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Годишният отчетен доклад на съдилищата в съдебен окръг Монтана за 

2017 г. обхваща дейността на ОКРЪЖЕН СЪД МОНТАНА и РАЙОННИТЕ 

СЪДИЛИЩА в МОНТАНА, ЛОМ и БЕРКОВИЦА. 

 
 

 

І.КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ  на ОКРЪЖЕН СЪД  МОНТАНА: 
 

Отчетната 2017 година за Окръжен съд-Монтана е започнала с утвърден 

щатен състав от 14 съдии, включващ председател, заместник-председател, 

единадесет окръжни съдии и един младши съдия.   

Административен ръководител – Председател на Окръжен съд Монтана е 

била съдията Милена Бранкова, а Заместник-административен ръководител – 

заместник – председател – съдията Аделина Троева. 

По старшинство, останалите съдии работили в Окръжен съд Монтана през 

отчетната година са: Надя Иванова, Людмила Драгомирова, Диана Кузманова, 

Маргарита Петкова (освободена от длъжността, считано от 01.12.2017 г., поради 

навършване на 65-годишна възраст и на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ), 

Светла Станимирова, Олег Софрониев, Костадин Живков, Аделина Тушева, 

Елизабета Кралева, Таня Живкова,  Цветан Колев и младши съдията Калин 

Иванов. 

Значителен период от време през 2017 г. съдът е работил в непълен 

съдийски състав. Основната причина е продължителния отпуск поради временна 

нетрудоспособност на съдия Диана Кузманова – от 09.05.2017 г. до 25.08.2017 г. 

Също така, считано от 01.12.2017 г. с решение на Съдийската колегия на Висшия 

съдебен съвет по протокол № 44, т. 8 от заседание, проведено на 31.10.2017 г. и 

във връзка с разпоредбите на чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ и навършването на 65- 

годишна възраст е освободена от длъжността съдия Маргарита Петкова. Поради 

това, през м. 12.2017 г. Окръжен съд – Монтана е работил с една незаета щатна 

бройка за съдия. 

В Окръжен съд-Монтана  през отчетния период са функционирали две 

отделения: 

 Наказателно отделение, в което са работили съдиите Милена Бранкова 

–Председател и ръководител на наказателното отделение на съда и съдиите: 

Диана Кузманова, Олег Софрониев, Костадин Живков, Цветан Колев и младши 

съдията Калин Иванов;            

 Гражданско отделение, в което са работили зам.председателят и 

ръководител на гражданското отделение Аделина Троева и съдиите: Надя 

Иванова, Маргарита Петкова (до 01.12.2017 г.), Людмила Драгомирова, Светла 

Станимирова, Аделина  Тушева, Елизабета Кралева, Таня Живкова и младши 

съдията Калин Иванов. 

Младши съдията г-н Калин Иванов е участвал във въззивните 

граждански и въззивните наказателни състави – с цел пълна подготовка за 
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самостоятелна работа като районен съдия след изтичане на срока по чл. 240, ал.1 

от ЗСВ – в началото на м. юли 2018 г. 

В Окръжен съд Монтана не бе сформирано Търговско отделение и през 

2017 г. по причина, че липсват достатъчно дела за пълно натоварване на съдебен 

състав. Всички търговски дела / вкл и несъстоятелностите/ се разпределят на 

случаен принцип чрез ЦСРД измежду всички съдии от Гражданското отделение 

на съда. 
 

Към края на отчетния период всички съдии в Окръжен съд Монтана са с 

ранг „съдия във ВКС и ВАС“. През годината, след предложение на 

Административния ръководител на съда и с решение на Съдийската колегия на 

ВСС по протокол № 29 от заседание, проведено на 18.07.2017 г., съдията Колев е 

повишен на основание чл. 234 от ЗСВ на място в по-горен ранг „съдия във ВКС 

и ВАС“. 

  През 2017 г. не са откривани процедури за периодично атестиране на 

съдии от Окръжен съд Монтана. Всички съдии в ОС Монтана са с комплексни 

оценки от последните им атестирания – „много добра“. През 2018 г. и във връзка 

с предстоящото преназначаване на младши съдията Калин Иванов на длъжност „ 

районен съдия“, предстои провеждането на предварително атестиране на 

посочения магистрат при условията на чл. 196, т. 1 от ЗСВ. 
 

През годината съдиите от Окръжен съд – Монтана са взели участие в 

следните обучения, с оглед повишаване на тяхната квалификация: 

 

№ Тема на обучението 

Имена на съдиите -

участници в 

обучението 

от дата до дата Обучител 

място на 

провеждане 

на 

обучението 

1 

Работна среща на адм. 

ръководители по обсъждане 

на практически въпроси по 

приложението на ЗСРС 

Милена Бранкова - 

председател 23.2.2017 24.2.2017 НИП 

НИП, зала 

201, София 

2 

Комуникационни умения и 

изпълнение на ком. 

Стратегия на съд. власт 2014-

2020 

Светла Станимирова - 

пресаташе 14.3.2017 16.3.2017 

НИП, 

съфинансиран

е от ЕС София, НИП 

3 

Семинар "Актуални 

изменения в ТЗ" 

Светла Станимирова, 

Елизабета Кралева 3.4.2017 4.4.2017 НИП 

НИП, зала 

201, София 

4 

Допускани процесуални 

нарушения в досъдебната 

фаза К. Живков 4.5.2017 4.5.2017 

ОП - Монтана, 

лектор: 

Красимир 
Шекерджиев - 

съдия във 

ВКС Монтана 

5 

Обучение "СРС - 
разрешение, използване и 

контрол" 

Милена Бранкова - 

председател 4.5.2017 5.5.2017 НИП 

НИП, зала 

201, София 

6 
Актуални промени в Закона 
за особените залози Аделина Тушева 8.5.2017 10.5.2017 НИП София, НИП 
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7 

Традиционно обучение на 

младшите съдии, една година 

след приключването на 

задължителното 

първоначално обучение в 

НИП. 

Калин Иванов - мл. 

съдия 6.7.2017 7.7.2017 НИП 

Хисаря, 

хотел 

"Галери" 

8 

Защита на потребителите. 

Практика на Съда на ЕС. 

Колективни искове по ГПК. 

Неравноправни клаузи в 

договорите. Аделина Тушева 2.10.2017 4.10.2017 НИП 

НИП, УИЦ, 

зала 42 

9 

Участие в регионално 

обучение на тема „Актуални 

въпроси и промени в НПК“ 

Милена Бранкова - 

председател 8.12.2017 8.12.2017 

НИП в 

партньорство 

с ОС - София София, НИП 

 

Съпоставяйки данните в отчетните доклади за работата на Окръжен съд-

Монтана в последните три години, следва да се отбележи, че през 2017 г. 

продължава тенденцията от предходните две години на увеличение на бройките 

на постъпилите, разгледаните и свършените съдебни дела: 

 
Сравнителна таблица на съдебните дела в ОС – Монтана: 

 

Видове дела година 

Висящи в 

началото 

на 

периода 

Общо 

постъпили 

дела през 

отчетния 

период 

Разлика, 

спрямо 

предх. 

Отч. 

Период 

Всичко за 

разглеждане 

Разлика, 

спрямо 

предх. 

Отч. 

Период 

Свършени 

дела 

Разлика, 

спрямо 

предх. 

Отч. 

Период 

Висящи 

в края на 

периода 

Граждански дела І 

инстанция  

2015 24 84 - 108 - 78 - 30 

2016 30 99 15  129 21  102 24  27 

2017 27 75 -24  102 -27  76 -26  26 

Частни граждански 

дела  без жалби за 

бавност 

2015   28 - 28 - 26 - 2 

2016 2 16 -12  18 -10  18 -8  0 

2017   19 3  19 1  18 0  1 

Разгледани жалби за 

бавност 

2015   1 - 1 - 1 - 0 

2016   0 -1  0 -1  0 -1  0 

2017   0 0  0 0  0 0  0 

Въззивни  

граждански дела 

2015 26 257 - 283 - 242 - 41 

2016 41 273 16  314 31  289 47  25 

2017 25 402 129  427 113  398 109  29 

Частни граждански  

дела ІІ инстанция 

2015 3 115 - 118 - 115 - 3 

2016 3 114 -1  117 -1  114 -1  3 

2017 3 147 33  150 33  141 27  9 

Търговски дела 

2015 59 74 - 133 - 103 - 30 

2016 30 61 -13  91 -42  77 -26  14 

2017 14 75 14  89 -2  65 -12  24 

Фирмени дела 

2015 2 45 - 47 - 46 - 1 

2016 1 36 -9  37 -10  37 -9  0 

2017 0 22 -14  22 -15  22 -15  0 

Общо граждански 

дела 

2015 114 604 - 718 - 611 - 107 

2016 107 599 -5  706 -12  637 26  69 

2017 69 740 141  809 103  720 83  89 

НОХ  дела 

2015 20 37 - 57 - 38 - 19 

2016 19 47 10  66 9  52 14  14 

2017 14 55 8  69 3  48 -4  21 

Частни  наказателни 

дела І инстанция          

2015 4 117 - 121 - 116 - 5 

2016 5 141 24  146 25  146 30  0 

2017   182 41  182 36  179 33  3 

Частни   наказателни 

дела РАЗПИТИ 

2015   24 - 24 - 24 - 0 

2016   28 4  28 4  28 4  0 

2017   29 1  29 1  29 1  0 

Въззивни  

наказателни дела 

2015 26 54 - 80 - 64 - 16 

2016 16 62 8  78 -2  58 -6  20 

2017 20 65 3  85 7  74 16  11 

Частни  наказателни 

дела ІІ инстанция 

2015 8 47 - 55 - 46 - 9 

2016 9 52 5  61 6  57 11  4 

2017 4 76 24  80 19  78 21  2 
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Касационни и отмяна 

по чл.63 и 70 ЗАНН 

2015   0 - 0 - 0 - 0 

2016   0 - 0 - 0 - 0 

2017   0 - 0 - 0 - 0 

Админстративно 

наказателен характер 

дела 

2015   0 - 0 - 0 - 0 

2016   0 - 0 - 0 - 0 

2017 0 1 1  1 1  0 0  1 

Общо наказателни 

дела 

2015 58 279 - 337 - 288 - 49 

2016 49 330 51  379 42  341 53  38 

2017 38 408 78  446 67  408 67  38 

ВСИЧКО  ДЕЛА 

2015 172 883 - 1055 - 899 - 156 

2016 156 929 46  1085 30  978 79  107 

2017 107 1148 219  1255 170  1128 150  127 

 

Наблюдава се и динамика в броя на различните видове дела: По отношение 

на гражданските дела: -  намалява броят на първоинстанционните граждански 

дела и на фирмените дела. Значително увеличение има обаче при постъпилите 

въззивни граждански дела, като същите са с 16 броя повече през 2016 г. спрямо 

2015 г. и със 129 броя повече през 2017 г. спрямо 2016 г. Общия брой на 

гражданските дела, след лекия си спад през 2016 г.  спрямо 2015 г., през 2017 г. 

нараства съществено до 740 броя – със 141 броя повече, в сравнение с 2016 г. 

Увеличение се наблюдава и при наказателните дела. И при 

първоинстанционните и при въззивните наказателни дела се запазва тенденцията 

на увеличение, наблюдавана и през 2016 г, като в нито една група не се 

наблюдава намаление в постъплението, спрямо предходните отчетни периоди. 

Така, общият брой на постъпилите наказателни дела през 2017 г. е 408 броя – със 

78 броя повече, отколкото през 2016 г. Като обобщение, общо постъпилите 

дела в Окръжен съд – Монтана през 2017 г. са 1148 броя, или с 219 броя (23,5%) 

повече, в сравнение с 2016 г.  Частните наказателни дела, свързани с искания по 

ЗСРС, е намален в сравнение с 2016 г. 

 

Видно от приложените към доклада справки, действителната натовареност 

на съдиите в Окръжен съд - Монтана  за 2017 година не е висока, но е по-висока, 

в сравнение с отчетената такава през 2016 г. и 2015 г.:   

 

 

 

  

спрямо дела за 

разглеждане 

спрямо свършени 

дела 

Действителна 

натовареност - 

ОБЩО 

2015 6.70 5.71 

2016 6.70 6.04 

2017 7.75 6.96 

 

 

При  увеличения брой дела, постъпили за разглеждане в ОС Монтана през 

2017 г., с повече от единица се е увеличил коефициента на действителната 

натовареност на съдиите в сравнение с 2015 г. и 2016 г.  Това се обяснява с : 

трайната тенденция през последните три години по увеличение на 

постъпленията . 
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Утвърдената щатна численост на съдиите в Окръжен съд-Монтана към 

края на 2017 г. е оптимална като брой и е гаранция за нормалното 

функциониране на съда. Същата осигурява както бързина  на правораздаването 

/приключване на делата в кратки срокове/, така  и  води до подобряване на 

неговото качество.  

Наред с чисто правораздавателните си функции, съдиите от Окръжен съд 

Монтана са включени и в съставите на редица комисии във връзка с пълното 

изпълнение на вменените от ЗСВ, ПАС и ВСС задължения. С разширяване на 

правомощията на Общото събрание по силата на изменението в ЗСВ / ДВ. бр. 

62/2016 г./, през 2017 г. са провеждани почти ежемесечно Общи събрания на 

Окръжен съд Монтана, на които са обсъждани въпроси във връзка с 

управлението и работата на съда. 

   

 СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ. 

През целия отчетен период Окръжен съд – Монтана е функционирал с 

утвърдена щатна численост от 24 съдебни служители, разпределени по 

длъжности, както следва: 

 

Длъжност 
Утвърдена щатна 

численост (брой) 

Ръководни длъжности 

Съдебен администратор 1  

Главен счетоводител 1 

Обща администрация 

Системен администратор 1  

Управител сгради 1 

Касиер 1 

Чистач 3 

Специализирана администрация 

Съдебен деловодител (в тч. и един съдебен 

деловодител, работещ във „Фирмено отделение“) 
8 

Съдебен секретар 4 

Съдебен архивар 1 

Призовкар 3 

 

В началото на 2017 г. в съда са постъпили четирима нови съдебни 

служители, след проведени конкурсни процедури, започнали през 2016 г, 

съответно на длъжностите: „съдебен администратор, той и служител по 

сигурността на информацията, той и административен секретар, той и „човешки 

ресурси”, той и лице осъществяващо предварителен контрол преди поемане на 

задължение/ извършване на разход” – считано от 30.01.2017г., „съдебен архивар 

– деловодител – регистратура, той и завеждащ учрежденски архив”, „съдебен 

секретар – статистик, той и деловодител - регистратура” и „чистач, той и 

куриер”– последните трима, считано от 03.01.2017 г.  
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През годината не са настъпили промени в утвърдената щатна численост на 

персонала, както и не са трансформирани длъжности на съдебни служители. 

Следва да се отбележи, че през определена част от отчетния период съдът е 

работил в непълен състав на съдебната администрация, поради продължителен 

отпуск за временна нетрудоспособност на някои съдебни служители. Поради 

това, както и с оглед на обезпечаването на нормалната работа на институцията, 

към 31.12.2017 г. в ОС – Монтана работят двама съдебни служители на срочни 

трудови договори по чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда – до завръщане на 

отсъстващите титуляри: 

 Считано от 18.04.2017 г. Татяна Генкова – съдебен деловодител в съда, 

е в продължителен болничен, който продължава и към момента. С оглед 

обезпечаване на дейността на служба „Деловодство“, считано от 29.05.2017 г. на 

срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ, на длъжност „съдебен 

деловодител – регистратура“ и до завръщането на отсъстващия служител, е 

назначена Стефка Кръстева – бивш дългогодишен служител на Окръжен съд – 

Монтана; 

 Считано от 04.08.2017 г. Пенка Стоянова – чистач в съда, е в 

продължителен болничен, който продължава и към момента. С оглед 

обезпечаване на дейността на чистачите, които изпълняват и функциите на 

куриери, считано от 02.10.2017 г. на срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 3 

от КТ, на длъжност „чистач, той и куриер“ и до завръщането на отсъстващия 

служител, е назначена Илияна Йорданова – също бивш дългогодишен служител 

на Окръжен съд – Монтана; 

Съгласно изискванията на глава двадесет и втора от ПАС, през 2017г. е 

извършено атестиране на съдебните служители в Окръжен съд – Монтана. Всеки 

атестиран е оценен по съответните показатели, определени от комисия, 

назначена със заповед на административния ръководител, както и съгласно 

посочените показатели в ПАС и съответстващи на длъжността му.  Атестирани 

са 18 съдебни служители, като на 17 от тях е поставена оценка от комисията 

„Отличен – 1“, а на един съдебен служител е поставена оценка „Много добър – 

2“. На основание чл. 163, ал. 3 и ал. 4 от ПАС не са атестирани съдебните 

служители, назначени след 01.12.2016 г., както и на тези, които са отсъствали 

повече от половината от настоящия атестационен период. В резултат на 

атестирането няма съдебни служители, които да са повишени в ранг, считано от 

01.01.2018 г. 

Въпреки настъпилите кадрови промени през годината – назначени нови 

служители, трима от които постъпват за първи път в орган на съдебната власт, 

както и продължително отсъстващи съдебни служители, съдебната 

администрация в Окръжен съд-Монтана положи необходимите усилия и прояви 

висок професионализъм, с което обезпечи нормалното функциониране на съда. 

На голяма част от тях са възложени и допълнителни функции, които са в кръга 

на задълженията за длъжности, с които щата на Окръжен съд Монтана не 

разполага. Подробна справка относно допълнително възложените функции на 

отделните служители се съдържа в следната таблица: 
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СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ 

1 Съдебен администратор 

той и административен секретар, той и служител по 

сигурността на информацията, той и „човешки 

ресурси“, той и лице осъществяващо предварителен 

контрол преди поемане на задължения/извършване на 

разходи. 

2 Главен счетоводител 
 

3 
Системен администратор, 

първа степен 

той и администратор на АИС/М, той и ръководител на 

ОРЕ на АИС/М 

4 Управител сгради 

той и шофьор, той и орган по безопасност и здраве при 

работа, той и длъжностно лице, създаващо организация 

и осъществяващо контрол за спазване на правилата и 

нормите за пожарна безопасност 

5 касиер 
 

6 Съдебен секретар 

Той и статистик, той и съдебен деловодител-

регистратура той и служител по сигурността на 

АИС/М, той и в състава на ОРЕ на АИС/М 

7 Съдебен секретар 
Той и статистик, той и съдебен деловодител-

регистратура 

8 Съдебен секретар 

Той и статистик, той и съдебен деловодител-

регистратура, той и заместник завеждащ регистратура 

за класифицирана информация 

9 Съдебен секретар 
Той и статистик, той и съдебен деловодител-

регистратура 

10 

Съдебен деловодител с 

място на работа в служба 

„деловодство“ 

Съдебен деловодител и на регистратура 

11 

Съдебен деловодител с 

място на работа в служба 

„деловодство“ 

Съдебен деловодител и на регистратура 

12 

Съдебен деловодител с 

място на работа в служба 

„деловодство“ 

Съдебен деловодител и на регистратура 

13 

Съдебен деловодител с 

място на работа в служба 

„деловодство“ 

Съдебен деловодител и  на регистратура 

14 

Съдебен деловодител с 

място на работа в служба 

„архив“ 

Съдебен деловодител и на регистратура 

15 

Съдебен деловодител с 

място на работа в служба 

„архив“ 

Съдебен деловодител и на регистратура, той и 

завеждащ регистратура за класифицирана информация 

16 
Съдебен деловодител в 

служба „архив“ 

Съдебен деловодител и на регистратура, той и 

администратор по сигурността на АИС/М, той и  в 

състава на ОРЕ на АИС/М 

17 Съдебен архивар 
Той и деловодител на регистратура, той и завеждащ 

учрежденски архив 

18 
Съдебен деловодител във 

фирмено отделение  
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19 призовкар 
 

20 призовкар 
 

21 призовкар 
 

22 чистач той и куриер 

23 чистач той и куриер 

24 чистач той и куриер 

 

Утвърдената щатна численост на съдебните служители е достатъчна и 

оптимална за срочно и качествено осъществяване на правораздавателната 

дейност на съда. Ново нейно намаление вече би затруднила съществено 

нормалната работа. Този факт бе установен и на практика през отчетната 2017 г. 

– с продължителното отсъствие по болест на служители, нормалната работа на 

съдийската администрация бе така затруднена, че наложи „връщането“ на работа 

на пенсионирани съдебни служители по заместване. 

През 2017 г. съдебните служители, в т.ч. и двама новопостъпили през 2017 

г. служители, са взели участие в общо седем обучения за повишаване на тяхната 

квалификация. Системният администратор на съда взе участие в конференция по 

информационна сигурност и защита на данните, с оглед на нарастващата роля на 

информационните технологии и предстоящото преминаване към т.нар. 

„Електронно правосъдие“. Новоназначеният съдебен администратор премина 

задължително първоначално обучение за служители по сигурността на 

информацията, организирано от ДКСИ. 

 

№ Тема на обучението 

Име и длъжност на 

участниците в 

обучението 

от дата до дата Обучител 

място на 

провеждане на 

обучението 

1 

Начално обучение за съдебни 

служители 

Даниела Макавеева - 

съд. секретар; 

Илияна Илиева - съд. 

архивар 20.3.2017 24.3.2017 НИП София, НИП 

2 

Участие в семинар на 

главните счетоводители на 

ОСВ във връзка с възлагане 
на управлението на 

имуществото на съдебната 

власт на Пленума на ВСС, 

новата счетоводна политика 

на съдебната власт, начисл. 

на амортизации 

Катрин Иванова 

Кирилова-Христова - 

Гл. счетоводител 27.3.2017 29.3.2017 

ВСС / 

Интер-

Интелект 

Велинград, 

„Гранд хотел 

Велинград“ 

3 Робата по наказателни дела 

Бисерка Борисова - 

съд. деловодител 26.4.2017 28.4.2017 НИП 

София, х-л 

"Централ" 

4 Работа по търговски дела 

Виолета Ангелова - 

съд. деловодител 29.5.2017 31.5.2017 НИП София, НИП 

5 

Първоначално обучение по 

защита на клас. Информация 

за ССИ 

Петко Петков - съд. 

администратор, той и 

ССИ 29.5.2017 2.6.2017 ДКСИ 

Банкя, уч. Център 

на ДКСИ 

6 Работа в служба Архив 

Илияна Илиева - съд. 

Архивар 18.9.2017 20.9.2017 НИП София, НИП 
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7 

16-та международна 

конференция по 

информационна сигурност и 

съхранение на данни 

Андрей Дамянов - 

системен 

администратор 28.9.2017 29.9.2017 

ICT 

Media 

София, хотел 

„Балкан“ 

 

 

 

На новоназначения служител на длъжността „съдебен администратор“ не е 

възложено веднага изпълнение на функцията на „служител по сигурността на 

информацията“. По изключение, съобразно правилата на ЗЗКИ, тази функция от 

20.10.2016 г. до 07.06.2017 г. е изпълнявана от Председателя на Окръжен съд 

Монтана и ръководител на ОЕ. След финализиране на специалната процедура по 

ЗЗКИ, с нарочна заповед на Председателя на МОС, считано от 07.06.2017 г., е 

възложено  на „съдебния администратор“ да изпълнява и задълженията на 

„служител по сигурността на информацията“. 

 

 

 

А/  КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА РАЙОНЕН СЪД МОНТАНА: 

 

През отчетният период 2017г., щатното разписание на РС - Монтана е 

претърпяло следните промени като брой съдии. 

 

Със заповед № 551/21.12.2016г. във връзка с Решение на Висш съдебен 

съвет по протокол № 27 от заседание на Съдийската колегия на Висш съдебен 

съвет, проведено на 6 декември 2016г., е освободена на основание чл.165, ал.1, 

т.1 от ЗСВ Зоя Йорданова Христова от заеманата длъжност „съдия” в Районен 

съд - Монтана, считано от 01.01.2017г. и е наградена от ВСС с отличие „личен 

почетен знак първа степен – златен“.  С писмо изх. № АС-549/02.11.2016г. е 

уведомена СК на ВСС за освобождаване  на длъжност съдия в Районен съд - 

Монтана, поради навършване на 65 годишна възраст от съдията и освобождаване 

на основание чл.165, ал.1, т.1 от Закона за съдебната власт,  с оглед обявяването 

й и заемането й след конкурс.  

 

 Съдиите в Районен съд - Монтана по щат са 10 /десет/ броя, държавните 

съдебни изпълнители са 2 /два/ броя и съдии по вписвания – 2 /два/ броя,  както 

следва: 
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Справка за стаж към 01.01.2018г. на съдиите по щат от Районен съд - 

Монтана - юридически, стаж в органите на съдебната власт, съдийски стаж 
 

Съдии Длъжност Юридически 

стаж 

Стаж в органите 

на съдебната 

власт 

Съдийски стаж 

Красимир 

Младенов Семов 

ІІ – ри н-с. 

Административен 

ръководител-
председател с ранг 

"съдия във ВКС и 

ВАС" 

17г. 3м. 6д. 16г. 6м. 6д. 15г. 1м. 24д. 

Румяна  

Михайлова 

Маркова 

І – ви гр. с. 

Заместник 

административен 

ръководител-

заместник председател 
с ранг "съдия във ВКС 

и ВАС" 

18г. 9м. 11д. 18г. 9м. 11д. 18г. 9м. 11д. 

Евгения 

Костадинова 

Петкова 

V – ти гр. с. 

Съдия с ранг "съдия 
във ВКС и ВАС" 

37г. 5м. 27д. 23г. 3м. 13д. 20г.10м. 14д. 

Анелия Цекова 

Димитрова 

ІV – ти гр. с. 

Съдия с ранг "съдия 

във ВКС и ВАС" 26г. 11м. 15д. 

 

17г. 9м. 18д. 

 

17г. 9м. 18д. 

 

Валя Найденова 

Младенова 

ІІ – ри гр. с. 

Съдия с ранг "съдия 

във ВКС и ВАС" 18г. 11м. 17д. 17г. 7м. 16д. 17г. 7м. 16д. 

Димитрина 

Николова 

Младенова 

V – ти н.с. 

Съдия с ранг "съдия 

във ВКС и ВАС" 
17г. 10м. 24д. 17г. 10м.24д. 17г. 10м. 24д. 

Иван Диянов 

Мичев 

І – ви н. с. 

Съдия  

11г. 4м. 25д. 4г. 6м. 6д. 4г. 6м. 6д. 

 

Справка за стаж към 01.01.2018г. на държавните съдебни изпълнители и 

съдиите по вписвания по щат от Районен съд - Монтана - юридически, стаж 

само като държавен съдебен изпълнител или съдия по вписванията 

ДСИ –ли 

Съдии по вписвания 

Длъжност Юридически 

стаж 

Стаж само 

като ДСИ или 

съдия по 

вписвания 

Камелия Иванова 

Рангелова 

държавен съдебен изпълнител-

Ръководител  СИС 
19г. 9м. 27д. 19г. 2м. 26д. 

Леночка Йотова 

Георгиева 

държавен съдебен изпълнител  
18г. 6м. 26д. 9г. 8м. 2д. 

Йорданка Александрова 

Станимирова 

съдия вписвания 

Ръководител съдии вписвания 

при МРС 

10г. 8м. 21д. 10г. 8м. 21д. 

Юлияна Петрова 

Владимирова 

съдия по вписванията 
17г. 2м. 29д. 4г. 1м. 19д. 
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Считано от 01.01.2016г. е продължен срока на командироване на съдия от 

Районен съд - Берковица / съдията Десислава Цветкова/ до встъпване на титуляр 

на свободно място за районен съдия в РС Монтана. Съдия Цветкова е с ранг 

„съдия АС” /с общ юридически стаж към 01.01.2018г. – 19г. и 7м., съответно 

съдийски стаж – 17г. и 7м./ – заповед № 81/07.03.2017г. на Председателя на ОС – 

Монтана. 

Със заповед № 79/01.03.2017г. на председателя на ОС - Монтана е 

прекратено, считано от 06.03.2017г., командироването в Районен съд - Монтана 

на съдия Калин Тодоров с ранг „съдия АС” /с общ юридически стаж към 

01.01.2018г. – 16г. и 7м., съответно съдийски стаж – 12г. и 10м./, поради 

преназначаването му по реда на чл.194, ал.1 от ЗСВ на длъжността „съдия”  в 

Районен съд – Враца. 

В РС - Монтана са обособени две отделения – Гражданско и Наказателно. 

Гражданското отделение на РС - Монтана се оглавява от Зам. 

административен ръководител – Зам. председател на РС - Монтана – съдия 

Румяна Михайлова – І гр. с., като освен нея, то се състои от следните съдии – 

съдия Евгения Петкова – V гр. с., съдия Анелия Цекова – ІV гр. с., съдия Валя 

Младенова – ІІ гр. с. и след командироване от РС - Берковица, считано от 

01.10.2014г. до прекратяване командироването - 06.03.2017 г. – съдия Калин 

Тодоров – VІ-ти гр.състав. 

Наказателното отделение на РС - Монтана се оглавява от 

Административен ръководител – председател на РС - Монтана – съдия Красимир 

Семов – ІІ н.с., като освен него се състои и от съдиите – съдия Иван Мичев – І-ви 

н. с., съдия Димитрина Николова – ІV н.с., съдия Десислава Цветкова – 

командирована от РС - Берковица – ІІІ н.с. 

Съдебно - изпълнителната служба при РС - Монтана се състои от ДСИ 

Ръководител СИС при РС - Монтана Камелия Рангелова, с подновен мандат за 

срок от пет години на ръководител, считано от 13.11.2013г. до 13.11.2018г. и 

ДСИ Леночка Георгиева.  

Съдиите по вписванията по щат при РС - Монтана са Йорданка 

Станимирова – Ръководител на съдиите по вписвания при РС - Монтана с мандат 

от  01.12.2013г. до 01.12.2018г. и съдия по вписванията Юлияна Петрова 

Владимирова. 

По повод направени предложения през 2016г. за повишаване на място в 

ранг „съдия във ВКС и ВАС” на петима съдии, както следва: съдия Красимир 

Семов – председател на РС - Монтана с ранг „съдия в АС”, съдия Румяна 

Михайлова – заместник председател на РС - Монтана с ранг „съдия в АС”, съдия 

Анелия Цекова с ранг „съдия в АС”, съдия Валя Младенова с ранг „съдия в АС” 

и съдия Димитрина Николова с ранг „съдия в АС”, с Решение на СК на ВСС по 

Протокол № 2/17.01.2017г. и петимата посочени съдии са повишени в ранг 

„съдия във ВКС и ВАС”, считано от датата вземане на решението. Съдиите са 

получили положителна комплексна оценка "много добра" от последното 

атестиране, и имат необходимия съгласно чл.164 ЗСВ юридически стаж за 
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заемане на длъжността, съответстваща на по-високия ранг, съгласно 

изискванията на чл.234 от ЗСВ. 

С индивидуални заповеди от 06.03.2017г. на основание чл.12, ал.7 вр. с 

ал.3 вр. с ал.2 вр. с чл.10 от Правилата за оценка натовареността на съдиите, 

приети от ВСС на 16.12.2015г., в сила от 01.04.2016г., изм. и доп. по протокол № 

15/24.03.2016г., изм. и доп. с решение на СК на ВСС по протокол № 

23/08.11.2016г.; изм. и доп. по протокол № 29/20.12.2016г. във връзка с решение 

на Общото събрание на съдиите при Районен съд – Монтана по точка първа от 

дневния ред, проведено на 01.03.2017г.  и на основание заповед № 

85/06.03.2017г. на председателя на съда, са определени годишно разполагаемо 

време за разглеждане и решаване на делата и процент натовареност на съдиите в 

РС – Монтана, които са заложени в ЦСРД. 

Б/ КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА РАЙОНЕН СЪД  ЛОМ 
 

Районен съд гр.Лом разполага със седем магистратски щата, както следва: 

 - административен ръководител /председател/, 

 - съдии - 6 щ.бр.  

 

 
 

При утвърдени 7 /седем/ щатни бройки за длъжността „съдия” в Районен 

съд - Лом, към 31.12.2017 год. са заети 4 /четири/ съдийски длъжности и 3 /три/ 

съдийски длъжности са свободни.  
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Трите незаети към момента щатни длъжности в РС Лом са освободени, 

както следва:  

 с Решение, взето по Протокол №  14  от заседание на Съдийската 

колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 26.07.2016 год., на основание чл. 

165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ е освободена Наталия Николаева Лозанова – съдия в 

Районен съд гр. Лом, считано от 28.07.2016 год. – датата на вземане на 

решението; 

 с Решение, взето по Протокол №  37  от заседание на Съдийската 

колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 26.09.2017 год., т. 5.1., на 

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

Младенова, считано от датата на вземане на решението;  

 с Решение на Съдийската колегия, т. 33.1 от Протокол № 37 от 

заседание, проведено на 26.09.2017г., на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Соня 

Димитрова Камарашка – Василева – Административен ръководител – 

председател на Районен съд – Лом е преназначена на длъжността „заместник – 

административен ръководител – заместник-председател“ на Административен 

съд – Монтана, считано от 12.10.2017г. 

 В началото на отчетния период в Районен съд - Лом от 7 бр. по щат, са 

правораздавали 6 съдии, които са разглеждали и наказателни и граждански дела, 

тъй като през предходната 2016г. съдия Н. Лозанова е освободена от длъжността 

„съдия” в РС - Лом, поради навършване на 65годишна възраст.  

От 26.09.2017 год., на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ е освободена 

съдия Катя Цветанова Младенова, а от 13.10.2017г., а Административният 

ръководител – председател на РС Лом, съдия Соня Камарашка е преназначена на 

длъжността „заместник – административен ръководител – заместник-

председател“ на Административен съд – Монтана.  

Така към края на отчетния период правораздаването в съда се осъществява 

от 4 съдии.  

Във връзка с преназначаването на длъжността „заместник – 

административен ръководител – заместник-председател“ на Административен 

съд – Монтана на Административния ръководител на Районен съд – Лом на 

29.09.2017г. е проведено общо събрание с участието и под председателството на 

съдия М. Бранкова - Председател на Окръжен съд – Монтана, на което 

единидушно за изпълняващ функцията Административен ръководител – 

Председател на Районен съд – Лом  е предложено да бъде определена съдия 

Албена Миронова.  

С Решение № 42 на Съдийската колегия на ВСС, взето на заседание 

проведено на 17.10.2017г., на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Албена 

Георгиева Александрова-Миронова - съдия в Районен съд-Лом, с ранг „съдия в 

АС“, е определена за изпълняващ функциите „административен ръководител – 

председател“ на Районен съд – Лом, считано от датата на вземане на решение, до 

встъпване в длъжност на нов административен ръководител.  

През отчетния период съдията Нина Каменова е била в отпуск поради 

временна нетрудоспособност от началото на годината до 18.09.2017г. /вкл./. 
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С Решение, взето по протокол № 37 от заседание на Съдийската колегия на 

ВСС, проведено на 26.09.2017 год., т. 4., съдия Катя Цветанова е отличена с 

личен почетен знак: „втора степен – сребърен” и „служебна благодарност и 

грамота”. 

На 23.03.2017 г. е изготвено становище от Председателя на съда до 

Комисията по предложенията и атестирането към Съдийската колегия на ВСС за 

предприемане на необходимите мерки за попълване на щата на Районен съд – 

Лом, предвид престоящото освобождаване на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от 

ЗСВ  на двама от съдиите, а именно съдия Катя Цветанова през 2017г. и съдия 

Нина Иванова Каменова през 2018г. 

На 23.05.2017год. е изготвено предложение до Председателя на Окръжен 

съд - Монтана от Председателя на Районен съд - Лом, за спешно необходимост 

от попълване щата с една щатна бройка за длъжността „съдия” в Районен съд 

гр.Лом. 

На 18.07.2017г. е изготвено искане от Председателя на Районен съд – Лом 

до Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС за 

преразглеждане и отлагане процедурата по освобождаване от длъжност на 

основание чл. 160 във връзка с чл.165, ал.1, т.1 от ЗСВ на съдията Катя 

Цветанова. 

През отчетния период на осн. чл.188, ал.1 от ЗСВ е изготвено и 

уведомително писмо до СК на ВСС от Председателя на съда за предстоящо 

освобождаване, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ  на съдията Нина Иванова 

Каменова, която ще навърши пределната определена от закона възраст на 

03.08.2018 год. 

На 30.10.2017г. е изготвено искане от и.ф. Административния ръководител 

– Председател на Районен съд – Лом за обявяване на конкурс за четири щатни 

бройки за длъжността „съдия“. 

С Решение на Съдийската колегия на ВСС взето по протокол № 49 от 

заседание проведено на 05.12.2017г. са обявени 2/две/ свободни щатни бройки за 

съдия в Районен съд – Лом, които са обявени, на основание чл.189, ал.1 от ЗСВ – 

за преместване и заемане чрез конкурс на основание чл.189, ал.3 от ЗСВ.  

 През отчетния период всички съдии са разглеждали граждански и 

наказателни дела. Поради обема и разнообразието на съдебните производства, 

разглеждани от РС Лом и високия недокоплект на съдийските длъжности, не е 

възможна специализация по материя. Всеки работил през 2017 г. съдия в РС Лом 

е разглеждал различни видове дела – такива, каквито са му били разпределени 

автоматично чрез ЦСРД. 

Към 31.12.2017год. двама от съдиите в Районен съд - Лом – Н. Каменова и 

Б. Славчева са с ранг „съдия във ВКС“, един съдия, А. Миронова е с ранг „съдия 

в АС” и съдя Б.Александрова е с ранг „съдия в ОС“. 

През отчетния период са повишени в ранг, както следва: съдия Н. 

Каменова в ранг „съдия във ВКС” – с Решение по т.14.2 от протокол 

№11/14.03.2017год. и съдия Б. Славчева в ранг „съдия във ВКС”, с Решение по 

т.14.1 от протокол №11/14.03.2017год. на СК на ВСС.  
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През 2017 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.   

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

съдии по вписванията, като реално до 05.02.2017г. са били заети две щатни 

бройки: г-н Емил Петров -  ръководител на служба по вписванията, втори мандат 

и г-жа Илушка Пастухова.  

На 05.02.2017г., на основание чл. 326, във връзка с чл. 328, ал.1, т.10 от КТ, 

г-жа Илушка Пастухова е освободена от длъжността „съдия по вписванията“. 

На 02.03.2017г. е изготвено искане от Председателя на Районен съд – Лом 

до Министъра на правосъдието за назначаване на „съдия по вписванията“ 

временно, до провеждането на конкурс. 

На 18.05.2017г. г-жа Илушка Пастухова е назначена на основание чл.68, 

ал.1, т.4 от КТ на длъжността “съдия по вписванията“.  
 

В/ КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА РАЙОНЕН СЪД БЕРКОВИЦА 

 

Утвърдената щатна численост на Районен съд – гр. Берковица към 

31.12.2017 год. е 3 съдии, от които един административен ръководител-

председател на съда и двама съдии. Съдът разполага с един щат за държавен 

съдебен изпълнител, както и с един щат за съдия по вписванията.  

В щатното разписание на съда са записани Юлита Георгиева – 

Председател, съдии – Десислава Цветкова и Елеонора Филипова, Мариела 

Маркова – държавен съдебен изпълнител и Юлия Петрова – съдия по 

вписванията. 

В Районен съд Берковица работят високо квалифицирани магистрати с 

дългогодишен опит. 

Съдиите Георгиева и Цветкова са с ранг „ВКС и ВАС”, а съдия 

Филипова с ранг „съдия в АС”. 

През годината съдът осъществяваше своята дейност в непълен съдийски 

състав. 

През цялата 2017 год. продължи командировката на съдия Десислава 

Цветкова, а считано от 16.02.2017 год. съдия Калин Тодоров беше преназначен 

на основание чл.194 от ЗСВ в Районен съд - Враца. По тази причина считано от 

16.02.2017 год. с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по Протокол № 6 

от 16.02.2017 год. е съкратена щатната численост на РС Берковица с една щатна 

длъжност „съдия”. 

 Поради командироването на двамата магистрати, а впоследствие и поради 

намалената щатна численост с една щатна бройка, в съда останаха да работят 

един наказателен и един граждански състав. 
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II. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 

Всички постъпващи книжа в Окръжен съд Монтана се приемат на 

регистратурата на съда или на ел. му поща. Завеждат се и се предават по 

направление: за административния ръководител – във връзка с организацията на 

работата на съда или в деловодствата / гражданско, наказателно, фирмено/ – за 

образуване на съдебни дела. Съдебните деловодители докладват още в деня на 

постъпването или най-късно на следващия ден материалите на председателя, 

респ. на зам.-председателя за образуване на дела. 

През 2017 год. образуването и разпределението на делата се извършва чрез 

въведената от 01.10.2015 г. централизирана система за разпределение на делата 

/ЦСРД/ и съгласно приетите от Общото събрание на съда и утвърдени от 

председателя Вътрешни правила за случайно разпределение на делата, 

актуализирани неколкократно - с цел осигуряване на публичност, 

безпристрастност, обективност и равномерност на натоварването на съдиите. 

Техническата операция по разпределението на делата се осъществява от 

председателя на съда – за наказателните производства и от заместник-

председателя на съда – за гражданските, търговски и фирмени производства. С 

цел избягване всякакви съмнения относно начина на разпределяне на делата, 

същото се извършва в присъствието на деловодител. Изготвените протоколи за 

извършеното случайно разпределение на делата се подписват от разпределящия 

и от деловодителя, присъствал при разпределението и се прилагат по делата. 

През 2017 г., чрез АСУД / Автоматизирана система за управление на делата/ в 

Окръжен съд Монтана се извършва по същия начин и случайно разпределение на 

съдебните заседатели по наказателни дела, изготвят се  и се подписват 

протоколи, които също се прилагат по делата. В Централната програма за 

случайно разцпределение на делата вече е внедрена и опция за случайно 

определяне и на членовете от въззивните състави на МОС, както и на втория 

член-съдия от разширените наказателни състави. По този начин напълно се 

изключва субективния фактор при сформирането на възможните състави, в 

които Окръжният съд заседава. Функционалността на компютърната програма за 

случайно определяне на втория член-съдия от разширените наказателни състави 

работи нормално и се прилага без проблеми в работата на наказателното 

отделение на Окръжния съд. Функционалността на компютърната програма за 

случайно определяне на втория и трети член от въззивните граждански и 

наказателни състави на Окръжния съд не е разработена във вид, в който да е 

годна за прилагане, тъй като не позволява изготвяне на подходящи графици за 

разглеждането на въззивните дела, предвид многообразието на сформираните на 

автоматичен принцип въззивни състави. В тази връзка е изготвено предложение 

до ВСС за доработване на тази опция на Централизираната система за 

разпределение на делата. 

При насрочването, разглеждането и решаването на възложените им дела, 

съдиите се стремят да спазват предвидените в закона процесуални срокове за 

различните видове производства и  прилагат дисциплиниращите мерки, 

заложени в ГПК, НПК и ЗСВ. Отлагането на делата е за кратки срокове и винаги 
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- с оглед изясняване на споровете напълно от фактическа страна.  

Всички постановени съдебни актове през 2017 г. се публикуват незабавно 

след постановяването им на интернет-страницата на съда. За целта са 

разработени специални Вътрешни правила, които са публикувани на интернет-

страницата на съда. След последните изменения през 2017 г. на ЗСВ и НПК, 

свързани със забрана за публикуване на влезлите в сила съдебни актове с 

ефективни присъди,  докато не се получи уведомление от съответния прокурор, 

че е предприел действия по тяхното изпълнение, Окръжен съд Монтана спазва 

дадените в тази насока указания от ВСС. 

Няма забавени дела, което да е довело до погасяването им по давност и 

дори такива, които да не отговарят на Европейските изисквания за разглеждане и 

решаване на делата в разумен срок. Няма изгубени дела, което е установено чрез 

инвентаризация от нарочно определена Комисия. 

И през 2017 г. Окръжният съд продължи работата, свързана с обмен на 

данни в ядрото на ЕИСПП по отношение на наказателните производства. В тази 

връзка е създадена специална комисия, която подпомага служителите при 

попълването на данните. 

