същество
Граждански
Наказателни
(в т.ч. споразумения)
ОБЩО

2015

2016

2017

720

783

785

390

471

509

1110

1254

1294

72
0

78
3

78
5

Решени дела със съдебен акт по същество съпоставка с предходните две години
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Граждански дела

През 2017 г. в Районен съд – Левски са внесени 104
обвинителни акта и 42 споразумения по чл.382 от НПК.
Наблюдава се увеличение в броя на внесените обвинителни
актове, които през 2016 г. са били 82, а през 2017 г. – 104
броя. През последните две години се наблюдава трайна
тенденция към запазване броя на внесените споразумения,
като през 2016 г. са внесени 37 споразумения, а през 2017 г.
са внесени с пет броя повече.
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От образуваните през 2017 г. наказателни дела от общ
характер 3 са подновени. Две от делата са били върнати от ОС
Плевен на РС Левски за ново разглеждане от друг състав, а 1
от делата е било върнато от ОС Плевен на РП Левски за
отстраняване
на
допуснати
съществени
процесуални
нарушения, след което отново е внесено в РС Левски за
разглеждане.
През 2017 г. са разгледани и 8 н.о.х.д., останали
несвършени от предходен период.
Произнесените през 2017 г. осъдителни присъди по
делата от общ характер са 79.
По 15 дела с внесен обвинителен акт са постигнати
споразумения в хода на съдебното производство.
42 дела са внесени със споразумение по чл.382 от НПК,
от които 40 са одобрени от съда, 2 са останали висящи в края
на отчетния период, тъй като са внесени непосредствено
преди приключване на календарната година.
Броят на делата, при които е проведено съкратено
съдебно следствие през отчетната година, е 35. Наблюдава се
увеличение на този вид дела спрямо предходните две години,
когато техният брой е бил както следва: 2015 г. – 12 дела, а
през 2016 г. – 13 дела.
ПРЕКРАТЕНИ ДЕЛА

През 2017 г. прекратените дела са общо 161, от които 75
наказателни дела и 86 граждански дела.
От прекратените граждански дела 11 са прекратени
поради постигната между страните спогодба и 75 – по други
причини.
Най-честите причини за прекратяване на гражданските
дела са прекратяване поради неподсъдност на РС-Левски и
изпращането на компетентния съд, както и оттегляне на
искови молби.
От прекратените наказателни дела 57 бр. са н.о.х.д., 2 бр.
- н.ч.х.д., 13 бр. – ч.н.д. и 3 бр. а.н.д.
От прекратените 57 н.о.х.дела:
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- 55 дела са прекратени поради приключването им с
одобрено от съда споразумение.
- 1 дело е изпратено на основание чл.43 т.3 от НПК на
ВКС за определяне на друг еднакъв по степен съд, който да го
разгледа;
- 1 дело е прекратено на основание чл.289 ал.1 във
връзка с чл.24 ал.1 т.4 от НПК – поради смърт на подсъдимия.
- 1 н.ч.х. дело е прекратено поради постигната спогодба,
а 1 н.ч.х.дело е прекратено поради неотстраняване на
допуснати нередовности на тъжбата - на основание чл.250
ал.1 т.1 във връзка с чл.24 ал.4 т.2 от НПК.
Причините за прекратените общо 13 частно наказателни
дела са следните:
- 3 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 психично
разстройство на лицето и необходимост от задължително
лечение;
- 1 от делата по ЗЗ е изпратено на ВКС с повдигнат спор
за подсъдност;
- 1 от делата е прекратено поради това, че лицето, по
отношение на което е следвало да се определи общо
наказание, е починало;
- 1 дело (изпратено по делегация) е прекратено поради
невъзможност да бъде изпълнена съдебната поръчка;
- 2 дела са прекратени и изпратени по подсъдност на
друг съд;
- 1 дело по чл.244 от НПК е прекратено поради това, че
жалбоподателят не е правно легитимиран да оспорва
спирането на наказателното производство от прокурора;
- 1 дело е прекратено, тъй като е настъпила реабилитация
по право;
- 1 дело е прекратено, тъй като е оттеглена молбата за
реабилитация;
- 2 дела са прекратени, тъй като между същите страни
има други производства, със същите искания.
- 1 а.н.дело е прекратено и изпратено по подсъдност на
РС Свищов;