Във връзка с Правилата за институционална идентичност на документите в 

съдилищата на РБ, приети с Решение на СК на ВСС,  в съда всички документи се 

изготвят в съответствие с тези правила. 

През 2017 година председателят на съда положи усилия за справедливо 

разпределение на задачите между съдебните служители, свързани с участието в 

съдебни заседания, документооборота и деловодната дейност, съобразно 

длъжностните им характеристики и новия Правилник за администрацията в 

съдилищата. Провежданите с тях неформални срещи по обсъждане и анализ на 

текущите проблеми в работата, причините за възникването им и начините за 

разрешаването им, дадоха много добри резултати. През отчетната година бяха 

назначени след конкурс четирима нови съдебни служители. Всички те бързо 

показаха своя професионализъм и заработиха така, че не се отличават от старите 

си дългогодишни колеги. За съжаление – през 2017 г. се появиха здравословни 

неблагополучия при някои от съдебните служители. Останалите им колеги 

проявиха висок професионализъм и дисциплина – така, щото отсъствието на 

болните да не се отрази по никой начин на нормалното функциониране на съда. 

От страна на ръководството на съда бяха подпомогнати и с временното 

назначаване по заместване на двама от пенсионираните дългогодишни 

служители на ОС Монтана. 

Продължават да се експлоатират създадените „вътрешни папки“ на всеки 

съдия и съдебен служител. В тях се публикуват съобщения, касаещи дейността 

на съда, заповеди, вътрешни правила, информация за предстоящи събития, 

покани за общи събрания, материали по искания за становища за тълкувателни 

решения и др. 

Редовно се води и създадения със заповед на административния 

ръководител регистър на исканията по чл.159а от НПК в съответствие с 

разпоредбите на ЗЕС . 

През отчетния период в Окръжен съд Монтана продължава воденето на 
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въведения на електронен носител регистър на отводите и самоотводите по съдии, 

както и на всички книги и регистри, предвидени в Правилника за администрация 

на съдилищата.  

През 2017 г. се създаде и електронен регистър, съдържащ данни за 

исканите и изготвените от съдиите от Окръжния съд становища по проекти за 

изменение на нормативни актове, искания за становище по тълкувателни 

решения на ВКС и др. 

През годината продължи да се работи съгласно съществуващите 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, а също и да се упражнява контрол върху 

извършваните разходи чрез въведения в предходни години лимит за разходи на 

месец за телефонни разговори, 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.  

В периода от м. март до м. май 2017 г. бяха ревизирани и актуализирани в 

съответствие с действащото законодателство и указанията на ВСС всички 

правила по СФУК. 

И през 2017 г. бе извършена проверка за непотърсени в срок парични 

гаранции по наказателни дела и суми като разноски по граждански и 

наказателни дела при спазване на приетите от ВСС Правила. 

Проведени са множество Общи събрания на съдиите от Окръжен съд 

Монтана, на които са обсъждани организационни въпроси във връзка с 

дейността на съда. След влизане в сила на измененията в ЗСВ от м. август 2016 г. 

Общото събрание прие Правила за работата си, а също и Правила за определяне 

натовареността на председателя на съда, неговия заместник, на съдиите, 

натоварени с организационни функции, както и в случай на предписания от 

здравни органи, които са в сила и през отчетната 2017 г. 

Продължи работата си и създадената специална Комисия по чл. 68д от ЗСВ 

във връзка с участието на съдебните заседатели, която работи по привеждането  

на документите им в съответствие с измененията на ЗСВ в раздела за съдебните 

заседатели. В съответствие с тези изменения, касаещи статута на съдебните 

заседатели, и приетата през 2017 г. нова Наредба за дейността на същите, бе 

оборудвана и стая на съдебните заседатели в сградата на Окръжния съд. Това 

осигурява на същите комфорт при работата им по наказателни дела, а също и 

възможност на място да изготвят писмените си становища в случай, че има 

изразено особено мнение на някой от тях при произнасянето по делата. 

С оглед оборудването и откриването на Адвокатска стая, Общото събрание 

на съда прие и специални Правила за работа в нея. От края на 2017 г. същата 

вече функционира реално и осигурява възможност на страните и техните 

адвокати да се запознават с материалите по делата и да изготвят на място 

писмени молби и искания до съда – посредством осигурената им компютърна 
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конфигурация. Тази възможност е ценна за страните по различните видове дела, 

особено след въвежзането от м. 11.2017 г. на т.нар. „Разпоредително заседание“ 

по наказателните дела. 

В съда са приети и Правила за електронен достъп на страни и техните 

адвокати до електронните папки на делата. 

В съответствие с приетите от ВСС Правила за оценка натовареността на 

съдиите, бяха определени по отношение на всеки съдия: годишното 

разполагаемо време за разглеждане и решаване на разпределените му чрез ЦСРД 

дела, както и процента на натовареност.  

Във връзка с действащата от 01.04.2016 г. Система за изчисляване 

натовареността на съдиите /СИНС/, продължава попълването й с информация за 

дейността на съдиите – с цел изготвянето на първите годишни справки. 

Резултатите от натовареността на съдиите по тези справки през 2017 г. са 

отразени по-долу в настоящия доклад, а анализът им сочи на „нормална 

натовареност“ съобразно приетите от ВСС критерии. 

И през 2017 г. на няколко пъти се наложи Председателят на Окръжния съд 

да упражни правомощията си по чл. 86 във вр. с чл. 274 от ЗСВ за 

командироване на държавни съдебни изпълнители в рамките на съдебния окръг. 

През отчетната година в поставената в сградата на съда специална кутия за 

жалби и сигнали за корупция до ВСС такива не са получавани. Постъпилите до 

Председателя на съда устно, писмено и по ел. поща оплаквания на страни по 

дела от действия по администриране на преписките в целия съдебен окръг са 

изключително малко и във всички случаи, след проверки, са се указвали 

неоснователни. 

В съда функционира специално създадена комисия, която се грижи за 

поддържането на Интернет-страницата му. И през отчетната година тази 

комисия положи необходимите усилия, така щото цялата информация за 

организацията и дейността на Окръжен съд Монтана и постановените от него 

актове по граждански и търговски дела с обществена значимост, както и по 

всички първоинстанционни наказателни дела от общ характер, да станат 

достояние на гражданството. 
 

Ш. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА В ОКРЪЖЕН СЪД-МОНТАНА : 

През 2017 година в Окръжен съд-Монтана са  постъпили общо 1148 

бр.дела /740 бр.граждански и 408 бр. наказателни дела/ , които се разпределят по 

видове както следва: 

 първоинстанционни гражд. и търг. дела - 150 бр. 

 въззивни граждански дела - 402 бр. 

 в.ч.гр.и ч.гр.дела - 166  бр.; жалби за бавност – 0; 

 наказателни общ характер дела - 55 бр. 

 въззивни наказателни дела – 65 бр. 

 първоинст. частни наказателни дела и разпити - 211 бр. 

 нах.дела - 1 бр. 

 частни наказателни дела ІІ-ра инстанция - 76 бр. 

 фирмени дела- 22 бр. 
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За сравнение: 
 

През 2016 година в Окръжен съд-Монтана са  постъпили общо 929 

бр.дела /599 бр.граждански и 330 бр. наказателни дела/ , които се разпределят по 

видове както следва: 

 първоинстанционни гражд. и търг. дела - 160 бр. 

 въззивни граждански дела - 273 бр. 

 в.ч.гр.; ч.гр.дела и п-ва – жалби за бавност - 130  бр. 

 наказателни общ характер дела - 47 бр. 

 въззивни наказателни дела - 62 бр. 

 първоинст. частни наказателни дела и разпити - 169 бр. 

 нах.дела - 0 бр. 

 частни наказателни дела ІІ-ра инстанция - 52 бр. 

 фирмени дела- 36 бр. 

 

За сравнение: 

През 2015 година в Окръжен съд-Монтана са  постъпили общо 883 
бр.дела /604 бр.граждански и 279 бр. наказателни дела/ , които се разпределят по 
видове както следва: 

 първоинстанционни гражд. и търг. дела - 158 бр. 

 въззивни граждански дела - 257 бр. 

 в.ч.гр.; ч.гр.дела и п-ва –жалби за бавност - 144  бр. 

 наказателни общ характер дела - 37 бр. 
 въззивни наказателни дела - 54 бр. 
 първоинст.частни наказателни дела и разпити - 141 бр. 
 нах.дела - 0 бр. 
 частни наказателни дела ІІ-ра инстанция - 47 бр. 
 фирмени дела- 45 бр. 

 

Както и в началото на настоящия Доклад бе посочено, през отчетната 

2017 година  общият брой на постъпили дела се е увеличил в сравнение с 

2016 и 2015 година. За четвърта поредна година се наблюдава постоянна 

тенденция към увеличаване на делата. 

 

Общият брой на постъпилите първоинстанционни граждански и търговски 

дела в сравнение с този брой, отчетен за предходните на отчетната две години, 

бележи устойчивост от порядъка на 150-160 бр. дела, като за 2016 г. се е 

наблюдавало намаление на търговските дела и рязко увеличение на 

първоинстанционните граждански производства. През 2017 г. тенденцията е 

обратната – рязко намаление на първоинстанционните граждански дела и рязко 

увеличение на търговските дела – до постигане на паритет от по 75 бр. дела. 

Постъпленията по второинстанционни граждански дела /без частни 

граждански дела/ също трайно и съществено се увеличават в сравнение с тези 
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през 2016 г. и 2015 г. Същото се дължи и на множеството постъпили през 

отчетната година жалби срещу действията на съдия-изпълнителите при РС Лом 

по стари, намерени след проверка от Окръжния съд изпълнителни дела. 

Постоянно и съществено е увеличението на новообразуваните 

първоинстанционни наказателни дела от общ характер през 2017 г. в сравнение с 

предходните две години. 

 Същата е тенденцията и при постъпленията на  въззивните наказателни 

дела в сравнение с 2016 г. и 2015 г. 

Постъпленията по частни граждански дела първа инстанция са се 

увеличили в сравнение с 2016 г. , но си остават далеч по-малко от разгледаните 

от този вид дела през 2015 г.  

Частно-гражданските дела втора инстанция, които са намалявали 

устойчиво през последните  години, през 2017 г. бележат значително 

увеличение.  

При частните наказателни дела първа инстанция/ вкл. разпити/ се 

наблюдава трайна тенденция за съществено увеличение в сравнение с 2016 и 

2015 г. Съшата се дължи на увеличения брой искания до съда от досъдебното 

производство, производства по ЗЕЕЗА и по Закона за признаване, изпълнение и 

изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на 

финансови санкции. 

Променена е тенденцията към намаляване на въззивните частни 

наказателни дела от последните години – броят им трайно и съществено се 

увеличава през последните три години. 

 

Общият брой на образуваните през 2017 година дела е увеличен 

значително в сравнение с 2016 и 2015 година. Намаление през 2017 г. има 

единствено по гражданските дела първа инстанция и фирмените дела, но 

това намаление се компенсира със значителното увеличение на делата от 

другите видове. Най-съществено е увеличението при въззивните 

граждански и въззивните частно-граждански дела, както и при всички 

видове е наказателни дела. Тендетнцията за сериозно увеличение на 

частните наказателни дела първа инстанция, която се наблюдава през 

последните пет години е устойчива и се дължи на все по-голямата 

активност на прокуратурата и разследващите органи при работата им със 

съда от фазата на досъдебното производство по наказателните дела и на 

увеличението на делата с т.нар. международен елемент /Европейски 

заповеди за арест и признаване на наложени в Чужбина финансови санкции 

на български граждани, пребиваващи извън територията на РБългария/. 

 

Наред с постъпилите през 2017 година общо 1148 броя дела от всички 

видове , в Окръжен съд-Монтана са останали несвършени в края на 2016 

година общо 107 бр.дела. 

Общият брой на висящите дела в Окръжен съд-Монтана - 

новообразувани и останали несвършени в началото на отчетния период - 

отразява действителната натовареност на окръжните съдии   и  възлиза  на  
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1255 броя дела за разглеждане през отчетния период  /за сравнение: през 2016 

година този брой възлиза на 1085 дела; през 2015 година общият брой дела за 

разглеждане е 1055 броя/. Увеличението на общия брой висящи дела през 

2017 г. се дължи на по-голямото постъпление на нови дела през годината, а 

не на бройката останали несвършени дела от предходната 2016 г. 

 

Средномесечната натовареност за 2017 година при утвърдена щатна 

численост предвид общия брой дела за разглеждане /висящи в началото на 

отчетния период и новообразувани/ е 7,47  броя дела; средномесечната 

натовареност за 2016 година е 6.46 броя дела; средномесечната натовареност за 

2015 година е 6,76 броя.   

 

Действителната натовареност при съобразяване общия брой дела за 

разглеждане в Окръжен съд-Монтана  за 2017 година е  7.75 брой дела ; за 

2016 година е 6.70 броя; за 2015 година е 6.70 броя. 

 

Действителната натовареност при съобразяване общия брой свършени 

дела за 2017 година е 6.96 броя дела; за 2016 година е 6.04 бр. дела; за 2015 

година – 5.71 броя. 

 

През 2017 година съдиите в Окръжен съд-Монтана са приключили 

общо 1128 броя дела по видове както следва:                      

 първоинстанционни гражд. и търг. дела - 141 бр. 

 въззивни граждански дела - 398 бр. 

 в.ч.гр.; ч.гр. и п-ва жалби за бавност  - 159 бр. 

 въззивни наказателни дела - 74 бр. 

 наказателни дела от общ характер - 48 бр. 

 въззивни частни наказателни дела - 78 бр. 

 частни наказателни дела /в т.ч. разпити/ - 208 бр. 

 нах.дела - 0 бр. 

 фирмени дела - 22 бр. 

 

За сравнение: 

 

През  2016 година съдиите в Окръжен съд-Монтана са приключили общо 

978 броя дела по видове както следва:                      

 първоинстанционни гражд. и търг. дела - 179 бр. 

 въззивни граждански дела - 289 бр. 

 в.ч.гр.; ч.гр. и п-ва –жалби за бавност  - 132 бр. 

 въззивни наказателни дела – 58 бр. 

 наказателни дела от общ характер - 52 бр. 

 въззивни частни наказателни дела - 57 бр. 

 частни наказателни дела /в т.ч. разпити/ - 174 бр. 

 нах.дела - 0 бр. 

 фирмени дела - 37 бр. 
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За сравнение: 

 

През 2015 година съдиите в Окръжен съд-Монтана са приключили общо 

899 броя дела по видове както следва:                      

 първоинстанционни гражд. и търг. дела – 181 бр. 

 въззивни граждански дела - 242 бр. 

 в.ч.гр.; ч.гр. и п-ва –жалби за бавност  - 142 бр. 

 въззивни наказателни дела - 64 бр. 

 наказателни дела от общ характер - 38 бр. 

 въззивни частни наказателни дела - 46 бр. 

 частни наказателни дела /в т.ч. разпити/ - 140 бр. 

 нах.дела - 0 бр. 

 фирмени дела - 46 бр. 

 

Отразяваното в старите отчетни доклади драстично намаление през 

последните години на разглежданите от Окръжния съд дела, вече окончателно е 

прекратено.  След 2015 г. се наблюдава трайна тенденция за сериозно 

увеличение на делата. С влизане в сила на поредното изменение в  ЗТР, 

охранителното регистърно производство, обхващо юридическите лица , които не 

са търговци е прехвърлено от 01.01.2018 г. към АВписванията, поради което за в 

бъдеще тези дела в Окръжните съдилища ще отпаднат. Но гражданските дела и 

особено търговските , включващи сериозен брой производства по 

несъстоятелност,  се отличават със сложност и специфика, а както вече се посочи 

– сериозно е увеличението през 2017 г. на търговските и въззивните 

граждански дела. В старите отчетни доклади е отчитано намаление на 

разглежданите от Окръжния съд наказателни производства. От 2015 г. се 

наблюдава трайно и съществено увеличение на постъпленията по наказателни 

дела от всички видове, което говори за по-засилена работа на органите на 

досъдебното производство и прокуратурата. Трайна се очертава и тенденцията за 

сериозно увеличение на внесените в съда обвинителни актове от Окръжна 

прокуратура, което се отразява на увеличението на броя на наказателните 

дела първа инстанция. Последните се очертават, в по-голямата си част, като 

дела с фактическа и правна сложност: касаят все по-разнообразни и тежки 

обвинения; стават все по-обемни и налагат провеждането на сериозни съдебни 

следствия. През 2016 г. и 2017 г. Окръжен съд Монтана разгледа и общо 7 бр. 

Наказателни общ характер дела, изпратени по подсъдност от ВКС след отводи на 

съдии от Видинския окръжен съд – 6 дела срещу Кметове от Видинския регион и 

едно – срещу Началник на земеделска служба. Тези дела, освен че са обемни и 

обвиненията са със сложни правни конструкции, са и обект на значителен 

обществен интерес. Отделно от това, те създадоха затруднения и във финансово 

отношение за Окръжен съд Монтана – по изплащане на разноските на множество 

свидетели и вещи лица, тъй като получаването на толкова много наказателни 

дела по подсъдност от друг съдебен район не може да бъде предвидено 
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предварително и да бъде съобразено при изготвянето на проекто бюджета за 

съответната година. Въпреки горното, при строг и ежемесечен контрол на 

финансовите разходи на съда, Окръжен съд Монтана успя да разгледа и реши и 

тези дела в рамките на утвърдения от ВСС за 2017 г. бюджет. 

 

Броят на приключените през 2017 година в Окръжен съд Монтана 

дела е сериозно увеличен в сравнение с  броя на приключените през 

предходните три години. 

Средномесечно в Окръжен съд Монтана през 2017 година от един съдия, с 

оглед утвърдената щатна численост, са свършени 6.71 броя дела.   

Средномесечно в Окръжен съд Монтана през 2016 година от един съдия, с 

оглед утвърдената щатна численост, са свършени 5.82 броя дела. През 2015 

година – 5.76 дела. 

Натовареността следва да бъде преценявана при съобразяване на 

действително отработеното време и  обстоятелството, че окръжният съд е  

работил  през част от отчетния период в намален съдийски състав. 

Действителната натовареност при съобразяване броя на свършените дела за 

2017 година е 6.96 броя дела; за 2016 година е 6.04 броя дела ; през  2015 

година е 5.71 броя.  

Въпреки констатираното увеличение на постъпленията от дела, 

действителната натовареност на съдиите от Окръжен съд Монтана все още си 

остава  по-ниска в сравнение с повечето Окръжни съдилища в страната. 
 

А/ ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ  ГРАЖДАНСКИ  ПРОИЗВОДСТВА : 

 

През 2017 година в Окръжен съд Монтана са образувани общо 185 

броя първоинстанционни граждански, търговски и фирмени производства, 

от които общо 144 броя граждански и търговски дела; 19 частни 

граждански дела; 22 броя фирмени дела; няма дела по молби за определяне 

срок при бавност. 

В началото на 2016 са останали несвършени общо 41 броя дела от 

горепосочените видове. Общият брой дела за разглеждане е 226 броя. 

Свършени са общо 181 броя дела, от които 141 първоинстанционни 

граждански и търговски дела;  18 броя частни граждански дела  и 22 бр. 

фирмени дела. 

Останалите несвършени в края на 2017 г. първоинстанционни 

граждански, частно граждански  и търговски производства са  общо 51 

броя. 

 
 

За сравнение: 

 

През 2016 година в Окръжен съд Монтана са образувани общо 210 броя 

първоинстанционни граждански, търговски и фирмени производства, от които 

общо 158 броя граждански и търговски дела; 16 частни граждански дела; 37 броя 
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фирмени дела; няма образувани дела по молби за определяне срок при бавност. 

В началото на отчетния период са останали несвършени общо 63 броя дела 

от горепосочените видове. Общият брой дела за разглеждане е 273 броя. 

Свършени са общо 234 броя дела, от които 179 първоинстанционни 

граждански и търговски дела;  18 броя частни граждански дела  и 37 бр. фирмени 

дела. 

Останалите несвършени в края на този отчетен период първоинстанционни 

граждански, търговски и регистърни производства са  общо 41 броя. 

 

За сравнение : 

 

През 2015 година в Окръжен съд-Монтана са образувани общо 226 броя 

първоинстанционни граждански,търговски и фирмени производства, от които 

общо 152 броя граждански и търговски дела/ според новата методика – общия 

брой на постъпилите през годината граждански дела първа инстанция и 

търговски дела е 158 броя, включващи 2 бр. граждански и 4 бр. търговски дела, 

върнати от горните инстанции за продължаване на съдопроизводството под 

същия номер/; 28 частни граждански дела; 1 брой дело по молба за определяне 

срок при бавност и отделно – 45 броя фирмени дела. 

В началото на отчетния период са останали несвършени общо 85 броя дела 

от горепосочените видове.  

 

Общият брой дела за разглеждане е 270 броя / без 47-те фирмени/. 

Свършени са общо 254 броя дела, от които 181 първоинстанционни 

граждански и търговски дела;  27 броя частни граждански дела  /вкл. четири 

молби за определяне срок при бавност/ и 46 бр. фирмени дела. 

Останалите несвършени в края на отчетния период първоинстанционни 

граждански, търговски и регистърни производства са  общо 63 броя. 

 

По-долу в настоящото изложение ще бъде коментирано по-подробно 

движението на първоинстанционните граждански /искови производства/ и 

търговски дела  

 

От свършените през отчетната 2017 година общо 181 броя граждански 

дела от всички видове и търговски дела, в тримесечен срок са приключени 

82 % от първоинстанционните граждански дела /искови производства/, 85 

% от търговските дела,  100 % от частните граждански производства  и 100 

% от фирмените дела.  

 

За сравнение : 

От свършените през 2016 година общо 234 броя граждански дела от 

всички видове, в тримесечен срок са приключени 81 % от първоинстанционните 

граждански дела  /искови производства/, 94 % от частно гражданските дела, 62 % 

от търговските дела и 100 % от фирмените дела.  
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За сравнение: 

От свършените през 2015 година общо 254 броя граждански дела от 

всички видове, в тримесечен срок са приключени 88 % от първоинстанционните 

граждански дела /искови производства/ и 58  % от търговските дела; в 

тримесечен срок са приключени 100 % от частните граждански производства  и 

фирмените дела. 

 

Горните данни сочат на извод, че  показателят „бързина на 

правораздаването” по първоинстанционни граждански дела /искови 

производства/ е леко увеличен в сравнение с 2016 г., но все още по-нисък в 

сравнение с 2015 г. Този показател, отнесен към търговските дела, се увеличава 

сериозно през последните три години. Лек спад от  94 % се наблюдава в 

бързината на правораздаването по първоинстанционните частни граждански 

дела само за 2016 г., докато през 2015 г. и 2017 г. бързината на правораздаването 

по този вид дела е на 100 %. Бързината на правораздаване по фирмените дела е 

на 100 % през последните три съпоставяни години. 

 
Причините за забавяне на първоинстанционните граждански производства, 

вкл. и търговските дела, са обективни и са свързани с нередовно призоваване на 
страни в производствата, особено когато се касае до призоваване на страни с 
адреси извън Област Монтана; най-голям проблем е призоваването в гр. София и 
околностите;  невнасяне  своевременно депозити за изготвяне заключения на 
назначени от съда съдебни експертизи – често поради бедността на голяма част 
от населението в района; неизготвяне на експертни заключения или изготвяне на 
заключения, които са представени при несъобразяване на срока, предвиден в 
ГПК, липса на специалисти – вещи лица по голяма част от разглежданите 
материи за региона; спиране производствата при условията на чл.229, ал.1 ГПК 
и чл.637, ал.1 ТЗ. Отлагане се налага и при изменение на иска в отсъствие на 
ответника.  

 
По отношение делата за несъстоятелност в Окръжен съд Монтана – 

забавите се дължат на:  

 прилагане на възможността по чл. 632 от ТЗ за спиране на 

производството по несъстоятелност поради липса на средства по няколко пъти в 

хода на едно и също производство. Всяко спиране е за по една година. 

 провеждане на няколко неуспешни продажби на имущество от масата на 

несъстоятелността поради неявяване на купувачи. 

 синдикът изчаква приключване на съдебни дела за попълване масата на 

несъстоятелността, за да пристъпи към осребряване на имуществото. 

 обжалване актове на съда по несъстоятелността пред САС, където 

производствата протичат по-бавно.  

 липса на активност от страна на кредиторите. 

 продължително бездействие на синдика, мотивиращо съда да го 

освободи и замени с друг 

След законодателната промяна от ДВ бр. 105/2016 г. синдикът не може да 

премине директно към продажба чрез пряко договаряне, когато не са се явили 
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купувачи и е изчеран редът по чл. 717 и сл. от ТЗ. Налага се провеждане отново 

на събрание на кредиторите, за да вземе то решение за продажба чрез пряко 

договаряне или чрез посредник. Обикновено събранието на кредиторите в тези 

случаи приема и решение за нова оценка, което отнема време. 

Забавяне при производствата по несъстоятелност причинява и процедурата 

по предаване на платежните ведомости в НОИ по реда на чл. 5, ал. 10 от КСО, 

задължителна преди заличаване на търговеца. В много случаи несъстоятелният 

търговецът не е предоставил на синдика платежните ведомости, а той от своя 

страна е в невъзможност да изпълни задължението да ги предаде на НОИ. 

Предаването на ведомостите е задължително условие за постановяване на 

решението за заличаваане на търговеца и приключване на несъстоятелността. 

Делата, по които са постановени решения по чл.630, ал.1 от ТЗ, естествено 

не могат да бъдат приключени в тримесечен срок от образуването им. Същото се 

отнася и до производствата, по които е постановено решение по чл. 632, ал.1 от 

ТЗ /производството е спряно/ ;  такива решения са постановени по 11 броя дела  

през 2017 година  / за сравнение : по 11 броя дела през 2016 година; по 17 броя 

дела през 2015 година/.  

 

В тази връзка, исканията на Административните ръководители да се 

прецизират статистическите формуляри досежно отчета на делата за 

несъстоятелност, намериха своето разрешение след решението на ВСС по 

Протокол № 5/28.01.2016 г. / т. 79/, съгласно което отчитането на делата по 

несъстоятелност като приключили да става до постановяване на първото по 

делото решение. Това Решение не е отменено и отчитането на горните дела и 

през 2017 година е съобразено с него. 

С горецитираното Решение на ВСС за 2015 година бе изменена методиката 

за отчитане продължителността на първоинстанционните граждански дела, като 

бе постановено отчитането да започва от датата на насрочване на първото 

открито съдебно заседание. Този подход за 2016 г. е изоставен и съобразно 

получените на 19.01.2017 г. указания от ВСС, отчитане продължителността на 

първоинстанционните граждански дела е съобразявана от датата на образуване 

на делото до решаването му по същество / респ. до прекратяването му/ и 

обявяването на съдебния акт в срочната книга, като периодите на спиране на 

делата / ако е имало такива/ са изключвани от продължителността. 

От общо свършените през отчетния период 181 броя 

първоинстанционни граждански и търговски дела, по 152 броя са 

постановени съдебни актове по същество, 29 броя дела са прекратени. 

Преобладаващата част от търговските дела се отличават с фактическа и 

правна сложност, а  по част по тях - производствата по несъстоятелност - се 

постановяват множество съдебни актове. 

През отчетния период на 2017 г. са констатирани и ред 

първоинстанционни граждански производства, които също бележат фактическа 

и правна сложност. 

Горното обуславя и удължаването на сроковете за разглеждането и 

приключването им. 
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Б / ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ  НАКАЗАТЕЛНИ  ДЕЛА : 

 

През 2017 година в Окръжен съд-Монтана са постъпили общо 267 

бр.първоинстанционни наказателни дела, от които  55 броя наказателни 

дела от общ характер;  182 броя частни наказателни дела; 1 брой нах.дело и 

29 броя частни наказателни дела – разпити. През 2017 г. няма дела, които да 

са били внесени от прокуратурата повторно . От тези 55 бр. НОХД, 1 дело е 

било върнато за ново разглеждане и е било образувано под нов номер. 
 

За сравнение : 
 

През 2016 година в Окръжен съд-Монтана са постъпили общо 216 

бр.първоинстанционни наказателни дела, от които  47 броя наказателни дела от 

общ характер; 141 броя частни наказателни дела; 0 броя нах.дела и 28 броя 

частни наказателни дела – разпити. През 2016 г. няма НОХДела, които да са 

били внесени от прокуратурата повторно и да са били образувани под нов номер 

след прекратяване на съдебното производство. 

 

 За сравнение: 

 

През 2015 година в Окръжен съд-Монтана са постъпили общо 178 

бр.първоинстанционни наказателни дела, от които  37 броя наказателни дела от 

общ характер / в това число 2 бр. дела – повторно внесени и образувани под нов 

номер, след прекратяване на съдебното производство/; 117 броя частни 

наказателни дела; 0 броя нах.дела и 24 броя частни наказателни дела – разпити. 

 

Както бе посочено и по-горе, постъпленията на наказателни дела от 

общ характер дела за отчетната година възлизат на 55 броя дела или налице 

е увеличение в сравнение с 2016 година /47 бр.нохдела/ и с 2015 година / 37 бр. 

нохдела/. 

Въпреки, че през последните години  броят на тези дела да се увеличава 

непрекъснато, все пак брот им не е голям, което е обяснимо с факта на 

сравнително нисък ръст на престъпността в региона, доколкото се касае за 

престъпления, делата по които са подсъдни като първа инстанция на окръжен 

съд. 

 

През 2017година  най-голям е броят на постъпилите дела за 

престъпления против стопанството - 16 броя; следват престъпленията 

против дейността на държавните органи и обществените организации - 13 

бр.; престъпления против личността - 9 бр. ;  общоопасни престъпления - 7 

бр.  ; престъпления против собствеността – 5 бр.; престъпления против   

финансовата и данъчна система – 4 бр. 
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За сравнение: 

През 2016 година  най-голям е броят на постъпилите дела за престъпления 

против финансовата, данъчната и осигурителни системи - 15 броя; следват 

престъпленията дейността на държавни органи, обществени организации и лица, 

изпълняващи публични функции– 10 броя ; общоопасните престъпления – 9 бр.; 

престъпления против личнтостта – 8 бр.; престъпления против собствеността – 3 

бр.;  и 2 бр. дела за престъпления против стопанството. 

 

За сравнение: 

През 2015 година  най-голям е броят на постъпилите дела за престъпления 

против личността - 10 броя; следват делата за общоопасни престъпления – 9 

броя; делата за престъпления срещу собствеността – 7 броя; делата за 

престъпления против стопанството – 5 броя;делата за престъпления против 

дейността на държавни органи, обществени организациии и лица, изпълняващи 

публични функции – 4 броя и делата за престъпления против финансовата, 

данъчна и осигурителни системи – 2 бр. 

 

В началото на 2017 година са останали несвършени общо 14 броя 

първоинстанционни наказателни дела -  съответно общо за разглеждане 

първоинстанционните наказателни производства в Окръжен съд Монтана 

са 281 броя /267 броя новообразувани и 14 броя - останали несвършени в 

началото на отчетния период/. 

 

За сравнение: 

В началото на 2016 година са останали несвършени общо 24 броя 

първоинстанционни наказателни дела, от които 19 броя нох.дела,  съответно 

общо за разглеждане първоинстанционните наказателни производства в 

Окръжен съд-Монтана са 240 броя /216 броя новообразувани и 24 броя - 

останали несвършени в началато на отчетния период/. 

 

За сравнение: 

В началото на 2015 година са останали несвършени общо 24 броя 

първоинстанционни наказателни дела, от които 20 броя нох.дела,  съответно 

общо за разглеждане първоинстанционните наказателни производства в 

Окръжен съд-Монтана са 202 броя /178 броя новообразувани и 24 броя - 

останали несвършени в началато на 2012 година/. 

 

Общият брой първоинстанционните наказателни дела за разглеждане през 

отчетната 2017 година е увеличен в сравнение с  2016 година и 2015 година. 

Увеличението и този път се дължи не само на значително по-големия брой ЧНД 

/частно наказателни дела І инстанция – без разпитите/ в сравнение с предходните 

години, но и на по-големия брой внесени обвинителни актове . 
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Общо свършените през 2017 година първоинстанционни наказателни 

производства са  256 , от които  48 броя нох.дела /24 бр.дела са приключили 

с постановяване на присъда; общо 17 броя дела са прекратени поради 

постигнати споразумения по чл.382-384 НПК; 6 броя нохдела са били 

върнати за доразследване и 1 дело е върнато поради неодобрено от съда 

споразумение/. 

От общо свършените през 2017 година 48 нохдела, 38 дела или 79 % са 

приключени в тримесечен срок; от общо свършените 179 броя частни 

наказателни дела /без разпити:/ 178 броя или 99 % са приключени в 

тримесечен срок. 

 

За сравнение: 

Общо свършените през 2016 година първоинстанционни наказателни 

производства са  226 , от които  52 броя нох.дела / 39 бр.дела са приключили с 

постановяване на присъда; общо 9 броя дела са прекратени поради постигнати 

споразумения по чл.382-384 НПК; 4 броя дела са върнати за доразследване/.  

От общо свършените през 2016 година 52 нохдела, 30 дела или 58 % са 

приключени в тримесечен срок; от общо свършените 146  броя частни 

наказателни дела /без разпити:/ 145 броя или 99 % са приключени в тримесечен 

срок. 

 

За сравнение : 

Общо свършените през 2015 година първоинстанционни наказателни 

производства са  178 , от които  38 броя нох.дела. От общо свършените през 2015 

година 38 нохдела – 31 бр. са приключили с постановяване на присъда, 5 бр. дела 

са прекратени поради постигнати споразумения по чл. 382-384 от НПК и 2 бр. 

дела са върнати за доразследване. 

 От общо свършените през 2015 г. 38 бр. нохдела, 17 нох дела или 45% са 

приключени в тримесечен срок; от общо свършените 116 броя частни 

наказателни дела /без разпити:/ 114 броя или 98 % са приключени в тримесечен 

срок. 
 

Причините за отлагане на наказателни дела от общ характер, което води до 
удължаване на времето за приключването им, са обективни - неявяване на 
подсъдими,пострадали и свидетели; загуба на време по издирване на новите им 
адреси – предвид постоянната миграция и неизпълнение на задължението да 
уведомяват съда за новите си адреси и да се регистрират по надлежния ред по 
новото местообитание; липса на специалисти за изпълнение на някои видове 
експертизи и назначаване на експертизи с вещи лица от София, което забавя 
процеса поради ангажираността на същите; несъгласие на страните да бъдат 
приложени разпоредбите на чл.281, ал.5 и чл.282, ал.З НПК; отлагане на 
наказателни дела поради заболявания на подсъдими или техни процесуални 
представители, ангажираност на последните по други дела; назначаване на нови 
съдебни експертизи и събирането на нови доказателства, тъй като  органите на 
досъдебнтото производство не са провели всеобхватно разследване, отлагане при 
условията на чл. 287, ал.З НПК. Отлагането, респ. допуснатото забавяне при 
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разглеждането на нохдела касае предимно такива, които представляват 
фактическа или правна сложност, по които подсъдимите са повече от един или 
се налага събирането на нови доказателства, които не са събрани в хода на 
досъдебното производство. 

Притеснителна е продължаващата тенденция за непълно проведени 

разследвания от органите на досъдебното производство, която налага тежки и 

обхватни съдебни следствия  със събиране на множество нови доказателства и от 

тук – до чести изменения на обвинението и оправдателни присъди или 

преквалифициране на деянията със самата присъда. Все още се наблюдават 

обвинителни актове, чието съдържание не отговаря на изискванията на чл. 246 

от НПК и които обуславят прекратяване на съдебното производство и връщане 

на делата на прокуратурата за изготвяне на нови.  

През 2017г. , както и през 2016 г., се отчита отново  още една причина за 

несвоевременното приключване на първоинстанционните наказателни дела от 

общ характер: образуваните след произнасяне на ВКС по чл. 43,т. 3 от НПК 

дела, по които Окръжен съд Видин не може да образува състав след отводи 

на членовете на този съд. Поради отдалечеността на местоживеенето на 

свидетелите по тези дела / обикновено над 20 свидетеля/ до съда в Монтана, 

преобладаващата част от лицата не се явяват при първото призоваване, 

разчитайки, че делото може да приключи и без тях. Това налага отлагане на 

съдебните заседания, постановяване на глоби за безпричинно неявяване и 

постановяване на принудително довеждане – все фактори, които бавят процеса. 

 

Посочени по-горе данни и конкретно тези, отнасящи се до 

наказателните дела от общ характер, водят на извода, че показателят 

„бързина на наказателното правораздаване”  продължава да се увеличава 

чувствително в последните три години: 79 % са приключилите в 3-месечен 

срок НОХД за 2017 г.   и това е с 21 % повече в сравнение с 2016 г. и 34 % 

повече  в сравнение с 2015  година. Първоинстанционните частни 

наказателни дела традиционно държат срочност на 99 %. 

Част от постъпилите през 2017 г. НОХдела са с голям обем / напр. дело с 

57 тома досъдебно и 5 тома съд. производство/, с фактическа и правна сложност, 

с непълно проведени досъдебни производства. Справедливостта обаче изисква 

да се посочи, че през отчетната година има и общо 17 бр. споразумения, които не 

отнемат много от времето на съда по приключването им. 

Констатират се все още случаи, макар и малко,  на забава при изготвяне на 

мотивите към първоинстанционните присъди. Касае се до единични случаи и до 

обективни причини за забавите / по обемни дела и дела с фактическа и правна 

сложност/. В тази връзка, в настоящия доклад, не може да бъде отминат и факта, 

че голяма част от обвинителните актове продължават да постъпват в съда, без 

тезите в тях да са обосновани достатъчно от събраните на досъдебното 

производство доказателства. Причина за това вероятно се крие и в кратките 

процесуални срокове за произнасяне на прокурора преди внасяне на делото в 

съда. Това налага провеждането на обхватни съдебни следствия: за събиране на 

ред нови доказателства и назначаване на експертизи, за заплащането на които 
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органът по разследването пести пари, а без тези експертизи делата не могат да се 

решат в съответствие с изискванията на закона. Това също води до 

невъзможност част от НОХД да приключват в тримесечните срокове.  

 

От общо свършените през 2017 година 48 броя наказателни дела от 

общ характер по 24 броя за постановени присъди; общо 24 броя са 

прекратените производства /17 броя - прекратени при условията на чл.382-

384 НПК; 6 броя нох.дела са прекратени и върнати за доразследване; 1 бр. 

нохдела е прекратено, тъй като внесеното в съда споразумение по чл.382 от 

НПК не е поддържано от подсъдимия/. 

 

 

За сравнение: 

От общо свършените през 2016 година 52 броя наказателни дела от общ 

характер по 39 броя са постановени присъди; 9 броя са прекратени поради 

постигнати споразумения при условията на чл.382-384 НПК; 4 броя нох.дела са 

прекратени и върнати за доразследване. 

 

За сравнение : 

От общо свършените през 2015 година 38 броя наказателни дела от общ 

характер по 31 броя за постановени присъди; 5 броя - прекратени при условията 

на чл.382-384 НПК; 2 бр. нох.дела са прекратени и върнати за доразследване. 

 

 

Видно е от горните данни, че броят на наказателните производства 

/нохделата/, прекратени при условията на чл.382-384 НПК / по 

споразумение/ се увеличава почти двойно всяка следваща година в 

сравнение с 2015 и 2016 година. 

 

 При наличните данни за 6 броя върнати за доразследване НОХД през 

2017 г., 4 броя върнати за доразследване дела за 2016 година , 2 броя прекратени 

и върнати на прокурора нохдела за 2015 година и 3 броя за 2014 година, не може 

да се направи категоричен извод за качеството на работата на органите на 

досъдебното производство по дела за престъпления, подсъдни като първа 

инстанция на Окръжния съд, но е факт, че броят им продължава да се 

увеличава и съставлява 11,11 % от внесените в съда обвинителни актове за 

2017 г. 

 

През 2017 година са постановени общо 41 присъди - 38 осъдителни и 3 

оправдателни; осъдени са 39 лица, а 3 лица са оправдани. 

 

За сравнение: 

През 2016 година са постановени общо 48 присъди - 46 осъдителни и 2 

оправдателни; осъдени са 52 лица, а 2 лица са оправдани. 
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За сравнение: 

През 2015 година са постановени общо 36 присъди - 34 осъдителни и 2 

оправдателни; осъдени са 46 лица, а 2 лица са оправдани. 

 

През 2017 година са постановени и влезли в сила общо 29 присъди, от 

които 28 бр. осъдителни и 1 бр. оправдателна. От осъдителните присъди – 1 

бр. е по дело със значим обществен интерес – по чл. 354а, ал.2 във вр. с ал. 1 

от НК 

 

За сравнение: 

През 2016 година са постановени и влезли в сила общо 23 присъди, от 

които всичките 23 бр. осъдителни. 

 

За сравнение: 

През 2015 година са постановени и влезли в сила през тази година общо 

22 присъди, от които 20 осъдителни и 2 оправдателни. 

 

Причините за постановените оправдателни присъди се съдържат в 

разпоредбата на чл.304 НПК . 

 

През 2017 година са влезли в сила общо 42 присъди, от които 39 

осъдителни и 3 оправдателни присъди. Една от  постановените и влязла в 

сила присъди е по дела със значим обществен интерес – по чл. 354а, ал.2 във 

вр. с ал. 1 от НК. 

 

За сравнение: 

През 2016 година са влезли в сила общо 35 присъди, от които 33 

осъдителни и 2 оправдателни присъди; няма присъди по дела със значим 

обществен интерес . 

 

За сравнение: 

През 2015 година са влезли в сила общо 26 присъди, от които 23 

осъдителни и 3 оправдателни присъди. Няма постановени присъди по дела със 

значим обществен интерес.   

 

Броят на останалите несвършени наказателни дела от общ характер в края 

на 2017 година е увеличен в сравнение с този брой в края на 2016 година и 

сравнение с този в края на 2015 година , като това се дължи на същите причини, 

довели до забавяне разглеждането на дела от този вид в Окръжен съд-Монтана 

през 2017 година, както и на обстоятелството, че част от тях са постъпили в края 

на отчетния период. 

 

В края на 2017 година са останали несвършени 21 броя нох.дела,  /в 

края на 2016 година тази брой е възлизал на 14 броя  нох.дела; в края на 2015 

година  - 19 бр.нох.дела/. 
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През 2017 г. са постъпили общо 35 бр. искания за прилагане на СРС от 

различни заявители. 

Дадени са общо 26 броя разрешения за използване на СРС; в резултат 

на прилагани специални разузнавателни средства са изготвени и предадени 

на органа, дал разрешението,  6 броя ВДС. По едно разрешение е постановен 

частичен отказ. По 9 бр. искания е отказано прилагането на СРС. 

 

За сравнение: 

През 2016 година са дадени общо 25 броя разрешения за използване на 

СРС; в резултат на прилагани специални разузнавателни средства са изготвени и 

предадени на органа, дал разрешението  -  5 броя ВДС. По едно разрешение е 

постановен частичен отказ, а по 14 искания са постановени откази за прилагане 

на СРС. 

 

За сравнение: 

През 2015 година са дадени общо 20 броя разрешения за използване на 

СРС; в резултат на прилагани специални разузнавателни средства са изготвени  и 

предадени на органа, дал разрешението  - 8 броя ВДС. 4 бр. искания по ЗСРС не 

са били уважени. 

 

В/ ВЪЗЗИВНИ  ГРАЖДАНСКИ  ПРОИЗВОДСТВА: 

 

През 2017 година в Окръжен съд-Монтана са постъпили общо 548 

бр.въззивни граждански и въззивни частни граждански дела, от които 401 

броя въззивни граждански дела и 147 броя въззивни частни граждански 

дела. 

Общият брой на останалите несвършени в началото на 2017 година 

дела от тези видове са 28 броя или общо въззивните граждански 

производства за разглеждане от този вид са 576 броя плюс 1 бр.- въззивно 

гражданско дело, продължаващо под същия номер. 

 

За сравнение: 
 

През 2016 година в Окръжен съд-Монтана са постъпили общо 387 

бр.въззивни граждански и въззивни частни граждански дела, от които 273 броя 

въззивни граждански дела и 114 броя въззивни частни граждански дела. 

Общият брой на останалите несвършени в началото на 2016 година дела от 

тези видове са 44 броя или общо въззивните граждански производства за 

разглеждане от този вид са 431 броя. 

 

За сравнение: 

През 2015 година в Окръжен съд-Монтана са постъпили общо 372 

бр.въззивни граждански и въззивни частни граждански дела, от които 257 броя 
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въззивни граждански дела и 115 броя въззивни частни граждански дела. 

Общият брой на останалите несвършени в началото на 2015 година дела от 

тези видове са 29 броя или общо въззивните граждански производства за 

разглеждане от този вид са 401 броя. 

 

През отчетния период общият брой на новообразуваните въззивни 

граждански производства, съответно броят на делата за разглеждане е 

значително по-висок от този, отчетен за  2016  и 2015 година. Касае се за дела, 

които представляват фактическа и правна сложност, тъй като е голям броят на 

атакувани по реда на въззивното обжалване решения на първостепенните 

съдилища, свързани с вещни искове или такива, постановени в делбени 

производства. 

През 2017 година в сравнение с 2016 и 2015 години броят на образуваните  

второинстанционните частни граждански дела също се е увеличил сериозно. 

 

 

През 2017 година са приключени общо 539 бр. въззивни граждански 

производства  и по-конкретно : 398 въззивни граждански дела и 141 бр. 

въззивни частни граждански дела. 

 

За сравнение: 

През 2016 година са приключени общо 403 бр. въззивни граждански 

производства  и по-конкретно : 289 въззивни граждански дела и 114 бр. въззивни 

частни граждански дела. 

 

За сравнение: 

През 2015 година са приключени общо 357 бр. въззивни граждански 

производства  и по-конкретно : 242 въззивни граждански дела и 115 бр. въззивни 

частни граждански дела. 

 

 

Преобладаващата част от делата и за трите години са приключили с 

постановяване на съдебен акт по същество, като бързината на правораздаването 

при разглеждането на въззивни граждански дела /без въззивни частни 

граждански дела/ е следната : за отчетната 2017 година - 92% от свършените 

дела са приключени в тримесечен срок ; през 2016 година - 85%; през 2015 

година - 89 %. Процентът е по-висок  в сравнение с този от 2016 и 2015 г. и 

следва да бъде отчетен положително, още повече като се има предвид, че краят 

на тримесечния инструктивен срок за приключване на производствата е свързан 

и с времето до постановяване на съдебния акт по делото. 

 

Още от 2016 г. в Окръжен съд Монтана няма въззивни граждански дела, 

разглеждани при условията на §2, ал.1 и 2 ПЗР на ГПК /в сила от 01.03.2008 г./ - 

по реда на ГПК /отм./  
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Високият процент на приключени в тримесечен срок въззивни граждански 

дела се дължи на  стриктното приложение на разпоредбата на чл.266, ал.1 ГПК 

от съдиите от гражданското отделение на Окръжен съд Монтана и основно с 

работата на всеки  съдия-докладчик и на съдебните деловодители по 

конкретното дело, свързана със своевременното отстраняване на пречки за 

движението и приключването на делата. 

 

Останалите несвършени в края на отчетния период въззивни 

граждански производства са 29 броя, като в преобладаваща  си част това са 

дела, постъпили  в края на отчетния период, поради което е било невъзможно 

приключването им  в рамките на 2017 година ; съответно такива, приети за 

решаване  през месец декември 2017 година, актовете по които са постановени в 

предвидените в ГПК срокове през месец януари 2018 година.    

 

За сравнение : 

Броят на останалите несвършени в края на 2016 година въззивни 

граждански производства е 25 броя.   

Общият брой на останалите несвършени в края на 2015 година въззивни 

граждански производства е  41 броя. 

 

 

От общо приключените през 2017 година 398 броя въззивни 

граждански дела /без въззивни частни граждански дела/ по 243 от тях 

актовете на първоинстанционните съдилища са оставени в сила; 26 са 

отменените отчасти съдебни актове; 54 решения са отменени изцяло и е 

постановено ново решение от въззивния съд; 18 решения са обезсилени; 57 

бр. въззивни граждански дела са прекратени. 

 

За сравнение: 

От общо приключените през 2016 година 289 броя въззивни граждански 

дела /без въззивни частни граждански дела/ по 128 от тях актовете на 

първоинстанционните съдилища са оставени в сила; 49 са изменените отчасти 

съдебни актове; 69 решения са отменени изцяло и е постановено ново решение 

от въззивния съд; 17 решения са обезсилени; 26 бр. въззивни граждански дела са 

прекратени. 

 

За сравнение: 

От общо приключените през 2015 година 242 броя въззивни граждански 

дела /без въззивни частни граждански дела/ по 104 от тях актовете на 

първоинстанционните съдилища са оставени в сила; 39 са изменените отчасти 

съдебни актове; 45 решения са отменени изцяло и е постановено ново решение 

от въззивния съд; 7 решения са обезсилени; 47 бр. въззивни граждански дела са 

прекратени. 
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Горните данни сочат на извод, че за пръв път през 2017 година общият 

брой на отменените изцяло, отменените отчасти и обезсилени съдебни 

решения по граждански дела на районните съдилища, прекратените 

въззивни производства  е по-малък  и то значително от броя на 

потвърдените решения на районните съдилища от съдебния окръг.  

 

 

Оставени в сила решения на районните съдилища в съдебен окръг Монтана 

по граждански дела 

 

Година / Районен съд 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Районен съд – 

Монтана 
38,82% 45,40% 34,32% 

Районен съд – Лом 45,28% 38,89% 73,17% 

Районен съд - 

Берковица 
55,88% 48,78% 38,63% 

 

 

При анализа на горната таблица се установява, че през 2017 г., при 

обжалавни  134 решения по граждански дела – 46 решения или 34.32% са 

потвърдените решения на съдии от РС Монтана; при обжалвани 246 

решения на съдии от РС Лом – 180 решения или 73.17 % са потвърдени; при 

обжалвани 44 решения на съдии от РС Берковица – 17 решения или 38.63 % 

са потвърдени.  

Горните цифри налагат математическия извод за най-добро качество 

на гражданското правораздаване на съдиите от Районен съд гр. Лом. 

Процентът на оставените в сила първоинстанционни решения обаче е 

неоправдано нисък, вкл. и за РС Лом, където за 2017 г. процентът на 

потвърдените дела се е указал висок инцидентно - в резултат на множество 

обжалвани действия на съдия изпълнителя по стари изпълнителни дела, 

намерени при нарочна проверка от специална Комисия на МОС, направена 

по реда на чл. 86, ал.1, т. 6 от ЗСВ. 

 

За сравнение: 

През 2016 г. при обжалвани  174 решения по граждански дела - 79 

решения или 45.40 % са потвърдените решения на съдии от РС-Монтана; при 

обжалвани 72 решения на съдии от Ломския районен съд - 28 решения  или 38.89 

% са потвърдените решения; при обжалвани 41 решения по граждански дела на 

съдии от Берковски районен съд - 20 решения или 48.78 % са потвърдените 

решения. Горните данни налагат извод за най-добро качество на гражданското 

правораздаване на съдиите от Берковския районен съд за отчетната 2016 г.  
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За сравнение: 

През 2015 г., при обжалвани 152 решения по граждански дела – 59 

решения или 38,82% са потвърдените решения на съдии от РС Монтана; при 

обжалвани 53 решения на съдии от ЛРС – 24 решения или 45.28% са 

потвърдени; при обжалвани 34 решения по граждански дела на съдии от 

РСБерковица -  19 решения или 55.88 % са потвърдени. 

 

В случаите на отмяна или частична отмяна на актовете по 

първоинстанционни граждански дела, или обезсилването им, се касае до 

неправилно приложение на материалния закон, на произнасяния по непредявени 

искови претенции или на произнасяния по същество по недопустими искови 

претенции. Налице са все още случаи, при които  първоинстанционния съдебен 

акт е оставен в сила като правилен, но единствено  по резултат: - в такива случаи 

в решението на първостепенния съд не са изложени каквито и да е правни 

съображения, а дори и фактическа обстановка.  

 

Изводите за качеството на гражданското правораздаване в районните 

съдилища на съдебния окръг са направени въз основа на статистическата 

справка, отразяваща резултатите от въззивното обжалване /без производства, 

образувани по частни жалби/ пред Окръжен съд Монтана само през отчетната 

2017 година, без претенция, че всички решения по въззивни граждански дела са 

влезли в сила и това са окончателните резултати за качеството на постановените 

от районните съдии съдебни актове. Броят на потвърдените, отменените изцяло 

или отчасти съдебни актове и на обезсилените такива не съвпада с резултатите, 

отразени в отчетните доклади на районните съдилища. В тези доклади са 

отразявани резултатите от обжалване по всички върнати през отчетния период 

дела, вкл. и дела, решенията по които са  атакувани пред Върховен касационен 

съд.  
 

 

 

Г/ ВЪЗЗИВНИ  НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА :  

 
 

През 2017 година в Окръжен съд Монтана са постъпили общо 141 броя 

въззивни наказателни дела, от които 65 броя въззивни наказателни дела от 

общ и частен характер /преобладаващата част са внохдела/ и 76 броя 

въззивни частни наказателни дела. 
 

За сравнение: 

През 2016 година в Окръжен съд Монтана са постъпили общо 114 броя 

въззивни наказателни дела, от които 62 броя въззивни наказателни дела от общ и 

частен характер /преобладаващата част са внохдела/ и 52 броя въззивни частни 

наказателни дела. 
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За сравнение: 

През 2015 година в Окръжен съд-Монтана са постъпили общо 101 броя 

въззивни наказателни дела, от които 54 броя въззивни наказателни дела от общ и 

частен характер /преобладаващата част са внохдела/ и 47 броя въззивни частни 

наказателни дела. 

 

 

Останалите несвършени в началото на 2017 година въззивни 

наказателни производства са общо 24 броя или общият брой на дела за 

разглеждане от тези видове е 165 броя. 

 

За сравнение: 

Останалите несвършени в началото на 2016 година въззивни наказателни 

производства са общо 25 броя или общият брой на дела за разглеждане от тези 

видове е 139 броя. 

Останалите несвършени в началото на 2015 година въззивни наказателни 

производства са общо 34 броя или общият брой на дела за разглеждане от тези 

видове е 135 броя. 

 

През 2017 година са приключени общо 152 бр. въззивни наказателни 

производства, от които 74 въззивни наказателни дела от общ и частен 

характер /преобладаваща част са внохдела/ и 78 бр. второинстанционни 

частни наказателни дела.  

  

За сравнение: 

През 2016 година са приключени общо 115 бр. въззивни наказателни 

производства, от които 58 въззивни наказателни дела от общ и частен характер 

/преобладаваща част са внохдела/ и 57 бр. второинстанционни частни 

наказателни дела. 

 

За сравнение: 

През 2015 година са приключени общо 110 бр. въззивни наказателни 

производства, от които 64 въззивни наказателни дела от общ и частен характер 

/преобладаваща част са внохдела/ и 46 бр. второинстанционни частни 

наказателни дела. 

 

В тримесечен срок през 2017 година са приключени 68 % от 

въззивните наказателни дела от общ и частен характер и  92 % от 

второинстанционните частни наказателни дела. 

 

За сравнение: 

В тримесечен срок през 2016 година са приключени 59% от въззивните 

наказателни дела от общ и частен характер и  91 % от второинстанционните 

частни наказателни дела.   
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За сравнение: 

В тримесечен срок през 2015 година са приключени 58% от въззивните 

наказателни дела от общ и частен характер и  83 % от второинстанционните 

частни наказателни дела.   

  Отчитаното след 2015 година значително намаление на срочността на 

приключване на въззивните наказателни дела е обяснимо с влизането в сила на 

новата ал. 2 на чл. 329 от НПК / ДВ бр. 42/2015 г./, която изисква вече 

задължително явяване в съдебно заседание на подсъдимия пред въззивния съд по 

дела с обвинение за тежко престъпление. Подсъдимите с тежки обвинения или 

съзнателно не се явяват в съдебно заседание пред въззивния съд, или не обръщат 

достатъчно внимание на дадените им указания в призовките в тази насока, което 

налага отлагане на откритите съдебни заседания пред въззивния съд с изменение 

на мерките им за неотклонение в по-тежки или постановяване на принудително 

довеждане. Макар и редки, налице са и случаи на ненаписани въззивни съдебни 

решения в тримесечния срок, което също влияе върху бързината на 

наказателното правораздаване по въззивни наказателни дела. Строгото 

прилагане на дисциплиниращите мерки по НПК от страна на съдиите от 

наказателното отделение на Окръжния съд води до тенденция за значително 

увеличение на процента свършени в тримесечен срок въззивни наказателни дела, 

съпоставяйки данните от 2015 г. до 2017 г. 

 

Общият брой на останалите несвършени в края на 2017 година 

въззивни наказателни производства е 13 броя,  като това са дела, които са 

постъпили  в края на отчетния период; 

 

За сравнение: 

Общият брой на останалите несвършени в края на 2016 година въззивни 

наказателни производства е 24 броя. 

 

За сравнение: 

Общият брой на останалите несвършени в края на 2015 година въззивни 

наказателни производства е 25 броя. 

         

От общо свършените през 2017 година 74 броя въззивни наказателни 

дела /без въззивни частни наказателни дела/ са потвърдени присъдите по 46 

бр.дела; 4 присъди са отменени изцяло, а делата върнати за ново 

разглеждане на първоинстанционните съдилища; няма дела, чийто присъди 

да са отменени изцяло и да е постановена нова присъда от въззивния съд ; 

по 6 дела наказанието е намалено; по 13 дела първоинстанционните 

присъди са изменени в наказателната им част; 5 въззивни наказателни дела 

са прекратени.  

50 % от обжалваните и протестирани присъди на РС-Монтана са 

потвърдени; 50 % от обжалваните и протестирани присъди на Ломския 

районен съд са потвърдени и 68,75 % от обжалваните присъди на Берковски 

районен съд са потвърдени. 
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За сравнение: 

От общо свършените през 2016 година 58 броя въззивни наказателни 

дела /без въззивни частни наказателни дела/ са потвърдени присъдите по 40 

бр.дела; 4 бр. присъди са отменени изцяло, а делата върнати за ново разглеждане 

на първоинстанционните съдилища; 2 бр. присъди са отменени изцяло и е 

постановена нова присъда от въззивния съд ; по 5 дела наказанието е намалено; 

по 1 дело – увеличено; по 4 дела първоинстанционните присъди са изменени в 

наказателната или гражданската им части; 2 въззивни наказателни дела са 

прекратени.  

80 % от обжалваните и протестирани присъди на РС-Монтана са 

потвърдени; 57,69 % от обжалваните и протестирани присъди на Ломския 

районен съд са потвърдени и 66,67 % от обжалваните присъди на Берковски 

районен съд са потвърдени. 

 

 

За сравнение: 

От общо свършените през 2015 година 64 броя въззивни наказателни 

дела /без въззивни частни наказателни дела/ са потвърдени присъдите по 50 

бр.дела; 4 бр. присъди са отменени изцяло, а делата върнати за ново разглеждане 

на първоинстанционните съдилища; 3 бр. присъди са отменени изцяло и е 

постановена нова присъда от въззивния съд ; по 5 бр. дела присъдите са 

изменявани досежно размера на наказанията, приложението на института на 

„условното осъждане” или е постановявана промяна на присъдите в 

гражданските им части; 2 бр. въззивни наказателни дела еа прекратени.  

82.76 % от обжалваните и протестирани присъди на РС-Монтана са 

потвърдени; 80 % от обжалваните и протестирани присъди на Ломския районен 

съд са потвърдени и 63.64 % от обжалваните присъди на Берковски районен съд 

са потвърдени. 

 

Резултатите от качеството на постановените от Районните съдилища 

присъди нагледно е представено в следната таблица: 

 

Потвърдени присъди на районните съдилища в съдебен окръг Монтана по 

наказателни дела 

 

Година / Районен съд 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Районен съд – 

Монтана 
82,76% 80% 50% 

Районен съд – Лом 80% 57,69% 50% 

Районен съд - 

Берковица 
63,64% 66,67% 68,75% 
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Съпоставяйки данните от нея, качеството на наказателното 

правораздаване през отчетната 2017 година е най-добро в Берковския 

районен съд, като се наблюдава постепенно покачване на процентите 

потвърдени присъди в сравнение с 2016 и 2015 г. И този резултат е 

постигнат въпреки високото натоварване на съдиите от този съд в резултат 

на работата при наполовина зает щат. 

Качеството на наказателното правораздаване на съдиите от Ломски 

районен съд  и тези от Районен съд Монтана обаче бележи устойчиво и 

значително намаляване в сравнение с 2016 и 2015 години. Намалението на 

процента потвърдени присъди на тези две съдилища проследователно през 

всяка изминала година е неприемливо и необосновано.  

 

Изводите относно качеството на наказателното правораздаване през 2017 г. 

в отделните Районни съдилища на съдебния окръг са направени изцяло на базата 

на статистическата таблица, показваща отчета за работа по въззивните 

наказателни дела / без частни такива/ на Окръжен съд Монтана. Беседваните 

проценти се различават от данните, посочени в тази връзка от първостепенните 

съдилища, тъй като в коментираната таблица липсва информация за 

постановените касационни решения / там, където касационно обжалване е било 

допустимо/, както и за решенията за възобновяване на наказателни дела за 

цялата 2017 година. При наличните данни за резултите от направените искания 

за възобновяване на влезлите в сила въззивни съдебни актове по наказателни 

дела за 2017 г., съдържащи се в справките за дейността на съдиите от 

наказателното отделение на МОС, са налични данни само за 4 бр. възобновени 

наказателни производства и 5 бр. такива, по които искането за възобновяване не 

е било уважено. Въпреки тази допълнителна информация, не е възможно при 

сега съществуващата методика на отчитане да се направи точно справка за 

качеството на наказателното правораздаване на първоинстанционните съдилища 

на съдебния окръг. 

 

/Подробно брой и вид на останалите несвършени в началото на отчетния 

период дела; свършените дела от всички видове; спазването на инструктивния 

тримесечен срок; брой на останалите несвършени дела в края на отчетния период 

дела в Окръжен съд.Монтана са отразени в нарочна таблица , приложена към 

настоящия доклад/. 

 

Както бе посочено и по-горе, общият брой на свършените дела  в 

Окръжен съд Монтана през 2017 година е 1128 броя; през 2016 година е 978 

броя дела; през 2015 година е 899 броя дела. 
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Видно е от приложената към доклада таблица, че бързината на 

правораздаването като цяло през отчетния период е завишена с 6 % в 

сравнение  с тази през 2016  и 2015 година. През 2017 година 91 % от 

свършените дела са приключени в тримесечен срок; през 2016 година - 85 %; 

през 2015 година - 85 % от свършените дела са приключени в тримесечен срок, 

като в този срок влизат и предвидените в ГПК и НПК срокове за постановяване 

на съдебните актове. Повишена е срочността при всичкивидове разглеждани от 

Окщръжния съд съдебни производства. 

 

Решените дела от всеки съдия в Окръжен съд-Монтана дела през отчетната 

2017 година са отразени в приложените към доклада справки /в броя на 

решенията по граждански дела са включени и решенията по фирмени дела, без 

тези за промени във вписани обстоятелства, които са общо 61 броя за отчетната 

2017 година/. 
 

Д/ БРОЙ И ВИДОВЕ СВЪРШЕНИ ДЕЛА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА – ПО 

СЪДИИ; ПРОЦЕНТ НА НАТОВАРЕНОСТ И СПРАВКА ЗА 

НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ ОТ ОКРЪЖЕН СЪД МОНТАНА ПО 

СИНС: 
 

Съдия Милена Бранкова - Председател на Окръжен съд-Монтана  през 

2017 година е приключила общо  98 бр. дела от всички видове - 96 бр. 

наказателни дела от всички видове, от които 11 бр. НОХД, 64 бр. частни 

наказателни дела и 21 бр.въззивни /нохдела, нчхдела, нахдела и частни / 

наказателни дела.  Приключила е и 2 бр. въззивни граждански дела / дела, по 

които съдиите от Окръжен съд Монтана са постановили отводи и материалите са 

изпратени за определяне на друг равен по степен съд/. 

Съгласно Правилата за натовареност на съдиите, приети от ВСС и 

Вътрешните правила за натовареност на МОС, съдия БРАНКОВА, като 

Административен ръководител, е била с 65 % натовареност. Справката и за 

натовареност по СИНС за 2017 г. сочи на индекс от 105,46 пункта. 

 

Съдия Аделина Троева- зам.-председател на Окръжен съд Монтана е 

приключила през 2017 година общо 80 бр.дела от всички видове, от които 73 

бр.граждански, търговски дела, въззивни граждански, частнограждански и 

въззивни частни граждански дела  и общо 7 бр. наказателни дела, от които – 4 

бр. частни нак. дела и 3 бр. въззивни частни наказателни дела / по мярка 

„задържане под стража“ от досъдебното производство/. 

Съгласно Правилата за натовареност на съдиите, приети от ВСС и 

Вътрешните правила за натовареност на МОС, съдия ТРОЕВА, като Заместник 

на административния ръководител, е била с 85 % натовареност. Справката и за 

натовареност по СИНС за 2017 г. сочи на индекс от 84,43 пункта. 
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Съдия Надя Иванова е приключила през 2017 година общо 98 дела от 

всички видове, от които общо 89 бр. граждански, търговски дела, въззивни 

граждански, частнограждански и въззивни частни граждански и фирмени дела и 

общо 9 бр.частни наказателни и въззивни частни наказателни дела / по мярка 

„задържане под стража“ от досъдебното производство/. 

Съгласно Правилата за натовареност на съдиите, приети от ВСС и 

Вътрешните правила за натовареност на МОС, съдия ИВАНОВА е била със 

100% натовареност. Справката и за натовареност по СИНС за 2017 г. сочи на 

индекс от 77,32 пункта. 

 

Съдия Людмила Драгомирова - е приключила през 2017 година общо 88 

дела от всички видове, от които 85 броя граждански, търговски дела, въззивни 

граждански, частнограждански и въззивни частни граждански дела и фирмени 

дела и 3 бр. въззивно частно наказателни и частно наказателни дела / по мярка 

„задържане под стража“ от досъдебното производство/. 

Съгласно Правилата за натовареност на съдиите, приети от ВСС и 

Вътрешните правила за натовареност на МОС, съдия ДРАГОМИРОВА е била 

със 100% натовареност. Справката и за натовареност по СИНС за 2017 г. сочи 

на индекс от 86,93 пункта. 

 

Съдия Диана Кузманова - е приключила през 2017 година общо 56 

бр.дела от всички видове, от които 2 броя  фирмени дела и 54 бр. наказателни 

дела от всички видове, от които 7 бр. НОХД, 19 бр. въззивни нохдела, 

нчхдела,въззивни адм. дела и въззивни чнд и 28 бр. частни наказателни дела. 

Съгласно Правилата за натовареност на съдиите, приети от ВСС и 

Вътрешните правила за натовареност на МОС, съдия КУЗМАНОВА е била със 

100% натовареност. Справката и за натовареност по СИНС за 2017 г. сочи на 

индекс от 60,17 пункта. Индексът за натовареност е получен при отсъствие 

на съдията от работа през 2017 г. в продължение на три месеца и половина. 

 

Съдия Маргарита Петкова е приключила през 2017 година общо 71 бр. 

дела от всички видове, от които 67 бр. граждански, търговски, въззивни 

граждански , частнограждански и въззивни частни граждански дела, фирмени 

дела и  4 бр. въззивни частни наказателни и частни наказателни дела / по мярка 

„задържане под стража“ от досъдебното производство/.   

Съгласно Правилата за натовареност на съдиите, приети от ВСС и 

Вътрешните правила за натовареност на МОС, съдия ПЕТКОВА е била със 

100% натовареност. Справката и за натовареност по СИНС за 2017 г. сочи на 

индекс от 67,38 пункта. Индексът за натовареност е получен до 30.11.2017 г., 

след което съдията е пенсионирана. 

 

Съдия Светла Станимирова е приключила през 2017 година общо 84 бр. 

дела от всички видове, от които 81 граждански, търговски, въззивни 

граждански , частнограждански и въззивни частни гражднски дела, фирмени 

дела и 3 бр. въззивни частни наказателни и частни наказателни дела / по мярка 
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„задържане под стража“ от досъдебното производство/. 

 

Съгласно Правилата за натовареност на съдиите, приети от ВСС и 

Вътрешните правила за натовареност на МОС, съдия СТАНИМИРОВА е била с 

95% натовареност. Справката и за натовареност по СИНС за 2017 г. сочи на 

индекс от 89,56 пункта. 

 

Съдия Олег Софрониев е приключил през 2017 година общо 90 бр. дела 

от всички видове, от които 85 бр. наказателни дела /в това число 16 бр. нохдела; 

41 ЧНД и 28 бр.внох, внчхдела,внахдела и вчндела/ и 5 бр.фирмени дела. 

Съгласно Правилата за натовареност на съдиите, приети от ВСС и 

Вътрешните правила за натовареност на МОС, съдия СОФРОНИЕВ е бил със 

100% натовареност. Справката му за натовареност по СИНС за 2017 г. сочи на 

индекс от 87,74 пункта. 

 

Съдия Костадин Живков през 2017 година е приключил общо 42 бр. 

дела от всички видове, от които 41 бр. наказателни дела / в това число 6 бр. 

НОХдела, 17 бр. ЧНД и 18 бр.внохдела,внчхдела,внахдела и внчдела / и 1 бр. 

фирмено дело.  

Съгласно Правилата за натовареност на съдиите, приети от ВСС и 

Вътрешните правила за натовареност на МОС, съдия ЖИВКОВ е бил с 40% 

натовареност. Справката му за натовареност по СИНС за 2017 г. сочи на индекс 

от 50,99 пункта. 

 

Съдия Аделина Тушева през 2017 година е приключила общо 82 бр. дела 

от всички видове, от които 81 бр. граждански, търговски, въззивни граждански 

и въззивни частно граждански  дела и 1 бр. въззивно частно наказателно дело / 

по мярка за неотклонение „задържане под стража“ от досъдебното 

производство/. 

Съгласно Правилата за натовареност на съдиите, приети от ВСС и 

Вътрешните правила за натовареност на МОС, съдия ТУШЕВА е била със 100% 

натовареност. Справката и за натовареност по СИНС за 2017 г. сочи на индекс 

от 81,09 пункта. 

 

Съдия Елизабета Кралева през отчетната 2017 година е приключила 

общо 84 дела от всички видове, от които  82 бр.граждански дела, търговски 

дела, въззивни граждански, частнограждански, въззивни частни граждански и 

фирмени дела, както и 2 бр. въззивни частно наказателни дела / по мярка за 

неотклонение „задържане под стража“ от досъдебното производство/. 

Съгласно Правилата за натовареност на съдиите, приети от ВСС и 

Вътрешните правила за натовареност на МОС, съдия КРАЛЕВА е била със 

100% натовареност. Справката и за натовареност по СИНС за 2017 г. сочи на 

индекс от 75,79 пункта. 
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Съдия Таня Живкова  през 2017 година е приключила общо 94 дела от 

всички видове, от които 92 бр. граждански дела, търговски дела, въззивни 

граждански, частнограждански, въззивни частни граждански и фирмени дела и  2 

бр. частно наказателно и въззивно частно наказателно дело / по мерки  

„задържане под стража“ от досъдебното производство/.  

Съгласно Правилата за натовареност на съдиите, приети от ВСС и 

Вътрешните правила за натовареност на МОС, съдия ЖИВКОВА е била със 

100% натовареност. Справката и за натовареност по СИНС за 2017 г. сочи на 

индекс от 91,57 пункта. 

 

Съдия Цветан Колев е приключил през 2017 общо 84 дела от всички 

видове, от които 82 бр. наказателни /в това число 8 бр.нохдела, 43 бр. ЧНД и 31 

бр.внох, внчхдела, и вчндела/ и 2 бр. фирмени дела. 

Съгласно Правилата за натовареност на съдиите, приети от ВСС и 

Вътрешните правила за натовареност на МОС, съдия КОЛЕВ е бил със 100% 

натовареност. Справката му за натовареност по СИНС за 2017 г. сочи на индекс 

от 83,07 пункта. 

 

Мл.съдия Калин Иванов е приключил през 2017 г. общо 77 бр. въззивни 

дела, от които 58 бр. въззивни граждански дела: - 45 бр.въззивни граждански 

дела и 13 бр. въззивни частно граждански дела, както и 19 бр. въззивни 

наказателни дела – 11 бр. въззивни наказателни общ, частен и адм. характер и 8 

бр. въззивни частно наказателни дела. 

Съгласно Правилата за натовареност на съдиите, приети от ВСС и 

Вътрешните правила за натовареност на МОС, съдия ИВАНОВ е бил със 100% 

натовареност. Справката му за натовареност по СИНС за 2017 г. сочи на индекс 

от 70,08 пункта. 

 

 

 

Формираният индекс на натовареност на съдиите от Окръжен съд 

Монтана за 2017 година се очертава в интервала от 70 до 110, което според 

чл. 16, ал.1 от Правилата за оценка натовареността на съдиите, приета от 

ВСС, представлява нормална натовареност. 
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Справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани ГРАЖДАНСКИ и ТЪРГОВСКИ дела на 

съдиите от ОКРЪЖЕН СЪД гр. Монтана през 2017 г. 
 

№ 

по 

ред 

Съдия 

/име, презиме, фамилия/ 

РЕШЕНИЯ 

ИНДЕКСИ 

ОБЩО 1 2 3а 3б 3в 4а 4б 4в 4г 5а 5б 5в 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 8г 9а 9б 9в 

 
ОБЩО 72 21 35 7 3 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Милена Цветанова Бранкова 0 
                           

2 Аделина Троева Троева 6 1 3 1 
       

1 
                

3 Надя Иванова Георгиева 11 4 5 
       

1 1 
                

4 Людмила Драгомирова Никова 6 2 2 
 

1 
     

1 
                 

5 Диана Кузманова Йорданова 2 
  

1 1 
                       

6 Маргарита Петкова Давидкова 8 1 5 1 
      

1 
                 

7 Светла Тодорова Станимирова 8 3 4 1 
                        

8 Олег Софрониев Спиров 0 
                           

9 Костадин Стилиянов Живков 0 
                           

10 Аделина Любенова Тушева 8 3 3 1 1 
                       

11 
Елизабета Ангелова Кралева - 

Герасимова 
9 3 5 1 

                        

12 Таня Тончева Живкова 11 4 6 
       

1 
                 

13 Цветан Иванов Колев 0 
                           

14 мл.с. Калин Валентинов Иванов 3 
 

2 1 
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№ 
по 
ред 

Съдия 

/име, презиме, 

фамилия/ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ИНДЕКСИ 

ОБЩО 1 2 3а 3б 3в 4а 4б 4в 4г 5а 5б 5в 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 8г 9а 9б 9в 

 
ОБЩО 45 28 11 0 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Милена Цветанова Бранкова 0 
                           

2 Аделина Троева Троева 6 3 3 
                         

3 Надя Иванова Георгиева 2 1 
        

1 
                 

4 
Людмила Драгомирова 

Никова 
5 1 4 

                         

5 Диана Кузманова Йорданова 1 1 
                          

6 
Маргарита Петкова 

Давидкова 
5 5 

                          

7 
Светла Тодорова 

Станимирова 
4 1 1 

   
1 1 

                    

8 Олег Софрониев Спиров 0 
                           

9 Костадин Стилиянов Живков 0 
                           

10 Аделина Любенова Тушева 7 6 
        

1 
                 

11 
Елизабета Ангелова Кралева - 

Герасимова 
5 3 1 

 
1 

                       

12 Таня Тончева Живкова 4 3 1 
                         

13 Цветан Иванов Колев 0 
                           

14 
мл.с. Калин Валентинов 

Иванов 
6 4 1 

       
1 
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ИНДЕКСИ: 
                        ОКРЪЖНИ СЪДИЛИЩА 

                        За граждански и търговски дела 

                        

                         1. ИЗЦЯЛО ПОТВЪРДЕНО.  

2. НЕДОПУСНАТО до касационно обжалване. 

3. ИЗЦЯЛО ОТМЕНЕНО, ОБЕЗСИЛЕНО или НИЩОЖНО: 

3а - изцяло отменено от горната инстанция и постановен акт по същество или изцяло отменено и върнато за разглеждане; 

3б - изцяло обезсилено и върнато или не за ново разглеждане; 

3в - прогласено изцяло за нищожно, върнато или не за ново разглеждане. 

4. ИЗЦЯЛО ОТМЕНЕНО или ОБЕЗСИЛЕНО   по обективни причини: 

4а - изцяло отменено или обезсилено, поради допуснати  нови доказателства пред въззивната инстанция; 

4б - отказ или оттегляне пред въззивна (касационна) инстанция на ИМ или постигане на спогодба, евентуално медиация  пред въззивна  

(касационна) инстанция или изтекъл срок, който не е бил налице към момента на постановяване на първоинстанционното решение или др.; 

4в - поради заличаване от търговския регистър или приемане на вземането изцяло на ищеца, когато срещу ответника е открито  

производство по несъстоятелност и вземането на ищеца е прието изцяло; 

4г - поради промени в законодателството, най-често обратно действие на закон. 

5. ПОТВЪРДЕНО или недопуснато до касационно обжалване в едната част, ОТМЕНЕНО, ОБЕЗСИЛЕНО или НИЩОЖНО в другата част: 

5а - в другата част отменено от по-горната инстанция и постановен акт по същество или в другата част отменено и върнато за разглеждане; 

5б - в другата част обезсилено  и върнато или не за ново разглеждане; 

5в - в другата част прогласено за нищожно и върнато  за ново разглеждане.  

6. ПОТВЪРДЕНО или недопуснато до касационно обжалване в едната част, ОТМЕНЕНО или ОБЕЗСИЛЕНО в другата част   

по обективни причини: 

6а - поради представяне на нови доказателства пред въззивната инстанция, които са обусловили отмяната или обезсилването; 

6б - отказ или оттегляне пред въззивна (касационна)   инстанция на ИМ или постигане на спогодба, евентуално медиация  

пред  въззивна (касационна) инстанция или изтекъл законов срок, който не е бил налице към момента на постановяване  

на първоинстанционното решение или др.; 

6в - поради заличаване от търговския регистър или приемане на вземането изцяло на ищеца, когато срещу ответника  

е открито производство по несъстоятелност и вземането на ищеца е прието изцяло; 

6г - поради промени в законодателството, най-често обратно действие на закон. 

7. ОТМЕНЕНО, ОБЕЗСИЛЕНО или НИЩОЖНО, в едната част. ОТМЕНЕНО или ОБЕЗСИЛЕНО в другата част по обективни причини:  
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7а - отменено, обезсилено или нищожно от горната инстанция, в едната част и отменено или обезсилено в другата част,  

поради представяне на нови доказателства пред въззивната инстанция, обусловили отмяната или обезсилването; 

7б - отменено, обезсилено или нищожно от горната инстанция, в едната част и отменено или обезсилено в другата част,  

поради: отказ или оттегляне пред въззивна (касационна) инстанция на ИМ, постигане на спогодба, изтекъл срок, който  

не е бил налице към момента на постановяване на обжалваното решение и др.; 

7в - отменено, обезсилено или нищожно от горната инстанция, в едната част и отменено или обезсилено в другата част,  

поради заличаване от търговския регистър или приемане  на вземането на ищеца, когато срещу ответника е открито  

производство по несъстоятелност и вземането на ищеца е прието; 

7г - отменено, обезсилено или нищожно от горната инстанция в едната част и отменено или обезсилено в другата част,  

поради промени в законодателството,  най-често обратно действие на закон. 

8. ПОТВЪРДЕНО или недопуснато до касационно обжалване в едната част. ОТМЕНЕНО, ОБЕЗСИЛЕНО или НИЩОЖНО в другата част.  

ОТМЕНЕНО или ОБЕЗСИЛЕНО в третата част, по обективни причини:  

8а - потвърдено или недопуснато до касационно обжалване  в едната част. Отменено и решено по същество от  

горната инстанция, обезсилено или нищожно в другата част. Отменено или обезсилено в третата част поради представяне  

на нови доказателства пред въззивната инстанция, обусловили отмяната или обезсилването; 

8б - потвърдено или недопуснато до касационно обжалване в едната част. Отменено и решено по същество  

от горната инстанция, обезсилено или нищожно в другата част. Отменено или обезсилено  в третата част, поради:  

отказ или оттегляне пред въззивна (касационна) инстанция на исковата молба, постигане на спогодба пред въззивна  

(касационна) инстанция, изтекъл  срок, който не е бил налице към момента на постановяване обжалваното решение или др.; 

8в - потвърдено или недопуснато до касационно обжалване в едната част. Отменено и решено по същество от  

горната инстанция (обезсилено или нищожно) в другата част. Отменено или обезсилено в третата част, поради:  

заличаване от търговския регистър или приемане изцяло на вземането на ищеца, когато срещу ответника е открито  

производство по несъстоятелност и вземането на ищеца е прието изцяло; 

8г - потвърдено или недопуснато до касационно обжалване в едната част. Отменено и решено по същество  

от горната инстанция (обезсилено или нищожно) в другата част. Отменено или обезсилено в третата част, поради 

 промени в законодателството, най-често обратно действие на закон. 

9. ОТМЕНЕНО, поради неучастие на страна: 

9а - отменено,  поради ненадлежно връчване на ИМ или призовките за с.з.; 

9б - отменено, поради особени и непредвидени обстоятелства,  попречили за своевременното узнаване и  

връчване на ИМ или  призовките за с.з.; 

9в - отменено, поради особени и непреодолими обстоятелства, попречили за своевременното лично явяване  

на страната или нейния повереник.    
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Справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани НАКАЗАТЕЛНИ дела на съдиите от 

ОКРЪЖЕН СЪД гр. Монтана през 2017 г. 
 

№ 
по 

ред 

Съдия 

/име, презиме, фамилия/ 

РЕШЕНИЯ 

ИНДЕКСИ 

ОБЩО 1 2а 2б 2в 2г 3а 3б 4а 4б 4в 4г 4д 4е 5а 5б 5в 6а 6б 6в 6г 6д 

 
ОБЩО 28 5 0 4 1 3 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 1 4 

1 Милена Цветанова Бранкова 5 
  

1 
     

1 
      

1 
 

1 
  

1 

2 Аделина Троева Троева 0 
                     

3 Надя Иванова Георгиева 0 
                     

4 Людмила Драгомирова Никова 0 
                     

5 Диана Кузманова Йорданова 2 1 
   

1 
                

6 Маргарита Петкова Давидкова 0 
                     

7 Светла Тодорова Станимирова 0 
                     

8 Олег Софрониев Спиров 8 2 
 

2 
     

2 
       

1 
   

1 

9 Костадин Стилиянов Живков 2 
  

1 
                

1 
 

10 Аделина Любенова Тушева 0 
                     

11 
Елизабета Ангелова Кралева - 

Герасимова 
2 

   
1 1 

                

12 Таня Тончева Живкова 0 
                     

13 Цветан Иванов Колев 7 2 
   

1 
  

1 1 
        

1 
  

1 

14 мл.с. Калин Валентинов Иванов 2 
                

1 
   

1 
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№ 

по 

ред 

Съдия 

/име, презиме, фамилия/ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ИНДЕКСИ 

ОБЩО 1 2а 2б 2в 2г 3а 3б 4а 4б 4в 4г 4д 4е 5а 5б 5в 6а 6б 6в 6г 6д 

  ОБЩО  17 12 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Милена Цветанова Бранкова 3 3                                         

2 Аделина Троева Троева 2 2                                         

3 Надя Иванова Георгиева 1         1                                 

4 Людмила Драгомирова Никова 1         1                                 

5 Диана Кузманова Йорданова 3 2     1                                   

6 Маргарита Петкова Давидкова 0                                           

7 Светла Тодорова Станимирова 0                                           

8 Олег Софрониев Спиров 2 2                                         

9 Костадин Стилиянов Живков 2 1     1                                   

10 Аделина Любенова Тушева 0                                           

11 

Елизабета Ангелова Кралева - 

Герасимова 
0 

                                          

12 Таня Тончева Живкова 1 1                                         

13 Цветан Иванов Колев 2 1     1                                   

14 мл.с. Калин Валентинов Иванов 0                                           
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ИНДЕКСИ: ОКРЪЖНИ СЪДИЛИЩА. За наказателни дела. 

                      1. ПОТВЪРДЕНИ. 

2. ОТМЕНЕНИ и ВЪРНАТИ за НОВО РАЗГЛЕЖДАНЕ: на  ВЪЗЗИВНИЯ СЪД,  на ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯ СЪД или  

ВЪРНАТИ на ПРОКУРОРА. ОТМЕНЕНИ с ПОСТАНОВЯВАНЕ НА НОВА ПРИСЪДА. 

2а - отменен и върнато за ново разглеждане на въззивния съд; 

2б - отменен и върнато за ново разглеждане на първоинстанционния съд; 

2в - отменен и върнато на прокурора; 

2г - отменен с постановяване на нова присъда. 

3. ОТМЕНЕНИ с ПРЕКРАТЯВАНЕ на НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО, поради обективни причини:  

3а - поради амнистия, давност, починал деец или изпадането му в продължително разстройство на здравето, настъпили  

след постановяване на присъдата; 

3б - поради условията на чл. 24, ал. 1, т. 6, 7, 8 и 10 от НПК и когато първоинстанционният съд не е упражнил правомощието 

 си по чл. 369, ал. 4 от НПК. 

4. ИЗМЕНЕНИ в едната (наказателната и/или гражданско-осъдителната) част. ПОТВЪРДЕНИ в другата част: 

4а - изменен в наказателната част по приложението на закона; 

4б - изменен в наказателната част по отношение на наказанието; 

4в - изменен в гражданската част; 

4г - изменен в наказателната и гражданската част едновременно; 

4д - изменен относно режима на изтърпяване и/или типа на затворническото заведение и др.;  

4е - изменен в частта относно веществените доказателства и разноските. 

5. ИЗМЕНЕНИ в едната (наказателната и/или гражданската) част. ПОТВЪРДЕНИ в другата част: 

5а - изменен в наказателната част; 

5б - изменен в гражданската част; 

5в - изменен в наказателната и гражданската част едновременно. 

6. ВЪЗОБНОВЕНИ ДЕЛА от ВКС:  

6а - отменен и върнато за ново разглеждане на първоинстанционния съд; 

6б - отменен и върнато за ново разглеждане на въззивния съд; 

6в - отменен с прекратяване на наказателното производство или  постановяване на оправдателна присъда; 

6г - изменен; 

6д - оставено без уважения искане за възобновяване. 
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Изложеното сочи на извод, че през отчетната 2017 година съдиите в 

наказателното отделение на Окръжен съд Монтана са работили с по-висока 

натовареност в сравнение с предходните две години, което се дължи на по-

големия брой постъпили, съответно дела  за разглеждане в окръжния съд. 

Натовареността на съдиите от гражданското отделение на Окръжен съд Монтана 

се е увеличила и е достигнала нивото от 2015 г., което също е резултат от по-

големия брой постъпления от този вид дела. За първа отчетна година 

натовареността на съдиите от наказателното отделение на Окръжния съд почти 

се изравнява с тази на съдиите от гражданското му отделение, като съдиите от 

наказателното отделение са приключили средно повече дела /6,80/ отколкото са 

приключените дела от съдиите от гражданското отделение / 6,67/. 
 

Е/ КАЧЕСТВО НА ПОСТАНОВЕНИТЕ В ОКРЪЖЕН СЪД 

МОНТАНА СЪДЕБНИ АКТОВЕ  

 

През 2017 година броят на потвърдените решения по граждански дела 

и  такива  по въззивни граждански дела на Окръжен съд Монтана , които  

са потвърдени или по отношение които не е допуснато касационно 

обжалване,   при обжалвани актове по общо 72  дела, е 56 броя или 77,78% 

са потвърдените  изцяло решения; 10 решения са отменени, респ. 

обезсилени изцяло поради нарушение на материалния или процесуалния 

закон;   няма дела, отменени изцяло поради обективни причини ; 6 решения 

са отменени, респ. обезсилени отчасти поради виновно поведение на съда. 