- 14 -

- 1 а.н.дело е прекратено, тъй като жалбата не е подадена
в срок
и 1 а.н.дело е прекратено на основание чл.84 от ЗАНН,
във връзка с чл.24 ал.1 т.6 от НПК.
Прекратени дела
Граждански
Наказателни
ОБЩО

2015 2016 2017
94
101
86
100
99
75
194
200
161

ОСТАНАЛИ НЕСВЪРШЕНИ ДЕЛА

В края на отчетния период са останали несвършени общо
107 дела.
Останалите към 01.01.2018 г. несвършени граждански
дела са 49.
От тях:
41 са делата по общия ред,
2 – по чл.310 от ГПК,
1 – административно производство,
4 – ч.гр.дела,
1 – други граждански дела.
По материя висящите към 01.01.2018 г. граждански дела
се разпределят, както следва:
НЕСВЪРШЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
по СК
облигационни
Вещни
Делби
по КТ
установителни искове
административни производства
други граждански дела
частни производства
ОБЩО НЕСВЪРШЕНИ
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БРОЙ
13
11
1
7
1
10
1
1
4
49

От разгледаните общо 920 граждански дела през 2017 г.,
в края на отчетния период са останали несвършени само 49
дела. Изразено в процентно съотношение, неприключените
граждански дела спрямо приключените са 5,33 %.
Останалите към 01.01.2018 г. несвършени наказателни
дела са 58, от които:
17 - н.о.х.д.;
2 – н.ч.х.д.,
5 – а.н.д. - по чл. 78а от НК,
4 – ч.н.д.
и 30 – а.н.д. (без тези по чл. 78а от НК).
По материя несвършените наказателни дела се
разпределят, както следва:
НЕСВЪРШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
Н.Д.О.Х.,
От които:
- против личността
- против брака, семейството и младежта
-против собствеността
-против стопанството
-документни престъпления
-общоопасни престъпления
Н.Ч.Х.Д.
А.н.д. по чл. 78а от НК
А.Н.Д.,
От които:
КАТ
Агенция Митници
МВР
Комисия за защита на потребителите
Общини
Други
Ч.Н.Д.
ОБЩО НЕСВЪРШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
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БРОЙ
17
1
6
5
1
1
3
2
5
30

6
1
1
2
18
2
4
58

От разгледаните общо 587 наказателни дела през 2017 г.,
в края на отчетния период са останали несвършени само 58
дела. Изразено в процентно съотношение, неприключените
наказателни дела от общо разгледаните такива са 9,88%.
Съотношението
между
свършените
и
останалите
несвършени дела през 2017 г. спрямо общия брой дела за
разглеждане, съпоставено и с предходните две години, е
показано в следващите таблици и графика:

49 (5,33 %)

Наказателни

587

529 (90,12 %)

58 (9,88 %)

2015 г. 1280
2016 г. 1440
2017 г. 1507

851
(66,48%)
922
(64,02%)
920
(61,05%)

429
(33,52%)
518
(35,97%)
587
(38,95%)

- 17 -

814
1227 (66,34%)
884
1372 (64,43%)
871
1400 (62,22%)

Наказателни –
брой и % спрямо
общия брой
свършени

871 (94,67 %)

Граждански –
брой и % спрямо
общия брой
свършени

920

Общ брой
свършени

Граждански

Наказателни –
брой и % спрямо
общия брой за
разглеждане

Останали
несвършени
(спрямо общия брой
за разглеждане)

Граждански –
брой и % спрямо
общия брой за
разглеждане

Свършени
(спрямо общия
брой за
разглеждане)

Общ брой за
разглеждане

Вид дела

Общ брой за
разглеждане
през 2017 г.

413
(33,66%)
488
(35,56%)
529
(37,78%)

900

81

92
0

85
1

1000

92
2

Съотношение между дела за разглеждане и свършени дела съпоставка с предходните две години

4
88

4

87

1

800
52
9

48
8

51
8
41
3

42
9

600
500

58
7

700

400
300
200
100
0
2015 г.

2016 г.

2017 г.