От общо 45 бр. атакувани определения, 39 бр. частни жалби срещу 

определения на Окръжен съд Монтана по граждански дела са оставени без 

уважение, а 6 частни жалби са уважени изцяло или отчасти. 
 

 

За сравнение: 

През отчетната 2016 година броят на потвърдените решения по 

граждански дела и  такива  по въззивни граждански дела на Окръжен съд-

Монтана , които  са потвърдени или по отношение които не е допуснато 

касационно обжалване,   при обжалвани актове по общо 61  дела година, е 41 

броя или 67.21% са потвърдените решения; 10 решения са отменени изцяло от 

горната инстанция и е постановен акт по същество или са изцяло отменени и 

делото е върнато за ново разглеждане;  10 решения са отменени, респ. 

обезсилени отчасти поради виновно поведение на съда. От общо 31 бр. частни 

жалби срещу определения на Окръжен съд-Монтана , 22 бр. са оставени без 

уважение, а 9 бр. частни жалби са уважени изцяло или отчасти. 
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За сравнение: 

 

През 2015 година броят на потвърдените решения по граждански дела и  

такива  по въззивни граждански дела , които са потвърдени или по отношение 

които не е допуснато касационно обжалване,   при обжалвани актове по общо 70  

дела година, е 56 броя или 80% са потвърдените решения; 6 решения са 

отменени, респ. обезсилени изцяло поради нарушение на материалния или 

процесуалния закон;  общо 3 бр. са отменени изцяло поради невиновно 

поведение на съда ; 5 решения са отменени, респ. обезсилени отчасти поради 

виновно поведение на съда. От общо 39 бр. частни жалби срещу определения на 

Окръжен съд Монтана,  29 бр.са оставени без уважение, а 7 частни жалби са 

уважени изцяло или отчасти и по 3 бр. не е допуснато касационно обжалване. 

 

През 2017 година по наказателни общ характер дела и въззивни 

наказателни дела от общо 28 бр. дела , по 5 присъдите са  потвърдени и по 4 

дела исканията за възобновяване са оставени без уважение; 5 акта са 

изменени в наказателната част по отношение на приложението на закона 

или размера на наказанието;  общо 8 акта са отменени, от които 4 бр.- 

отменени , а делото е  върнато за ново разглеждане на първоинстанционния 

съд; 1 бр. – отменено, а делото е  върнато на прокурора; 2 бр.отменени 

изцяло с постановена от въззивния съд нова присъда.  Общо 4 акта по 

въззивни наказателни дела са отменени по реда на възобновяването, като 2 

бр. дела са върнати за ново разглеждане на въззивния съд, а 2 бр. дела – на 

първоинстанционния съд. По 1 бр. въззивно наказателно дело акта е 

изменен при възобновяването. От обжалваните общо 17 бр. определения по 

наказателни дела, 12 бр. са потвърдени, а останалите 5 бр. - отменени . 

Процентът на потвърдените първоинстанционни присъди и на 

наказателните дела, по които искането за възобновяване е оставено без 

уважение за 2017 г. възлиза на 32,14 %. 

 

За сравнение: 

През 2016 година  по наказателни общ характер дела и въззивни 

наказателни дела  от общо 25 бр. дела, по 8 бр. присъдите са  потвърдени и по 2 

бр. искането за възобновяване е оставено без уважение; 1 въззивно решение е 

отменено по реда на касационното обжалване и делото е върнато за ново 

разглеждане на окръжния съд;  4 бр. присъди са отменени и делото е върнато за 

ново разглеждане от окръжния съд; 3 бр. присъди са отменени и делото е 

върнато на прокуратурата за доразследване; по 1 дело присъдата е отменена и 

делото е прекратено; по 5 бр. дела присъдата е изменена в наказателната й част и 

по 1 дело въззивното решение е отменено по реда на възобновяването и делото е 

върнато за ново разглеждане на окръжния съд. От обжалваните общо 12 бр. 

определения по наказателни дела - 6 бр. са потвърдени, 5 бр. са отменени и 1 бр. 

– изменено. Процентът на потвърдените първоинстанционни присъди и на  

наказателните дела, по които искането за възобновяване е било оставено без 
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уважение от ВКС за 2016 годинна възлиза на 40 %. 

 

За сравнение: 

През 2015 година по наказателни общ характер дела и въззивни 

наказателни дела от общо 27 бр. дела по 16 бр. дела присъдите са  потвърдени 

или искането за възобновяване е оставено без уважение; 5 акта изменени в 

наказателната или  гражданската част част; 5 акта отменени, от които 2 бр.- 

отменен, а делото върнато за ново разглеждане на първоинстанционния съд; 2 

бр. - отменени и делото върнато за ново разглеждане на прокурора;  по 1 бр. дела 

акта е отменен по реда на възобновяването и е постановена оправдателна 

присъда.  От обжалваните общо 21 бр. определения по наказателни дела, 15 бр. 

са потвърдени, 1 бр. изменен поради грешка на съда/ по новото индексиране за 

второто шествесечие на 2015 г./; 1 бр. е изменен по обективни причини, стоящи 

извън поведението на съда; 1 бр. е отменен, а производството – прекратено; 3 бр. 

са отменени /по старото индексиране за първото шестмесечие на 2015 г./. 

Процентът на потвърдените първоинстанционни присъди и на  наказателните 

дела, по които искането за възобновяване е било оставено без уважение от ВКС 

за 2015 годинна възлиза на 59,26 %. 

 
 

 

IV. ОБОБЩЕН АНАЛИЗ ЗА РАБОТАТА НА РАЙОННИТЕ 

СЪДИЛИЩА ОТ СЪДЕБЕН ОКРЪГ-МОНТАНА : 
 

В началото на настоящото изложение ще отбележа, че изложеното по-долу 

е пренесено от докладите на районните съдилища от съдебния окръг, като са 

ползвани данните, съдържащи се в справката „Годишен отчет за работата на 

районните съдилища през 2015, 2016 и 2017 години” . 
 

 

А/  РАЙОНЕН СЪД   МОНТАНА : 

 

Съдиите в Районен съд - Монтана по щат са 10 /десет/ броя, държавните 

съдебни изпълнители са 2 /два/ броя и съдии по вписвания – 2 /два/ броя,  както 

следва: 
 

Справка за стаж към 01.01.2018г. на съдиите по щат от Районен съд - 

Монтана - юридически, стаж в органите на съдебната власт, съдийски стаж 

 
Съдии Длъжност Юридически 

стаж 

Стаж в 

органите на 

съдебната 

власт 

Съдийски стаж 

Красимир Младенов 

Семов 

ІІ – ри н-с. 

Административен 

ръководител-председател 
с ранг "съдия във ВКС и 

ВАС" 

17г. 3м. 6д. 16г. 6м. 6д. 15г. 1м. 24д. 
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Съдии Длъжност Юридически 

стаж 

Стаж в 

органите на 

съдебната 

власт 

Съдийски стаж 

Румяна  

Михайлова 

Маркова 

І – ви гр. с. 

Заместник 

административен 

ръководител-заместник 
председател с ранг 

"съдия във ВКС и ВАС" 

18г. 9м. 11д. 18г. 9м. 11д. 18г. 9м. 11д. 

Евгения Костадинова 

Петкова 

V – ти гр. с. 

Съдия с ранг "съдия във 
ВКС и ВАС" 37г. 5м. 27д. 23г. 3м. 13д. 20г.10м. 14д. 

Анелия Цекова 

Димитрова 

ІV – ти гр. с. 

Съдия с ранг "съдия във 

ВКС и ВАС" 26г. 11м. 15д. 

 

17г. 9м. 18д. 

 

17г. 9м. 18д. 

 

Валя Найденова 

Младенова 

ІІ – ри гр. с. 

Съдия с ранг "съдия във 

ВКС и ВАС" 18г. 11м. 17д. 17г. 7м. 16д. 17г. 7м. 16д. 

Димитрина Николова 

Младенова 

V – ти н.с. 

Съдия с ранг "съдия във 

ВКС и ВАС" 17г. 10м. 24д. 17г. 10м.24д. 17г. 10м. 24д. 

Иван Диянов Мичев 

І – ви н. с. 

Съдия  
11г. 4м. 25д. 4г. 6м. 6д. 4г. 6м. 6д. 

 

Справка за стаж към 01.01.2018г. на държавните съдебни изпълнители и 

съдиите по вписвания по щат от Районен съд - Монтана - юридически, стаж 

само като държавен съдебен изпълнител или съдия по вписванията 

ДСИ –ли 

Съдии по вписвания 
Длъжност Юридически 

стаж 

Стаж само като 

ДСИ или съдия 

по вписвания 

Камелия Иванова 

Рангелова 

държавен съдебен 

изпълнител-Ръководител  

СИС 

19г. 9м. 27д. 19г. 2м. 26д. 

Леночка Йотова 

Георгиева 

държавен съдебен 

изпълнител  
18г. 6м. 26д. 9г. 8м. 2д. 

Йорданка 

Александрова 

Станимирова 

съдия вписвания 

Ръководител съдии 

вписвания при МРС 

10г. 8м. 21д. 10г. 8м. 21д. 

Юлияна Петрова 

Владимирова 

съдия по вписванията 
17г. 2м. 29д. 4г. 1м. 19д. 

 

Със заповед № 551/21.12.2016г. във връзка с Решение на Висш съдебен 

съвет по протокол № 27, т.6. от заседание на Съдийската колегия на Висш 

съдебен съвет, проведено на 6 декември 2016г. е освободена на основание 

чл.165, ал.1, т.1 от ЗСВ Зоя Йорданова Христова от заеманата длъжност „съдия” 

в Районен съд - Монтана, считано от 01.01.2017г.  С писмо изх. № АС-

549/02.11.2016г. е уведомена СК на ВСС за освобождаване  на длъжност съдия в 

Районен съд - Монтана, поради навършване на 65 годишна възраст от съдията и 

освобождаване на основание чл.165, ал.1, т.1 от Закона за съдебната власт,  с 

оглед обявяването й и заемането й след конкурс.  
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Със заповед № 79/01.03.2017г. на председателя на ОС - Монтана е 

прекратено, считано от 06.03.2017г., командироването в Районен съд - Монтана 

на съдия Калин Тодоров с ранг „съдия АС” /с общ юридически стаж към 

01.01.2018г. – 16г. и 7м., съответно съдийски стаж – 12г. и 10м./, поради 

преназначаването му по реда на чл.194, ал.1 от ЗСВ на длъжността „съдия”  в 

Районен съд – Враца. 

 

Считано от 01.01.2016г. е продължен срока на командироване на съдия от 

Районен съд - Берковица – съдия Десислава Цветкова с ранг „съдия АС” /с общ 

юридически стаж към 01.01.2018г. – 19г. и 7м., съответно съдийски стаж – 17г. и 

7м./ – заповед № 81/07.03.2017г. на Председателя на ОС – Монтана. 

 

В края на отчетната 2017 г. от 10 щатни бройки за съдия в РС 

Монтана, реално заети са само 8 бр., на една от които работи 

командированата от РС Берковица съдия Десислава Цветкова.  

Придобитите от съдиите на РС Монтана рангове и резултатите от 

атестациите им са посочени в раздел I на настоящия доклад. 

 

Брой на постъпилите дела 

за 2017 година: 

 
Брой постъпили  дела за 2017г. Бр. 

съдии 

Средномесечно постъпление на 1 съдия 

на база 12 месеца 

Общо: 6393 8.1 65.77 

 

Брой постъпили  граждански 

дела за 2017г. 

Бр. 

съдии 

Средномесечно постъпление на 1 съдия 

на база 12 месеца 

Общо: 4150 4.1 84.35 

 

Брой постъпили  наказателни 

дела за 2017г. 

Бр. съдии Средномесечно постъпление на 1 съдия 

на база 12 месеца 

Общо: 2243 4 46.73 

 

 

През отчетната 2017г. общо издадените Разпореждания по чл.251г, ал.1 вр. 

с ал.5 от Закон за електронните съобщения /ЗЕС/ (Предишна ал.3 – ДВ, бр.97 от 

2016г., в сила от 6.12.2016г., предишна ал.4, изм., бр.103 от 2016г.)  са 579 броя – 

от които: Разрешения – 568 бр. и Откази – 11 бр.;  
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За сравнение: 
 

Брой на постъпилите дела за 2016 година: 

 
Брой постъпили  дела за 

2016г. 

Бр. съдии Средномесечно постъпление на 

1 съдия на база 12 месеца 

Общо: 5078 9.5 44.54 

 
Брой постъпили  граждански 

дела за 2016г. 

Бр. съдии Средномесечно постъпление на 

1 съдия на база 12 месеца 

Общо: 3047 5.6 45.34 

 
Брой постъпили  наказателни 

дела за 2016г. 

Бр. съдии Средномесечно постъпление на 1 

съдия на база 12 месеца 

Общо: 2031 3.11 54.42 

 

През  отчетната  2016 г. общо издадените Разпореждания по чл.251г, ал.1 

във вр. с ал.5 от Закона за електронните съобщения  са 483 броя,  от които : 

разрешения – 476 бр. и откази – 7 бр. 

 

За сравнение: 

Брой на постъпилите дела за 2015 година: 
 

Брой постъпили  дела за 

2015г. 

Бр. съдии Средномесечно постъпление 

на 1 съдия на база 12 месеца 

Общо: 4434 9.7 38.09 

 
Брой постъпили  граждански 

дела за 2015г. 

Бр. съдии Средномесечно постъпление 

на 1 съдия на база 12 месеца 

Общо: 2551 5.7 37.30 

 

Брой постъпили  наказателни 

дела за 2015г. 

Бр. съдии Средномесечно 

постъпление на 1 съдия на 

база 12 месеца 

Общо: 1883 4 39.23 
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Брой на свършените дела 

за 2017 година 

Брой на свършените дела за 

2017 година  

Бр. 

съдии  

Средномесечно свършени дела от 1 

съдия на база 12 мес. 

Общо: 6273 8.1 64.54 

 

Брой свършени граждански 

дела 2017 

Бр. 

съдии   

Средномесечно свършени дела от 1 

съдия на база 12 мес. 

Общо: 4047 4.1 82.26 

 

Брой свършени наказателни 

дела 2017 

Бр. 

съдии   

Средномесечно свършени дела от  1 

съдия на база 12 мес. 

Общо: 2226 4 46.38 

 

 

 

За сравнение: 

Брой на свършените дела за 2016г. 

Брой на свършените дела за 

2016 година 
Бр. съдии 

Средномесечно свършени дела 

от 1 съдия на база 12 мес. 

Общо: 5129 9.5 44.99 

 

Брой свършени граждански 

дела 2016 
Бр. съдии 

Средномесечно свършени дела 

от 1 съдия на база 12 мес. 

Общо: 3095 5.6 46.06 

 

Брой свършени наказателни 

дела 2016 
Бр. съдии 

Средномесечно свършени дела 

от  1 съдия на база 12 мес. 

Общо: 2034 3.11 54.50 

 

 

 

За сравнение :  

Брой на свършените дела за 2015 година: 
 

Брой на свършените дела за 

2015 година 
Бр. съдии 

Средномесечно свършени дела 

от 1 съдия на база 12 мес. 

Общо: 4656 9.7 40 
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Брой свършени граждански 

дела 2015 
Бр. съдии 

Средномесечно постъпление на 

1 съдия на база 12 мес. 

Общо: 2772 5.7 40.53 

 

 

Брой свършени наказателни 

дела 2015 
Бр. съдии 

Средномесечно постъпление на 

1 съдия на база 12 мес. 

Общо: 1884 4 39.25 

 
 

Средна продължителност на разглеждане на делата – от постъпване до 

постановяване на съдебния акт.Сравнителен анализ за постъпленията за 

последните три години: 

 

Бр. свършени дела  за 2017г.  Свършени в срок до 3 месеца %  

6273 5906 94 %   

 

Бр. свършени дела  за 2016г.  Свършени в срок до 3 месеца %  

5129 4872  95%   

 

Бр. свършени дела  за 2015г.  Свършени в срок до 3 месеца %  

4656 4342  93%   

 

Видно от горното е, че постъпленията на делата като цяло в РС -  Монтана 

през 2017г. бележи увеличение  в сравнение с предходните отчетни периоди.  
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ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

Постъпление, движение и срочност, сравнителен анализ, качество на 

постановените съдебни актове. 

 

ПОСТЪПЛЕНИЕ. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ 
Година  ОБЩО ЗА 

РАЗГЛЕЖДАНЕ 

НОВОПОСТЪПИЛИ СВЪРШЕНИ 

2015г. 3025 2551 2772 

2016г. 3300 3047 3095 

2017г.  4355 4150 4047 

 

Значително увеличение се отчита при постъплението на гражданските 

дела спрямо 2015г. и 2016г. като данните са – 4150 бр. за 2017г., 3047 бр. за 

2016г. и 2551 бр. за 2015г 
 

За сравнение данните за постъпилите граждански дела по предмет на иска са:  
 

Видове граждански дела Постъпили 

2015г. 

Постъпили 

2016г. 

Постъпили 

2017г. 

Искове по СК  200 163 184 

Вещни искове  48 30 20 

Делби  32 36 22 

Искове по КТ  21 49 23 

Облигационни искове  198 120 160 

Административни дела 21 11 13 

Други граждански дела 131 11 4 

ЧГД  218 272 341 

ЧГД по чл.410 и чл.417 

ГПК 
1681 2169 3080 

 

Анализирайки постъпленията по видове дела, се наблюдава съществено 

увеличение на исковете по СК, облигационните искове и установителните 

искове по чл.422 ГПК, намаляване бройката по видове граждански дела, в т.ч. 

вещните искове, исковете за делби на съсобствени вещи и имоти, както и 

исковете по КТ. Особено голямо увеличение на постъпленията има на делата по 

чл.410 и чл.417 ГПК. Увеличение на постъпленията има и по делата по Закона за 

защита от домашното насилие и Закон за закрила на детето. 

 

През 2017г. са свършени общо 4047 бр. граждански дела, от които с 

решение /съдебен акт по същество/ са приключили 3626 бр., а с определения за 

прекратяване /прекратени производства/ са приключили 421 броя дела. 

 

За сравнение: 

През 2016г. са свършени общо 3095 бр. граждански дела, от които с 

решение /съдебен акт по същество/ са приключили 2834 бр., а с определения за 

прекратяване /прекратени производства/ са приключили 261 броя дела. 
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През 2015г. са свършени общо 2772 бр. граждански дела, от които  със 

съдебен акт по същество са приключили 2552 бр., а с определения за 

прекратяване са приключили 220 броя. 

 

В началото на 2017г. висящи са били общо 205 бр. граждански дела. 

Новопостъпили за разглеждане дела през отчетната година са 4150 броя, с 

което общият брой на делата за разглеждане е бил 4355 броя. От тях през 

2017г. са свършени общо 4047 броя, от които със съдебен акт по същество 

3626 броя граждански дела и съответно прекратени 421 броя граждански 

производства. Този брой на постановени съдебни актове по същество е 

достигнат при съдийски щат, в т.ч. зает в Гражданското отделение 4 бр. 

граждански съдии. За отчетния период VІ –ти граждански състав е бил в отпуск 

поради временна нетрудоспособност за по-продължително време, считано от 

17.02.2017г. със заповед на Председателя на РС - Монтана е изключен от 

случайното разпределение на делата, а от 06.03.2017г. със Заповед на 

Председателя на ОС - Монтана е прекратено командироването на съдия Калин 

Тодоров, считано от 06.03.2017г., поради преназначаването му в РС - Враца.   

 

За сравнение: 

В началото на 2016г. висящи са били общо 253 бр. граждански дела. 

Новопостъпили за разглеждане дела през отчетната година са 3047 броя, с което 

общият брой на делата за разглеждане е бил 3300 броя. От тях през 2016г. са 

свършени общо 3095 броя, от които със съдебен акт по същество 2834 броя 

граждански дела и съответно прекратени 261 броя граждански производства. 

Този брой на постановени съдебни актове по същество е достигнат при съдийски 

щат, в т.ч. зает в Гражданското отделение 6 бр. граждански съдии до 31.10.2016г. 

вкл. За отчетния период VІ –ти граждански състав е бил в отпуск поради 

временна нетрудоспособност за по-продължително време - четири месеца, както 

и ІІІ – ти граждански състав се оваканти, поради преминаването му в 

наказателен състав от 01.11.2016г.   

За сравнение: 

В началото на 2015г. висящи са били общо 474 бр. граждански дела. 

Новопостъпили за разглеждане дела през отчетната година са 2551 броя, с което 

общият брой на делата за разглеждане е бил 3025 броя.От тях през 2015г. са 

свършени общо 2772 броя, от които със съдебен акт по същество 2552 броя 

граждански дела и съответно прекратени 220 броя граждански производства. 

  

Увеличението в постановените съдебни актове през 2017г. се дължи на 

увеличеното постъпление по видове дела и изключително голямата отговорност 

и дисциплинираност от гражданските съдии за решаване на разпределените им 

дела. През отчетната 2017 година ГО на РС - Монтана е работило при много 

голямо натоварване, при щат от 6 граждански съдии, са заети и работили 4 

граждански съдии, а съдия Тодоров е оглавявал VІ – ти граждански състав 

реално един месец. 



 65 

Причини за прекратяване на гражданските дела са: от прекратените всичко 

421 броя граждански дела за 2017г. - 16 броя са прекратени поради постигнати 

съдебни спогодби по реда на чл.234 от ГПК. Останалите 405 броя прекратени 

дела през 2017г. са по други причини. Най-често срещаните причини за 

прекратяване на гражданските дела са – на първо място е изпращане по 

подсъдност на компетентните съдилища, прекратяване поради оттегляне на иска, 

прекратяване поради отказ от иска, в по-редки случаи прекратяване на 

производството поради недопустимост на предявения иск, прекратяване поради 

не отстраняване на нередовности в исковата молба. 

 

През отчетният период броят на висящите граждански дела към края 

на 2017г. е  308 броя. Несвършените  дела в края на отчетния период в 

сравнение с предходните две години, са както следва:  
 

Година Висящи дела 

2017г. 308 

2016г. 205 

2015г. 253 

 
 

През отчетният период – 2017г. броят на разгледаните граждански дела е 

4355. В резултат на дейността на четирите граждански състави в края на 

отчетния период са свършени общо 4047 броя граждански дела, като по-

голямата част от делата са приключени в тримесечния срок – 3730 броя, което е  

92 %, а извън него са 317 броя дела.  

2017

3 730, 92%

317, 8%

до 3 мес.

над 3 мес.
 

 

За сравнение: 

През 2016г. броят на разгледаните граждански дела е 3300. В резултат на 

дейността на шестте граждански състави в края на отчетния период са свършени 

общо 3095 броя граждански дела, като по-голямата част от делата са 

приключени в тримесечния срок – 2916 броя, което е  94 %, а извън него са 179 

броя дела.  

През  2015г. броят на разгледаните граждански дела е бил 3025. В края на 

отчетния период са свършени общо 2772 граждански дела, като по-голямата част 

от делата са приключени в тримесечния срок – 2545 броя, което е  92 %, а извън 

него 227 броя.  
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Средна продължителност на разглеждане на делата – от постъпване до 

постановяване на съдебен акт:                                          

 
Бр. свършени за 2017г. гр. 

дела 

Свършени в срок до 3 месеца гр. дела %  

4047 3730 92 % 

 

Бр. свършени за 2016г. гр. 

дела 

Свършени в срок до 3 месеца гр. дела %  

3095 2916 94 % 

 

Бр. свършени за 2015г. гр. 

дела 

Свършени в срок до 3 месеца гр. дела %  

2772 2545 92 % 

 

В тримесечен срок преимуществено са приключени делата по различните 

видове бързи производства, по производства образувани по молби по Закона за 

защита от домашното насилие, искания по Закона за закрила на детето, молби по 

чл.50 от СК, охранителни, обезпечителни и заповедни производства, както и 

частно-гражданските производства. Анализът показва, че през 2017г. в рамките 

на тримесечният срок са свършени 51 % от гражданските дела, 

разглеждани по общия ред на ГПК, който е намален спрямо 2016г. и 2015г., 

когато процентите са били съответно 73% и 82 %. В тримесечният срок са 

приключени 97 % от производствата по глава двадесет и пета ГПК “Бързи 

производства”, 98 % частни граждански дела и 100 % делата по чл.410 и чл.417 

ГПК. В тримесечен срок са приключени 100 %  „други граждански дела” и 20 % 

разгледани през годината административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ са 

приключени в рамките на тримесечният срок от образуването им, като по този 

показател е налице намаление в броя на приключилите дела в тримесечния срок 

спрямо предходните две години.  

Като основни причини за по-голямата продължителност на разглеждане на 

административните дела, могат да бъдат посочени следните: не представяне от 

административния орган на списък със заинтересованите страни по издадения 

административен акт, което налага оставяне без движение. През отчетния период 

са образувани 3 броя административни дела с много заинтересовани страни от 

различни населени места, което отнема време за връчване на книжа и 

призоваване за открито съдебно заседание. С по-голяма продължителност на 

разглеждане /над 3 месеца/ се отличават делата с фактическа и правна сложност 

– делата по искове за делби, както и по вещни искове, които изискват събиране 

на множество доказателства, провеждане на повече процесуални действия – 

назначаване на допълнителни и разширени експертизи, като следва да се отчете 

и проблема, който е от няколко години и се задълбочава, с недостига на вещи 

лица специалисти от съответната област. Например в случаите на назначаване на 

съдебномедицински експертизи, се определят вещи лица от друг съдебен район, 
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тъй като тези включени в списъка на съдебен район Монтана, лекари, отказват да 

изготвят заключение. Също има недостиг и на вещи лица, геодезисти и по делата 

преимуществено се назначават такива от съдебен район Враца. Допълнително 

забавяне на производството се налага и по делата, по които е необходимо да се 

извършат процедури за призоваване по реда на чл.47 и чл.48 от ГПК  –  чрез 

залепяне на уведомление по постоянен и настоящ адрес или на адреса, посочен 

по делото, чрез  обявление в Държавен вестник, както и назначаване на особен 

представител на ответника по реда на Закона за правната помощ. Като често 

срещани причини за отлагане на делата могат да се посочат още: искания на 

страните за събиране на нови доказателства, предявяване на насрещни искове, 

конституиране на нови страни, възражения за прихващане или подобрения, 

искания за сключване на съдебна спогодба, неизпълнение на задължение на 

трети лица за представяне на доказателства, неявяване на свидетели, не 

представяне на заключения на вещи лица в срок. Много често се правят отводи 

на вещи лица, назначават се вещи лица от друг съдебен район, също липса на 

специалисти в съответната област, възлагане на допълнителни задачи или 

назначаване на тройна, респективно повторна експертиза. Съдебните заседания 

се отлагат поради нередовно призоваване на страните вследствие не надлежното 

оформяне на призовките от длъжностните лица към съдилищата и към 

съответните населени места и несвоевременното връщане на отрязъка от 

призовката към делото. 

 

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ - РЪКОВОДИТЕЛ  ГО  СЪДИЯ  РУМЯНА 

МИХАЙЛОВА – І гр. Състав 

 
видове 

дела 

останали 

несвърше

ни 

в началото 

на периода 

постъп

или 

общо за 

разглежд

ане 

общо 

свърш

ени 

дела 

решени 

по 

същество 

прекрате

ни 

от 

свършени

те в 3-

месечен 

срок 

останали 

несвърш

ени в 

края на 

периода 

общо 

гр.дела 
42 895 937 856 800 56 792 81 

гд 36 150 186 123 99 24 65 63 

по 310 

ГПК 
0 6 6 4 4 0 4 2 

адм. д. 3 3 6 3 3 0 0 3 

чгд 2 79 81 75 70 5 72 6 

по 410 и 

417 ГПК 
1 655 656 650 624 26 650 6 

други 0 2 2 1 0 1 1 1 

 

Зам. председател Р. Михайлова е разгледала и решила и общо 4 бр. 

наказателни дела, от които 3 бр. ЧНД и 1 бр. АНД през отчетната 2017г. 

Зам. председател - Ръководител ГО съдия Румяна Михайлова  –  

обжалвани общо 33 бр. съдебни актове  -  24 бр. решения и 9 бр. определения. 
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СЪДИЯ  ЕВГЕНИЯ ПЕТКОВА – V гр. състав 
видове дела останали 

несвърш

ени 

постъпи

ли 

общо за 

разглеж

дане 

общо 

свърше

ни дела 

решени 

по 

същест

во 

прекра

тени 

от 

свършен

ите в 3-

месечен 

срок 

останал

и 

несвър

шени 

общо гр.дела 36 1059 1095 1022 912 110 951 73 

гд 30 174 204 137 109 28 70 67 

по 310 ГПК 3 6 9 9 8 1 9 0 

адм. д. 1 3 4 2 2 0 0 2 

чгд 2 82 84 80 73 7 80 4 

по 410 и 417 

ГПК 
0 794 794 794 720 74 792 0 

други 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Съдия Е. Петкова е разгледала и решила и 2 бр. ЧНД през отчетната 2017г. 

съдия Евгения Петкова  –  обжалвани общо 22 бр. съдебни акта, от които 

17 бр. решения и 5 бр. определения.  

 

СЪДИЯ  АНЕЛИЯ ЦЕКОВА – ІV гр. състав 
видове дела останал

и 

несвър

шени 

постъп

или 

общо за 

разгле

ждане 

общо 

свърше

ни дела 

решени 

по 

същест

во 

прекра

тени 

от 

свършените 

в 3-месечен 

срок 

остан

али 

несвъ

ршен

и 

общо гр.дела 34 1053 1087 999 891 108 929 88 

гд 31 175 206 133 106 27 68 73 

по 310 ГПК 3 7 10 10 9 1 9 0 

адм. д. 0 3 3 2 2 0 0 1 

чгд 0 78 78 74 64 10 72 4 

по 410 и 417 

ГПК 
0 790 790 780 710 70 780 10 

други 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Съдия А. Цекова е разгледала и решила и 2 бр. ЧНД през отчетната 2017г. 

Съдия Анелия Цекова – обжалвани общо 33 броя съдебни актове, от 

които 22 бр. решения и 11 бр. определения. 

 

СЪДИЯ  ВАЛЯ МЛАДЕНОВА – ІІ гр. състав 
видове дела останали 

несвършен

и 

постъпи

ли 

общо за 

разглежда

не 

общо 

свършен

и дела 

решени 

по 

съществ

о 

прекр

атени 

от 

свършените в 

3-месечен 

срок 

останали 

несвърше

ни 

общо гр. дела 46 1068 1114 1051 927 124 973 63 

гд 38 176 214 158 117 41 86 56 

по 310 ГПК 2 6 8 8 5 3 8 0 

адм. д. 2 3 5 5 3 2 2 0 

чгд 3 90 93 90 82 8 87 3 

по 410 и 417 

ГПК 
1 791 792 788 718 70 788 4 

други 0 2 2 2 2 0 2 0 
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Съдия В. Младенова е разгледала и решила и 2 бр. наказателни дела, от 

които 1 бр. ЧНД и 1 бр. АНД през отчетната 2017г. 

съдия Валя Младенова – обжалвани общо 32 бр. съдебни актове – 21 бр. 

решения и 11 бр. определения. 

 

СЪДИЯ  КАЛИН ТОДОРОВ – VІ гр. състав, считано до 17.02.2017г. 
видове дела останали 

несвърш

ени 

постъпи

ли 

общо за 

разглежд

ане 

общо 

свърше

ни дела 

решен

и по 

същест

во 

прекр

атени 

от 

свършенит

е в 3-

месечен 

срок 

остана

ли 

несвър

шени 

общо гр. 

дела 
27 64 91 91 79 12 76 0 

гд 26 2 28 28 22 6 13 0 

по 310 ГПК 0 0 0 0 0 0 0 0 

адм. д. 0 0 0 0 0 0 0 0 

чгд 1 12      13 13 11 2 13 0 

по 410 и 417 

ГПК 
0 50 50 50 46 4 50 0 

други 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Съдия Калин Тодоров -  обжалвани общо 11 бр. съдебни актове – 5 бр. 

решения и 6 бр. определения. 

Съдия Калин Тодоров не работи в РС - Монтана, официално считано от 

06.03.2017г., като е изключен от случайното разпределение на граждански дела, 

считано от 17.02.2017г. 

 

 

 

 

Резултатите от обжалване на гражданските дела на РС Монтана през 

2017 г. и съответните индекси за годината са посочени по-долу в 

съответните таблици: 
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Справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА на 

съдиите от РС – Монтана през 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЪДИЯ 

/име, презиме, 

фамилия/ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ИНДЕКСИ 

ОБЩО 1 2 3а 3б 3в 4а 4б 4в 4г 5а 5б 5в 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 8г 9а 9б 9в 

ОБЩО 45 37 1 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

РУМЯНА 
МИХАЙЛОВА 

9 
6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЕВГЕНИЯ ПЕТКОВА 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

АНЕЛИЯ ЦЕКОВА 11 7 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ВАЛЯ МЛАДЕНОВА 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

КАЛИН ТОДОРОВ 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИВАН МИЧЕВ 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

СЪДИЯ 

/име, презиме, 

фамилия/ 

РЕШЕНИЯ 

ИНДЕКСИ 

ОБЩО 1 2 3а 3б 3в 4а 4б 4в 4г 5а 5б 5в 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 8г 9а 9б 9в 

ОБЩО 90 58 1 10 5 0 3 0 0 0 11 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

РУМЯНА 
МИХАЙЛОВА 

24 
13 1 1 2 0 2 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЕВГЕНИЯ ПЕТКОВА 16 13 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

АНЕЛИЯ ЦЕКОВА 21 9 0 7 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ВАЛЯ МЛАДЕНОВА 20 14 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

КАЛИН ТОДОРОВ 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИВАН МИЧЕВ 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА: 

 

През 2017г. в Районен съд Монтана са постъпили общо 2243 броя 

наказателни дела,  от които НОХД – 307 бр. /за сравнение за 2016 г. са 282 бр., 

а за 2015г. са 288 бр. 

От сравнителният анализ за новообразуваните наказателни дела през 

2017г. е видно, че същите бележат увеличение спрямо предходните 2016г. и 

2015г. 
 

ГОДИНА ОБЩО ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НОВОПОСТЪПИЛИ СВЪРШЕНИ 

2015г. 1948 бр. 1883 бр.    1884 бр. 

2016г. 2095 бр. 2031 бр.    2034 бр. 

2017г. 2304 бр. 2243 бр. 2226 бр. 

 

 
 

Сравнителният анализ за постъпленията на наказателните дела се базира на 

следните данни:  

 

Видове наказателни дела Постъпили 

2015г. 

Постъпили 

2016г. 

Постъпили 

2017г. 

НОХД  288 282 307 

НЧХД 14 25 23 

АНД Чл. 78а НК  27 24 70 

УБДХ 8 3 5 

ЗБППМН 0 1 1 

Принудителни мед. мерки по ЗЗ и 

чл.89 НК 
25 32 27 

Комулации 57 31 40 

ЧНД от досъдебно пр-во  281 218 196 

Административно наказателни 

дела  
376 384 414 

Реабилитации 6 5 10 

Общ брой ЧНД 1178 1316 1429 

 

Съществено увеличаване на постъпленията за отчетната 2017г. има при 

общия брой ЧНД – съдебно производство. Големият дял на увеличение се дължи 

на това, че исканията по ЗЕС, считано от 01.02.2014г. се образуват като ЧНД. 

Като такива се образуват и исканията по чл.159а, ал.1 и сл. НПК.  
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Средна продължителност на разглеждане на наказателните дела – от 

постъпване до постановяване на съдебен акт: 
 

Бр. свършени наказателни дела за 2017г.  Свършени в срок до 3 мес.  %  

2226   2176   98% 

 

Бр. свършени наказателни дела за 2016г.  Свършени в срок до 3 мес.  %  

  2034  1956   96% 

 

Бр. свършени наказателни дела за 2015г.  Свършени в срок до 3 мес.  %  

   1884 1797  95 % 

 
 

За отделните видове дела постъплението през последните три години е 

следното:  
 

 
НОХД  НЧХД  АНД -

Чл. 78а  

АНД  ЧНД  

2017  307 23 70 414 1429 

2016  282 25 24 384 1316 

2015  288 14 27 376 1178 
 

 

 

През 2017г. най - голям дял в образуваните НОХД имат общоопасните 

престъпни състави – 170 бр., от които 79 бр. бързи производства /БП/ и 3 бр. 

незабавни производства /НП/. 

На следващо място по дял през 2017г. са образуваните НОХД отнасящи се 

до престъпленията против собствеността – Глава V НК –  60 бр. в т.ч. 1 бр. БП. 

 

През отчетния период е увеличен броят на съдените лица по НОХД 

спрямо този брой за 2016г. и е намалял спрямо броят им за 2015г.,  броят на 

осъдените лица за извършени престъпления от общ характер е приблизително 

еднаква стойност и за трите години, като най – голям е бил за 2015г., и е 

увеличен броят на оправданите лица в сравнение с 2015г. и 2016г. 

 

За сравнение:  

2017г. -  314 бр. осъдени лица – оправдани – общо 10 бр. лица; 

2016г. – 307 бр. осъдени лица – оправдани – общо 3 бр. лица; 

2015г. – 338 бр. осъдени лица – оправдани – общо 2 бр. лица; 
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            Справка за видовете наложени наказания на осъдените лица 

 
  Общо 

осъдени на 

лишаване 

от свобода 

Условни 

присъди 

лишаване 

от свобода 

Пробационни 

мерки 

Наказание 

- глоба 

При 

условията 

на чл.381 – 

384 НПК 

Други 

наказания 

2017 226 160 59 26 254 3 

2016 230 178 51 13 221 13 

2015 177 113 127 22 231 12 
 

 

През 2017г. в РС - Монтана са свършени общо 2226 бр. наказателни 

дела. Този брой включва свършените с присъди и решения, прекратените дела и 

делата образувани като ЧНД, от които тези от досъдебно производство са 196 бр. 

и ЧНД – разпити по чл.222 и чл.223 от НПК – 32 бр. Постановените от всички 

съдии присъди по НОХД са 300 броя /в този брой се включват и определенията 

по чл.382, ал.7 от НПК, постановени по реда на чл.382, ал.1 и сл. и чл.384, ал.1 и 

сл. от НПК, които имат сила на влязла в сила присъда по смисъла на чл.383, ал.1 

от НПК и решенията по Глава 28 НПК с приложение на чл.78а НК/.От горе 

посочените данни, броят на осъдителните присъди е  295 бр., при оправдателни 

присъди изцяло - 5 бр., а с определение за одобрено споразумение осъдени са 

254 бр. лица. 

 От посочените по–горе данни е видно, че тенденцията на намаляване 

броят на оправдателните присъди е най – ясно изразена през 2015г., през която 

се отчитат и най–малко на брой оправдани лица – 1 бр. по НОХД и 1 бр. по АНД 

по чл.78а НК. 

Към 31.12.2017г. са останали висящи общо 78 наказателни дела, от 

които 15 бр. са НОХД,  51 бр. са АНД, 3 бр. АНД по чл.78а от НК, 4 бр. ЧНД, 5 

бр. НЧХД или общо 9 бр. ЧНД и ЧХ. 

 

За сравнение:  
към дата  висящи 

наказателни дела  

НОХД  АНД  АНД по чл.78а 

от НК  

ЧНД и ЧХ  

31.12.2016г. 61 16 30 2 13 

31.12.2015г. 64 22 32 2 8 
 

 

Броят на внесените обвинителни актове за 2017г. е 130 бр., при 155 бр. 

за 2016г. и 189 бр. за 2015г. Налице е намаление по този показател в сравнение с 

предходните две години, но в същото време продължава да се наблюдава 

положителната тенденция на сезиране от РП Монтана със споразумения 

изготвени по реда на чл.381, ал.1 и сл. НПК и внесени за одобряване по реда на 

чл.382, ал.1 и сл. НПК. 

За отчетната 2017г. общо постигнатите споразумения по Глава 29 НПК 

са 61 бр. За 2016г. са 81 бр. и за 2015г. са 105 бр. Налице е намаление по този 

показател за отчетната 2017г. спрямо 2015г. и 2016г. 
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Съдебните производства по НОХД, прекратени от РС - Монтана и върнати 

за допуснати съществени процесуални  нарушения  на РП Монтана за 

отчетната 2017г. са: 

 

№ 

по 

ред 

Дело № състав Съдия - 

докладчик 

Открито 

съд. 

заседание 

Закрито 

съд. 

заседание 

1 НОХД № 105/2017 I Иван Мичев 0 1 

2 НОХД № 250/2017 IІ Красимир Семов 0 1 

3 НОХД № 1053/2017г. І Иван Мичев 0 1 

4 НОХД № 1836/2017г. І Иван Мичев 0 1 

Общо НОХД: 4 бр.   0 4 

 

          

През 2017г. няма прекратени АНД по чл.78а НК. 

 
 
Причините за прекратяване на съдебните производства по НОХД и 

връщането им на прокурора са: допуснато отстранимо съществено процесуално 

нарушение довело до ограничаване процесуалните права на обвиняемия и 

допуснато съществено процесуално нарушение при съставяне на обвинителен 

акт. 
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СПРАВКА 

за дейността на Административен ръководител – Председател на РС - 

Монтана  съдия Красимир Семов – ІІ н.с. за 2017г. 
Видове дела Останали 

несвършен

и в нача-

лото на 

отчетния 

период 

Постъп

или 

Общо за 

разглеж

дане 

Общо 

свършен

и дела 

Обжа

лвани 

дела 

Потвъ

рдени 

Отм

енен

и 

Из

ме

не

ни 

резултати от 

искания за 

възобновяване 

Реше

ни по 

съще

ство 

Прек

рате

ни 

От 

свърш

ените 

в 3-

мес. 

срок 

Остан

али 

несвър

шени в 

края 

на 

период

а 

6а 6б 6в 6г 

общо нак. 

дела 
8 746 754 740 29 21 4 2 0 0 0 0 680 60 733 14 

НОХД 2 60 62 57 3 1 0 1 0 0 0 0 13 44 54 5 

НЧХД  0 4 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0 

ЧЛ. 78А 

НК 
0 13 13 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 11 1 

ЧНД 0 595 595 594 3 3 0 0 0 0 0 0 588 6 594 1 

АНД 6 74 80 73 22 16 4 1 0 0 0 0 66 7 71 7 

 

През 2017г. съдия Кр.Семов има постъпили и 6 бр. граждански дела, по 

които след отводи, производството е прекратявано, а делата изпращани на МОС. 
 

 

 

СПРАВКА 

за дейността на съдия Иван Мичев – І н.с. за 2017г. 

 
Видове дела Останали 

несвършен

и в нача-

лото на 

отчетния 

период 

Постъ

пили 

Общо 

за 

разглеж

дане 

Общо 

свърше

ни дела 

Обжа

лвани 

дела 

Потвъ

рдени 

Отм

енен

и 

Из

ме

не

ни 

резултати от 

искания за 

възобновяване 

Реше

ни по 

съще

ство 

Прек

рате

ни 

От 

свър

шени

те в 3-

мес. 

срок 

Остана

ли 

несвър-

шени в 

края на 

период

а 

6а 6б 6в 6г 

общо нак. 

дела 
32 502 534 507 59 38 11 5 0 0 0 1 421 86 494 27 

НОХД 8 78 86 81 5 3 0 1 0 0 0 1 10 71 76 5 

НЧХД  1 7 8 5 4 1 1 0 0 0 0 0 2 3 4 3 

ЧЛ. 78А 

НК 
1 19 20 19 3 1 0 2 0 0 0 0 19 0 18 1 

ЧНД 5 285 290 287 12 8 1 2 0 0 0 0 284 3 287 3 

АНД 17 113 130 115 35 25 9 0 0 0 0 0 106 9 109 15 
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СПРАВКА 

за дейността на Десислава Цветкова за 2017г. – съдия в РС - Берковица – ІІІ 

н.с. в НО на РС - Монтана, командирована в РС - Монтана считано от 

18.06.2014г. 

 
Видове дела Останали 

несвършен

и в нача-

лото на 

отчетния 

период 

Постъп

или 

Общо за 

разглеж

дане 

Общо 

свърш

ени 

дела 

Обжа

лвани 

дела 

Потвъ

рдени 

Отм

енен

и 

Из

ме

не

ни 

резултати от 

искания за 

възобновяване 

Реше

ни по 

съще

ство 

Прек

рате

ни 

От 

свърш

ените 

в 3-

мес. 

срок 

Остана-

ли 

несвър-

шени в 

края на 

периода 

6а 6б 6в 6г 

общо нак. 

дела 
15 518 533 522 62 42 13 4 1 0 0 0 439 83 504 11 

НОХД 4 89 93 92 14 8 1 3 1 0 0 0 24 68 88 1 

НЧХД  2 6 8 7 1 1 0 0 0 0 0 0 2 5 5 1 

ЧЛ. 78А 

НК 
1 19 20 20 2 2 0 0 0 0 0 0 20 0 18 0 

ЧНД 5 291 296 296 6 4 2 0 0 0 0 0 290 6 295 0 

АНД 3 113 116 107 39 27 10 1 0 0 0 0 103 4 98 9 

 

 

СПРАВКА 

за дейността на съдия Димитрина Николова за 2017 година – ІV н.с. 
 
Видове дела Останали 

несвърше

ни в нача-

лото на 

отчетния 

период 

Постъп

или 

Общо 

за 

разгле

ждане 

Общо 

свърше

ни дела 

Обжа

лвани 

дела 

Потвъ

рдени 

Отм

енен

и 

Из

ме

не

ни 

резултати от 

искания за 

възобновяване 

Реше

ни по 

съще

ство 

Прек

рате

ни 

От 

свърш

ените 

в 3-

мес. 

срок 

Остана-

ли 

несвър-

шени в 

края на 

периода 

6а 6б 6в 6г 

общо нак. 

дела 
6 467 473 447 45 35 6 0 0 0 0 2 371 76 435 26 

НОХД 2 80 82 78 3 2 0 0 0 0 0 1 16 62 77 4 

НЧХД  0 6 6 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5 3 1 

ЧЛ. 78А 

НК 
0 19 19 18 2 0 1 0 0 0 0 0 18 0 18 1 

ЧНД 0 250 250 250 5 3 0 0 0 0 0 1 244 6 249 0 

АНД 4 112 116 96 33 28 5 0 0 0 0 0 93 3 88 20 

 

През 2017г. съдия Д. Николова има постъпило и 1 бр. гражданско дело. 
 

 

Съдия З. Христова, напуснала от 01.01.2017 г. РС Монтана поради 

пенсиониране, има обжалвани 8 бр. дела, от които  с  известен резултат до края 

на отчетната 2017г. са както следва: 1 бр. НОХД – потвърдено,  2 бр. НЧХД 

отменени, 2 бр. АНД потвърдени и 3 бр. АНД отменени; 
 
 

   През отчетната 2017 г. в Районен съд Монтана не са постъпвали дела 

със значим обществен интерес.
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Справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА на съдиите от РС – 

Монтана през 2017. 

 

 

СЪДИЯ 

/име, презиме, 

фамилия/ 

1. За наказателни дела: НОХД, НЧХ и ЧНД  

РЕШЕНИЯ 

ИНДЕКСИ 

ОБЩО 1 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 4г 4д 4е 5а 5б 5в 6а 6б 6в 6г 

ОБЩО  30 19 1 1 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 

КРАСИМИР СЕМОВ 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОЯ ХРИСТОВА 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 

ДИМИТРИНА 

НИКОЛОВА 
5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

ИВАН МИЧЕВ 6 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

ДЕСИСЛАВА 

ЦВЕТКОВА 
13 8 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

 

 

СЪДИЯ 

/име, презиме, 

фамилия/ 

1. За наказателни дела: НОХД, НЧХ и ЧНД  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ИНДЕКСИ 

ОБЩО 1 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 4г 4д 4е 5а 5б 5в 6а 6б 6в 6г 

ОБЩО  27 19 2 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

КРАСИМИР СЕМОВ 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОЯ ХРИСТОВА 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ДИМИТРИНА 

НИКОЛОВА 
4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

ИВАН МИЧЕВ 12 8 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

ДЕСИСЛАВА 

ЦВЕТКОВА 
7 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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СЪДИЯ 

/име, презиме, 

фамилия/ 

2. За наказателни дела от административен характер 

РЕШЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ИНДЕКСИ ИНДЕКСИ 

ОБЩО 1 2а 2б 3а 3б 4 ОБЩО 1 2а 2б 3а 3б 4 

ОБЩО  135 100 26 5 2 2 0 3 2 0 1 0 0 0 

КРАСИМИР СЕМОВ 21 16 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОЯ ХРИСТОВА 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ДИМИТРИНА 

НИКОЛОВА 
34 28 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИВАН МИЧЕВ 37 26 8 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 

ДЕСИСЛАВА 

ЦВЕТКОВА 
38 28 7 2 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 
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Справка за натовареността на съдиите от районен съд МОНТАНА по СИНС 

/Система за изчисляване натовареността на съдиите/: 
           

 съдия КРАСИМИР СЕМОВ – 153,79; 

 съдия РУМЯНА МИХАЙЛОВА – 196,35; 

 съдия ЕВГЕНИЯ ПЕТКОВА – 188,91; 

 съдия АНЕЛИЯ ЦЕКОВА – 184,24; 

 съдия ВАЛЯ МЛАДЕНОВА – 195,40; 

 съдия ДИМИТРИНА НИКОЛОВА – 124,05; 

 съдия ИВАН МИЧЕВ – 139,87; 

 съдия ДЕСИСЛАВА ЦВЕТКОВА – 135,55; 

 съдия КАЛИН ТОДОРОВ – 12,74; 

 

Б / ЛОМСКИ  РАЙОНЕН  СЪД: 
 

Районен съд гр.Лом разполага със седем магистратски щата, както следва: 

 административен ръководител /председател/, 

 съдии - 6 щ.бр.  

 

 
 

При утвърдени 7 /седем/ щатни бройки за длъжността „съдия” в Районен 

съд - Лом, към 31.12.2017 год. са заети 4 /четири/ съдийски длъжности и 3 /три/ 

съдийски длъжности са свободни.  
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Трите незаети към момента щатни длъжности в РС Лом са освободени, 

както следва:  

 с Решение, взето по Протокол №  14  от заседание на Съдийската 

колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 26.07.2016 год., на основание чл. 

165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ е освободена Наталия Николаева Лозанова – съдия в 

Районен съд гр. Лом, считано от 28.07.2016 год. – датата на вземане на 

решението; 

 с Решение, взето по Протокол №  37  от заседание на Съдийската 

колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 26.09.2017 год., т. 5.1., на 

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

Младенова, считано от датата на вземане на решението;  

 с Решение на Съдийската колегия, т. 33.1 от Протокол № 37 от 

заседание, проведено на 26.09.2017г., на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Соня 

Димитрова Камарашка – Василева – Административен ръководител – 

председател на Районен съд – Лом е преназначена на длъжността „заместник – 

административен ръководител – заместник-председател“ на Административен 

съд – Монтана, считано от 12.10.2017г. 

 

В началото на отчетния период в Районен съд - Лом от 7 бр. по щат, са 

правораздавали 6 съдии. След пенсионирането, считано от 26.092017 г., на 

съдия Катя Цветанова и след преназначаването, считано от 13.10.2017 г., на 

Председателя на съда Соня Камарашка за „заместник-председател“ на 

Административен съд Монтана, в края на 2017 г. правораздаването в съда се 

осъществява само от 4 съдии.  
 

Във връзка с преназначаването на длъжността „заместник – 

административен ръководител – заместник-председател“ на Административен 

съд – Монтана на Административния ръководител на Районен съд – Лом на 

29.09.2017г. е проведено общо събрание с участието и под председателството на 

съдия М. Бранкова - Председател на Окръжен съд – Монтана, на което 

единидушно за изпълняващ функцията Административен ръководител – 

Председател на Районен съд – Лом  е предложено да бъде определена съдия 

Албена Миронова.  

С Решение № 42 на Съдийската колегия на ВСС, взето на заседание 

проведено на 17.10.2017г., на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Албена 

Георгиева Александрова-Миронова - съдия в Районен съд-Лом, с ранг „съдия в 

АС“, е определена за изпълняващ функциите „административен ръководител – 

председател“ на Районен съд – Лом, считано от датата на вземане на решение, до 

встъпване в длъжност на нов административен ръководител.  
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През отчетния период съдията Нина Каменова е била в отпуск поради 

временна нетрудоспособност от началото на годината до 18.09.2017г. /вкл./. 
 

През отчетния период на осн. чл.188, ал.1 от ЗСВ е изготвено и 

уведомително писмо до СК на ВСС от Председателя на съда за предстоящо 

освобождаване, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ  на съдията Нина Иванова 

Каменова, която ще навърши пределната определена от закона възраст на 

03.08.2018 год. 

Предвид големия брой незает съдийски щат и предстоящото пенсиониране 

през 2018 г. на още един съдия от състава на Районен съд Лом, до ВСС през 2017 

г. са изпращани множество предложения за обявяване на вакантните длъжности 

за конкурс. 

Едва с Решение на Съдийската колегия на ВСС, взето по протокол № 49 от 

заседание проведено на 05.12.2017г., са обявени 2/две/ свободни щатни бройки 

за съдия в Районен съд – Лом на основание чл.189, ал.1 от ЗСВ – за преместване 

и заемане чрез конкурс на основание чл.189, ал.3 от ЗСВ.  

През отчетния период всички съдии са разглеждали граждански и 

наказателни дела. Поради малкия брой съдии, специализация по материя не е 

възможна. 

Дежурствата през 2017 г. в Районен съд гр.Лом са определени със Заповед 

на председателя на съда по седмични графици, като до съдебната ваканция 

дежурствата са били от по двама съдии, между които чрез ЦССРД е извършвано 

разпределението на постъпващите дела, съобразно приети Вътрешни правила за 

прилагане на подбора, чрез опция „по дежурство”, приети на основание т.4.3 от 

Единната методика по приложението на принципа за случайно разпределение на 

делата, а след съдебната ваканция, поради намалената численост на 

магистратите дежурството е от по един съдия. 

Към 30.12.2017год. двама от съдиите в Районен съд - Лом – Н. Каменова и 

Б. Славчева са с ранг „съдия във ВКС“, един съдия, А. Миронова е с ранг „съдия 

в АС” и съдя Б.Александрова е с ранг „съдия в ОС“. 

През отчетния период са повишени в ранг, както следва: съдия Н. 

Каменова в ранг „съдия във ВКС” – с Решение по т.14.2 от протокол 

№11/14.03.2017год. и съдия Б. Славчева в ранг „съдия във ВКС”, с Решение по 

т.14.1 от протокол №11/14.03.2017год. на СК на ВСС.  

Процента на натовареност във всички групи дела е определен по 100% на 

всички съдии и 70% на административния ръководител, определени на 

основание чл.12, ал.1 от Правила за оценка на натовареността на съдиите, приети 

от  Висш съдебен съвет. И.ф. административният ръководител е с непроменен 

процент на натоварване. 
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През 2017 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.  

  

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

съдии по вписванията, като реално до 05.02.2017г. са били заети две щатни 

бройки: г-н Емил Петров -  ръководител на служба по вписванията, втори мандат 

и г-жа Илушка Пастухова.  

На 05.02.2017г., на основание чл. 326, във връзка с чл. 328, ал.1, т.10 от КТ, 

г-жа Илушка Пастухова е освободена от длъжността „съдия по вписванията“. 

На 02.03.2017г. е изготвено искане от Председателя на Районен съд – Лом 

до Министъра на правосъдието за назначаване на „съдия по вписванията“ 

временно, до провеждането на конкурс. 

На 18.05.2017г. г-жа Илушка Пастухова е назначена на основание чл.68, 

ал.1, т.4 от КТ на длъжността “съдия по вписванията“.  
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Брой постъпили за разглеждане и всичко дела за разглеждане за 

отчетната 2017 година и сравнение с отчетните 2016 г .и 2015 г.  

 

През отчетната 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.  

 

За сравнение: 

През предходната 2016г. в Районен съд гр.Лом са постъпили всичко 3054 

дела, от тях 2395 дела са граждански и 659 дела са наказателни. Висящи в 

началото на периода са общо 289 дела, от тях 211 дела са граждански и 78 дела 

са наказателни. 

Всичко за разглеждане през отчетната 2016г. в РС гр.Лом е имало 3343 

дела, от тях 2606 дела са граждански и 737 дела са наказателни. 

През 2015г. в Районен съд гр.Лом са постъпили всичко 3027 дела, от тях 

2376 дела са граждански и 651 дела са наказателни. Висящи в началото на 

периода са общо 251 дела, от тях 189 дела са граждански и 62 дела са 

наказателни. Всичко за разглеждане през отчетната 2015г. в РС гр.Лом е имало 

3278 дела, от тях 2565 дела са граждански и 713 дела са наказателни. 

 

 
 

От горните данни е видно, че през отчетната 2017г. е налице увеличаване 

на постъпилите граждански и наказателни дела, както и тези за разглеждане 

спрямо 2016 год., спрямо която година е намален броя на гражданските дела, 
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останали за разглеждане от предходния период и е налице увеличение на 

наказателните. 

 

Брой свършени всичко дела за отчетната 2017 година 

 

През отчетната 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. 
 

 

 

 
 

 

За сравнение: 

През отчетната 2016г. в Районен съд гр.Лом са свършени всичко 3051 дела, 

от тях 2809 дела са в срок до 3 месеца или 92% от делата. 

От наказателните дела са свършени 644 дела, като от тях до 3 месеца са 

свършени 561 дела или 87% от делата. Със съдебен акт по същество са решени 

477 дела и са останали висящи в края на периода 93 дела, като са обжалвани и 

протестирани 131 дела. 
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От гражданските дела са свършени 2407 дела, като от тях до 3 месеца са 

свършени 2248 дела или 93% от делата. Със съдебен акт по същество са решени 

2176 дела, като 231 дела са прекратени и са останали висящи в края на периода 

199 дела, като са обжалвани и протестирани 105 дела. 

 

През  2015г. в Районен съд гр.Лом са свършени всичко 2991 дела, от тях 

2833 дела са в срок до 3 месеца или 95% от делата. От наказателните дела са 

свършени 637 дела, като от тях до 3 месеца са свършени 597 дела или 94% от 

делата. Със съдебен акт по същество са решени 507 дела и са останали висящи в 

края на периода 76 дела, като са обжалвани и протестирани 111 дела. От 

гражданските дела са свършени 2354 дела, като от тях до 3 месеца са свършени 

2236 дела или 95% от делата. Със съдебен акт по същество са решени 2106 дела, 

като 248 дела са прекратени и са останали висящи в края на периода 211 дела, 

като са обжалвани и протестирани 66 дела. 

 

 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА: 

 

През отчетната 2017 година всички съдебни състави в Районен съд 

гр.Лом са разглеждали граждански дела, след решение на общото събрание 

на съдиите в Районен съд гр.Лом от 2015година.  

До 19.09.2017 год. в РС Лом са правораздавали петима съдии, тъй като 

съдията Нина Каменова е била в отпуск поради временна нетрудоспособност. От 

26.09.2017 год. в РС Лом също са правораздавали петима съдии, поради 

пенсионирането на съдията Катя Цветанова. От 13.10.2017 год. до края на 

периода, правораздават четирима съдии, поради преместването на 

административния ръководител Соня Камарашка на длъжността заместник 

административен ръководител на Административен съд Монтана.  

 

Постъпили дела 

През отчетната 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. 

През предходната 2016г. в РС - Лом са постъпили общо 2395 граждански 

дела. От тях 361 са граждански дела по общия ред, 70 дела по чл.310 от ГПК – 

бързо производство, 6 административни дела по ЗСПЗЗ, които се разглеждат по 
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реда на АПК, 1 други граждански дела, 176 частни граждански дела и 1781 

заповедни производства. 

През 2015г. в РС - Лом са постъпили общо 2376 граждански дела. От тях 

225 са граждански дела по общия ред, 132 дела по чл.310 от ГПК – бързо 

производство, 10 административни дела по ЗСПЗЗ, които се разглеждат по реда 

на АПК, 70 дела от и срещу търговци, 117 други граждански дела, 158 частни 

граждански дела и 1664 заповедни производства 

 

Видно от изложеното по – горе е налице тенденция към значително 

увеличаване на броя на постъпилите граждански дела в Районен съд гр.Лом, 

които спрямо отчетната 2016 г. са се увеличили с 900 граждански дела спрямо 

отчетната 2015г. са се увеличили с 919 дела Увеличение е налице и при повечето 

вид дела, съобразно техния предмет, с изключение на бързите производства по 

чл. 310 ГПК. 

 

 

 
 



 87 

 
 

Общо постъпилите в РС Лом граждански дела по видове се 

разпределят както следва: 

 Искове по СК и ЗЗДН– 104 бр., от които по ЗДДН – 20 бр.; 

 Облигационни искове – 54 бр.; 

 Вещни искове – 15 бр.; 

 Делби – 37 бр.; 

 Установителни искове – 89 бр.; 

 Искове по КТ – 12 бр.; 

 Административни производства – 14 бр.; 

 Обезпечения – 2 бр.; 

 Други частни производства – 208 бр.; 

 Дела по чл. 410 и чл. 417 ГПК – 2648 бр.; 

 Частни производства по регламент 1393/2007 г.и др. на ЕС – 7 бр.; 

 Други граждански дела – 105 бр. 

 

Висящи в началото на периода и всичко за разглеждане. 

 

През отчетната 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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През отчетната 2016г. в РС - Лом е имало всичко за разглеждане 2606 

граждански дела, от тях 211 дела висящи в началото на годината, 3бр. дела 

продължили под същия номер, 2395 общо постъпили през отчетната година. 

През отчетната 2015г. в РС - Лом е имало всичко за разглеждане 2565 

граждански дела, от тях 189 дела висящи в началото на годината, 2376 общо 

постъпили през отчетната година. 

 

 
 

Видно от изложеното по – горе е налице трайна тенденция към 

увеличаване на броя на разглежданите граждански дела в Районен съд гр.Лом, 

които спрямо отчетната 2016г. са се увеличили с 888 дела, а спрямо 2015г. са се 

увеличили с 929 граждански дела.  

 

 

Срокове за приключване на гражданските дела. 

 

През отчетната 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 2016г. са свършени общо 2407 граждански дела от всички 

видове. От тях в 3 – месечен срок са свършени 2248 дела или 93%. Висящи в 

края на отчетния период са общо 199 дела. 

През отчетната 2015г. са свършени общо 2354 граждански дела от всички 

видове. От тях в 3 – месечен срок са свършени 2236 дела или 95%. Висящи в 

края на отчетния период са общо 211 дела. 
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От общо свършените през отчетната 2017г.  3239 граждански дела, със 

съдебен акт по същество са свършени 3006 дела.  

През отчетната 2016г. от общо 2407 граждански дела, със съдебен акт по 

същество са свършени 2176 дела.  

През 2015г. от общо 2354 граждански дела, със съдебен акт по същество са 

свършени 2106 дела. 

Процентът на свършените в 3 месечен срок дела е висок - 93%, 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 значително по-големия брой дела и кадровата необезпеченост, се 

запазва процентът на свършените в тримесечен срок дела от предходния отчетен 

период – 2016 год. 

 

 
 

От справката за времетраенето на размяната на книжата по делата се 

установява, че за гражданските дела по общия ред, по 116 дела е бил необходим 

1 месец, по 73 дела – 2 месеца, по 56 дела – 3 месеца и по 47 дела – над 3 месеца.  
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За производствата по чл.310 от ГПК – по 19 дела – 1 месец, по 19 дела – 2 

месеца, 5 дела – 3 месеца и 6 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. 

2017 116 73 56 47 19 19 5 6 

2016 89 77 40 36 30 20 2 2 

2015 62 41 26 32 94 23 8 5 

 

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, администрирането на делата в процеса на 

размяна на книжата, което налага извода, че причините са обективни. 

 

 

Несвършени в края на 2017 г. дела 

 

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.  

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. 
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За сравнение, към 31.12.2016г. е имало останали несвършени 199 

граждански дела, от които 162 дела по общия ред, 13 дела по реда на бързото 

производство, 2 дела административни, 20 дела са ЧГД и 2 дела по реда на 

чл.410 и чл.417 от ГПК.  

За предходната  2016г. е имало 31 несвършени дела от 1 до 3 години, като 

от тях 8 от несвършените дела са били спрени на различни основания и 1 

несвършено дело от 3 до 5 години, като няма дела над 5 години.  

За 2015г. е имало 11 несвършени дела от 1 до 3 години и 2 несвършени 

дела от 3 до 5 години, като няма дела над 5 години. 

 

В табличен вид съотношението разглеждани спрямо решени 

граждански дела за отчетната 2017 година в РС Лом по съдии:  
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Справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани ГРАЖДАНСКИ и ТЪРГОВСКИ дела на съдиите 

от РАЙОНЕН СЪД гр. Лом през 2017 г. 
 

СЪДИЯ 

/име, презиме, фамилия/ 

РЕШЕНИЯ 

ИНДЕКСИ 

ОБЩО 1 2 3а 3б 3в 4а 4б 4в 4г 5а 5б 5в 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 8г 9а 9б 9в 

ОБЩО 59 34 1 6 5 1 1 1 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НИНА ИВАНОВА КАМЕНОВА 2 2 
                          

КАТЯ ЦВЕТАНОВА МЛАДЕНОВА 7 2 
 

2 1 
 

1 
   

1 
                 

БОРИСЛАВА СЛАВЧЕВА 
БОРИСОВА 

9 5 
 

1 
 

1 
    

2 
                 

АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА 
АЛЕКСАНДРОВА - МИРОНОВА 

18 11 1 
 

2 
  

1 
  

3 
                 

БОРЯНА АЛЕКСАНДРОВА 
АНГЕЛОВА 

16 10 
 

2 2 
     

2 
                 

СОНЯ ДИМИТРОВА КАМАРАШКА 7 4 
 

1 
      

1 1 
                

 

СЪДИЯ 

/име, презиме, фамилия/ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ИНДЕКСИ 

ОБЩО 1 2 3а 3б 3в 4а 4б 4в 4г 5а 5б 5в 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 8г 9а 9б 9в 

ОБЩО 22 13 1 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НИНА ИВАНОВА КАМЕНОВА 2 2 
                          

КАТЯ ЦВЕТАНОВА МЛАДЕНОВА 3 2 
 

1 
                        

БОРИСЛАВА СЛАВЧЕВА 
БОРИСОВА 

3 1 
 

2 
                        

АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА 
АЛЕКСАНДРОВА - МИРОНОВА 

8 6 1 1 
                        

БОРЯНА АЛЕКСАНДРОВА 
АНГЕЛОВА 

6 2 
 

2 1 
 

1 
                     

СОНЯ ДИМИТРОВА КАМАРАШКА 0 
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НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА : 

 

         През отчетната 2017 година всички съдебни състави в Районен съд гр.Лом 

са разглеждали наказателни дела, след решение на общото събрание на съдиите в 

Районен съд гр.Лом от 2015година.  

До 19.09.2017 год. в Районен съд гр.Лом са правораздавали общо петима 

съдии – поради продължителен отпуск поради временна нетрудоспособност на 

съдия Н. Каменова. След 13.10.2017 год. до края на отчетния период са 

правораздавали четирима съдии, тъй като съдия К. Цветанова е освободена от 

длъжността „съдия” поради навършване на 65годишна възраст, съдия С. 

Камарашка – поради преместване в друг орган на съдебната власт.  

 

 Постъпили дела. 

 

През отчетната 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. 

 

За сравнение, през предходната 2016г. в РС Лом са постъпили общо 659 

броя наказателни дела в това число и продължаващи дела под същия номер 4 

дела, от които 218 дела - НОХД, 176 дела - АНД, 22 дела по чл.78а от НК, 11 

дела - НЧХД и 204 дела -НЧД и 28 дела за разпит пред съдия по реда на чл.222 и 

чл.223 от НПК. 

През 2015г. в РС - Лом са постъпили общо 651 броя наказателни дела в 

това число и продължаващо дело под същия номер 1 брой, от които 160 дела - 

НОХД, 186 дела - АНД, 20 дела по чл.78а от НК, 6 дела - НЧХД и 279 дела - 

НЧД, като от тях 35 дела за разпит пред съдия по реда на чл.222 и чл.223 от 

НПК. 

  



 94 

 
 

 
 

Видно от изложеното по –горе е налице тенденция към увеличаване на 

общия брой на постъпилите наказателни дела в Районен съд гр.Лом, спрямо 

отчетните 2015г. и 2016год. по отношение на някои от видовете дела, но 
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намаление на наказателните дела от общ характер в сравнение с предходната 

2016 год. 

 

Наказателни дела от общ характер. 

 

През отчетната 2017 г. в Районен съд гр. Лом са постъпили общо нови 178 

дела от общ характер, разгледани са и  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.  

 

За сравнение, през предходната 2016г. в Районен съд гр.Лом са постъпили 

общо 218 дела в това число 4 дела продължаващи под същия номер, 9 дела след 

повторно внесени и образувани под нов номер след прекратяване на съдебното 

производство и 3 върнати дела за ново разглеждане под нов номер, останали са 

несвършени в началото на периода общо 29 дела или общо за разглеждане през 

2016г. е имало 247 наказателни дела от общ характер. 

 

През отчетната с 2015г. в Районен съд гр.Лом са постъпили общо 160 дела 

от общ характер в това число и едно продължаващо под същия номер, след 

одобрено споразумение по отношение на единия от подсъдимите, останали са 

несвършени в началото на периода общо 31 дела или общо за разглеждане през 

2015г. е имало 191 наказателни дела от общ характер. 

 

Налице е тенденция към намаляване на броя на постъпващите в РС - Лом 

наказателни дела от общ характер в сравнение с 2016г. и увеличение спрямо 

2015г. 

Разпределението на новопостъпилите през 2017 г. НОХД по видове е 

както следва: 

 Престъпления против собствеността – 54 бр.; 

 Общоопасни престъпления: - 86 бр.; 

 Престъпления против личността – 7 бр.; 

 Престъпления против стопанството – 15 бр.; 

 Престъпления против брака, семейството и младежта – 9 бр.; 

 Други престъпления против личностт – 2 бр.; 

 Престъпления против дейността на държавни органи и обществени 

организации – 2 бр.; 

 Престъпления против реда и общественото спокойствие – 2 бр.; 

 Документни престъпления – 3 бр. 

 Престъпления против правата на гражданите – 1 бр.  
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 Всичко за разглеждане и висящи в началото на периода наказателни 

дела. 

През отчетната 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. 

 

През предходната 2016г. в РС - Лом е имало всичко за разглеждане 737 

дела, като от тях висящи в началото на годината 78 дела. По видове същите се 

разпределят както следва: 

 247 дела НОХД, от тях 29 дела са висящи в началото на годината,  

 13 дела НЧХД, от тях 2 дела висящи в началото на годината,  

 22 дела по чл.78а от НК, от тях няма висящи в началото на годината,  

 207 дела ЧНД, от тях 3 дела са висящи в началото на годината,  

 28 дела ЧНД за разпити пред съдия, като няма останали от предходен 

период,  

 220 дела АНД, от тях 44 дела са висящи в началото на годината. 

 

За сравнение, през отчетната 2015г. в РС - Лом е имало всичко за 

разглеждане 713 дела, като от тях висящи в началото на годината 62 дела. По 

видове същите се разпределят както следва: 

 191 дела НОХД, от тях 31 дела са висящи в началото на годината,  

 7 дела НЧХД, от тях 1 дело е висящо в началото на годината,  

 25 дела по чл.78а от НК, от тях 5 дела са висящи в началото на годината,  

 248 дела ЧНД, от тях 4 дела са висящи в началото на годината,  

 35 дела ЧНД за разпити пред съдия, като няма останали от предходен 

период,  

 207 дела АНД, от тях 21 дела са висящи в началото на годината 
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Свършени наказателни дела и срокове за приключването им. 

През отчетната 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,  

 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.  

 

Големият брой висящи наказателни и административно наказателни дела 

се дължи основно на факта, че същите са постъпили в края на годината. 

 

През предходната 2016г. са свършени общо 644 наказателни дела, по 

видове, както следва:  

 203 НОХД, 11 НЧХД,  

 18 по чл.78а от НК,  

 201 ЧНД,  

 28 ЧНД – разпити,  

 183 АНД от всички видове.  

От тях в 3 – месечен срок са свършени 561 дела или 87%. Висящи в края на 

отчетния период са общо 93 дела, от тях 44 НОХД, 2 НЧХД, 6 ЧНД, 4 по 78а от 

НК и 37 АНД.  

 

За сравнение през отчетната 2015г. са свършени общо 637 наказателни 

дела, по видове, както следва:  

 164 НОХД,  

 5 НЧХД,  

 25 по чл.78а от НК,  

 245 ЧНД,  
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 35 ЧНД – разпити,  

 163 АНД от всички видове.  

От тях в 3 – месечен срок са свършени 597 дела или 94%. Висящи в края на 

отчетния период са общо 76 дела, от тях 27 НОХД, 2 НЧХД, 3 ЧНД и 44 АНД. 

 

Видно от горните данни, през отчетния период – 2017 год. са свършени 

повече наказателни дела в сравнение с предишните две отчетни години, като 

същевременно е повишен процентът на приключилите в тримесечен срок дела в  

спрямо предходната 2016 год. Тези показатели са достигнати въпреки, че 

съдиите са работили в намален състав.  

 

От общо свършените 707 наказателни дела през отчетната 2017г., със 

съдебен акт по същество са свършени общо 543 дела, както следва по видове:  

 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. 

 

През предходната 2016г., от общо свършените 644 наказателни дела със 

съдебен акт по същество са свършени общо 477 дела, както следва по видове: 85 

НОХД, 4 НЧХД, 17 по чл.78а от НК, 182 ЧНД, 27 дела за разпит пред съдия и 

162 АНД. 

 

 

За сравнение през отчетната 2015год. от общо свършените 637 наказателни 

дела със съдебен акт по същество са свършени общо 507 дела, както следва по 

видове: 69 НОХД, 24 по чл.78а от НК, 262 ЧНД от тях 34 дела за разпит пред 

съдия и 152 АНД.  
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От общо свършените през 2017 година 189 бр. наказателни дела от общ 

характер, 59 броя са приключили със съдебен акт по същество.  

 

Свършените като Бързи производства са 45 броя; 

като Незабавните производства – 7 бр.; 

като Съкратените съдебни следствия – 27 бр. 

 

Общият брой на прекратените наказателни дела от общ характер  е 

130 броя, от които 123 броя са приключили със споразумение. 

 

 

От прекратените нохдела дела са  върнати на Районна прокуратура-

Лом за отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения  

общо 7 броя нохдела . 

Несвършените в края на 2017 година нохдела са 37 броя. 

 

 

Осъдени лица. 

 

През отчетната 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 %.  

 

През 2017 година в Районен съд - Лом са постановени 10 броя  

оправдателни присъди – по 8 бр. НОХД, по 1 бр. НЧХД и по 1 бр. АНД. 

Оправдани са общо 11 лица. 

 

 

Разгледани и решени наказателни дела от съдиите в РС Лом в 

табличен вид:  

 

 

 

 

Както и по-горе в настоящия доклад се посочи, съдиите от районен съд 

Лом през 2017 г. са разглеждали дела от всички видове, автоматично 

разпределени на случаен принцип чрез ЦСРД. В справката по-долу са 

посочени разгледаните и свършените видове дела от всеки съдия: 
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Разгледани и свършени дела и натовареност на съдия НИНА КАМЕНОВА 

 

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
7
 г

. 

граждански 

дела 
207 147 16 160 77% 

21,75 16,58 

наказателни 

дела 
54 26 10 34 63% 

2
0
1
6
 г

. 

граждански 

дела 
321 270 21 278 87% 

35,25 31,25 

наказателни 

дела 
102 59 25 69 68% 

2
0
1
5
 г

. 

граждански 

дела 
298 263 20 280 94% 

34,92 32,5 

наказателни 

дела 
121 78 29 103 85% 

 

Разгледани и свършени дела и натовареност на съдия КАТЯ ЦВЕТАНОВА 

 

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
7
 г

. 

граждански 

дела 
494 460 33 465 94% 

50,50 50,42 
наказателни 

дела 
112 83 29 102 91% 

2
0
1
6
 г

. 

граждански 

дела 
440 375 28 387 88% 

46,67 42,33 
наказателни 

дела 
120 93 12 93 78% 

2
0
1
5
 г

. 

граждански 

дела 
352 317 20 331 94% 

39,92 38,17 

наказателни 

дела 
127 94 27 112 88% 
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Разгледани и свършени дела и натовареност на съдия БОРИСЛАВА СЛАВЧЕВА 

 

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
7
 г

. 

граждански 

дела 
757 639 34 639 84% 

78,58 69,17 
наказателни 

дела 
186 118 39 145 78% 

2
0
1
6
 г

. 

граждански 

дела 
439 365 42 391 89% 

46,92 42,92 
наказателни 

дела 
124 76 32 89 72% 

2
0
1
5
 г

. 

граждански 

дела 
353 314 20 328 93% 

42,17 39,67 
наказателни 

дела 
153 116 26 124 81% 

 

 

Разгледани и свършени дела и натовареност на съдия АЛБЕНА МИРОНОВА 

 

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
7
 г

. 

граждански 

дела 
796 670 53 661 83% 

81,17 72,33 
наказателни 

дела 
178 116 29 112 63% 

2
0
1
6
 г

. 

граждански 

дела 
493 386 54 383 78% 

51,00 44,92 
наказателни 

дела 
119 68 31 84 71% 

2
0

1
5
 г

. 

граждански 

дела 
583 434 74 458 79% 

52,58 45,25 
наказателни 

дела 
48 30 5 33 69% 
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Разгледани и свършени дела и натовареност на съдия БОРЯНА АЛЕКСАНДРОВА 

 

година 
вид дело/ 

показател 

общо 

разгледан

и дела 

общо свършени 

дела 
свършен

и в 3-

месечен 

срок 

% 

ср. 

натовареност 

на база 

разгледани 

дела 

ср. 

натоваре

ност на 

база 

свършен

и дела 

решени 

по 

същество 

прекратени 

2
0
1
7
 г

. 

граждански 

дела 
755 652 52 664 88% 

77,92 72,08 
наказателни 

дела 
180 124 37 144 80% 

2
0
1
6
 г

. 

граждански 

дела 
471 402 40 400 85% 

49,67 45,67 
наказателни 

дела 
125 76 30 91 83% 

2
0
1
5
 г

. 

граждански 

дела 
460 352 50 353 77% 

42,58 36,75 
наказателни 

дела 
51 34 5 35 69% 

 

Разгледани и свършени дела и натовареност на съдия СОНЯ КАМАРАШКА 

 

2
0
1

6
 г

. 

граждански 

дела 
325 276 31 296 91% 

35.00 33.08 
наказателни 

дела 
95 66 24 88 93% 

2
0
1
5
 г

. 

граждански 

дела 
216 175 30 203 94% 23.83 22.58 

 

 

 

година 
вид дело/ 

показател 

общо 

разгледани 

дела 

общо свършени 

дела 
свършен

и в 3-

месечен 

срок 

% 

ср. 

натоваренос

т на база 

разгледани 

дела 

ср. 

натоварено

ст на база 

свършени 

дела 

решени 

по 

същество 

Прекра-

тени 

2
0
1
7
 г

. 

граждански 

дела 
485 438 45 435 90% 

48,42 48,25 
наказателни 

дела 
96 76 20 90 94% 
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Справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани НАКАЗАТЕЛНИ дела на съдиите от РАЙОНЕН 

СЪД гр. Лом през 2017 г. 
 

СЪДИЯ 

/име, презиме, фамилия/ 

1. За наказателни дела: НОХД, НЧХ и ЧНД 

РЕШЕНИЯ 

ИНДЕКСИ 

ОБЩО 1 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 4г 4д 4е 5а 5б 5в 6а 6б 6в 6г 

ОБЩО 36 22 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 1 

НИНА ИВАНОВА КАМЕНОВА 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

КАТЯ ЦВЕТАНОВА МЛАДЕНОВА 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

БОРИСЛАВА СЛАВЧЕВА БОРИСОВА 6 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА АЛЕКСАНДРОВА-МИРОНОВА 8 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

БОРЯНА АНГЕЛОВА АЛЕКСАНДРОВА 9 6 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СОНЯ ДИМИТРОВА КАМАРАШКА 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВА ЛОЗАНОВА 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

СЪДИЯ 

/име, презиме, фамилия/ 

1. За наказателни дела: НОХД, НЧХ и ЧНД 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ИНДЕКСИ 

ОБЩО 1 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 4г 4д 4е 5а 5б 5в 6а 6б 6в 6г 

ОБЩО 21 19 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НИНА ИВАНОВА КАМЕНОВА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

КАТЯ ЦВЕТАНОВА МЛАДЕНОВА 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

БОРИСЛАВА СЛАВЧЕВА БОРИСОВА 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА АЛЕКСАНДРОВА-МИРОНОВА 
3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

БОРЯНА АНГЕЛОВА АЛЕКСАНДРОВА 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СОНЯ ДИМИТРОВА КАМАРАШКА 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВА ЛОЗАНОВА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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СЪДИЯ 

/име, презиме, фамилия/ 

2. За наказателни дела от административен характер 

РЕШЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ИНДЕКСИ ИНДЕКСИ 

ОБЩО 1 2а 2б 3а 3б 4 ОБЩО 1 2а 2б 3а 3б 4 

ОБЩО 47 33 11 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НИНА ИВАНОВА КАМЕНОВА 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

КАТЯ ЦВЕТАНОВА МЛАДЕНОВА 13 10 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

БОРИСЛАВА СЛАВЧЕВА БОРИСОВА 9 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА АЛЕКСАНДРОВА-МИРОНОВА 13 8 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

БОРЯНА АНГЕЛОВА АЛЕКСАНДРОВА 8 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СОНЯ ДИМИТРОВА КАМАРАШКА 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВА ЛОЗАНОВА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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СПРАВКА за натовареността на съдиите от Районен съд Лом по 

СИНС /Система за изчисляване натовареността на съдиите/: 
  

 съдия НИНА КАМЕНОВА – 49,06; 

 съдия КАТЯ ЦВЕТАНОВА – 106,91; 

 съдия БОРИСЛАВА СЛАВЧЕВА – 191,66; 

 съдия АЛБЕНА МИРОНОВА – 236,42; 

 съдия БОРЯНА АЛЕКСАНДРОВА – 203,68; 

 съдия СОНЯ КАМАРАШКА – 135,83; 

 

В / БЕРКОВСКИ РАЙОНЕН СЪД: 
 

Утвърдената щатна численост на Районен съд – гр. Берковица към 

31.12.2017 год. е 3 съдии, от които един административен ръководител-

председател на съда и двама съдии. Съдът разполага с един щат за държавен 

съдебен изпълнител, както и с един щат за съдия по вписванията.  

В щатното разписание на съда са записани Юлита Георгиева – 

Председател, съдии – Десислава Цветкова и Елеонора Филипова, Мариела 

Маркова – държавен съдебен изпълнител и Юлия Петрова – съдия по 

вписванията. 

 В Районен съд -Берковица работят високо квалифицирани магистрати с 

дългогодишен опит. 

Съдиите Георгиева и Цветкова са с ранг „ВКС и ВАС”, а съдия 

Филипова с ранг „съдия в АС”. 
 

През годината съдът осъществяваше своята дейност в непълен съдийски 

състав. 

През цялата 2017 год. продължи командировката на съдия Десислава 

Цветкова, а считано от 16.02.2017 год. съдия Калин Тодоров беше преназначен 

на основание чл.194 от ЗСВ в Районен съд - Враца. По тази причина считано от 

16.02.2017 год. с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по Протокол № 6 

от 16.02.2017 год. е съкратена щатната численост на РС Берковица с една щатна 

длъжност „съдия”. 

 Поради командироването на двамата магистрати, а впоследствие и поради 

намалената щатна численост с една щатна бройка, в съда останаха да работят 

един наказателен и един граждански състав. 

През изтеклата 2017 год. съдия Георгиева, която е и административен 

ръководител е разглеждала наказателни дела, като на същата е определена и 

100% натовареност за частни граждански дела по чл.410 и чл.417 от ГПК.  

Съдия Елеонора Филипова е разглеждала граждански дела и 20 % от 

НОХД, без НОХД със значим обществен интерес, както и НЧХД, АНД и ЧНД. 

Натовареността на съдиите се анализираше периодично с оглед преценка 

необходимостта от промяна в зависимост от постъплението на делата, както и с 

оглед постигане на равномерна натовареност.  
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Към 31.12.2017 год. магистратите, държавният съдебен изпълнител и 

съдията по вписванията имат стаж, както следва:  
 

Име и длъжност Трудов стаж 
Юридически 

стаж 

Стаж, като съдия 

/ДСИ /СВ 

1. Юлита Георгиева, Председател 31 г. и 1 м. 18 г. и 1 м. 13 г. и 9 м. 

2. Елеонора Филипова, съдия 24 г. и 2 м. 20 г. и 6 м. 15 г. и 10 м. 

3. Десислава Цветкова, съдия  19 г. и 7 м. 19 г. и 7 м. 16 г. и 5 м. 

4. Мариела Маркова, ДСИ 23 г. и 6 м. 20 г. и 4 м. 13 г. и 5 м. 

5. Юлия Петрова, СВ 30 г. и 7 м. 18 г. и 2 м. 13 г. и 7 м. 
 

 

 

Общият брой на делата за разглеждане, постъпилите през отчетната 

2017 г. и останалите несвършени дела към 01.01. на съответната година са 

посочени подробно в отразените по-долу таблици: 

 

Разгледани дела: 

 

Граждански дела 

Година 

Останали несвършени 

дела към 01.01. на 

съответната година 

% 

от делата за 

разглеждане 

Постъпили дела 

през съответната 

година 

Общ брой дела за 

разглеждане през 

съответната година 

2017 г. 72 6.49% 1038 1110 

2016 г. 68 7.32% 861 929 

2015 г. 68 7.67% 818 886 

 

 

Наказателни дела 

Година 

Останали несвършени 

дела към 01.01. на 

съответната година 

% 

от делата за 

разглеждане 

Постъпили дела 

през съответната 

година 

Общ брой дела за 

разглеждане през 

съответната година 

2017 г. 44 8.15% 496 540 

2016 г. 48 10.43% 412 460 

2015 г. 29 7.34% 366 395 

 

 

ОБЩО дела 

Година 

Останали несвършени 

дела към 01.01. на 

съответната година 

% 

от делата за 

разглеждане 

Постъпили дела 

през съответната 

година 

Общ брой дела за 

разглеждане през 

съответната година 

2017 г. 116 7.03% 1534 1650 

2016 г. 116 8.35% 1273 1389 

2015 г. 97 7.57% 1184 1281 
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От отчетните данни, представени в таблиците по-горе е видно, че през 

2017 год. в съда има значително увеличение на постъпилите граждански и 

наказателни дела, в сравнение с предходната година. Като сериозна е 

тенденцията на увеличаване на постъплението на дела през последните 

години. За периода от 2014 год. до края на отчетната 2017 год. постъплението на 

делата се е увеличило с 457 дела.  

 
Постъпили граждански дела по видове 2017 г. 2016 г. 2015 г. 

Искове по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГрР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ 81 89 71 

Облигационни искове 32 36 49 

Вещни искове 21 21 16 

Делбени дела и искове по ЗН 7 13 12 

Установителни искове 30 18 - 

Искове по КТ 12 15 10 

Други граждански дела 3 7 37 

Дела от административен характер 5 2 6 

Обезпечения - 4 - 

Други ЧГД 104 68 65 

Дела по чл.410 и чл.417 ГПК 739 587 552 

Частни производства-Регламенти 4 1 - 

Граждански дела ОБЩО: 1038 861 818 

Постъпили наказателни дела по видове 2017 г. 2016 г. 2015 г. 