Дела за разглеждане наказателни

Дела за разглеждане граждански

Свършени дела наказателни

Свършени дела граждански

ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ ДЕЛА

Общият брой обжалвани и протестирани дела през 2017
г. е 82.
Обжалваните граждански дела са 29, като от тях:
по общия ред – 21;
дела по реда на чл.310 от ГПК – 4;
административни производства – 1;
други граждански дела – 1;
по чл.410 и чл.417 от ГПК - 2.
Обжалваните и протестирани наказателни дела са 53,
като от тях:
н.о.х.д. – 10;
ч.н.д. – 11;
а.н.д. – 29;
н.ч.х.д. -3.
Резултатът от въззивната и касационната проверка на
върнатите дела в РС Левски през 2017 г. е следният:
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Потвърдените съдебни актове са 37 (11 по граждански
дела и 26 по наказателни дела), отменените – 18 (4 по
граждански дела и 14 по наказателни дела) и изменените – 16
(12 по граждански дела и 4 по наказателни дела).
Висящите обжалвани дела в края на отчетния период са
23, от тях 12 граждански и 11 наказателни дела.
При цялостния анализ на работата по делата, като се
изхожда от основния критерий за оценка работата на съдиите
– брой постановени и обжалвани решения, срочност и
законосъобразност на решените дела, и факта, че
преобладават потвърдените съдебни актове, се налага
положителният извод за много добра оценка на работата на
всички съдии.
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.
ОПРАВДАТЕЛНИ ПРИСЪДИ

През 2017 г. е постановена 1 оправдателна присъда по
н.о.х.д. за престъпление против собствеността – по чл.201 от
НК.
Причината за постановяване на оправдателната присъда
е, че съдът е приел, че деянието не съставлява престъпление.
Присъдата е протестирана от Районна прокуратура Левски и
делото е висящо пред въззивната инстанция към края на
отчетния период.
ОСЪДИТЕЛНИ ПРИСЪДИ

През 2017 г. по наказателните дела са постановени общо
79 осъдителни присъди по н.о.х.д. и са одобрени 55
споразумения – или общо са постановени 134 осъдителни
съдебни акта.
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От тях влезлите в сила осъдителни съдебни актове са 130
(75 присъди по н.о.х.д. и 55 споразумения).
По 1 дело постановената осъдителна присъда е отменена
от въззивната инстанция и делото е върнато за ново
разглеждане от друг състав на РС Левски. По 3 дела с
постановени осъдителни присъди има постъпили жалби, като
делата не са приключили с влязъл в сила съдебен акт до края
на 2017 г.
СТРУКТУРА НА НАКАЗАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ
С ВЛЯЗЪЛ В СИЛА СЪДЕБЕН АКТ –
ПРИСЪДИ И СПОРАЗУМЕНИЯ
Брой
влезли в сила

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
Н.Д.О.Х.,
от които:
-против личността
-против брака, семейството и младежта
-против собствеността
-против стопанството
-документни
-против реда и общественото спокойствие
-общоопасни престъпления

130

8
4
24
16
2
1
75

Към 31.12.2017 г. по наказателните дела от общ характер
от общо съдени 144 лица, има осъдени 134 лица и 1 е
оправдано. Спрямо останалите 7 лица е наложено наказание
по чл.78а от НК и по отношение на 2 лица делата са
прекратени.
По наказателните дела от общ характер осъдените лица с
влязъл в сила съдебен акт (присъди и споразумения) са 131.
Към 31.12.2017 г. по наказателните дела от частен
характер са съдени общо 4 лица. От тях 2 лица са оправдани,
по отношение на 1 лице е наложено административно
наказание по чл.78а от НК, а по отношение на другото лице
делото е прекратено поради постигната спогодба.
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През 2017 г. в Районен съд – Левски не са разглеждани
дела от висок обществен интерес или такива, наблюдавани от
Европейската комисия.
ДЕЙНОСТ НА БЮРОТО ЗА СЪДИМОСТ

През 2017 г. в Бюрото за съдимост при Районен съд
Левски са издадени 2368 свидетелства за съдимост по
искания на граждани и 2309 справки за съдимост – по
искания на съд, прокуратура и полиция.
АНАЛИЗ НА НАТОВАРЕНОСТТА