Наказателни дела от общ характер 119 108 94 

Наказателни дела от частен характер 12 7 10 

Дела по чл.78А от НК 34 25 9 

Частни наказателни дела 115 108 106 

Частни наказателни дела - разпити 15 11 7 

Административно-наказателни дела 202 153 140 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОБЩО: 496 412 366 
 

 

 

 

Свършени дела: 

Брой решени по същество и брой прекратени дела от всички видове:  

 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

Година 

Свършени дела свършени в 3 мес. срок 

ОБЩО 
решени по 

същество 
% прекратени брой % 

2017 г. 1029 915 89% 114 980 95% 

2016 г. 857 773 90% 84 792 92% 

2015 г. 818 749 92% 69 755 92% 
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НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

Година 

Свършени дела свършени в 3 мес. срок 

ОБЩО 
решени по 

същество 
% прекратени брой % 

2017 г. 496 373 75% 123 424 85% 

2016 г. 416 330 79% 86 368 88% 

2015 г. 347 289 82% 62 300 86% 

 

ОБЩО ДЕЛА 

Година 

Свършени дела свършени в 3 мес. срок 

ОБЩО 
решени по 

същество 
% прекратени брой % 

2017 г. 1525 1288 84% 237 1404 92% 

2016 г. 1273 1103 87% 170 1160 91% 

2015 г. 1165 1034 89% 131 1055 91% 

 

 

Общо през 2017 г. в съда са свършени 1525 дела или с 252 дела повече от 

2016 год. и с 360 дела повече от 2015 год. По-големия брой свършени дела се 

обуславя от по-големия брой постъпили дела. Запазва се тенденцията от 

предходните години делът на свършените дела в срок до 3 месеца да е над 90%, 

като в случая дори е увеличен в сравнение с предходната година и е 92%. 

Имайки предвид факта, че в съда работят само двама магистрати поради 

командироването на останалите двама, както и предвид увеличения като цяло 

брой дела, това е един изключително висок процент и много добър показател 

относно организацията на работа на всеки съдия и предоставените условия за 

работа. В делата, решени в над 3 месечен срок са включени дела, които 

реализират по-голяма фактическа и правна сложност, налага се явяване в 

съдебно заседание на много лица и т.н. 

През 2017 год. средномесечните свършени дела в съда са 127 при 106 броя 

за 2016 год. и 97 броя за 2015 год.  

Изложените данни показват, че Районен съд Берковица е запазил 

традиционно добрите си показатели при спазване на инструктивните тримесечни 

срокове за решаване на делата и в тази насока е постигнато желаното. Високият 

процент дела, разгледани в тримесечния срок, се дължи на добрата организация 

на работа в отделните служби, стремежа за спазване на инструктивните срокове 

от съдиите и доброто управление на делата от докладчиците. 
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Средната продължителност на разглеждане на делата е, както следва:  

 

 

 

свършени граждански 

дела 

свършени наказателни 

дела 

ВСИЧКО СВЪРШЕНИ 

ДЕЛА 

 

общо 

в срок 

до 3 

месеца 

% общо 

в срок 

до 3 

месеца 

% общо 

в срок 

до 3 

месеца 

% 

2017 г. 1029 980 95% 496 424 85% 1525 1404 92% 

2016 г. 857 792 92% 416 368 88% 1273 1160 91% 

2015 г. 818 755 92% 347 300 86% 1165 1055 91% 

2014 г. 628 590 93% 470 434 92% 1098 1024 93% 

2013 г. 638 609 95% 507 478 94% 1145 1087 94% 

 

 

 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА: 

 

Към 01.01.2017 год. в съда са останали несвършени 72 граждански дела, 

от които 11 искове по СК и производства по ЗЗДН, 10 облигационни искове, 10 

вещни искове, 15 делби и искове по ЗН, 3 иска по КТ, установителен иск 14, 5 

други ЧГД и 1 административно производство, други граждански 2 дела и 

частни производства по Регламент 1 бр. 

 

 

Постъпилите, разгледаните и свършените граждански дела през годината 

са, както следва: 
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ВИДОВЕ ГРАЖДАНСКИ СПОРОВЕ 
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ИСКОВЕ ПО СК ЗЗДН, ЗЛС, ЗГрР, ЗЗД и 

ЗБЖИРБ 
81 -8 89 +18 71 

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ 32 -4 36 -7 49 

ВЕЩНИ ИСКОВЕ 21 0 21 +5 16 

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН  7 -6 13 +1 12 

ИСКОВЕ ПО КТ 12 -3 15 +5 10 

УСТАНОВИТЕЛНИ ИСКОВЕ 30 +12 18 0 0 

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  3 -4 7 -30 37 

ОБЩО ГД: 186 -13 199 +4 195 

 

ДЕЛА ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН ХАРАКТЕР 
5 +3 2 -3 5 

 

Други ЧГД 104 +56 48 17 48 

Обезпечения 0 -4 4 0 0 

Частни производства-Регламенти 4 +3 1 0 0 

Дела по чл.410 и чл.417 ГПК  739 +187 552 +176 376 

ОБЩО ЧГД: 847 +230 617 +193 424 

 

ВСИЧКО:  1038 +220 818 +191 627 
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Пълна информация относно висящите граждански дела за 2017 г., 

свършените през същата година граждански дела и срочността на 

производствата се съдържа в таблицата по-долу: 
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ИСКОВЕ ПО СК, 

ЗЗДН, ЗЛС, ЗГрР, ЗЗД и 

ЗБЖИРБ 

81 92 83 67 5 1 4 6 80 96%  9 3 

ОБЛИГАЦИОННИ 

ИСКОВЕ 
32 42 21 4 2 4 1 10 11 52% 21 12 

ВЕЩНИ ИСКОВЕ 21 31 14 7 0 2 0 5 4 29% 17 13 

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО 

ЗН 
 7 22 11 7 0 0 0 4 1 9% 11 4 

ИСКОВЕ ПО КТ 12 15 12 5 0 1 1 5 9 75% 3 4 

УСТАНОВИТЕЛНИ 

ИСКОВЕ 
30 44 30 15 4 3 0 8 19 63% 14 4 

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ 

ДЕЛА 
 3  5 2 0 0 0 0 2 2 100%  3 0 

ОБЩО ГРАЖДАНСКИ 

ДЕЛА 
186 

 
251 173 105 11 11 6 40 126 73% 78 40 

ДЕЛА ОТ 

АДМИНИСТРАТИВЕН 

ХАРАКТЕР 

5 6 4 1 0 0 0 3 2 50% 2 1 

 ОБЕЗПЕЧЕНИЯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 

 Частни производства-

регламенти 
4 5 4 3 0 1 0 0 4 100% 1 0 

                         

Други ЧГД 104 109 109 85 10 3 0 11 109 100% 0 1 

Дела по чл.410 и чл.417 

ГПК  
739 739 739 677 2 6 0 54 739 100% 0 5 

ОБЩО ЧГД: 847 853 852 765 12 10 0 65 852 100% 1 6 

 

ВСИЧКО 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
1038 1110 1029 871 23 21 6 108 980 95% 81 47 
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Както е посочено по-горе, през 2017 год. има значително увеличение на 

постъпилите граждански дела, като то се дължи най-вече на по-големия 

брой постъпили производства по чл.410 и 417 от ГПК и други частни 

производства. Те са със 188 бр. повече в сравнение с предходната година и 

представляват 70% от всички новообразувани граждански дела; 

Увеличение има и при постъплението на делата по установителни искове 

други ЧГД дела, Частни производства-Регламенти и на делата от 

административен характер. Намаляло е постъплението на искове по СК, 

облигационни искове, делбени дела и по ЗН, исковете по КТ и други граждански 

дела. 

Иначе съдът е разгледал през годината общо 1110 граждански дела и е 

приключил 1029 от тях (92%).  

 

Брой решени по същество и брой прекратени граждански дела. 
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2017 г. 72 1038 1110 915 89% 114 1029 95% 81 

2016 г. 68 861 929 773 90% 84 857 92% 72 

2015 г. 68 818 886 749 92% 69 818 92% 68 

 

 

 

Преобладаващата част от гражданските дела са приключили с 

постановяване на съдебен акт по същество – 915 дела, представляващи 89% от 

общия брой на свършените граждански дела, каквато е била и тенденцията през 

предходните години – 90% за 2016 год. и 92% за 2015 год. От прекратените 

през периода 114 граждански дела – по спогодба са 6 бр. (при 7 за 2016 год. и 7 

броя за 2015 год.) и 108бр. са по други причини – изпратени по подсъдност на 

компетентните съдилища, прекратени поради оттегляне или отказ от иска, 

прекратени поради недопустимост на иска, прекратени поради неотстраняване 

на нередовности в исковата молба и поради съединяване на исковете, както и по 

други причини при 77 бр. за 2016 год.. 
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Броят на останалите несвършени в края на отчетния период 

граждански производства е минимален – общо 81бр. (при 72бр. за 2016 год. и 

68бр. за 2015 год.). Това са предимно искови производства, образувани през 

последните 2-3 месеца на отчетния период, при които тече процедурата по 

чл.131 от ГПК, или са насрочени за разглеждане в началото на 2018 год., 

както и делбени дела.  

За броя останали несвършени дела в края на отчетния период голяма роля 

играе и наблюдаващата се тенденция в последните години на нарастване на 

случаите, при които предявените пред съда искови молби са нередовни и се 

налага оставянето им без движение.  

 
 

 

Наказателни дела: 

 

Към 1 януари 2017 год. в Районен съд – Берковица са останали за 

разглеждане от предходната 2016 година 44 наказателни дела, от които 14 

НОХД, 2 НЧХД, 1 ЧНД и 27 АНД. 

Постъпили през годината са общо 496 наказатевлни дела / с АНД 

включително/. 

Постъпилите, разгледаните и свършените наказателни дела през годината 

са представени в следните таблици: 
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Постъпление на наказателни дела за периода 2015 год. – 2017 год. 

НЯКОИ ВИДОВЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО НК  
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 г
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ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА – 

телесни повреди 
5 -1 6 0 6 

ДРУГИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

ЛИЧНОСТТА 
1 0 1 0 0 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВАТА НА 

ГРАЖДАНИТЕ 
2 +2 0 0 0 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, 

СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА 
7 +2 5 -3 8 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

СОБСТВЕНОСТТА 
14 -8 22 0 22 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

СТОПАНСТВОТО 
6 -7 13 +3 10 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕЙНОСТТА НА 

ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И 

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

0 -3 3 0 3 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СПОРТА –

чл.307б – чл.307е НК 
0 0 0 0 0 

ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 2 +1 1 -1 2 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕДА И 

ОБЩЕСТВЕНОТО СПОКОЙСТВИЕ 
3 +1 2 +2 1 

ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 78 +23 55 +13 42 

ППРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

ОТБРАНИТЕЛНАТА СПОСОБНОСТ НА 

РЕПУБЛИКАТА 

0 0 0 0 0 

ВОЕННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 0 0 0 0 0 

ВСИЧКО НОХД: 118 +10 108 +14 94 

НЧХД 12 +5 7 -3 10 

чл.78 а НК 34 +9 25 +16 9 

ЧНД – съдебно производство 47 +13 34 +18 16 

ЧНД - досъдебното производство 83 -2 85 +8 77 

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА – ОБЩО 202 +49 153 +13 140 

ОБЩО ПОСТЪПИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА  496 +84 412 +46 366 
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Разгледани и свършени НД през 2017 год. 

 

НЯКОИ ВИДОВЕ 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО НК  
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 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

ЛИЧНОСТТА – телесни повреди 
1 5 6 6 3 3 1 3 50% 1 0 

ДРУГИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

ЛИЧНОСТТА 
0 1 1 0 0 0 0 0 0% 0 1 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ 
0 2 2 1 1 0 0 1 100% 0 1 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И 

МЛАДЕЖТА 

1 7 8 7 7 0 0 7 100% 1 1 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

СОБСТВЕНОСТТА 
2 14 16 16 9 7 7 13 81% 2 0 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

СТОПАНСТВОТО 
4 6 10 9 5 4 4 6 67% 3 1 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ 

ОРГАНИ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 

ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 0 2  2 1 0 1 1 1 50% 1 1 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕДА 

И ОБЩЕСТВЕНОТО 

СПОКОЙСТВИЕ 

0 3  3 1 0 1 0 1 100% 0 2 

ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 6 78 84 78 19 59 57 75 96% 6 6 

ВСИЧКО НОХД  14 118 132 119 44 75 70 107 90% 14 14 

НЧХД  2 12 14 9 1 8 2 7 78% 2 5 

чл.78 а НК 0 34 34 29 29 0 0 29 100% 3 5 

ЧНД – съдебно производство 1  47 48 48 38 10 0 48 100% 0 0 

ЧНД - досъдебното производство 0 83 83 76 76 7 0 83 100% 5 0 
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АНД 27 202 229 208 67 20 98 23 151 73% 21 

 

ОБЩО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 
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44 496 540 496 373 123 424 92% 44 

 

 

За разлика от предходните години, през отчетната 2017 год. се 

отбелязва увеличено постъпление на наказателни дела. Общо постъпилите 

наказателни дела за 2017 год. са 496 и са с 84 броя повече от 2016 год., а през 

2016 год. са били с 46 броя повече от 2015 год.  

 

В ретроспекция с предходните години, разглеждането и свършването на 

делата по видове е, както следва: 

 

НОХД 
общо за 

разглеждане 

свършени несвършени в края 

на периода общо до 3 мес. % 

2017 г. 132 119 107 90% 44 

2016 г. 121 107 93 87% 14 

2015 г. 106 93 83 89% 13 

 

НЧХД 
общо за 

разглеждане 

свършени несвършени в края 

на периода общо до 3 мес. % 

2017 г. 14 9 7 78% 5 

2016 г. 11 9 4 44% 2 

2015 г. 12 8 3 38% 4 

 

ЧНД от 

съдебното и 

досъдебното 

производство 

общо за 

разглеждане 

свършени 
несвършени в края 

на периода общо до 3 мес. % 

2017 г. 131 124 131 95% 0 

2016 г. 122 121 121 100% 1 

2015 г. 115 112 112 100% 3 
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АНД по чл.78 а 

от НК 

общо за 

разглеждане 

свършени 
несвършени в края 

на периода общо до 3 мес. % 

2017 г. 34 29 28 97% 5 

2016 г. 25 25 24 96% 0 

2015 г. 11 11 11 100% 0 

 

АНД 
общо за 

разглеждане 

свършени несвършени в края 

на периода общо до 3 мес. % 

2017 г. 229 208 151 73% 21 

2016 г. 181 154 126 81% 27 

2015 г. 151 123 91 74% 28 

 

 

ОБЩО НД 

общо за 

разглеждане 

свършени несвършени в края 

на периода общо до 3 мес. % 

2017 г. 540 496 424 85% 44 

2016 г. 460 416 368 88% 44 

2015 г. 395 347 300 86% 48 

 

Свършени дела. 

През годината съдът е свършил 496 наказателни дела общо от всички 

видове, които представляват близо 85% от висящите наказателни дела, които са 

540 броя 

Броят на останалите несвършени в края на отчетния период 

наказателни производства е 44бр. (при същия брой за 2016 год. и 48бр. за 2015 

год. ). От тях 28 броя наказателни производства са образувани в края на отчетния 

период за времето от 01.12.2017 год. до 31.12.2017 год. и поради тази причина от 

тях 19 дела са насрочени за разглеждане в началото на 2018 год. 

Брой решени по същество и брой прекратени наказателни дела. 

 

видове дела 

общо свършени 

дела през 2017 

г. 

решени по същество прекратени 

  

брой 
% Към 

свършените 
общо 

в т.ч. по 

споразумение 

НОХД 119 44 37% 75 70 

НЧХД 9 1 11% 8 2 

Дела по чл.78 а 

от НК 
29 29 100% 0 0 

ЧНД от 

съдебното и ДП 
124 124 100% 7 0 

АНД 208 185 89% 23 0 

ОБЩО: 496 383 77% 113 72 
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Преобладаващата част от делата са приключили с постановяване на 

съдебен акт по същество – 383 наказателни дела, представляващи 77 % от 

общия брой на свършените наказателни дела (при 79% за 2016 год. и 82% за 

2015 год.). От прекратените дела, най-голям брой са НОХД -75 броя, като 70 

от тях са прекратени поради одобрено споразумение. Традиционно, предимно 

със съдебен акт по същество завършват делата по чл.78а от НК, при които няма 

нито едно прекратено дело, както и АНД, при които решените по същество дела 

са 185броя представляващи 89%.  

 

Като краен резултат следва да се отбележи, че от всички свършени 

наказателни дела през годината, а именно 496- 383 броя или (77%) са решени 

по същество и 72 броя, представляващи (15%) са прекратени. 

 

В сравнение с предходните години показателите са, както следва: 

 

Година 
общо свършени 

дела през 2017 г. 

решени по същество прекратени 

брой % общо 
в т.ч. по 

споразумение 

2017 г. 496 383 77% 113 72 

2016 г. 416 330 79% 86 47 

2015 г. 347 285 82% 62 37 

 

През последните години общо разгледаните, свършените и срочността на 

наказателните дела е онагледена в следната таблица: 
 

ОБЩО НД общо за разглеждане 

свършени 
несвършени в края на 

периода общо до 3 мес. % 

2017 г. 496 496 424 85% 44 

2016 г. 460 416 368 88% 44 

2015 г. 395 347 300 86% 48 

 

 

 

Наказателни дела от общ характер: 

 

През отчетния период са образувани 118 наказателни дела от общ 

характер /при 108 за 2016 г., при 94 за 2015г./, които заедно с останалите 

несвършени от предходния период 14 бр. НДОХ дават броя на висящите 

през 2017 г. - 132 НОХД.  
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Анализът на постъпилите през отчетния период наказателни дела от общ 

характер сочи на тенденция към увеличаване на броя им в сравнение с 

предходните години-118 дела при 108 за 2016 год. и 94 дела за 2015 год. 

 Наблюдава се и тенденция към увеличаване броя на образуваните бързи 

производства.  
 

  

Година Образувани НДОХ 

Образувани и свършени в срок НДОХ - бързи 

производства 

Общо месечно 

2017 118 27 2.25 

2016  108 13 1.20 

2015 94 19 1.58 

 

През годината съдът е свършил 496 наказателни дела общо от всички 

видове, които представляват близо 85% от висящите наказателни дела, които са 

540 броя 

Броят на останалите несвършени в края на отчетния период 

наказателни производства е 44бр. (при същия брой за 2016 год. и 48бр. за 

2015 год. ). От тях 28 броя наказателни производства са образувани в края на 

отчетния период за времето от 01.12.2017 год. до 31.12.2017 год. и поради тази 

причина от тях 19 дела са насрочени за разглеждане в началото на 2018 год. 

 

От приключените 119 бр.  наказателни дела от общ характер, по 44 

дела са постановени присъди, а 75 дела са прекратени / 70 бр. дела по 

споразумение, 3 бр. дела – върнати на РП за доразследване и 2 бр. 

прекратено на друго основание/. 

 

През отчетния период в РС – Берковица не са  разглеждани дела със 

значим обществен интерес . 

 

 

Съдените лица през 2017 год. по наказателните дела от общ характер 

са 130, от които 8 лица са оправдани, 116 лица са осъдени. От общия брой 

осъдени лица- 4 лица са непълнолетни. 

          От осъдените общо 116 лица: 

 На 82 от осъдените лица е наложено наказание лишаване от свобода за 

срок до 3 години, като на 64 от тях съдът е постановил условни присъди. 

 На 13 лица е наложено наказание „пробация”;  

 14 лица са наказани с глоба;  

 На 7 лица са наложени други наказания – обществено порицание. 

Със споразумение по чл.381-384 НК са наказани 72 лица.  
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Относителен дял на осъдителните присъди спрямо внесените 

прокурорски актове: 

През 2017 год. са внесени от РП Берковица общо 155 акта. От тях 122 бр. 

са обвинителни актове и 33 споразумения. 

 В броя на внесените обвинителни актове са включени внесените през 

отчетния период от РП-Берковица обвинителни актове, обвинителни актове от 

други прокуратури, по които е постановено от ВКС да бъдат разгледани от РС-

Берковица, както и отменените и върнати за ново разглеждане от друг състав в 

периода.  

Общо внесените споразумения за одобряване са 33 бр. По 39 дела, 

образувани по обвинителни актове е постигнато споразумение в съдебно 

заседание и 83 дела образувани по внесен обвинителен акт са приключили по 

този ред. 

От общия брой НОХД за разглеждане 132 по 8 дела са постановени 

оправдателни присъди. 

 

Сведения за съдените и осъдените лица по НОХД през 2017 год. 
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ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

ЛИЧНОСТТА – телесни повреди 
14 4 6 0 5 5 0 0 1 0 4 

ДРУГИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 

ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ 
1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И 

МЛАДЕЖТА 

7 0 7 0 1 1 0 0 5 1 0 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

СОБСТВЕНОСТТА 
19 0 19 1 9 4 0 6 2 2 6 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

СТОПАНСТВОТО 
9 1 8 1 5 3 0 0 2 1 4 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

ДЕЙНОСТТА НА 

ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И 

ОБЩЕСТВЕНИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ДОКУМЕНТНИ 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 
1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

РЕДА И ОБЩЕСТВЕНОТО 

СПОКОЙСТВИЕ 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОБЩООПАСНИ 
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 

78 3 74 2 60 49 0 8 3 3 57 

ВСИЧКО НОХД  130 8 116 4 82 64 0 14 13 7 72 
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Натовареност на съдиите в РС Берковица 

 

 

Действителна натовареност при база всички дела за разглеждане: 

 

Година Брой дела 
Отработени 

човекомесеци 

Действителна 

натовареност 

2017 1650 24 68.75 

2016 1389 24 57.88 

2015 1281 24 53.38 

 

Действителна натовареност спрямо свършени дела:  

 

Година Свършени дела 
Отработени 

човекомесеци 

Действителна 

натовареност 

2017 1525 24 63.54 

2016 1273 24 53.04 

2015 1165 24 48.54 

 

 

Натовареност по съдии спрямо общо дела за разглеждане през 2017 год. 

 

Име на съдията 
Общо дела за 

разглеждане 
Натовареност 

% от общия брой 

дела за разглеждане 

Юлита Георгиева 799 66.58 48.42% 

Елеонора Филипова 851 70.92 51.58% 

 

Натовареност по съдии спрямо свършени дела през 2017 год. 

 

Име на съдията 
Свършени 

дела 
Натовареност 

% от общия брой 

свършени дела 

Юлита Георгиева 759 63.25 49.77% 

Елеонора Филипова 764 63.67 50.09% 
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Натовареност на съдиите от Районен съд Берковица 
 

Съдия ГЕОРГИЕВА- през отчетната година на съдия Георгиева е 

заложена натовареност 100% от всички видове наказателни дела и 100% от 

производствата по чл.410 и 417 от ГПК  

През годината на съдия Георгиева са разпределени общо 765 граждански и 

наказателни дела и заедно с останалите несвършени в началото на отчетния 

период 34 дела, същата е имала за разглеждане 799 дела, както следва:  

 

 401 наказателни дела, от които 103 НДОХ, 10 НДЧХ, 73 частни 

наказателни дела, 190 административно-наказателни дела, образувани по жалби 

срещу наказателни постановления, 25 дела по чл.78а от НК; 

 

 398 граждански дела – 3 граждански дела, 26 други частни граждански 

дела и 368 ЧГД по чл.410 и чл.417 от ГПК и 1 адм.дело. 

 

Разгледани и свършени дела и натовареност на съдия ГЕОРГИЕВА 

Година 
вид дело/ 

показател 

общо 

разгледани 

дела 

общо свършени дела 

свършени 

в 3-

месечен 
срок 

% 

ср
. 
н

ат
о

ва
р
ен

о
ст

 н
а 

б
аз

а 
р
аз

гл
ед

ан
и

 

д
ел

а 

ср
. 
н

ат
о

ва
р
ен

о
ст

 н
а 

б
аз

а 
св

ъ
р

ш
ен

и
 д

ел
а 

решени 

по 

същество 

прекратени 

2
0
1
7
 г

. граждански 

дела 
398 364 33 396 99.7% 

66, 58 63.42 
наказателни 

дела 
401 272 92 311 85% 

2
0
1
6
 г

. граждански 

дела 
327 305 22 327 100% 

55.75 52.92 
наказателни 

дела 
342 249 59 275 89% 

2
0
1
5
 г

. граждански 

дела 
155 147 8 155 100% 

37.58 33.83 
наказателни 

дела 
296 204 47 211 84% 

 

Видно от таблицата по-горе през годината се наблюдава значително 

повишение на натовареността на съдия Георгиева в сравнение с предходната 

година.  
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През годината на съдия Филипова са разпределени общо 769 граждански 

и наказателни дела и заедно с останалите несвършени в началото на отчетния 

период 82 дела, същата е имала за разглеждане 851 дела, както следва:  

 712 граждански, в т.ч. 191 граждански дела, 17 дела по чл.310 от ГПК, 

5 административни дела, 88 други частни граждански дела, 371 ЧГД по чл.410 и 

чл.417 от ГПК и 40 други дела; 

 139 наказателни дела, от които: 29 НОХД, 4 НЧХД, 9 дела по чл.78а 

от НК, 58 ЧНД и 39 АНД. 

 

 

Разгледани и свършени дела и натовареност на съдия ФИЛИПОВА 

 

Г
о
д

и
н

а 

вид дело/ 

показател 

общо 

разглед

ани 

дела 

общо свършени 

дела свърше

ни в 3-

месечен 

срок 

% 

ср. 

натоваренос

т на база 

разгледани 

дела 

ср. 

натоваренос

т на база 

свършени 

дела 

решен

и по 

същес

тво 

прекрат

ени 

2
0
1
7
 г

. граждански 

дела 
712 551 81 584 92% 

70.92 63.67 
наказателни 

дела 
139 101 31 113 86% 

2
0
1
6
 г

. граждански 

дела 
602 468 25 465 94% 

60.00 50.08 
наказателни 

дела 
118 81 27 93 86% 

2
0
1
5
 г

. граждански 

дела 
728 599 61 600 91% 

68.92 63.00 
наказателни 

дела 
99 81 15 89 93% 

 
 

 

Поради командироването им в РС – Монтана през целия отчетен период, 

на съдиите Цветкова и Тодоров не са разпределяни дела. Върнати са две 

дела, по които са обжалвани 2 решения на съдия Тодоров . И двете са отменени.  
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Справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани ГРАЖДАНСКИ дела на съдиите от 

РАЙОНЕН СЪД гр. Берковица през 2017 г. 
 

 

СЪДИЯ 

/име, презиме, 

фамилия/ 

РЕШЕНИЯ 

ИНДЕКСИ 

ОБЩО 1 2 3а 3б 3в 4а 4б 4в 4г 5а 5б 5в 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 8г 9а 9б 9в 

ОБЩО 29 18 0 8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Юлита Георгиева 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Елеонора Филипова 28 18 0 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Калин Тодоров 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

СЪДИЯ 

/име, презиме, 

фамилия/ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ИНДЕКСИ 

ОБЩО 1 2 3а 3б 3в 4а 4б 4в 4г 5а 5б 5в 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 8г 9а 9б 9в 

ОБЩО 18 8 0 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Юлита Георгиева 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Елеонора 

Филипова 
16 8 0 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Калин Тодоров 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани НАКАЗАТЕЛНИ дела на съдиите от 

РАЙОНЕН СЪД гр. Берковица през 2017 г. 

 

СЪДИЯ 

/име, презиме, 

фамилия/ 

1. За наказателни дела: НОХД, НЧХ и ЧНД 

РЕШЕНИЯ 

ИНДЕКСИ 

ОБЩО 1 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 4г 4д 4е 5а 5б 5в 6а 6б 6в 6г 

ОБЩО 16 13 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Юлита Георгиева 13 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Елеонора Филипова 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

СЪДИЯ 

/име, презиме, 

фамилия/ 

1. За наказателни дела: НОХД, НЧХ и ЧНД 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ИНДЕКСИ 

ОБЩО 1 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 4г 4д 4е 5а 5б 5в 6а 6б 6в 6г 

ОБЩО 9 6 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Юлита Георгиева 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Елеонора Филипова 5 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

СЪДИЯ 

/име, презиме, 

фамилия/ 

2. За наказателни дела от административен характер 

РЕШЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ИНДЕКСИ ИНДЕКСИ 

ОБЩО 1 2а 2б 3а 3б 4 ОБЩО 1 2а 2б 3а 3б 4 

ОБЩО 52 30 13 6 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 

Юлита Георгиева 45 28 11 6 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

Елеонора Филипова 7 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Справка за натовареност на съдиите от Районен съд Берковица по 

СИНС /Система за изчисляване натовареността на съдиите/: 

 
 съдия ЮЛИТА  ГЕОРГИЕВА – 243,69; 

 съдия ЕЛЕОНОРА ФИЛИПОВА – 225,76; 

 

 

Г/ ОБОБЩЕН АНАЛИЗ НА РАБОТАТА НА РАЙОННИТЕ 

СЪДИЛИЩА В СЪДЕБЕН ОКРЪГ МОНТАНА : 
 

Изложеното по-горе налага следните изводи за работата на районните 

съдилища от Съдебен окръг Монтана: 

 

Основните показатели за нивото на правораздаването в районните 

съдилища са свързани с неговата бързина, определена от средната 

продължителност на разглеждане на делата до постановяване на съответния 

съдебен акт; с броя на свършените дела; останалите несвършени в края на 

отчетния период дела; с качеството на постановените съдебни актове, изведено 

от резултатите при упражнен инстанционен контрол. 

 

През 2017 година общият брой на новообразуваните дела  в сравнение с 

предходните три години години се е увеличил и в трите районни съдилища.  

 

Останалите несвършени в края на 2017 година дела са се увеличили и 

в трите районни съдилища. 

 

Общата  действителна натовареност  по брой на дела за разглеждане 

през 2017 г. е увеличена значително в сравнение с тази за 2015 г. и 2014 г. и в 

трите районни съдилища.  Най-голямо е увеличението на този показател в 

Районен съд Лом / от 42,86 за 2016 г. на 75,44 за 2017 г./ 

 

Увеличението в цитираните по-горе показатели и в трите Районни 

съдилища се дължи на  значително по-голямото постъпление на дела през 

2017 г. и на чувствителния недостиг на районни съдии. 

 

Общата действителна натовареност по брой свършени дела през 2017 

година е увеличена и в трите районни съдилища, като най-осезателно 

увеличението е при РС Лом и РС Монтана. 

 

Бързината на правораздаването, отчетена чрез процента на свършените 

в тримесечен срок дела, в Районен съд Монтана през 2017 г. е 94 % и е сходна 

с тази от 2016 г. и 2015 г. / в МРС през 2016 г. тя е 95 %;, а през 2015 г. – 93%/. 

Бързината на правораздаването в ЛРС през 2017 г. е 93 % и е сходна с 

тази от предходните две години: през 2016 г. 92 % от делата са приключили в 
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срок от 3 м., а през 2015 г. – 95%.  

В РС Берковица срочността  през 2017  година е 92 % и е сходна с тази 

от предходните две години: през 2016 г. -91 %, апрез 2015 г. –  също 91 %. 

 

Това незначително отклонение в процентите на срочността / с един 

процент при РС Лом и Берковица нагоре и с един процент при РС Монтана 

надолу/ налага извода за  запазване на традиционно много добрите резултати във 

връзка със срочността и е израз на усилията на районните съдии, както  и на 

създадената  добра организация на работа в районните съдилища.   

Налагащият се извод  е,  че при непрекъснато и съществено 

увеличаващия се брой на постъпилите дела , респ. дела за разглеждане в 

районните съдилища, както и наличните свободни щатове за съдии / 1 в РС 

Берковица; 2 в РС Монтана и 3 в РС Лом/, бързината на правораздаването е 

изключително висока.  

Същата, изведена от броя на приключените  в тримесечен срок 

производства за 2017 година е следната : 94% за РС-Монтана; 93% за ЛРС и 

92% от БРС. 

 

Като положителна оценка за работата и на трите съдилища следва да се 

отбележи отпадането на субективните причини за отлагането на делата, а именно  

липсата на своевременно взети мерки за отстраняване пречките по движението 

на делата. Организацията на работата е много добра, стриктно се спазват 

процесуалните срокове, съдебната администрация изпълнява съвестно и 

адекватно задълженията си, което несъмнено води до повишаване бързината на 

правораздаването. 

 

По-конкретно по-долу в настоящото изложение ще бъдат коментирани 

исковите граждански производства и наказателните дела от общ характер. 

 

Общият брой на новобразуваните граждански дела  е увеличен  сериозно в 

сравнение с 2016 и 2015 години и в трите районни съдилища . Очертава се 

трайна тенденция към увеличаване на този вид дела. Следва да се отбележи още 

и че около две трети от тези производства са т.нар. „заповедни производства“. 

 

Показателят „бързина на гражданското правораздаване” по 

първоинстанционни граждански дела /искови производства/, разглеждани по 

общия ред, е най-добър в Районен съд Берковица, където 63 % от свършените 

дела от този вид са приключени в тримесечен срок. Този показател за 2017 г. в 

РС Монтана е 51%, а в РС Лом – 49 % .  

Сравнението с предходните две години  сочи на сериозно намаление в РС 

Монтана и в РС Лом, и на чувствително увеличение в РС Берковица: 

 В МРС от  82 % за 2015 г. на 73 % за 2016 г.;  

 В ЛРС от  69 % за 2015 г. на 63 % за 2016 г. и 

 В БРС от 58 % за 2015 г. и 57 % за 2016 г. 
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Забавянето на гражданското съдопроизводство, се дължи на причини, 

които са идентични с отразените по-горе в настоящия доклад - при анализа на 

работата на Окръжен съд-Монтана по първоинстанционни граждански дела. 

Налице са безспорно и други причини, макар и тези случаи да са изолирани,  при 

които не се прилагат или се прилагат с недостатъчна прецизност разпоредби на 

процесуалния закон и това  дава възможност на страните и техните процесуални 

представители да злоупотребяват с предоставената им възможност за отлагане на 

делата, което от своя страна води и до забавяне на съдопроизводството. Трайно 

намаляващият процент на свършените в тримесечен срок граждански дела в РС 

Монтана и РС Лом е обясним с постоянното увеличение на постъпленията от 

този вид дела и работата в изключително намален съдийски състав. През 2017 г. 

РС Берковица е успял да преодолее увеличението на постъпленията и недостигът 

на един съдия и е увеличил броя на приключилите в тримесечен срок 

граждански /искови/ производства. 

 

 

Броят на останалите несвършени в края на отчетния период 

граждански дела в сравнение с 2016 г. и 2015 г. е увеличен и в трите районни 

съдилища. Причините за това и тук се свеждат до сериозното постъпление 

на нови дела през 2017 г. и свободните съдийски щатове. 

 

 

 Общият брой на постъпилите наказателни дела в сравнение с 2016 г.и 

2015 г. е увеличен  много съществено във всичките Районни съдилища, като 

най-съществено е увеличението при ЧНДела. 

 

Наказателните общ характер дела – новообразувани такива - са 

намалели  единствено  в Районен съд Лом в сравнение с  предходната година.  

В Районните съдилища в Монтана и Берковница новоообразуваните 

НОХД са увеличени през 2017 г. в сравнение с предходната година. Най-

съществено е увеличението в РС Монтана. 

 

И в трите районни съдилища от Съдебен окръг-Монтана преобладаващата 

част от постъпилите и образувани през отчетния период наказателни дела от общ 

характер са за престъпления против собствеността и за общоопасни 

престъпления . 

 

Свършените в тримесечен срок нохдела  през 2017 година са като 

процентно изражение – 96%  в Районен съд Монтана;  90 % - в Районен съд 

Берковица;  80 % в Районен съд Лом;   

В Районен съд-Монтана този показател е увеличен в сравнение с  2015 г. 

и 2016 г., когато е бил 91 %. 

В Берковския районен съд е този показател е увеличен в сравнение 2015 

г., когато е бил 89 % и в сравнение с 2016 г., когато е бил 87 %. 
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В Ломски районен съд този показател е  намален отново в сравнение с 

предходните две години: -  92 % за 2015 г. и 81 % за 2016 г. 

 

Причините за отлагането на наказателните общ характер дела са почти 

индентични с тези, посочени по-горе като такива за отлагане и на 

първоинстанционните наказателни дела в Окръжния съд. Най-честите причини 

при Районните съдилища са свързани с  : неявяване на подсъдими и защитници, 

както и на свидетели, като в последния случай за осигуряване явяването им 

съдът е налагал глоби и постановявал принудително довеждане за следващото 

съдебно заседание. Налице са и случаи, макар и редки, когато съдилищата 

събират ненужни за конкретния спор доказателства, като по този начин се забавя 

наказателното правораздаване. Най-честата причина за отлагане е поради 

промяната на местоживеенето на свидетелите и подсъдимите, което налага 

събирането на данни по съответния законов ред за установяване новото 

местоживеене на тези лица и съответно води до отлагане на съдебното 

заседание. Наказателни дела са отлагани много често и поради необходимостта 

да се  съберат нови доказателства и проведат обхватни съдебни следствия. 

 

Ефективността на наказателното правораздаване е изводима основно и от 

броя на решените, респ. останалите несвършени в края на отчетния период 

дела. Особено съществено е значението на този показател, отнесен към 

наказателните дела от общ характер.  

И в трите Районни съдилища са положени усилия относно намаляване броя 

на останалите несвършени в края на отчетния период НОХДела, като в 

Монтана / 15 бр./ и в Лом /37/ бройката е намалена.  В Берковица / 14 бр./ –  

се запазва около нивото от  2016 г. и 2015 г. Характерно е, че останалите 

несвършени НОХД и в трите съдилища са такива, които са получени в края 

на 2017 г. и е липсвало технологично време за разглеждането и решаването 

им или пък представляват обемни дела с фактическа и правна сложност. 

 

Положителното при РС Монтана е, че при постоянното увеличение на 

постъпленията от НОХД и 2-та свободни съдийски щата, броят на 

останалите висящи в  края на отчетната година НОХД е намален в 

сравнение с предходните две години, а срочността на приключването на 

този вид дела е увеличена. 

Положителното при РС Лом е, че въпреки премахването на 

специализацията на съдиите по гражданска и наказателна материя и 

въпреки намалението на действително заетия щат /от 7 на 4 съдии/, броят 

на останалите несвършени в края на 2017 г. НОХДела е намален. 

Положителното при РС Берковица е, че въпреки заетия наполовина 

щат и административните задължения на Председателя на този съд, 

разглеждащ предимно наказателни дела, въпреки увеличението на 

постъпленията на НОХД, бройката на несвършените в края на 2017 г. се е 

запазила на нивото от предходните две години. 
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През 2017 година общо в районните съдилища са приключили със 

споразумения 434 броя нохдела /РС-Монтана - 237 бр.; ЛРС-123 бр.; БРС-74 

бр./. 

 

За сравнение : 

През 2016 година общо в районните съдилища са приключили със 

споразумения 364 броя нохдела /РС-Монтана - 207 бр.; ЛРС-108 бр.; БРС-49 бр./. 

През 2015 година общо в районните съдилища са приключили със 

споразумения 329 броя нохдела /РС-Монтана - 202 бр.; ЛРС-90 бр.; БРС-37 бр./. 

 

Процедурата на  съкратено съдебното следствие, регламентирана в 

гл.ХХVІІ на НПК, също гарантира бързината на производството, като дава 

възможност за насрочване на съдебно заседание в по-кратък срок;  бързината е 

обусловена от обстоятелството, че не се събират доказателства за фактите, 

изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, които подсъдимият е 

признал изцяло по реда  на чл. 371, т. 2 от НПК или не се провеждат разпити на 

свидетелите и не се изслушват експертите, изготвили съответните експертизи 

при условията на чл.371, т.1 НПК. 

 

С измененията в НПК, публикувани в ДВ бр. 63/2017 г. и влезли в сила от 

05.11.2017 г. се въведе т.нар. „разпоредително заседание“ по НОХД. Срокът за 

прилагане на новите текстове до края на отчетния период /31.12.2017 г. / е 

твърде кратък, за да се отчете дали действително новата процедура ще доведе до 

по-бързо приключване на наказателните дела от общ характер. 

 

Прекратени и върнати на досъдебното производство през 2017 година 

са общо 11 нохдела /в РС-Монтана - 4 бр. НОХД;  в Ломски районен съд – 6 

бр.; в Берковски районен съд – 1 бр./.  

 

За сравнение : 

Прекратени и върнати на досъдебното производство през 2016 година са 

общо 17 нохдела /в РС-Монтана - 3 бр.НОХД;  в Ломски районен съд – 8 бр.; в 

Берковски районен съд – 6 дела/; през 2015 година са общо 6 нохдела /в РС-

Монтана - 2 бр. НОХД;  в Ломски районен съд – 3 бр.; в Берковски районен съд - 

1 дело/.   

Горните данни сочат на извод, че през отчетната 2017 година като цяло  

броят на прекратените и върнати на досъдебното производство дела се е запазил 

неприемливо висок. Тази тенденция следва да бъде спряна  и това обуславя да 

бъдат продължени ежегодните работни съвещания на съдиите от съдебния окръг, 

разглеждащи наказателни дела с прокурорите от съдебния окръг, следователите 

и разследващите полицаи. Горните работни срещи са и от положително значение 

за уеднаквяване на съдебната практика в съдебния оркъг. 

През отчетния период делата са прекратявани и връщани на съответния 

прокурор при наличие на предпоставките, посочени в разпоредбата на чл.248, 
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ал.2, т.3 НПК. При преценката дали нарушението, допуснато в хода на 

досъдебното производство, е съществено, съдиите са преценявали правилно 

доколко то засяга правото на защита на обвиняемото или пострадало лице, като 

са съобразявали възможността да бъде отстранено в по-нататъшния ход на 

процеса. При прекратяване на съдебното производство по реда на чл.249 НПК на 

основание чл.248, ал.2, т.3 НПК и връщане делото на досъдебното производство 

съдията-докладчик е изчерпвал всички процесуални нарушения, за да не се стига 

до ново връщане на делото. 

 

 

Оставени в сила решения на районните съдилища в съдебен окръг Монтана 

по граждански дела 

 

Година / Районен съд 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Районен съд – 

Монтана 
38,82% 45,40% 34,32% 

Районен съд – Лом 45,28% 38,89% 73,17% 

Районен съд - 

Берковица 
55,88% 48,78% 38,63% 

 

 

 

Потвърдени присъди на районните съдилища в съдебен окръг Монтана по 

наказателни дела 

 

Година / Районен съд 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Районен съд – 

Монтана 
82,76% 80% 50% 

Районен съд – Лом 80% 57,69% 50% 

Районен съд - 

Берковица 
63,64% 66,67% 68,75% 

 

 

 

Като цяло качеството на правораздаването в районните съдилища е 

добро. Високата действителна натовареност на районните съдии също се 

отразява на качеството на правораздаването. Причина за отмяна на съдебните 

актове се явява несъобразяване на материалния и процесуалния закони. Налице 

са все още случаи, при които първоинстанционното производство по граждански 

дела е приключило с постановяване на съдебен акт по същество, при наличие на 

нередовна искова молба, произнасяния по недопустими или непредявени искови 
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претенции, които води до обезсилване на първоинстанционни решения. При 

сравнително невисок брой на исковите производства районните съдии, 

разглеждащи граждански дела, следва да съсредоточат максимално усилията си 

за подобряване качеството на съдебните актове. При наказателните дела се 

наблюдава през 2017 г. обезпокоителна тенденция  от последните две години на 

занижаване качеството на работа на районните съдии в Лом и най-вече в 

Монтана. И при наказателните дела продължават да се постановяват непълни 

мотиви, макар присъдите да са правилни като краен резултат. При сравнително 

невисокия брой на НОХД, разгледани по общия ред, съдиите, разглежащи 

наказателни дела, също следва да положат усилия за подобряване качеството на 

съдебните актове с цел достигане на високите проценти потвърдени такива от 

предходните години. 

В тази връзка – налага се съдиите от съответните колегии при районните 

съдилища да провеждат регулярно съвещания за обсъждане на съдебната 

практика и повишаване на квалификацията си, за обсъждане на върнатите от 

инстанционен контрол съдебни актове, да се възползват от предоставяните от 

НИП възможности за редовни, изнесени и дистанционни обучения, както и да 

участват активно в провежданите ежегодни работни съвещания със съдиите от 

съответните колегии на Окръжния съд. 

Високият процент на оставените в сила решения по граждански дела за 

2017 г. на РС Лом се дължи на произнасянето на Окръжния съд по множество 

жалби срещу действията на съдия-изпълнителите при РС Лом по стари, открити 

при проверка на ДСИ Лом, изпълнителни дела. Работата по тези дела не е била 

свързана с фактическа и правна сложност, тъй като произнасянията  са 

индентични. Без тези жалби, резултатите от оставените в сила съдебни актове по 

гражданските дела на РС Лом са почти индентични като тези на колегите от РС 

Монтана. 

В случай, че продължава тенденцията в Районен съд Лом за понижаване 

качеството на съдебните актове по граждански и наказателни дела и при 

попълване на съдийския щат след обявения в началото на 2018 г. конкурс за 

съдии, резонно е да се помисли за въвеждане на специализацията по материи 

отново. Прилагането едновременно на три различни процесуални закона /ГПК, 

НПК и ЗАНН/ очевидно затруднява работата на колегите от този съд и им 

създава значителни неудобства. Същевременно - видно е от отчетните доклади 

през последните три години, че въведената специализация в РС Берковица при 

зает щат само от двама съдии, дава положителни резултати и в този съд се 

повишава както срочността, така и качеството на постановените съдебни актове, 

въпреки увеличението на постъпленията през последните години. Независимо от 

затрудненията от различно естество, които изпитват колегите от районните 

съдилища на съдебния окръг, те дължат на обществото не само срочни, но и 

качествени съдебни актове, а това налага да бъдат предприети още мерки за 

възстановяване на много добрите резултати от въззивните проверки на 

първоинстанционните съдебни актове. 
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Анализирайки данните от приложените към доклада таблици за работата 

на районните съдилища от съдебния окръг, следва да се отбележи следното : 

 

Действителната натовареност предвид  общия брой дела за 

разглеждане е най-голяма в Районен съд-Лом – 75,44; натовареността в 

Берковския районен съд е 68,75,  а в Монтанския районен съд – 68,65; по брой 

свършени дела натовареността отново е най-висока в Районен съд Лом, 

следват – Монтана и Берковица. 

 

Данните от новата система за изчисляване натовареността на съдиите 

/СИНС/ за цялата 2017 г. сочат на следните индекси: 

 

Справка за натовареността на съдиите от районен съд МОНТАНА по 

СИНС /Система за изчисляване натовареността на съдиите/: 
           

 съдия КРАСИМИР СЕМОВ – 153,79; 

 съдия РУМЯНА МИХАЙЛОВА – 196,35; 

 съдия ЕВГЕНИЯ ПЕТКОВА – 188,91; 

 съдия АНЕЛИЯ ЦЕКОВА – 184,24; 

 съдия ВАЛЯ МЛАДЕНОВА – 195,40; 

 съдия ДИМИТРИНА НИКОЛОВА – 124,05; 

 съдия ИВАН МИЧЕВ – 139,87; 

 съдия ДЕСИСЛАВА ЦВЕТКОВА – 135,55; 

 съдия КАЛИН ТОДОРОВ – 12,74; 
 

 

СПРАВКА за натовареността на съдиите от Районен съд Лом по 

СИНС /Система за изчисляване натовареността на съдиите/: 
  

 съдия НИНА КАМЕНОВА – 49,06; 

 съдия КАТЯ ЦВЕТАНОВА – 106,91; 

 съдия БОРИСЛАВА СЛАВЧЕВА – 191,66; 

 съдия АЛБЕНА МИРОНОВА – 236,42; 

 съдия БОРЯНА АЛЕКСАНДРОВА – 203,68; 

 съдия СОНЯ КАМАРАШКА – 135,83; 
 

 

Справка за натовареност на съдиите от Районен съд Берковица по 

СИНС /Система за изчисляване натовареността на съдиите/: 
 

 съдия ЮЛИТА  ГЕОРГИЕВА – 243,69; 

 съдия ЕЛЕОНОРА ФИЛИПОВА – 225,76 

 

 

       

 

 

 



 135 

 

 

Данните по статистическите отчети и тези от СИНС относно 

натовареността на съдиите от Районните съдилища са индентични и при техния 

анализ се установява изключително висока натовареност и свръх 

натовареност на някои от колегите. Горното неминуемо се отразява върху 

качеството на тяхната работа, въпреки запазването на високия процент на 

приключилите в тримесечен срок дела. По мнение на изготвящия настоящия 

доклад, необходимо е да се следи тази натовареност постоянно и да се 

реагира своевременно според броя на заетите в отделните съдилища съдии – 

с цел постигане на относително равномерност на натовареността в трите 

районни съдилища. За целта  действия на Административния ръководител 

на ОС Монтана по командироване на съдии в рамките на съдебния окръг са 

невъзможни, тъй като е налице недостиг на съдии и в трите районни 

съдилища, а са необходими и адекватни действия от страна на ВСС по 

навременно обявяване на конкурси за вакантните съдийски щатове и 

разумно приложение на разпоредбата на чл. 194 от ЗСВ.  

 

 

Обявените в края на 2017 г. от ВСС конкурси за преместване на съдии по 

районните съдилища в страната, при който за РС Монтана са обявени 2 съдийски 

бройки за заемане чрез конкурс и 2 съдийски бройки за РС Лом, ще спомогнат в 

известна степен за преодоляване високата натовареност на съдиите от районните 

съдилища в съдебния окръг, но няма да решат проблема. ВСС отказа да обяви 

конкурс за овакантяващото се през м. юли 2018 г. място за младши съдия, с 

което за дълго се осуетява възможността за попълване на щата с нов съдийски 

кадър от кариерата. Същевременно – прогресивно намалява и заетия съдийски 

щат в Окръжен съд Монтана / поради пенсиониране и командироване на съдии/, 

което ще наложи или командироване на съдии от районните съдилища в 

Окръжния съд, или, след решение на ВСС, обявяване на конкурси за съдии в 

Окръжен съд, на които конкурси потенциалните кандидати са именно колегите 

от районните съдилища. По този начин съдийския щат на последните отново се 

оголва. Ако пък ВСС реши да използва и последната възможност по ЗСВ – за 

обявяване на т.нар. „външни конкурси“, то това ще отнеме твърде много време. 

Горното налага точна, постоянна и адекватна преценка  от страна на ВСС по 

регулярно обявяване на различните видове конкурси и съобразяване при 

планирането им и на конкретните  особености на всеки съдебен район 

поотделно. 
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                                        Обща справка по Районни съдилища 
 

2017 година : 

 Общо за 

районните 

съдилища   

РС - 

Монтана 
РС - Лом 

РС - 

Берковица 

Висящи дела към 

01.01.2017г. 
674  266 292    116 

Постъпили дела 

през годината 
11 935 6 393 4 008 1 534 

Всичко дела за 

разглеждане  
12 609 6 659 4 300 1 650 

Всичко свършени 

дела 
11 744 6 273 3 946 1 525 

Висящи дела към 

31.12.2017 г. 
865  386 354    125 

 

 

2016 година : 
 Общо за 

районните 

съдилища 

РС - Монтана РС - Лом РС - Берковица 

Висящи дела към 

01.01.2016г. 
  722 317 289  116 

Постъпили дела 

през годината 
9 405 5 078 3 054 1 273 

Всичко дела за 

разглеждане  
10 127 5 395 3 343 1 389 

Всичко свършени 

дела 
9 453 5 129 3 051 1 273 

Висящи дела към 

31.12.2016 г. 
674  266 292    116 

 

2015 година : 
 Общо за 

районните 

съдилища   

РС - Монтана РС - Лом РС - Берковица 

Висящи дела към 

01.01.2015г. 
887 539 251 97 

Постъпили дела 

през годината 
8645 4434 3027 1184 

Всичко дела за 

разглеждане  
9532 4973 3278 1281 

Всичко свършени 

дела 
8812 4656 2991 1165 

Висящи дела към 

31.12.2015 г. 
720 317 287 116 
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Съществен момент в бързината на правораздаването е и срочното 

изготвяне на съдебните актове. Касае се за законни срокове, посочени в ГПК и 

НПК. Спазването на тези срокове е служебно задължение на всички съдии и 

касае личната отговорност на съдията и организацията му по изпълнение на това 

задължение. За отчетния период  всички районни съдии са изготвяли съдебните 

си актове в сроковете, предвидени в процесуалните закони или с малки 

закъснения, наложени от обективни причини – цитираната по-горе 

свръхнатовареност.  

Общо за организацията на работа на всички районни съдилища в Съдебен 

окръг -Монтана следва да се отбележи следното: 

Образуването и движението на делата в районните съдилища на окръга се 

извършва съгласно изискванията на ЗСВ и Правилника за администрацията на 

съдилищата. 

През отчетната 2017 г. не са констатирани пропуски при организацията на 

работата в районните съдилища, свързани с образуването и движението на 

постъпилите в тези съдилища дела. Всички постъпили книжа: обвинителни 

актове, искови молби, жалби и др. се приемат в регистратурите на съответните 

районни съдилища и се предават на председателите, респективно 

зам.председателите, които ги резолират и разпределят по съдии-докладчици на 

принципа на случайния избор.  Компютърното разпределение чрез ЦСРД се 

експлоатира коректно, способства за повишаване на общественото доверие и 

гарантира принципите на обективност и безпристрастност в процеса на 

правораздаване. Във всички съдилища в съдебния окръг при разглеждането на 

наказателни дела от общ характер се спазва изискването за възможно най-бързо 

насрочване и решаване на дела, подсъдимите по които са непълнолетни или са 

лица с мерки за неотклонение „задържане под стража”. Новата СИНС се попълва 

коректно с цел изготвяне на първата справка по нея през 2017 г. В Районните 

съдилища е въведен и случайния избор на съдебни заседатели по наказателни 

дела. Извършените проверки от специално назначените комисии от ОС Монтана 

по реда на чл. 86, ал.1, т. 6 от ЗСВ относно организацията на дейността на 

Районните съдилища в съдебния окръг показват отлични резултати. 

Въпреки констатациите, направени в отчетните доклади за дейността на 

съдилищата за преходни на отчетната години,  и през 2017 година все още са 

налице пропуски при администрирането на делата и изпращането им по жалби 

или протести в Окръжен съд-Монтана: неправилно определени и съответно 

несъбрани държавни такси по граждански дела и неразменени книжа за всички 

страни по наказателни дела / особено по такива по чл. 243, ал. 3 от НПК/, което 

допълнително забавя производството като цяло, респективно забавя 

образуването на въззивното производство. Наложително е вече всички 

районни съдии да предприемат необходимите действия по стриктно 

администриране на делата. 
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Д / ДЪРЖАВНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ : 

 

В настоящия отчетен доклад следва да намери отражение и дейността 

на държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията при 

районните съдилища. 

 

Дейността на съдебно-изпълнителните служби, тяхното правилно и 

ефективно функциониране са важна част от работата на съдилищата, тъй като 

съдебното изпълнение е завършваща фаза на съдебното производство. 

Изпълнителният процес е предназначен да даде защита и да наложи санкция по 

повод липсата на доброволно изпълнение, като достави дължимото на 

правоимащия чрез принуда, упражнена спрямо длъжника по предписания от 

закона ред. В този смисъл дейността на съдебно-изпълнителните служби, 

правилната им организация и нормално функциониране са съществена част от 

работата на районните съдилища, а резултатите от дейността им обществото най-

често индентифицира с крайния резултат от правораздавателната дейност. 

 

Районен съд-Монтана : 

 

През отчетната 2017г. в Съдебно-изпълнителната служба /СИС/ при РС - 

Монтана, както бе посочено по-горе в доклада са работили: ДСИ-Ръководител 

Камелия Рангелова която има 19 години, 9 месеца и 27 дни юридически стаж и 

ДСИ Леночка Георгиева, която има  18 години, 6 месеца и 26 дни юридически 

стаж,  както и служителите – деловодители - Мария Петрова Каменова и Бояна 

Петрова Пешова. 

Държавните съдебни изпълнители, респективно служителите в СИС при 

РС - Монтана и през изминалата 2017г. работиха с мобилизирани сили при 

осигурена материално техническа  база с пълно техническо оборудване – 

въведената деловодна програма за съдебното изпълнение “JES” продължава 

значително да улеснява работата на СИС при РС -Монтана, в т.ч. и при 

изготвяне на статистическите данни. До 30.09.2015г.  в СИС Монтана се 

ползваше програмата LawChoice за случайно разпределение на изпълнителните 

дела, а считано от 01.10.2015г. се използва софтуер – ЦССД на фирма „Смарт 

Системс 2010” ЕООД. 

РС - Монтана е регистриран по ЗДДС във връзка с достигнат оборот от 

държавни такси за услугите предоставяни от ДСИ-ли съгласно чл.3, ал.5, т.1, 

б.”о” от ЗДДС и по силата на акт за регистрация по ЗДДС 

№120421300018894/16.10.2013г. на ТД НАП В.Търново, офис Монтана, считано 

от 01.11.2013г. 

 

 Останалите несвършени изпълнителни дела към 01.01.2017 г. са 1984 

бр. за дължими суми в размер на 14 210 721 лв. 

 

 През отчетната 2017г. образуваните в службата новопостъпили 

изпълнителни дела са 915 броя за сумата 2 228 818  лева, от които 527 бр. са  
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държавни вземания, 204 броя в полза на юридически лица и търговци, 146 броя в 

полза на частни лица /граждани/ и 38 бр. за изпълнение на обезпечителни мерки. 

 

Прекратените /свършените/ - /изплатени по давност, изпратени  по 

подсъдност в друг съдебен район, както и изпратени на ЧСИ/  през 2017 г.  

дела са общо 628 броя за сумата 2 386 716 лева, от които 216 броя са   

държавни вземания, 211 броя в полза на юридически лица и търговци,  170  броя 

в полза на частни лица /граждани/ и 31 броя изпълнение на обезпечителни 

мерки. Реално събраната сума от длъжниците възлиза на 1 142 037 лева. 

Сумата в размер на 2 386 716 лева, за която са прекратени /свършени/ 

изпълнителните дела през 2017г. намалява като цяло размера на сумата за 

събиране от длъжниците при СИС - Монтана. 

 

Останалите несвършени дела в края на отчетния период 2017г. са  

общо 2271 броя и е останала за събиране сума в размер на 14 052 823  лева . 

 

 

Постъпилите и свършените изпълнителни дела и събраната сума от ДСИ – 

ли през 2017г. са както следва: 

Име на ДСИ Постъпили дела Свършени дела Събрани суми 

от длъжниците 

Камелия Рангелова 458 317 433 958 лева 

Леночка Георгиева 457 311 708 079 лева 

 

За сравнение: 

Постъпилите и свършените изпълнителни дела и събраната сума от ДСИ – 

ли през 2016г. са както следва: 
 

Име на ДСИ Постъпили 

дела 

Свършени 

дела 

Събрани суми 

от 

длъжниците 

Камелия Рангелова 242 284 652 703 лева 

Леночка Георгиева 247 317 475 697 лева 

 

 

 През 2017 г. ДСИ Ръководител СИС К. Рангелова има 6 броя явни търгове 

на движими вещи, 36 бр. публични продажби на недвижими имоти, 4 бр. въвода, 

100 бр. описа на движимо и недвижимо имущество и 1 бр. предаване на 

движими вещи. 

 ДСИ Л. Георгиева има 89 броя описи на движимо и недвижимо 

имущество, 3 бр. въвода, 11 бр. публични продажби на недвижимо имущество и 

6 броя явни търгове на движимо имущество и 2 бр. предаване на движими вещи.  
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От горните данни е видно, че ДСИ Л.Георгиева е събрала по - голяма сума 

като размер за отчетната 2017г.,  а ДСИ К.Рангелова  има по – голям  на брой 

постъпили и свършени дела  през отчетния период. 

В останалата за събиране сума в края на 2017г. следва да се има предвид, 

че се включва и  сумата  по ИД № 2-56/2013г., което е  на доклад на ДСИ 

М.Маркова при СИС - Берковица, поради отвод и по което е събрана част от 

сумата, но делото още не е прекратено  и сумата приспадната, поради обжалване 

действията на ДСИ. Сумата за събиране по това дело възлиза на 3 651 453 лева. 

 

През отчетната 2017г. са постъпили общо 14 бр. жалби против 

действия на ДСИ – ли при СИС при МРС, от които по повод на действия на 

ДСИ К. Рангелова  са  постъпили общо 7 броя. Резултатите от обжалване са 

както следва –  2 бр. потвърдени действия и 5 бр. отменени действия. 

При обжалване на общо 7 бр. действия на ДСИ Л.Георгиева през 

отчетната 2017г. резултатите са:  5 бр. потвърдени  действия и 2 бр. 

отменени действия.  
 

За сравнение: 
 

През отчетната 2016г. са постъпили общо 7 бр. жалби против действия на 

ДСИ – ли при СИС при МРС, от които по повод на действия на ДСИ К. 

Рангелова  са  постъпили общо 3 броя. Резултатите от обжалване са както 

следва –  3 бр. потвърдени действия. 

 

При обжалване на общо 4 бр. действия на ДСИ Л.Георгиева през 

отчетната 2016г. резултатите са: 2 бр. потвърдени и 2 бр. отменени действия. 

 

 

Постъпили и свършени средномесечно изпълнителни дела 

За 2017 година: 

Бр. постъпили 

изп. дела 

Бр. съдебни 

изпълнители 

Средномесечно постъпление на 1 

ДСИ  на база 12 месеца 

915 2 38.13 
 

 

Бр. свършени изп. 

дела 

Бр. съд 

изпълнители 

Средномесечно свършени на 1 ДСИ 

на база 12 месеца 

628 2 26.17 
 



 141 

За сравнение: 

За 2016 година: 
 

Бр. постъпили 

изп. дела 

Бр. съдебни 

изпълнители 

Средномесечно постъпление на 1 ДСИ  

на база 12 месеца 

489 2 20.38 

 

Бр. свършени изп. 

дела 

Бр. съд 

изпълнители 

Средномесечно свършени на 1 ДСИ 

на база 12 месеца 

601 2 25.04 
 

 

Останалите несвършени дела в края на отчетния период 2017г. са  общо 

2271 броя и е останала за събиране сума в размер на 14 052 823  лева . 

 

За сравнение: 

Останалите несвършени дела в края на 2016 г. изпълнителни   са  общо 

1903 броя . 

 

Натовареност на ДСИ при РС Монтана за 2017 година. 

 

 

Анализирайки данните за 2017г. в сравнение с предходните две години 

се извежда извода за увеличаване броя на новопостъпилите изпълнителни 

дела  през  2017г. спрямо предходните 2015г. и 2016г., като и  през 2017г. е най-

голям броят на свършените изпълнителни дела в сравнение с 2015г. и 2016г. 

През 2017 г. е събрана реално най – голямата като размер сума от 

длъжниците в сравнение с 2015г. и 2016 г. Останалите несвършени в края на 

2017г. са най – голям брой изпълнителни дела спрямо 2015г. и 2016г. предвид 

двойно по-големия брой постъпили дела в службата през отчетния период. 
 

Причини за големия брой несвършени в края на 2017 г. изпълнителни 

дела: 

В СИС при РС - Монтана са образувани значителен брой  изпълнителни 

дела с голям материален интерес,  които са висящи и към настоящия момент  и 

ДСИ Брой 

постъп

или 

дела  

Всичко - 

останали 

несвърш

ени  

Брой 

свърше

ни дела 

Брой 

ДСИ - 

по 

ЩАТ 

Брой 

ДСИ - 

ЗАЕТА 

числено

ст 

Отрабо

тени 

човеко

месеци 

Действителна натовареност 
Към 

постъпил

и дела 

Към всичко 

останали 

несвършени 

дела 

Към 

свършенит

е дела 

Камелия 

Рангелова 
458 1060 317 1 1 12 38.17 88.33 26.42 

Леночка 

Георгиева  
457 924 311 1 1 12 38.08 77.0 25.92 
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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 търговски дружества. Делата, по които са наложени запори върху 

трудови възнаграждения на длъжниците, предвид ниските им размери, се 

изплащат в течение на години, когато задължението е голямо. Имайки предвид 

Тълкувателното решение от месец юни 2015г., касаещо  изпълнителното  

производство, стана  невъзможно да се налагат запори върху трудови 

възнаграждения под размера на минималната за страната работна заплата. 

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 отнася 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 – важните от които са липсата на 

секвестируемо имущество и липсата на средства по банкови сметки, върху които 

да се насочи принудителното изпълнение. Взискателите по делата продължават 

все по-рядко да се насочват към способа за принудително изпълнение - опис и 

продажба на движими вещи като неефективен такъв, поради неявяване на 

наддавачи, както и към опис на моторни превозни средства, предвид 

обстоятелството, че според Сектор ПП при ОДМВР Монтана в ЗДвП не е 

посочено основание за спиране от движение на МПС-ва по искане на съдебен 

изпълнител, което на практика е пречка МПС-та с регистрация в КАТ Монтана 

да бъдат открити и описани. 

 

През 2017г. СИС при РС - Монтана е издала 72 бр. съдебни 

удостоверения за липса на задължения. 

 

През отчетната 2017г. в Съдебно-изпълнителната служба при Районен съд 

- Монтана беше извършена проверка от комисия от Окръжен съд - Монтана 

относно организацията на работата в СИС-Монтана и воденето на  книгите и 

регистрите в службата. 

Като заключение от проверката, посочената комисия излезе със становище, 

че работата в СИС-Монтана е организирана при спазване на сроковете и по 

правилата на ГПК. Не са констатирани просрочия, допуснати при  небрежно 

изпълнение на задълженията от страна на служителите  или държавните 

съдебни-изпълнители. Комисията даде следните препоръки: 

1.Председателят на Районен съд - Монтана да създаде организация  за 

провеждането на публичните продани от частните съдебни – изпълнители чрез 

въвеждане на график или друг подходящ  начин за осигуряване на  подходящо 

помещение за обявяване на  наддавателните предложения по чл.492, ал.1  от 

ГПК. Заповед № 97/31.03.2008 год. да се актуализира. 
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2.Да се изработи регистър  на наддавателните предложения, в който се 

предвидят необходимите графи, така че вписаното съдържание да е прегледно и 

да има яснота. 

3.Актовете на държавните съдебни изпълнители, по възможност  да бъдат 

изписвани  печатно, а не на ръка. 

Като резултат от проверката и дадените препоръки от комисията от 

Окръжен съд - Монтана,  в СИС - Монтана бяха предприети следните мерки: 

Със Заповед № 221/22.06.2017 год. на председателя на РС - Монтана се 

създаде организация  за провеждането на публичните продани от частните 

съдебни изпълнители, чрез въвеждане на график за осигуряване на  подходящо 

помещение за обявяване на  наддавателните предложения по чл.492, ал.1 от ГПК. 

Със Заповед № 222/22.06.2017 год. на председателя на РС - Монтана беше 

утвърден график за ползване на съдебни зали № 1 и № 2 в Гражданското и 

Наказателното отделения на РС - Монтана, съобразно  препоръката по т.1 от 

Доклада на МОС, като заповедите са изпратени  за сведение до ЧСИ М.Иванова 

и ЧСИ А.Василева. Утвърди се нов регистър за наддавателните предложения, 

който да се води в СИС - Монтана съобразно препоръката по т.2 от доклада, 

както и за реда за подаване, отбелязване на наддавателните предложения и 

тяхното съхранение и за поставянето на  обявленията на ЧСИ на таблото на РС - 

Монтана. По т.3 от доклада на комисията от Окръжен съд - Монтана са взети 

мерки, като актовете на ДСИ относно работата по изпълнителни дела, които се 

съставят в сградата на СИС - Монтана при РС - Монтана, се изготвят печатно. 

В семинар на тема  „Практически въпроси на изпълнителното 

производство. Новости в автоматизацията на дейностите в СИС”, организирано 

от НИП от 2 до 5 юли 2017г., участие взеха Камелия Рангелова държавен 

съдебен изпълнител – ръководител на СИС при РС – Монтана  и Леночка 

Георгиева – държавен съдебен изпълнител при РС – Монтана. 

Въпреки трудностите, съпровождащи принудителното изпълнение – 

големия ръст на безработица в регион Монтана, липса на секвестируемо 

имущество на длъжниците, проблеми с призоваването на същите, конкуренция с 

вземанията на държавата и други, голяма част от които са резултат от 

нормативната уредба и са проблем на законодателството на страната, СИС при  

РС - Монтана, успява да се справи с по - голямата част от текущите си проблеми. 

 

Ломски районен съд: 
 

В Районен съд - Лом 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. 

 

Останалите несвършени изпълнителни дела към 01.01.2017 г. са 3 225 

бр. за сума от 16 593 258 лв. 
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През отчетната 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.  

 

Свършени са 717 бр. изпълнителни дела, като събраната от 

длъжниците и реално изплатена сума  е в размер на 342 813 лв., а останалата 

за събиране е 16 943 977 лв. 

 

За сравнение: 

Новообразуваните изпълнителни производства през 2016 година  са 

429 броя  за сумата 1 072 495 лв., от които 62 броя за публични държавни 

вземания, 52 бр. за частни държавни вземания, 212 бр. ЮЛ в това число банки и 

търговци, 86 бр. вземания на частни лица, от които 22 бр. издръжки, 5 бр. 

трудови спорове, 3 бр. свиждане деца, 56 бр. на граждани, 17 бр. за 

обезпечителни мерки.  

 

Общо през отчетната 2016 година са свършени  234 броя изпълнителни 

дела. 

 

 

Брой 

постъпили изп. 

дела 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

 162 бр. 429 бр. 574 бр. 

 

 
 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Брой свършени 

изп. дела 
460 бр. 234 бр. 717 бр. 
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ДВИЖЕНИЕТО НА БРОЙКИ И СУМИ ПО ИД ЗА 2017 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 20 бр. П.Пр., 2 бр. въвода, 

23 бр. възбрани, 53 бр. описи, 84 бр. запори и 2852 бр.  удостоверения, справки, 

напомки и др.  

Против нейните действия като ДСИ са постъпили 93 бр. жалби, от 

които не е уважена нито една, както и изготвени съдебни актове, от които: 1599 

бр. разпореждания, 647 бр. протоколи, 710 бр. постановления. 

 

 

 ДСИ Александър Александров има насрочени 2 бр. П.Пр. , 5 бр. 

въвода, 25 бр. възбрани, 49 бр. описи, 71 бр. запори и 2090 бр. удостоверения, 

справки, напомки и др.  

Против неговите действия като ДСИ са постъпили 146 бр. жалби , от 

които не е уважена нито една, както и изготвени съдебни актове, от които:1123 

бр. разпореждания, 512 бр. протоколи и 562 бр. постановления. 

ДСИ 

/докладчици/ 

Останали висящи 

изпълнителни дела 

/броя и суми за 

събиране/ на 
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останали 

изпълнителни дела 

и суми за събиране 

на 31.12.2017 

броя за суми броя за суми броя суми суми броя за суми 

Емилия 

Страхилова 
1149 5558926 290 692507 443 178230 356519 996 5716684 

Александър 

Александров 
2076 10936313 284 528645 274 164583 306708 2086 10993667 

ОБЩО 3225 16495239 574 1221152 717 342813 663227 3082 16710351 
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На основание чл.487, ал. 3 от ГПК във вх. Регистър за разгласени публични 

продани. са заведени 134 бр. 

 

За сравнение: 

За 2016 г.: 

 

 

От горните данни е видно, че тенденцията за постоянно увеличение на 

броя на образуваните изпълнителни дела се запазва и през настоящия отчетния 

период, което води на извода за една 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 

техническа база с пълно техническо оборудване – въведената деловодна 

програма за съдебното изпълнение “JES” на доц. Еди Чакъров. 

  

С оглед подпомагане дейността на съдебно изпълнителното деловодството, 

през отчетната година считано от 22.05.2017г. 1щ. бр. „съдебен секретар“ е 

трансформирана в длъжността „съдебен деловодител 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, а 

в нейно отсъствие от ДСИ Александър Александров.  

   

Останалите несвършени дела в края на отчетния период 2017г. са 

общо 3082 броя и е останала за събиране сума в размер на 16 943 977 лева. 

ДСИ 

/докладчици/ 

Останали 

висящи 

изпълнителни 

дела /броя и 

суми за 

събиране/ на 
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останали 

изпълнителни 

дела и суми за 

събиране на 

31.12.2016 

броя за суми броя за суми броя суми суми броя за суми 

Е.Страхилова 
1067 5528275 201 552493 119 200705 321137 1149 5558926 

Ал. 

Александров 1963 11056549 228 520002 115 192205 448033 2076 10936313 

ОБЩО 
3030 16584824 429 1072495 234 392910 769170 3225 16495239 
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Причините за големия брой несвършени изпълнителни дела и размера на 

несъбраната сума са индентични с тези, посочени от ДСИ при РС Монтана и 

цитирани по-горе в настоящия доклад. 

 

През 2017 г., на осн. чл. 86, ал.1, т. 6 от ЗСВ, е извършена проверка на 

организацията и дейността на държавните съдебни изпълнители, съгласно 

Заповед № ОС №61 от 06.02.2017г. на Председателя на Окръжен съд – 

Монтана. 

 препоръка: при входиране на книжата, постъпили по пощата или чрез 

куриерска служба да се спазва стриктно разпоредбата на чл.35, ал.2 от ПАС, като 

се отбелязва, освен електронния входящ регистър и върху дукумента номерът на 

обратната разписка или датата на пощенското клеймо, с означение, че са 

получени. 

 предприети мерки: издадена Заповед №А-45 от 26.02.2016год. на 

Председателя на РС гр.Лом, като във връзка с дадената препоръка е издадена и 

нарочна Заповед № А-80 от 13.06.2017год. на Председателя на РС гр. Лом, 

касаеща конкретно съдебните деловодители в служба „Съдебно изпълнение”. 

 препоръка: да се предприемат действия за приключване на 

изпълнителните дела, образувани по изпълнителни листове за събиране на 

държавни вземания, без движение от 2006г.  

В хода на извършената проверка комисията не е установила законово 

основание към 2006г. за предприетите действия по предаване на изпълнителните 

листа на друг орган. От 1996 г. с приемане на нов Закон за събиране на 

държавните вземания, съдебните изпълнители нямат компетентност да събират 

държавни вземания, като съгласно &4 от ПЗР на ЗСДВ, заварените при 

влизането му в сила производства по принудително събиране на държавните 

вземания през съдебните изпълнители е следвало да се довършат пред тях. Също 

така комисията не е установила какви са причините за изваждане на 

изпълнителните листа към 2005/2006г. от самите изпълнителни дела. 

 предприети мерки: от страна на Председателя на съда са изготвени 

две предложения до Министъра на правосъдието за налагане на 

дисциплинарни наказания на ДСИ, на основание чл.328д от ЗСВ, като и по 

двете предложения е постъл отказ от Министерство на правосъдието да 

наложи наказание, с мотиви да  липсвало нарушение. По прекратените от 

ДСИ при ЛРС изпълнителните дела общо 330 бр. образувани за събиране на 

държавни вземания, от Председателя на съда са изготвени въззивни жалби. 
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4. Пълна проверка на дейността на държавните съдебни изпълнители при 

РС – Лом от комисия определена със Заповед № А-92 от 30 юни 2017г. на 

Председателя на Районен съд – Лом в изпълнение на  Заповед № 130 от 

27.06.2017г. на Председателя на Окръжен съд – Монтана. 

 

Резултатите от проверката са подробно описани в доклад до Председателя 

на ОС Монтана. 
 

Берковски районен съд: 

 

През отчетната 2016 г. в Съдебно-изпълнителната служба на Берковски 

районен съд  като държавен съдебен изпълнител е работила  Мариела 

Маркова. 

 

През отчетната 2017 год. в съдебно-изпълнителната служба са постъпили 

като новообразувани 334 изпълнителни дела или с 74 дела повече в сравнение с 

предходната година, когато техният брой е бил 260, а през 2015 год. – 133 дела.  

 

Средно месечното постъпление е по 30 изпълнителни дела, при около 

24 изпълнителни дела за 2016 год. и средномесечно 12 дела за 2015 год. 

 

От предходната година са останали несвършени 575 дела и заедно с 

новообразуваните, през отчетния период са били висящи 909 дела; при 715 

висящи дела през 2016 год.; при 575 дела през 2015 год.  

 

За сравнение: 

През 2016 г. в съдебно-изпълнителната служба са постъпили като 

новообразувани 260 изпълнителни дела . 

От предходната 2015 година са останали несвършени 455 дела и заедно с 

новообразуваните, през отчетния период са били висящи 715 дела. 

 

През отчетната година са приключени 156 или с 16 дела повече в 

сравнение с 2016 год., когато са приключени 140 дела; през 2015 год. 

приключените дела са 120 дела. 

 

За сравнение: 

През 2016 година са приключени 140 дела. 

 

От приключените през 2017 год. 156 бр. изпълнителни дела, 102 броя 

са прекратени поради изплащане на сумите на взискателите (при 57 броя за 

2016 год. и 77 броя през 2015 год.), а 54 дела са прекратени по различни други 

причини (51 бр. – перемирани, 3 бр. – изпратени на друг съдебен изпълнител или 

прекратени, поради липса на страна), при 83 дела за 2016 год. и 43 дела през 

2015 год.  
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Следва да се отбележи, че през отчетния период са прекратявани предимно 

изпълнителни дела по молба на взискателите, след като са събрани вземанията 

им или изпълнено определеното действие, съгласно подлежащите на изпълнение 

актове. 

 

Средно месечно съдебният изпълнител е приключвал по 14 дела (при 

13 броя прекратени дела през 2016 год. и при 11 броя прекратени дела през 2015 

год.). Като резултат в края на отчетния период са останали несвършени 753 дела, 

при 575 несвършени дела за 2016 год., при 455 несвършени дела за 2015 год.  

 

През 2017 год. е образувано 1 брой изпълнително дело, въз основа на 

обезпечителна заповед.  

 

Общо постъпилите за събиране суми по новообразувани дела през 2017 

год. са 4 221 568 лева, като заедно с останалите за събиране от предходната 

година – 4 245 025 лева – се формира сума за събиране по изпълнителните 

производства през отчетния период в размер 8 466 593 лева (т.е. сумата за 

събиране през отчетния период по новообразуваните 334 броя изпълнителни 

производства е довела до удвояване на общата сума за събиране); при сума за 

събиране през 2016 год. в размер на 5 844 064 лева и при общ размер за събиране 

през 2015 год. – 5 133 874 лева. 

 

Общият размер на събраните суми през отчетния период е 787 450 

лева, като размера на изплатената на взискателите сума за погасяване на 

вземанията им е 226 241 лева, а размера на събраните суми по прекратени дела 

(чрез перемция, изпращане по подсъдност на друг съдебен изпълнител, 

обезсилване на подлежащия на изпълнение акт и др.) е 561 209 лева; през 2016 

год.- 1 624 598 лева, от които на взискателите са изплатени суми в размер на 

1 077 064 лева, а 547 534 лева - по прекратените дела; при събрана сума 633 965 

лева за 2015 год., от които на взискателите са изплатени суми в размер на 359 

504 лева, а 274 461 лева- по прекратените дела. 

 

В края на отчетния период по останалите висящи 753 дела е останала 

сума за събиране в размер 7 712 761 лева. 

 

 През 2017 год. са постъпили общо 6 броя жалби срещу действията на 

държавния съдебен изпълнител, като нито една от тях не е уважена от 

Окръжен съд – Монтана. 

 

Ново въведените функции в програмата “JES” подпомагат бързата и точна 

обработка на делата и обслужването на гражданите. 

Общо за работата на Съдебно-изпълнителната служба при Районен съд – 

Берковица през отчетната 2017 год. следва да се отбележи, че се е увеличил броя 

на висящите изпълнителни дела. Удвоила се е като цяло сумата за събиране 
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Причините за увеличения брай висящи /несвършени/ изпълнителни 

дела и в ДСИ при РС Берковица са индентични с тези, посочени от колегите 

в ДСИ Монтана и Лом. 

 

 

В обобщение образуваните, свършените и останалите несвършени 

изпълнителни дела през отчетната 2017 година в съдебно-изпълнителните 

служби на районните съдилища от окръга са както следва: 

 

Образувани и свършени изпълнителни дела в районните съдилища 

през 2017 година: 

 
 РС - 

Монтана 
РС - Лом 

РС - 

Берковица 

Останали несвършени изпълнителни дела 

към 01.01.2017г. 
1984 3225 575 

Образувани изпълнителни дела през 2017 

година 
915 574 334 

Общо изпълнителни дела за 2017 г.  2899 3799 909 
Свършени изпълнителни дела през 2017 г. 628 717 156 
Несвършени изпълнителни дела към 

31.12.2017 г. 
2271 3082 753 

 

За сравнение: 

 

Изпълнителни дела за 2016 г. 

 

ОБЩО: 
РС-

Монтана 
РС- Лом 

РС-

Берковица 

Образувани през 2016 г. 1 178  489  429  260  

Останали несвършени към 

01.01.2016 г. 
5 581  2 096  3 030  455  

Общо дела за 2016 г. 6 759  2 585  3 459  715  

Свършени дела през 2016 г. 975  601  234  140  

Несвършени дела към 

31.12.2016 г. 
5 784  1 984  3 225  575  

 

Изпълнителни дела за 2015 година: 
Изпълнителни дела РС-Монтана РС- 

Лом 

РС-Берковица 

Образувани през 2015 г.   413   162 133 

Останали несвършени към 01.01.2015г. 1903 3328 442 

Общо дела за 2015г. 2316 3490 575 

Свършени дела през 2015 г.  220   460 120 

Несвършени дела към 31.12.2015 г. 2096 3030 455 
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Така обобщените цифри налагат извод, че броят на новообразуваните 

изпълнителни дела  през отчетния период е нараснал в сравнение с 2014 и 2015  

години само и в трите съдебно-изпълнителни служби на  РС-Монтана, РС-Лом  и 

РС-Берковица. 

 

 

Е/ СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА: 

 

През отчетния период дейността на съдиите по вписванията в районните 

съдилища е осъществявана в съответствие с развиващите се икономически 

процеси в страната и провежданата политика за осигуряване стабилност, 

публичност и законосъобразност на сделките с недвижими имоти.  

 

Районен съд-Монтана : 
 

В Районен съд - Монтана по щат работят двама съдии по вписванията - 

Йорданка Станимирова - съдия по вписванията Ръководител на съдиите по 

вписванията и Юлияна Владимирова - съдия по вписванията. 
 

 

За периодът м. януари - м. декември 2017г. са извършени общо 6864  

бр. вписвания и заличавания, от които 6507 бр. вписвания и 357 бр. 

заличавания; издадени удостоверения за вещни тежести са 1560 бр.; 

преписите са 1426 бр.; справките по молба на държавен орган са 39 бр., 

устни справки 1652 бр. 
 

За сравнение: 

За периодът м. януари - м. декември 2016г. са извършени общо 7838  бр. 

вписвания и заличавания, от които 7457 бр. вписвания и 381 бр. заличавания; 

издадени удостоверения за вещни тежести са 1985 бр.; преписите са 2144 бр.; 

справките по молба на държавен орган са 65 бр., устни справки 1548 бр. 

 

Разпределението на вписванията и заличаванията по съдии по 

вписвания за 2017 г. е следното: 
Съдия по вписвания Й. СТАНИМИРОВА 

Вписвания и заличавания 3277 

Удостоверения за тежести 782 

Преписи  718 

 

Съдия по вписвания Юл. Владимирова 

Вписвания и заличавания 3587 

Удостоверения за тежести 778 

Преписи  708 
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За сравнение: 

Разпределението на вписванията и заличаванията по съдии по вписвания за 

2016 г. е следното: 

 
Съдия по вписвания Й. СТАНИМИРОВА 

Вписвания и заличавания 4044 

Удостоверения за тежести 1116 

Преписи  1219 
 

Съдия по вписвания Юл. Владимирова 

Вписвания и заличавания 3794 

Удостоверения за тежести 869 

Преписи  925 
 

 

През отчетната 2017г. са постановени общо 153 бр. откази от вписване, 

от които: съдия вписвания Станимирова - 52 бр., съдия вписвания Владимирова - 

101 бр., съгласно регистър откази към Служба вписвания Монтана. 

От постановените 52 бр. откази от вписване на съдия по вписванията 

Станимирова 4 бр. са обжалвани, от които 1 бр. е отменен, 2 бр. са 

потвърдени от МОС и ВКС и 1 бр. е без резултат към 31.12.2017г. Обобщени 

мотивите за постановяване на отказите на съдия по вписванията Станимирова 

най - често са били: неподлежащи на вписване актове съгласно Правилника за 

вписванията; подлежащи актове на вписване в друг съдебен район с оглед 

местонахождението на недвижимите имоти и местната компетентност на 

съдията по вписванията; неспазване особените изисквания на Закона за арендата 

в земеделието, ГПК в частта “ Охранителни производства”, ДОПК, 

Тълкувателно решение № 7 на ВКС от 2013г.,Търговски закон, Сервитутни 

права по ЗУТ и др.  

От постановените 101 бр. откази през 2017г. на съдия по вписванията  

Юл. Владимирова 4 бр. са обжалвани, от които 2 бр. са отменени, 1 бр. е 

потвърден от МОС и 1 бр. е без резултат към 31.12.2017г. Обобщени мотивите 

за постановяване на отказите на съдия по вписванията Юл. Владимирова са – 

местна компетентност на съдията по вписванията по ГПК,  неподлежащи на 

вписване актове, заявени вписвания без държавна такса или непълен размер на 

дължимата по ТДТАВ, неспазване на изискванията на ДОПК, ЗАЗ и ЗУТ.  

През отчетния период съдиите по вписванията са се произнесли и по не 

издаването на 5 бр. заверени преписи - 4 бр. съдия Владимирова и 1 бр. съдия 

Станимирова. 
 

За сравнение: 

По 135 броя от вписванията и заличаванията за отчетната 2016г. са 

постановени откази, обжалвани са 7 бр., от които 4 са отменени и 3 бр. 

откази са потвърдени от МОС. 

От постановените общо 135 бр. откази от вписване, на: съдия вписвания 

Станимирова са 54 бр., на съдия вписвания Владимирова са 81 бр., съгласно 

регистър откази към Служба вписвания Монтана. 
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От постановените 54 бр. откази от вписване на съдия по вписванията 

Станимирова 2 бр. са обжалвани, от които 1 бр. е отменен и 1 бр. е 

потвърден от МОС. 

От постановените 81 бр. откази  през 2016г. на съдия по вписванията  Юл. 

Владимирова 5 бр. са обжалвани, от които 3 бр. са отменени и 2 бр. са 

потвърдени от МОС.   
 

Действителна   натовареност на съдиите по вписванията по щат при 

Районен съд - Монтана за 2017 година 
Съдии по 

вписванията 

Брой постъпили 

вписвания и 

заличавания 

Брой свършени 

вписвания и 

заличавания 

Брой 

съдии по 

вписван

ия  по 

ЩАТ 

Брой 

съдии по 

вписвания  

- ЗАЕТА 

численост 

Отработ

ени 

човеком

есеци 

Действителна 

натовареност 

Към 
постъпили 

Към 
свършените  

Йорданка 

Станимирова 
3277 3277 1 1 12 273.1 273.1 

Юлияна 

Владимирова 
3587 3587 1 1 12 298.9 298.9 

 
 

За сравнение: 

Действителна   натовареност на съдиите по вписванията по щат при 

Районен съд - Монтана за 2016 година 
 

Съдии по 

вписванията 

Брой постъпили 

вписвания и 

заличавания 

Брой свършени 

вписвания и 

заличавания 

Брой 

съдии по 

вписван

ия  по 

ЩАТ 

Брой 

съдии по 

вписвания  

- ЗАЕТА 

численост 

Отработ

ени 

човеком

есеци 

Действителна 

натовареност 

Към 
постъпили 

Към 
свършените 

Йорданка 

Станимирова 
4044 4044 1 1 12 337.0 337.0 

Юлияна 

Владимирова 
3794 3794 1 1 12 316.2 316.2 

 

 

Сравнявайки посочените данни за отчетната 2017г. броят на вписванията и 

заличаванията  е намалял в цифрово изражение, което не е трайна тенденция в 

гражданския оборот. 