В Районен съд – Левски от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.
по щат са работили трима магистрати–Палмира Атанасова,
Стойка Манолова и Наташа Панчева.
Средната месечна натовареност по отношение на
делата за разглеждане по щат през 2017 г. на един съдия на
база 12 месеца при заети 3 щ. бр. за 12 месеца и съответно
възможни 36 човекомесеца е 41,86 дела, при 40,00 дела през
2016 г. и 26,67 дела през 2015 г.
Средната действителна месечна натовареност по
отношение на делата за разглеждане през 2017 г. на един
съдия при отработени 30 човекомесеца е 50,23 дела, при 34,29
дела през 2016 г. и 26,67 дела през 2015 г.
Средната месечна натовареност при свършените дела
на един съдия на база 12 месеца при заети 3 щ. бр. за 12
месеца и съответно възможни през 2017 г. 36 човекомесеца е
38,89 дела, при 38,11 дела през 2016 г. и 25,56 дела през
2015 г.
Средната действителна месечна натовареност при
свършените дела на един съдия през 2017 г. при отработени
30 човекомесеца е 46,67 дела, при 32,67 дела през 2016 г. и
25,56 дела през 2015 г.
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ДЕЙСТВИТЕЛНА НАТОВАРЕНОСТ
НА СЪДИИТЕ ЗА 2017 г.

Съгласно Правилата за оценка на натовареността на
съдиите (приети от Висшия съдебен съвет с решение по
протокол №62/16.12.2015 г.; изм. и доп. по протокол №15 от
24.03.2016 г.; изм. и доп. с решение на Съдийската колегия на
ВСС по протокол №23/08.11.2016 г.; изм. и доп. по протокол
№29/20.12.2016 г.; изм. по протокол № 14/04.04.2017 г. и
изм. по протокол № 37/26.09.2017 г.) и въведената считано от
01.04.2016 г. Система за изчисляване на натовареността на
съдиите, магистратите в РС Левски имат индекс на
натовареност за 2017 г., както следва:
 съдия Палмира Атанасова – коефициент 224,40, който
включва натоварване за следните допълнителни дейности:
коефициент 31,25 – председател, и коефициент 5 - доклад на
бюро „Съдимост”;
 съдия Стойка Манолова – коефициент 170,33, който
включва натоварване за следните допълнителни дейности:
коефициент 5 - доклад на бюро „Съдимост”;
 съдия Наташа Панчева – коефициент 134,69, който
включва натоварване за следните допълнителни дейности:
коефициент 5 - доклад на бюро „Съдимост”.
Оценка за дейността на съда и конкретно на всеки
съдия в съответствие с показателите натовареност и
качество

През 2017 г. магистратите в Районен съд – Левски са
приключили 93 % от всички дела за разглеждане, като 91% от
всички свършени дела са приключени в тримесечен срок.
Стриктно се спазва от всички съдии разпоредбата на
чл.12, ал.2 от ЗСВ.
Създадена е добра организация по образуване,
движение, разглеждане и решаване на делата. Делата се
насрочват във възможно най-кратък срок, като е запазена
бързината и при насрочване на следващите съдебни
заседания по отложените дела. Съдиите се запознават със
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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. Обективен факт е, че постъпилите в края на
година нови дела, с оглед установените законови срокове за
насрочването и разглеждането им, практически не могат да
бъдат приключени до края на отчетния период, но отново
броят неприключени дела за 2017 г. е минимален.
Дейността на магистратите в РС Левски е насочена към
осъществяване
на
по-добро,
качествено
и
достъпно
правосъдие, при стриктно спазване на върховенството на
закона.
Тъй като през 2017 г. в РС Левски работиха трима
магистрати, нямаше възможност за обособяване на поне два
наказателни и два граждански състава. С оглед гарантиране
възможността делата в РС Левски да се разпределят на
случаен принцип измежду повече от 1 магистрат, съгласно
утвърдените вътрешни правила за разпределение на делата,
всички състави в РС Левски разглеждаха всякакви по вид
дела, без те да са обособени по определена материя.
Следва да бъде отбелязано, че през 2017 г. съдия Наташа
Панчева бе в отпуск по болест в продължение на около 6
месеца – през периода от м. април до края на м. септември.
През този период съдиите П. Атанасова и Ст. Манолова бяха
прекомерно натоварени. След връщане на съдия Н. Панчева
от отпуск по болест в края на месец септември, програмата за
случайно разпределение на делата, очевидно за да се постигне
съразмерност на натоварването спрямо другите съдии,
приоритетно разпределяше дела на съдия Панчева, в резултат
на което през периода м. октомври до м. декември съдия Н.
Панчева бе прекомерно натоварена.
Като цяло може да се обобщи, че съдиите в РС Левски
през 2017 г. са били с висока натовареност – съгласно
посочените по-горе правила, тъй като в рамките на една
година са разгледали и приключили дела, които формират
индекс на натовареност в интервала между над 110 и до 180
включително.
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НАТОВАРЕНОСТ НА МАГИСТРАТИТЕ