Броят на вписванията и заличаванията за отчетната година се 

характеризира с неравномерното си разпределение през годината, с интензивно 

натоварване през определени периоди, с разнообразие и значителна правна 

сложност на сделките с недвижими имоти. 

 

През отчетната година по Заповед на Председателя на Окръжен съд 

Монтана, Комисия от трима съдии от ОС Монтана,  извърши проверка на 

основание чл. 86, ал.1, т. 6 от ЗСВ, на дейността на Служба вписвания Монтана. 

Комисията констатира, че дейността на службата е организирана много 

добре, при спазване правилата на Правилника за вписванията, ЗС, ГПК,  

както и другите относими нормативни актове. В службата надлежно се 
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водят всички предвидени в чл.33 и чл.33а от ПВ деловодни книги, прецизно 

съобразно изискванията на ПВ. Описната книга се води в електронен 

вариант, разпечатва се и се приключва всеки ден. Като констатира, че 

дейността на СВ при МРС е много добре организирана, комисията 

препоръчва да се запази установената организация и продължи 

поддържането на добри практики по отношение контактите с нотариусите 

от района и при обслужването на гражданите.  

 

Ломски районен съд : 

 

През отчетната 2017г., по щат са утвърдени 3 бр. съдии по вписванията, 

като реално са заети две щатни бройки от Илушка Пастухова и Емил Петров. 

С предложение от 04.08.2015год. на осн. чл.289, ал.1 от ЗСВ Емил Петров е 

предложен и избран за ръководител на служба по вписванията втори 

мандат. 

В района на РС - Лом са вписани трима нотариуси – Детелина Стефанова 

Младенова, с № 393 по регистъра на Нотариалната камара, Станислав Боянов 

Станчев с № 577 по регистъра на Нотариалната камара и Петя Александрова 

Димова, с № 711 по регистъра на Нотариалната камара.  

 

През отчетната 2017г. в службата по вписвания са образувани общо 

2879 нотариални дела и са извършени общо 9050 вписвания.  

За сравнение, през отчетната 2016г. са образувани общо 3774 нотариални 

дела и са извършени общо 8531 вписвания, а през 2015г. са образувани общо 

3371 нотариални дела и са извършени общо 9548 вписвания.  

 

година 2015г. 2016г. 2017г. 

нотариални дела 3371 3774 2879 

вписвания 9548 8531 9050 

 

Общата дейност за отчетната 2017г. на Службата по вписванията, с оглед 

постъпили за вписване актове, се разпределя така: 

 законни ипотеки – 24 броя; 

 договорни ипотеки - 92 бр.; 

 възбрани – 229 броя; 

 прехвърлителни актове – 2863 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 

5842 бр. 
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 През отчетния период са издадени и общо 2395 бр. преписи и 713 

бр. удостоверения.  

 

За сравнение: 

През 2016г. в службата по вписвания са образувани общо 3774 

нотариални дела и са извършени общо 8531 вписвания. 

Общата дейност за 2016г. на служба по вписванията, с оглед постъпили за 

вписване актове, се разпределя така: 

 законни ипотеки – 10 броя; 

 договорни ипотеки - 55 бр.; 

 възбрани – 196 броя; 

 прехвърлителни актове – 3194 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 

5076 бр. 

През 2016 г. са издадени и общо 1913 бр. преписи и 932 бр. 

Удостоверения.  

 

 

По съдии дейността за 2017 г. се разпределя, както следва: 

 

Съдия по вписвания Емил Иванов Петров е извършил: 

 Вписвания на договорни ипотеки – 23 броя, 

 Вписвания на законни ипотеки – 13 броя,  

 Вписвания на възбрани – 176 броя, 

 Вписвания на констативни НА и НА по обстоятелствени проверки – 230 

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. – 2078 броя, 

 Други вписвания, вкл. Договори за наем и аренда – 3008 броя,  

 Отбелязвания, подновявания и заличавания – 139 бр., 

 Завещания – 14 бр., 

 Искови молби – 41 бр., 

 Актове за общинска и държавна собственост – 252 бр., 

 Откази – 5 броя (необжалвани); 

 Издадени удостоверения – 550 броя, 

 Преписи от вписани актове – 11952 броя. 
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Съдия по вписвания Илушка Веселинова Пастухова е извършила: 

 Вписвания на договорни ипотеки – 20 броя, 

 Вписвания на законни ипотеки – 13 броя,  

 Вписвания на възбрани – 55 броя, 

 Вписвания на констативни НА и НА по обстоятелствени проверки – 141 

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. – 1096 броя, 

 Други вписвания, вкл. Договори за наем и аренда – 1525 броя, 

 Отбелязвания, подновявания и заличавания – 57 бр., 

 Завещания – 12 бр., 

 Искови молби – 13 бр., 

 Актове за общинска и държавна собственост – 57 бр., 

 Откази – 11 броя, от тях 6 бр. обжалвани, от които 5 бр. потвърдени и 

1бр. отхвърлен и 5 бр. необжалвани, 

 Издадени удостоверения – 147 броя, 

 Преписи от вписани актове – 443 броя. 
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13
12

11
20

13

57
57

55

141
147

443

1096

1525

Съдия по вписванията Илушка Пастухова

законни ипотеки

завещания

откази

договорни ипотеки

искови молби

отебелязвания, подновявания 
и заличавания
актове за общинска и държавна 
собственост
възбрани

конст. НА и НА по обст. 
проверки
удостоверения

преписи

вписвания на прехвърлителни 
актове
др. вписвания вкл. договор за 
наем и аренда

 
 

За сравнение: 

По съдии дейността през 2016 г.се разпределя, както следва: 

 

Съдия по вписвания Емил Иванов Петров е извършил следното: 
 

Съдия по вписванията Емил Петров

6

2162

1818

1230

542
1

8

34

51

52

160
133

208

законни ипотеки

откази

завещания

договорни ипотеки

искови молби

актове за общинска и държавна

собственост

отебелязвания, подновявания и

заличавания

възбрани

конст. НА и НА по обст. проверки

удостоверения

преписи

вписвания на прехвърлителни актове

др. вписвания вкл. договор за наем и

аренда
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Съдия по вписвания Илушка Веселинова Пастухова е извършила 

следното: 

 

 

Съдия по вписванията Илушка Пастухова

4

1547

1866

683

390

15

4

21

29

70

71

75

196

законни ипотеки

завещания

откази

договорни ипотеки

искови молби

отебелязвания, подновявания и

заличавания

актове за общинска и държавна

собственост

възбрани

конст. НА и НА по обст. проверки

удостоверения

преписи

вписвания на прехвърлителни актове

др. вписвания вкл. договор за наем и

аренда

 
 

 

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.  

 

В Службата по вписванията на РС Лом през 2017 г. е извършена 

проверка от комисия съдии от Окръжен съд Монтана, на осн. чл. 86, ал.1, т. 6 

от ЗСВ, която е установила, че дейността е организирана много добре, не са 

констатирани пропуски, забавяне или небрежност при изпълнение на работата.  

Направена е констатация, че двамата съдии по вписванията работят в един 

кабинет и пространството за граждани е ограничено. По отношение на 

констатациите в доклада, относно материалната обезпеченост на Съдиите по 
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вписванията и служителите от Агенция по вписванията, са предприети 

организационни мерки и е проведена работна среща с Директора на Регионална 

Дирекция Враца към АП, свързана с осигуряване на по-просторен кабинет за 

съдебните служители в АП. Отделно от това са предприети от Председателя на 

съда и мерки по обособяване на отделен кабинет за един от съдиите по 

вписванията. 
 

 

Берковски районен съд: 
 

Дейността по вписванията е изпълнявана от съдия по вписванията Юлия 

Петрова. В случаите на ползване на отпуск от съдия Петрова, същата е 

замествана от дежурните съдии. 

 

През 2017 година са извършени общо 1590 вписвания, от тях с 

нотариална заверка – 812 бр., направени са 351 броя справки (устни, писмени 

и за държавен орган), издадени са 594 заверени преписи от документи. 

 

Съдията по вписванията е постановил 2 отказа, които не са 

необжалвани. 

 

За сравнение с предходните години данните са нанесени в сравнителна 

таблица: 
 

  2017 г. 2016 г. 2015 г. 

Вписвания 1590 2074 2369 

от тях с нотариална заверка 812 967 1034 

Откази  2 4 2 

Справки (устни, писмени, за държавен орган) 351 320 797 

Преписи 594 380 225 

 

За сравнение: 

През 2016 година са извършени общо 2074 вписвания, от тях с 

нотариална заверка – 967 бр., направени са 320 броя справки (устни, писмени 

и за държавен орган), издадени са 380 заверени преписи от документи. 

Направени са 4 отказа, които не са обжалвани. 

 

В службата е създадена добра организация по образуване, движение и 

приключване на делата по вписванията - актовете за вписвания се вписват още в 

деня на постъпването им, ако отговарят на законовите изисквания, и се връщат 

до един-два дни, своевременно се изготвят удостоверенията за тежести, 

вписването на искови молби и на постановените решения се извършва в 

съответствие със закона.  
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През 2017 г., по Заповед на Председателя на Окръжен съд Монтана, на 

основание чл. 86, ал.1, т. 6 от ЗСВ, Комисия съдии от Окръжен съд Монтана 

извършени проверка относно организацията на дейността на съдията по 

вписванията в Районен съд град Берковица за 2016 година, при която е 

констатирано, че работата в службата е организирана при спазване на 

изискванията за водена на деловодни книги и спазване на сроковете. Не са 

констатирани нарушения, пропуски или забавяния допуснати поради небрежно 

изпълнение на задълженията. Комисията няма препоръки за подобряване на 

дейността. 
 

В обобщение следва да се отбележи, че във всички служби по 

вписванията на съдебния окръг, съдиите по вписванията са създали 

отлична организация по образуване, движение и приключване на делата по 

вписванията. Своевременно се изготвят и удостоверентията за тежести, 

вписването на исковите молби и на постановените решения се извършва в 

съответствие със закона. 
 

 

 

V. ПРОВЕРКИ, ИЗВЪРШЕНИ В СЪДИЛИЩАТА НА СЪДЕБЕН 

ОКРЪГ МОНТАНА ПРЕЗ 2017 Г.: 
 

А/ Проверки от ИВСС: 
 

В рамките на отчетната 2017 г. Инспекторатът на Висшия съдебен 

съвет/ИВСС/ не е  извършвал Комплексни планови проверки на организацията 

и движението по граждански, търговски и наказателни дела съдилищата на 

съдебен окръг Монтана. 

 

Извършена е само 1 бр. тематична проверка по граждански дела –по 

спазване родовата подсъдност в производството по чл.390, ал.2 от ГПК, която е 

завършила с констатации за спазване на закона и с липса на препоръки . 

 

Б/ Проверка от Дирекция „Вътрешен одит“ при ВСС в Окръжен съд 

Монтана: 

 

В рамките на отчетната 2017 г. Дирекция „Вътрешен одит“ при ВСС 

извърши одитен ангажимент за даване увереност. Същият приключи с даване на  

три на брой препоръки, които своевременно са изпълнени и резултатите са 

приети с Решение на Пленума на ВСС по Протокол № 15/11.05.2017 г. 
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В/ Проверка на Окръжен съд Монтана от Комисия съдии от 

Апелативен съд София на осн. чл. 106, ал.1, т. 7 ЗСВ: 

 

          В изготвения Доклад от проверката комисията от АС София е 

констатирала, че: 

1. в МОС се спазва процедурата по чл. 83 от ПАС  като делата се образуват 

в деня на постъпването или най-късно на следващия ден, своевременно се 

описват в описните книги и картоните, след което се предават на определения 

чрез ЦСРД съдия-докладчик, като проучването и насрочването на делата от 

съдиите се извършва в разумни срокове. 

2. Съдиите от ОС Монтана разглеждат и решават делата си в законните 

срокове, като само двама от тях са допускали забава при изготвянето на 

съдебните актове. Председателят е осъществявал системен контрол и е 

предприемал действия за разглеждане и решаване на делата в разумен срок и 

забавянето при един от гражданските съдии е преодоляно. 

3. Описните книги и картоните на делата се водят съгласно изискванията 

на ПАС. 

4. Спазвани са изискванията на чл. 9 от ЗСВ за случайно разпределение на 

делата, като е създадена много добра организация на образуването и 

разпределението на делата. 

5. Качеството на правораздавенто е добро. 

6. Спазва се правилото на чл. 64 от ЗСВ за публикуване в интернет сайта 

на ОС Монтана на постановените от съда актове при спазване изискванията на 

ЗЗЛД и ЗЗКИ. 

7. Изпълнени са препоръките от проверките на ИВСС, извършени през 

2016 г. 

8. Изпълняват се задълженията по чл. 86, ал.1, т. 6 от ЗСВ – за проверки по 

организацията и движението на делата в Районните съдилища на съдебния окръг. 

 

Проверяващата Комисия от САС не е дала препоръки към ОС Монтана в 

Доклада си. 

 

Г/ Проверки по реда на чл. 86, ал.1, т. 6 от ЗСВ по Районните 

съдилища в съдебен окръг Монтана 

                   

През 2017 г., на основание чл. 86, ал.1, т. 6 от ЗСВ, определени със Заповед 

на Председателя на ОС Монтана Комисии от съдии в МОС са извършили 

проверки във връзка с организацията и движението на делата в Районен съд 

Монтана, Районен съд Лом и Районен съд Берковица. Навсякъде проверките са 

завършили с обобщаващ извод за отлична организация на работата и не са дали 

конкретни препоръки. 

 

През 2017 г. за пръв път бяха извършени проверки и на Държавните 

съдебни изпълнители и Съдиите по вписванията към районните съдилища в 
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Монтана, Лом и Берковица. С изключение на ДСИ при РС Лом, където са 

открити стари и неработени изпълнителни дела за държавни вземания, всички 

останали проверявани служби са показали много добри резултати в 

организацията и решаването на преписките. По отношение на цитираните по-

горе стари изпълнителни дела в РС Лом са предприети действия по 

приключването им, като процесът по приключването им е контролиран през 

годината от Председателя на ОС Монтана. През 2018 г. предстои контролна 

проверка на дейността на ДСИ Лом. 

 
 

VI. ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА 

РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА И ОКРЪЖНИЯ СЪД; ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

КВАЛИФИКАЦИЯТА НА МАГИСТРАТИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ, 

НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ: 
 

Всеки един от районните съдилища в съдебния окръг, както и  окръжният 

съд се отличават със създадена отлична организация на работата, съответна на 

изискванията на законодателството, на натовареността на всеки отделен съд, 

особеностите на разглежданите производства и установилата се през годините 

практика. 

Във всички съдилища на окръга Председателите, а в РС и ОС Монтана и 

Зам.председателите, при възникване на съответни проблеми вземат 

необходимите мерки за подобряване на организация на работата и отстраняване 

на допуснатите пропуски в нея. В тази си дейност са подпомагани активно от 

всички съдии. Ежемесечно се изготвят справки за броя на спрените дела, като се 

отразяват и причините за това, за да се осигури контрол върху движението на 

делата. Водят се и регистри на отводите, с цел недопускане на немотивирани 

откази на съдии от разглеждане на разпределените им чрез автоматичната 

система дела. Всички книги и регистри се водят редовно и попълват коректно в 

съдилищата от целия съдебен окръг. 

В Окръжен съд-Монтана съдиите, разглеждащи граждански дела, 

разглеждат и делата, свързани с производства по чл.64 и чл.65 НПК, вкл. и в 

производства по ЗЕЕЗА, което се налага предвид забраната, предвидена в НПК, в 

разглеждането на наказателно общ характер дело да участва съдия, определил 

мярка за неотклонение “задържане под стража” в досъдебната фаза на 

наказателното производство. С измененията в НПК от ДВ бр. 63/2017 г. горната 

забрана отпадна, но по Решение на Общото събрание на ОС Монтана бе 

продължена вече установената практика – с цел избягване на всякакви съмнения 

за пристрастност на съдията, разглеждащ делото по същество. 

Всички възникнали проблеми в окръжния съд, както и в районните 

съдилища от Съдебен окръг-Монтана, свързани с движението на делата, както и 

такива, свързани с правилното приложение на закона, се решават при участието 

на всички съдии. Набелязват се конкретни мерки, вземат се адекватни решения и 

се следи за тяхното изпълнение. 

 По предложение на Административния ръководител и след решение на 
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Общото събрание на съдиите в Окръжен съд Монтана, през 2015 г. бяха 

сформирани специални комисии, които да изработят правила за работа с ЕИСПП 

и за дистанционен /специализиран/ достъп на страни и техните адвокати до 

определен обем от електронните им дела. Комисията по дистанционен достъп до 

електронните папки на делата изготви своите правила и през 2016 г. е въведена в 

експлоатацията тази услуга. Справката сочи, че през 2017 г. страните само по 

едно дело са се възползвали от нея. 

От началото на 2014 г. съдилищата от съдебния окръг са включени в 

ЕИСПП. Тече постоянно попълване на системата с информация, като 

специалната комисия към МОС осъществява методическа и правна помощ при 

нужда.  

В края на 2017 г. бе изготвен, одобрен от специалната комисия по ЗСВ и 

публикуван в ДВ нов Списък на вещите лица и Списък на преводачите за района 

на Окръжен и Административен съд Монтана. Въпреки горното, работата с 

вещите лица и с преводачите е силно затруднена, поради недостиг на голям брой 

специалисти. Всички съдии от съдебния окръг полагат неимоверни усилия да 

преодолеят тези липси чрез назначаване на конкретни специалисти от 

одобрените Списъци на други съдилища с цел пълното изясняване на делата от 

фактическа страна. Това обаче нерядко довежда и до забавяне на 

производствата. Недостига на вещи лица за съдебния район и липсата на 

определени специалисти създава много сериозни затруднения в работата не само 

на съда, но и на разследващите органи. Най-остра е нуждата от авто-технически, 

съдебно-счетоводни и данъчни експертизи. 

През отчетния период са проведени събрания на съдиите от Окръжен съд-

Монтана за уеднаквяване практиката по определени видове дела; такива общи 

събрания са провеждани и в районните съдилища. Регулярно на събрания на 

съответните отделения /гражданско и наказателно/ се обсъждат и изготвят общи 

становища по искания за мнение по образувани тълкувателни дела на ВКС, по 

предложени за обсъждане изменения в законодателството. 

В Окръжен съд-Монтана и в районните съдилища от съдебния окръг са 

предприети мерки за намаляване броя на отлаганията на делата, респ. 

неоправдано забавяне на процеса, изразяващи се в предварително проучване на 

делата и вземане на своевременни мерки за отстраняване на нередовно 

призоваване; стриктно прилагане разпоредбите на 182 НПК и чл.88 ГПК;  по 

наказателни дела използване на предвидените възможности за бързо призоваване 

по смисъла на чл.178, ал.8 от НПК - призоваване чрез известен по делото 

телефон или факс; стриктно спазване на  разпоредбата на чл.18, ал.2  от Наредба 

за медицинската експертиза на работоспособността; използване на всички 

процесуални способи, предвидени в НПК и ГПК, за дисциплиниране на 

страните, вещите лица, свидетелите; използване в максимална степен на 

възможностите, които предлага Глава 27 НПК относно НОХ дела  - за 

приключване на делата по реда на съкратеното съдебно следствие и Глава 29 от 

НПК – за приключване на делата със сторазумение. 

В съответствие с измененията в ЗСВ от м. 08.2016 г., към Окръжен съд 

Монтана е сформирана специална Комисия по чл. 68д от закона. Наложи се 
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същата незабавно да започне работа, тъй като голяма част от избраните през 

2015 г. съдебни заседатели в Районен съд Лом се отказаха от изпълнение на тези 

си функции. По сигнал на Председателя на Районен съд Лом бе отпочната 

предвидената в ЗСВ нова процедура по попълване на необходимия брой съдебни 

заседатели за РС Лом, която финализира към края на м. 01.2017 г. и по 

настоящем горния съд е обезпечен с необходимия брой съдебни заседатели за 

нормалното функциониране на работата му по наказателни дела. Комисията по 

чл. 68Д от ЗСВ към Окръжен съд Монтана работи и по привеждането в 

съответствие с новите изисквания на ЗСВ на документите на всички съдебни 

заседатели на съдилищата от съдебен окръг Монтана. 

През отчетния период част от съдиите и служителите са участвали в 

различни обучения, организирани от Националния институт на правосъдието. В 

Окръжен съд - Монтана е изработен  обучителен план.   

И през 2016 г. в ОС Монтана връзката с НИП и работата с младши съдията 

изпълняваше съдия Станимирова. 

В Окръжен съд-Монтана е изработена и утвърдена „Стратегия за 

намаляване забавянето на делата”, съобразена с конкретните проблеми в 

работата окръжния съд. У съдиите от състава на Окръжен съд-Монтана 

съществува убеждението, че основната отговорност за движението на делото 

носи съдията, че управлението на процеса на подготовка на делото, насрочване 

на заседание, призоваване на страните, разглеждане в съдебно заседание и т.н. е 

задължение на съдията. В съда е създадена организация за активно подпомагане 

на този процес от деловодителите, като са им възложени и някои функции по 

вземане на решения във връзка с технически елементи от подготовката на 

делото. 

Същият подход е налице и в Районните съдилища от съдебния окръг, което 

рефлектира върху срочното разглеждане и приключване на делата. 

В Окръжен съд – Монтана, а също и в районните съдилища, е въведена 

специализация в работата на съдебните служители - всеки от деловодителите 

работи по определен тип дела - административни, наказателни, граждански. Това 

гарантира диференцирано управление на делата, съобразено със спецификата на 

всеки тип дела.  

До края  на м. май 2018 следва да бъдат извършени проверки от  специални 

комисии - съдии от наказателното и гражданското отделения на Окръжен съд-

Монтана на работата на районните съдилища по образуването, насрочването, 

движението на делата  и съответствие на принципите за разпределение на делата, 

залегнали във Вътрешните правила на всеки съд, с ЦСРД през 2017 година, като 

се изготвят писмени доклади, съдържащи констатации и евентуални препоръки.   

През отчетната 2017 година усилията на съдиите и съдебните служители, 

работещи в съдилищата на Съдебен окръг-Монтана, бяха насочени към 

намаляване забавянето на делата; бяха планирани и приложени инициативи за 

подобряване управлението на делата, за осигуряване прозрачност и обективност 

в работата на съда, за повишаване на общественото доверие. 
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Добрата работа на съдиите от съдебен окръг Монтана през 2017 г. не 

остана незабелязана. През годината се получиха следните награди, отличия и 

поздравителни писма: 
 

Съдията от ОС Монтана МАРГАРИТА ПЕТКОВА бе поощрена на осн. 

чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ от ЗСВ с отличие „личен почетен знак първа степен – 

златен“ при пенсионирането си. 

Съдията от РС Лом КАТЯ ЦВЕТАНОВА бе поощрена на осн. чл. 303, 

ал.2, т. 2, б. „Б“ от ЗСВ с отличие „Личен почетен знак втора степен – 

сребърен“ при пенсионирането си, както и на осн. чл. 303, ал.2, т.1 от ЗСВ – 

„служебна благодарност и грамота“ за работа по образователната програма 

„Съдебна власт, информирант избор и гражданско доверие, отворени съдилища 

и прокуратура“. 

 

За работата си по горната образователна програма, отличия по чл. 303, 

ал.2, т. 1 от ЗСВ – „служебна благодарност и грамота“ получиха съдиите: 

 

 АДЕЛИНА ТРОЕВА и СВЕТЛА СТАНИМИРОВА от ОС Монтана; 

 ВАЛЯ МЛАДЕНОВА и ИВАН МИЧЕВ от РС Монтана; 

 АЛБЕНА МИРОНОВА, БОРЯНА АЛЕКСАНДРОВА и СОНЯ 

КАМАРАШКА от РС Лом; 

 ЮЛИТА ГЕОРГИЕВА и ЕЛЕОНОРА ФИЛИПОВА от РС Берковица. 

 

Във връзка с извършената от ИВСС тематична проверка по гл. 27 от НПК 

/съкратено съдебно следствие/ през 2016 г., с Решение на СК на ВСС по 

протокол №  25/13.06.2017 г. / т.3.2/ е изказана похвала за отличната работа по 

този вид производства на всичките Районни съдилища в съдебния окръг и 

на ОС Монтана. 

 

По повод завършилите без никакви забележки комплексни планови 

проверки по граждански и наказателни дела на РС Берковица, извършени през 

2016 г. от ИВСС, в съда в Берковица е получено писмо от ВСС, с което са 

изразява удовлетворение от добрата организация на работа и постигнатите 

отлични резултати. 

 

През 2017 г. всички съдилища в съдебния окръг получиха писма от 

Председателя на ВКС, съдържащи поздравления за установената добра практика 

по изготвяне на съдебните актове в срок. 
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VII. МЕДИЙНА ПОЛИТИКА : 
 

През отчетната 2017 год. функциите на прес-аташе на Окръжен съд – 

Монтана бе изпълнявана от  съдията СВЕТЛА СТАНИМИРОВА.  

 

Изпълнявайки тези си функции, съдията Станимирова извърши следните 

дейности в съответствие с  Комуникационната стратегия на съдебната власт за 

2014-20120 год.: 
 

 

 1). Проведе общо 10 срещи-разговори с представители на местните и 

някои централни електронни медии (БТВ, Нова телевизия и БТА), от които 2 

бр. лично и 8 бр. по телефона за някои обществено значими дела, както 

наказателни, така и граждански, като напр. наказателните дела, изпратени на 

МОС по повод отводи на съдиите от Окр. Съд – Видин срещу бивши кметове, 

разгледаните от МОС мерки за неотклонение по ЗЕЕЗА, броя на образуваните и 

висящите към момента дела за несъстоятелност по ТЗ, искания за разрешение за 

използване на СРС – отхвърлени и уважени, резултати от някои приключени 

граждански дела като напр. иска на „Техномаркет България“-АД гр.София 

против „Глориент Инвестмънт БГ“- ООД гр.София – едно от многото заведени в 

страната дела със сходен предмет, представляващо завишен обществен интерес и 

отразено в централните медии и интернет-сайтове; брой образувани съдебни 

дела, по които страни са деца (малолетни, представлявани от своите родители и 

непълнолетни), разпитани деца в качеството на свидетели или обвиняеми и пр.  

 

2). През м. септември 2017 г. участва в ежегодната Работна среща 

„Деца в конфликт със закона“ заедно с представители на различни институции 

на територията на Област Монтана, център „Зона ЗаКрила“ и РДСП-

Монтана,Окръжна прокуратура и Районно управление „Полиция“, както и 

представители на Министерството на труда и социалната политика. Срещата е 

оценена като много ползотворна и се акцентира върху все по-честото използване 

на създадената в гр.Монтана „синя стая“, която предлага големи възможности за 

разпит на деца в конфликт със закона – жертви и свидетели на престъпление, 

както и по граждански дела, касаещи спор между родителите за родителските 

права, местоживеенето на детето, домашно насилие и пр. Бе отчетена добрата 

координация между всички органи, свързани с този проблем, вкл. и съда при 

възникнали спешни ситуации. 

 

3).За отчетната година има обслужени две запитвания по ЗДОИ. 

4).За отчетния период са изготвени общо 25 броя прес-съобщения по 

различни въпроси – информация за всички приключили с присъда наказателни 

дела и мерки за неотклонение, вкл. и мерките по ЗЕЗА; по някои граждански и 

търговски дела, представляващи завишен обществен интерес; за други 

инициативи в съда; Откриването на Адвокатска стая в съда; Стартирането за 

учебната 2017-2018 год. на Образователната програма “Съдебната власт – 
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информиран избор и гражданско доверие.Отворени съдилища и прокуратури“; 

Обявяване на Деня на отворените врати в Окръжен съд, като са поканени всички 

желаещи, проявяващи интерес към работата на съда, да го посетят и се запознаят 

с организацията на работа в съда, да посетят съдебните деловодства и 

провеждащите се съдебни заседания. Подробно са изброени инициативите, 

планирани за този ден. Прес-съобщенията своевременно се качват на интернет 

страницата на съда от системния администратор. 

 

5). Ежемесечно, съвместно с колегите от Районен съд-Монтана, както 

и Окръжната и Районната прокуратури са провеждани занятия на 

учениците от Х клас на две училища на територията на гр.Монтана - 

ПГПЧЕ „Петър Богдан“ и ФСГ „Васил Левски“, съгласно изготвения 

График на обученията, в изпълнение на цитираната по-горе Образователна 

програма “Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. 

Отворени съдилища и прокуратури“. Все във връзка с изпълнението на 

Програмата са проведени две координационни срещи-разговори на наставника с 

директорите на училищата-партньори, както и периодични срещи с 

преподавателите, натоварени с тази задача и учениците от Х клас. 

Следва да се отбележи, че Окръжен съд – Монтана е съд-партньор по тази 

образователна програма за четвърта поредна година. Тази дейност 

осъществяваме съвместно с Окръжна прокуратура-Монтана, както и 

Монтанският районен съд и районна прокуратура.  

 

6). За Деня на отворените врати в съда - 30.05.2017 год., в тържествена 

обстановка приключи за учебната 2016-2017 година Проекта, по който съдът 

работи за трета поредна година съвместно с ПГПЧЕ „Петър Богдан“ (езиковата 

гимназия) и ФСГ „Васил Левски“ (икономическия техникум) - “Съдебна власт – 

информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”. 

Бяха връчени Сертификатите за завършен курс на  десетокласниците. 

Проектът допълва и разширява знанията на учениците  по предмета  „Етика и 

право“, както и повишаване информираността и правната култура на учениците 

и доверието им към съда като институция. 

 Връчването на сертификатите за преминат курс на обучение в езиковата 

гимназия стана в присъствието на директора на училището г-жа Пенка Ненкова, 

класните ръководители, началникът на Районното управление по образование, 

Началникът на Отдел „Хуманитарни дейности“ при Община Монтана, както и 

журналисти, които по-късно отразиха събитието. Мероприятието уважи и г-жа 

Улрике Шулц – доцент от Правния факултет на  Университета в Хаген – 

Германия. 

Друга инициатива на Окръжен съд във връзка с обявения Ден на 

отворените врати, е посещение на ученици от ХІ клас на Финансово-стопанската 

гимназия в гр.Монтана. При посещението бе направен „Информационен тур“ в 

Съдебната палата - запознаване на учениците с входящата Регистратура на съда, 

Бюро „Съдимост“, Фирмено отделение, съдебните зали и мястото в тях на всеки 

участник в процеса, съдебните деловодства, съдийските кабинети, помещенията 
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за задържаните в Служба „Съдебна охрана“ и пр. Бяха запознати с организацията 

на работа в съда. 

Такъв „Информационен тур“ бе проведен преди това и с останалите 

ученици от езиковата гимназия, която също е партньор на съда по Проекта. 

В Зала №4 бе изнесена лекция на учениците на тема: „Представяне на 

професиите съдия, прокурор, следовател и запознаване със статута на 

магистратите. Други видове юридически професии“. Учениците имаха 

възможността да облекат магистратските и адвокатски тоги и да влязат в ролята 

на различните участници в процеса. Беше им разяснена процесуалната роля на 

всяка една от страните в процеса, както и съответното им място в залата. 

Лекцията и нагледните материали предизвикаха сред тях много голям интерес и 

разбира се много въпроси. 

 

7). През м.октомври взе участие в работна среща, организирана от 

НИП в гр.София във връзка с Комуникационната стратегия на съдебната 

власт, както и обсъждането на добри практики и отчитане на резултатите от 

проведената Образователна програма за учебната 2016-2017 г. За съдебен 

окръг Монтана през миналата учебна година (пролетта на 2017 г.) учениците 

решаваха казус и проведоха разисквания по него. В заключителния етап на 

Програмата бе проведена викторина и раздадени награди – всеки получи по една 

Конвенция за защита правата на човека, както и Закон за закрила на детето. 

Учениците получиха и сертификати, одобрени от ВСС за завършен курс на 

обучение. 

 

8). За отчетната година в качеството си на съдия, отговарящ за 

връзките с обществеността, съдия Станимирова има общо 12 бр. медийни 

изяви – във връзка с предоставяне на информация по конкретни запитвания на 

журналисти от местните и централни медии, свързани с определени дела, 

представляващи повишен обществен интерес.  

Горната информация, свързана с дейността на МОС по изпълнение на 

Комуникационната стратегия на съдебната власт, както и тази на районните 

съдилища от Съдебния окръг, се  обобщава и изпраща периодично на PR-а на 

Софийския Апелативен съд, който от своя страна я препраща на ВКС и ВСС за 

цялостен анализ и обобщение. 

9). Заедно със системния администратор и по инициатива на 

Председателя на съда периодично се актуализира интернет-страницата на 

съда във връзка с информирането на гражданите както за приключили 

обществено-значими дела и различни инициативи на съда, така и на актуална 

информация, свързана с обявени конкурси, актуализиран списък на вещите лица, 

публикувани са и различните видови действащи в съда Вътрешни правнила по 

организация на работата. 
 

И трите районни съдилища на съдебния окръг, през отчетната 2017 г. 

бяха проведени редица мероприятия под различна форма с възпитаници от 

местни училища в Монтана, Лом и Берковица – с цел повишаване 
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информираността на учениците относно структурата, функциите и значението на 

съдебната власт. Съдиите, изпълнили тези дейности, намериха подходящ и 

заинтригуващ учениците начин за поднасяне на тази  иначе сериозна 

информация. 

 

Всички съдилища в съдебен окръг Монтана имат интернет-страници, 

които поддържат актуални с постоянно обогатяваща се в тях информация – с цел 

уведомяване на гражданите както за приключили обществено-значими дела и 

различни инициативи на съда, така и за актуална информация, свързана с 

обявяваните конкурси за различни длъжности и резултатите от тях. Тези 

интернет-страници съдържат цялостна информация относно: начина на 

разпределението на делата, графиците на насрочените дела, постановените 

съдебни актове, Вътрешни правила по организацията на всеки един съд. 

Благодарение на тях, всеки заинтересован гражданин може да придобие пълна и 

реална представа за дейността на интересуващия го съд. 

Във всички районни съдилища на съдебен окръг Монтана през 2017 г. 

са проведени „Дни на отворените врати“. В рамките на това мероприятие, на 

всеки заинтересован е била предоставена възможността да се запознае отблизо с 

дейността на съда. 
 

 

 

 
 

 

 

 

VIII. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ : 
 

В продължение на години в отчетните доклади на Окръжен съд-Монтана и 

районните съдилища от съдебния окръг са поставяни едни и същи проблеми, 

свързани с необходимост от ремонти на ползвания сграден фонд и лоша 

техническа обезпеченост. Голяма част от тези проблеми намериха своето 

разрешение. Административните ръководства на всички съдилища от съдебния 

окръг са направили и правят всичко необходимо за подобряване условията на 

труд в съдебните сгради и осигуряване необходимата за нормалното 

функциониране на съдилищата техника. 

 

А) Сграден фонд.  

 

През предходните две години в Районен съд - Берковица и в Районен съд - 

Лом са изградени и функционират специални стаи за изслушване на деца при 

подходящи условия. Районен съд - Монтана и Окръжен съд - Монтана 

разполагат с възможността да използват изградената на територията на града 

„Синя стая“. Така за целия съдебен район е осигурена възможност за изслушване 

на деца, участващи под някаква форма в съдебните процеси, при подходящи и 

щадящи за тях условия. 
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Разрешени са проблемите, свързани с липсата на помещения, които да 

осигуряват нормални условия за работа на всички съдии и служители в Съдебна 

палата – Монтана: 

Оборудвана е регистратура за класифицирана информация, която  

обслужва Окръжен съд - Монтана и Районен съд – Монтана.  

 

Обособен е и функционира информационен център и регистратура на 

Окръжен съд - Монтана.  

 

Във всички съдилища на съдебния окръг са монтирани ПОС-устройства за 

плащане на такси за улеснение на гражданите. 

 

В съдебната палата в град Монтана се помещава и част от 

администрацията и съдийския състав на Районен съд - Монтана и Окръжна 

прокуратура - Монтана. Осигурени са помещения и на местното звено на ГД 

„Съдебна охрана”.  Съдиите и прокурорите са настанени в самостоятелни и 

добре оборудвани кабинети. Продължава да стои обаче неразрешен въпросът с 

разпокъсаността като разположение на службите на Окръжен съд - Монтана и 

съдийските кабинети. Архитектурата на сградата, броят на съдийските кабинети 

и помещенията на различните служби не позволяват обособяването на зони с 

ограничен достъп.  

Предвид освобождаване на помещения, ползвани от Окръжен съд - 

Монтана, е изградена  адвокатска стая, която от ноември 2017 г. вече 

функционира ефективно. В стаята са подсигурени компютърна конфигурация и 

принтер на разположение на адвокатите. Осигурено е и видеонаблюдение. 

През 2017 г. е оборудвана и пусната в експлоатация и стая за съдебните 

заседатели. В нея последните разпологат с възможността да изчакват в паузите 

на откритите съдебни заседания, да се запознават с делата и правят нужните им 

бележки, да изготвят евентуални особени мнения при проинасяне на присъдите, 

както и да провежат своите мвероприятия, организирани от Съвета на съдебните 

заседатели към Окръжен съд Монтана. 

 

През 2017 г. в съдебната палата са извършени текущи ремонтни дейности, 

както следва: 

 

 През м. август, 2017 г. е ремонтиран основно част от покрива на 

съдебната палата, находящ се над архивохранилището на РС – Монтана, като е 

подменена изцяло покривната конструкция и е положена нова, поцинкована 

ламарина. Ремонтиран е и частично покривът над основната част от сградата, 

като са почистени и отстранени неизправности по улуците и бордовете, 

отстранени са дребни неизправности по покривното покритие. Стойността на 

ремонта е 6558,45 лв. С това се минимизира възможността от повреди по 

сградата от течове, предизвикани при валежи и снеготопене. През 2018 г. 

предстои отстраняването на щети от природни бедствия по сградата – обилно 
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снеготопене и валежи, нанесени на част от таваните и стените в съдебната палата 

в началото на 2017 г. За тях има заведени непосредствено след възникването им 

щети при застрахователя – ЗК „Уника“. Съгласно информация на 

администрацията във ВСС, застрахователните обезщетения за щетите на обща 

стойност 6083,62 лв. са постъпили по сметка във ВСС на 21.12.2017 г. 

Предприети са необходимите действия, постъпилата сума да бъде заложена в 

бюджетната сметка на съда за 2018 г., с оглед осигуряването на средства за 

ремонтите за отстраняване на щетите. 

 През м. октомври, 2017 г. са подменени четири входни врати на 

помещения от партерния етаж на сградата с нови такива, изработени от MDF. 

Извършен е и опреснителен ремонт на сервизните помещения, също намиращи 

се на партерния етаж. Общата стойност на ремонта е 4310,59 лв.    

 

 

 

 

Б) Техническа обезпеченост. 

 

 

Може би най-голямото предизвикателство през следващите няколко 

години за административната дейност в съда е преходът към т.нар. „Електронно 

правосъдие“ и преминаването към почти пълен безхартиен обмен на 

информация и комуникация, не само между органите на съдебната власт, а и 

между ОСВ и други държавни учреждения, което е и законово заложено в ЗСВ. 

Проблемите, с които вероятно ще се сблъскват съдилищата в близко бъдеще, в 

т.ч. и Окръжен съд - Монтана ще бъдат продиктувани, както от коренна промяна 

на организацията на работата, въвеждането на изцяло нови програмни продукти, 

реорганизация на техническата и мрежовата инфраструктура, а така също и от 

големите мащаби на една такава промяна, което я прави трудна за прогнозиране 

и синхронизация на всички участници в нея. 

 

С оглед на предстоящите промени, съдът следва да бъде добре обезпечен с 

необходимите технически средства – компютри, принтери, скенери и други 

периферни устройства, които да са способни да отговорят адекватно на 

изискванията на бъдещите програмни продукти и организация на работа, когато 

последните бъдат внедрени. В тази връзка може да се каже, че подчертавания в 

предходните отчетни доклади проблем на съдилищата от съдебен окръг - 

Монтана, свързан с техническото обезпечаване с компютърна техника на 

съдиите и служителите, е намерил своето разрешение в голямата си част. През 

последните няколко години, най-вече от централизирани доставки, организирани 

централно за ОСВ от ВСС, в Окръжен съд – Монтана са доставени нови 

компютри, монитори, скенери и печатни устройства. Започнало е инсталирането 

на новата техника и съответно замяната на старата такава, което продължава и 

към момента. През 2017 г. в съда са подменени известен брой стари компютърни 

конфигурации с нови такива, в кабинета на съдебния администратор, както и в 
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служби „Деловодство“ и „Архив“ са инсталирани и се ползват интензивно нови 

мултифункционални устройства, с възможности за принтиране, копиране, 

сканиране, изпращане на факс. През годината, след отправено мотивирано 

искане е закупено, доставено и инсталирано и ново професионално 

мултифункционално устройство от висок клас „Canon”, което разполага с 

възможности за интензивен печат и сканиране на големи обеми документи, 

както и печат във формат А3, който е често необходим за ползване. С тези нови 

придобивки считам, че съдът е осигурен в достатъчна степен да посрещне 

адекватно нуждите на дейността си към настоящия момент, както и в близко 

бъдеще. В същото време, следва да се отбележи, че към момента няма ясна 

стратегия за бъдещите промени, свързани със софтуерните продукти, които ще 

влязат в употреба – нова „Единна информационна система на съдилищата“, 

организация на работата по обработката на т.нар. електронни съдебни дела и 

други. Липсата на такава яснота реално прави трудно да се оцени и 

адекватността на наличната техника, макар и сравнително нова такава, по 

отношение на изискванията.  

 

 

По отношение на програмното осигуряване, в Окръжен съд-Монтана 

функционира Автоматизирана система за управление на делата /АСУД/. 

Автоматизирани системи за управление на делата, но от друг тип, функционират 

и в районните съдилища на съдебния окръг, като отделни такива функционират 

и за управление на изпълнителните дела в съдебно-изпълнителните служби на 

трите районни съдилища от съдебния окръг.  Многократно е посочван като 

проблем факта, че програмните продукти,  които се ползат от Окръжния съд и 

Районните съдилища от съдебния окръг за управление на делата /без 

изпълнителните такива/ са различни. Това обстоятелство препятства 

възможността за изграждане, респ. експлоатиране на  единна автоматизирана 

система за управление на делата поне в рамките на съдебния окръг, което би се 

оказало изключително ефективно - с оглед подобряване процеса на обслужване 

на гражданите и осъществяване  непрекъснат контрол върху движението на 

делата в различните съдилища. С оглед на изложеното по-горе, се надяваме този 

проблем да бъде решен в близко бъдеще с внедряването от страна на ВСС 

„Единна информационна система на съдилищата“.  
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По отношение на случайното разпределение на делата, през 2017 г. и до 

момента в съдебния окръг – Монтана се използва утвърдената от ВСС в цялата 

страна през 2015 г. „Централизирана система за случайно разпределение на 

делата“. Във всички съдилища на съдебен окръг Монтана има изготвени 

Вътрешни правила за случайно разпределение на делата. Същите са 

актуализирани своевременно съобразно изискванията на ЗСВ, ПАС и 

методическите указания на ВСС. Приведени са в съответствие и с новата 

Система за изчисляване натовареността на съдиите /СИНС/ и с гореспоменатата 

„Централизирана система за случайно разпределение на делата“. Последната се 

експлоатира коректно, няма нарушения на правилата за случайно 

разпределение на делата в нито един от съдилищата на съдебен окръг 

Монтана. 

 

В съдебните зали  на Окръжния съд е инсталирана компютърна техника за 

дословен запис на съдебни заседания. Такава техника, макар и не във всички 

съдебни зали,  е инсталирана и в районните съдилища. 
 

В заключение, следва да се отбележи, че и през 2017 г. всички Районни 

съдилища в съдебния окръг, както  и Окръжен съд Монтана  положиха усилия за 

подобряване бързината на правораздаването и качеството на съдебните актове. 

Работиха с убеждението, че прозрачността, обективността и предвидимостта на 

съдебните процедури са важни критерии за ефективността на един съд и 

формират в крайна сметка общественото мнение не само за него,  но и определят 

оценката за работата на цялата съдебна система. 

 
 

 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 /Милена Бранкова/ 
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