Съдия Палмира Атанасова е разгледала 356 граждански
дела, от тях: заповедни – 199 и 157 други граждански дела. От
общо разгледаните 356 гр.д. приключени са 352, от които –
199 заповедни ч.гр.д. и 153 други гр.д. Останали висящи в
края на отчетния период са 4 гр.дела.
Съдия Атанасова е разгледала и 225 наказателни дела, от
които 217 дела са приключени. Останали висящи в края на
отчетния период са 8 наказателни дела.
От общо приключените от съдия Атанасова 352
граждански дела през 2017 г. са постъпили жалби по 10 дела.
През 2017 г. в РС Левски от въззивна и касационна
проверка на постановени съдебни актове от съдия Атанасова
по постъпили през 2017 и предходни години жалби са върнати
общо 6 граждански дела; от тях 4 акта са потвърдени изцяло,
1 е отменено изцяло и 1 е изменено. В края на 2017 г. пред
въззивната и касационна инстанции са останали висящи 4
граждански дела.
От общо приключените от съдия Атанасова 217
наказателни дела през 2017 г. са постъпили жалби по 23 дела,
от тях 10 са потвърдени изцяло, 5 са отменени, 1 е изменено и
по 1 дело е оттеглена тъжбата. 7 дела са останали висящи пред
въззивната инстанция.
Съдия Наташа Панчева е разгледала 250 граждански
дела, от тях: заповедни – 159 и 91 други гр.д. От общо
разгледаните 250 гр.д. приключени са 224, от които – 159
заповедни ч.гр.д. и 65 други гр.д. Останали висящи в края на
отчетния период са 26 гр.дела.
Съдия Панчева е разгледала и 168 наказателни дела, от
които 139 са приключени и са останали 29 висящи в края на
отчетния период.
От общо приключените от съдия Панчева 224
граждански дела през 2017 г. са постъпили жалби по 6 дела.
През 2017 г. в РС Левски от въззивна и касационна
проверка на постановени съдебни актове от съдия Панчева по
постъпили през 2017 и предходни години жалби са върнати
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общо 11 гр. дела, от тях 2 акта са потвърдени изцяло, 1 е
отменен изцяло и 8 са изменени. В края на 2017 г. пред
въззивната и касационна инстанция е останало висящи 1 гр.
дело.
От общо приключените от съдия Панчева 139
наказателни дела има постъпили жалби по 8 дела, от които са
върнати 7 от въззивна проверка, от тях 2 акта са потвърдени
изцяло, 4 са отменени изцяло и по 1 дело е оттеглена тъжбата.
В края на 2017 г. пред въззивната и касационна инстанция са
останали висящи 2 нак. дела.
Съдия Стойка Манолова е разгледала 314 граждански
дела, от тях заповедни 175 и 139 други гр.д. От общо
разгледаните 314 гр.д. приключени са 295, от които – 175
заповедни ч.гр.д. и 120 други гр.д. Останали висящи в края
на отчетния период са 19 гр.дела.
Съдия Манолова е разгледала и 194 наказателни дела, от
които 173 са приключени. Останали висящи в края на
отчетния период са 21 наказателни дела.
От общо приключените от съдия Манолова 295
граждански дела през 2017 г. са постъпили жалби по 13 дела.
Върнати са десет гр. дела от въззивна проверка по постъпили
жалби през 2017 г. и от предходен период и от тях 5 са
потвърдени, 2 са отменени и 3 са изменени. Останали са 7
дела висящи пред въззивната инстанция.
От общо приключените от съдия Манолова 173
наказателни дела през 2017 г. са постъпили жалби по 22 дела.
През 2017 г. в РС Левски от въззивна и касационна
проверка на постановени съдебни актове от съдия Манолова
по постъпили през 2017 и предходни години жалби са върнати
с резултат общо 23 наказателни дела, от тях 14 акта са
потвърдени изцяло, 5 са отменени, 3 акта са изменени и по 1
дело е оттеглена тъжбата. В края на 2017 г. пред въззивната и
касационна инстанция са останали 1 висящо наказателно
дело.
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КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
МАГИСТРАТИ

В РС Левски през 2017 г. имаше 3 щатни бройки за
съдии, които бяха заети от съдиите Палмира Атанасова,
Стойка Манолова-Стойкова 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 трайно увеличение на
постъпленията на делата.
Увеличението на постъплението на делата и намаленият
щат на магистратите от четирима на трима, считано от
01.07.2016 г., са довели до повишаване натовареността на РС
Левски като цяло. И ако през 2015 г. РС Левски е сред
съдилищата с ниска средно месечна натовареност – съответно
с 26,67 дела за 2015 г., то през 2016 г. средно месечната
натовареност се е увеличила на 34,29 дела, а през 2017 г. по
щат натовареността е 41,86 дела, а действителната съобразно
отработените човекомесеци е 50,23 дела.
Както бе посочено и по-горе, съобразно правилата за
оценка на натовареността на съдиите – приети от ВСС с
решение по протокол № 62/16.12.2015 г., с последно
изменение по протокол № 37/26.09.2017 г., съдиите в РС
Левски през 2017 г. са били с висока натовареност – тъй като
всеки един от тях, в рамките на една година е разгледал и
приключил дела, които формират индекс на натовареност в
интервала между над 110 и до 180 включително.
През 2017 г. магистратите в РС Левски не са участвали в
обучителни семинари.
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СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

В РС Левски има една щатна бройка за държавен
съдебен изпълнител. От 01.01.2017 г. до 31.08.2017 г.
държавен съдебен изпълнител в РС-Левски беше Златка
Николова Николова. Считано от 01.09.2017 г. същата беше
преназначена в Районен съд Плевен.
Считано от 09.10.2017 г. в РС Левски за ДСИ беше
назначен Детелин Георгиев Драгнев на осн. чл.68 ал.1 т.4 от
КТ – до провеждане на конкурс.
Броят на постъпилите през 2017 г. изпълнителни дела е
240. Останалите несвършени дела в началото на отчетния
период от предходни години са 831, или всичко дела за
изпълнение – 1071. Наблюдава се значително увеличение на
броя новопостъпили изпълнителни дела – през 2016 г. те са
били 121 бр., а през 2015 г. – 71 бр.
От делата за разглеждане през отчетния период са
приключени 95 дела, от които 45 са свършени чрез
реализиране на вземането, 47 са прекратени по други
причини и 3 са изпратени на друг съдебен изпълнител.
Останали несвършени изпълнителни дела в края на отчетния
период са 976.
Дейност на държавен съдебен изпълнител
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По посочените по-горе изпълнителни дела общо дължимите
суми по постъпили изпълнителни листове са в размер на 6 816
830 лв. По образувани изпълнителни дела са събрани 112 146
лв. (включващи главница, лихви, такси и разноски по
изпълнителните дела); несъбрани по опрощаване, прекратени
и др. са 222 342 лв. В края на отчетния период са останали
дължими суми по изпълнителни листове в размер на 6 509
149 лв.
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През 2017 г. държавният съдебен изпълнител Детелин
Драгнев е преминал електронно дистанционно обучение
„Публичната продан на недвижим имот като способ за
индивидуално принудително изпълнение“, организирано от
НИП по проект по ОПАК.
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СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

РС Левски разполага с една щатна бройка за съдия по
вписванията, която е заета от съдията по вписванията Сашка
Кирилова Юскулова.
През 2017 г. по разпореждане на съдията по
вписванията са извършени 3204 бр. вписвания и 138
заличавания. Разпоредено е извършването на 2675 бр.
писмени и устни справки по искане на граждани, на
държавни органи и на преписи от актове.
Брой вписвания
Брой заличавания
Предоставени справки

2015 г.
3663
112
3674

2016 г.
4525
132
2902

2017 г.
3204
138
2675

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Съгласно утвърденото щатно разписание в РС-Левски
към 01.01.2017 г. имаше 15 щатни бройки за служители,
разпределени, както следва: административен секретар, той и
служител по сигурността на информацията – Янка Борисова;
главен
счетоводител
–
Даниела
Дочева;
системен
администратор – Милко Андреев; трима съдебни секретари –
Ваня Димитрова, Янка Димитрова и Илияна Петрова;
четирима съдебни деловодители – Магдалена Андреева,
Диляна Рачева, Веска Петкова и Росица Петрова; един
съдебен деловодител-регистратура, той и касиер – Калин
Великов; един съдебен архивар, той и служител в Бюрото за
съдимост – Данче Недялкова; един съдебен деловодител –
съдебноизпълнителна служба – Валя Тодорова; един призовкар
– Марин Николов и един чистач – Симеон Цонев.
Считано от 01.09.2017 г. по взаимно съгласие беше
прекратено трудовото правоотношение с призовкаря Марин
Маринов.
След дадено съгласие от Висш съдебен съвет, считано от
02.10.2017 г. на свободната щатна бройка беше назначена
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Румяна Йончева – преназначена на осн.чл.343 ал.2 от ЗСВ от
Районна прокуратура Левски.
Считано от 01.12.2017 г. беше прекратено трудовото
правоотношение със съдебния деловодител-регистратура
Калин Великов по взаимно съгласие, поради преместване в
друг орган на съдебната власт – Районен съд Плевен.
Считано от 01.01.2018 г. съдебният деловодител Диляна
Рачева беше преназначена на освободената длъжност „съдебен
деловодител-регистратура, той и касиер“.
Считано от 01.01.2018 г. беше прекратено трудовото
правоотношение
с
чистача
Симеон
Цонев
поради
пенсиониране. Считано от същата дата призовкарят Румяна
Йончева беше преназначена на освободената длъжност
„чистач“.
Към 31.12.2017 г. щатът на администрацията е 15 бр.,
като има 2 незаети щатни бройки – за длъжностите „съдебен
деловодител“ в гражданско деловодство и „призовкар“.
Служителите в РС-Левски имат отлична 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 добре 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 Левски се помещава в част от
административна 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, деловодство,
регистратура, съдебно-изпълнителна служба, кабинет за
системен администратор, кабинет за архиваря, който работи
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и като служител в бюрото за съдимост, помещение за сървъра
и сервизно помещение. На втория етаж се намират
кабинетите на председателя на съда, районните съдии,
съдията по вписванията, ДСИ, главния счетоводител и
административния секретар, както и регистратура по ЗЗКИ.
На територията на РС-Левски се намира и помещение за
Службата по вписванията, в която работят двама служители
на Агенцията по вписванията.
Във всички кабинети и зали са създадени много добри
условия за нормално протичане на работния процес.
Арестантското помещение в съда вследствие на течове от
покрива беше с разрушена мазилка по стените и таваните и
беше необходим неотложен ремонт; настилката пред входа на
сградата на съда също е изкъртена и с липсващи плочи. През
2017 г. беше отправено искане към Комисия „Бюджет и
финанси“ на Висшия съдебен съвет за отпускане на средства
за извършване на ремонтни дейности. Финансирането беше
осигурено през м.ноември 2017 г. и ремонтът на
арестантското помещение стартира незабавно, но поради
настъпването на зимния сезон – с обилни валежи и ниски
температури, ремонтът на входната площадка беше отложен
за пролетта.
РС Левски има добра техническа обезпеченост.
Амортизираната и дефектирала техника поетапно се подменя
след прецизен анализ на състоянието й, както и на
икономическата целесъобразност и възможността за ремонт.
През 2017 г. Висшият съдебен съвет извърши централизирана
доставка на техника за съдилищата, от която на РС Левски
бяха предоставени 2 бр. принтери.
В съда се използва програмният продукт САС „Съдебно
деловодство” на „Информационно обслужване” АД. В Бюрото
за съдимост се ползва програмният продукт АИС „Бюра
съдимост” на Консорциум „Лирекс БГ – Индекс България”
ООД. В счетоводството се ползват програмните продукти
RZWIN и HONWIN на „Омега Тим-99” ЕООД. На всички
работни места е осигурен достъп до правно-информационния
продукт „Апис”.
Председателят на съда (а при негово отсъствие –
заместващият го съдия Стойка Манолова) работи с
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централизираната система за случайно разпределение на
делата, разработена от „Смарт Системс 2010” ЕООД.
На интернет-страницата на съда е достъпна 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
предоставя и допълнителна информация, подпомагаща
гражданите, както и новини и обяви от работата на съда;
публикувани са образци и формуляри на документи.
Поддържа се и вътрешна интранет страница, където се
публикува информация за служебно ползване: писма,
заповеди, справочна информация и други документи, с които
трябва да се запознаят магистрати и служители от
институцията. Достъпът до тази информация е постоянен и се
осъществява само от вътрешната мрежа.
В съда се утвърждава практиката на пряка електронна
комуникация с адвокати и граждани – страни по дела.
КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ

Комуникационната стратегия на съдебната власт е
интегрална част от стратегията за реформиране и
усъвършенстване на съдебната власт и цели повишаване на
прозрачността и откритостта на съдебната власт в рамките на
определените от Конституцията и законодателство функции
на нейните органи, както и подпомага изграждането на
авторитета
на
съдебната
система
в
България.
Комуникационната стратегия на съдебната власт създава
условията
за
изграждане
на
обществено
доверие,
утвърждаване на върховенството на закона и на чувството за
справедливост у българските граждани.
В изпълнение на Комуникационната стратегия на
съдебната власт, РС – Левски ежегодно се включва във вече
традиционната инициатива „Ден на отворените врати“,
която предоставя възможност за популяризиране структурата
и функциите на съдилищата в системата на съдебната власт и
утвърждава добри практики за комуникация с гражданите от
страна на магистрати и служители. Инициативата е насочена
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към
повишаване
равнището
на
информираност
и
компетентност на българското общество по отношение
дейността на съда.
В контекста на повишаване на правната култура и
информираност е и пилотният образователен проект на
Висшия
съдебен
съвет,
реализиран
съвместно
с
Министерството на образованието – „Отворени съдилища и
прокуратури“, който се провежда сред ученици от девети и
десети клас и е насочен към повишаване правната им култура
чрез запознаване с цикъл от теми, представени от магистрати.
Районен съд – Левски се включи в реализацията на този
проект още през 2015 г., като продължи и през следващите
години. В сътрудничество с образователните институции бяха
организирани ежемесечни посещения в съда и провеждане на
лекционни курсове от председателя на съда пред ученици от
ІХ и Х клас на СОУ „Кр.Попов“ гр.Левски.
ПРОБЛЕМИ И ПРЕПОРЪКИ

За поредна година основен проблем за нормалното
функциониране на съда е недостатъчното финансиране.
Недостатъчните средства по бюджета в частта за текуща
издръжка налагат рестрикции по отношение изплащането на
разходите на явилите се по делата свидетели, като на същите
не се изплащат дневни разноски, а само пътни такива за
използван обществен транспорт, след представяне на
документ за разходите; при командироване на работещите в
РС Левски също не се изплащат дневни разноски, а само
пътни такива; наложени са лимити за телефонните разговори
и за закупуването на канцеларски материали и консумативи.
През следващия отчетен период приоритет следва да бъде
подмяната на старата дограма на първия етаж на сградата с
нова, което ще даде възможност за по-добра шумо- и
топлоизолация, а последното предполага и по-добра енергийна
ефективност на сградата.
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ПРИЛОЖЕНИЯ:

 Отчет за работата на Районен съд – Левски за 2017 г.;
 Отчет по гражданските дела на Районен съд – Левски
за 2017 г.;
 Отчет по наказателните дела на Районен съд – Левски
за 2017 г.;
 Справка за дейността на съдиите в Районен съд –
Левски през 2017 г. по наказателни и граждански дела, както
и справка за резултатите от върнати обжалвани и
протестирани дела;
 Справки за индекса на натовареност на съдиите в
Районен съд – Левски за 2017 г.;
 Сравнителен отчет за работата на Районен съд –
Левски за 2015 г., 2016 г. и 2017 г.;
 Отчет за дейността на държавния съдебен изпълнител
в Районен съд – Левски за 2017 г.

ПАЛМИРА АТАНАСОВА,

Председател на Районен съд – Левски
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