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   І.КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ : 
 

Отчетната 2015 година за Окръжен съд-Монтана е започнала с утвърден щатен 
състав от 15 съдии, включващ председател, двама заместник-председатели, единадесет 
окръжни съдии и един младши съдия.   

С Решение на Висшия съдебен съвет по Протокол № 26/19.06.2014 г. 
Административния ръководител- Председател на Окръжен съд Монтана Диана 
Кузманова е определена за „Изпълняващ функциите Административен ръководител-
Председател на съда”, считано от 24.06.2014 г. до встъпване в длъжност на 
новоизбран Административен ръководител. Тази функция съдия Кузманова е 
изпълнявала до 26.01.2015 г., когато  е встъпила в длъжност като Административен 
ръководител – Председател на Окръжен съд Монтана избраната с Протокол № 
2/15.01.2015 г. на ВСС съдия Милена Бранкова. Заеманата от съдия Бранкова до тази 
дата длъжност „заместник-председател на ОС Монтана“ е съкратена с Решение на 
ВСС по Протокол № 3/22.01.2015 г. 

Направеното от новоизбрания Административен ръководител на ОС Монтана 
предложение за съкращаване на една съдийска бройка и откриване отново на щат за 
втори заместник-председател на съда е оставено без уважение с Решение на ВСС по 
Протокол № 18 от 08.04.2015 г. В резултат на горното, считано от 22.01.2015 г., 
административното ръководство на ОС Монтана се е осъществявало от Председателя 
– съдия Милена Бранкова и от един заместник – председател – съдия Л. Драгомирова. 
Постъпила е молба от последната да бъде освободена от заемана длъжност на 
заместник-председател по лични причини, която е била приета за основателна и по 
предложение на Председателя на ОС Монтана, Висшия съдебен съвет със свое 
Решение по Протокол № 29/28.05.2015 г. е освободил съдия Драгомирова от 
длъжността „заместник-председател „ на ОС Монтана и е назначил на тази длъжност 
съдия Аделина Троева. 

С Решение на ВСС по Протокол № 20/22.04.2015 г., на основание чл. 165, 
ал.1, т.1 от ЗСВ, е освободена съдия Николина Еленкова от заеманата длъжност 
„съдия в ОС Монтана“ поради пенсиониране, считано от 27.04.2015 г. и на основание 
чл. 303, ал.2, т. 2, б. „а“ от ЗСВ съдия Еленкова е наградена с отличие „личен почетен 
знак – първа степен – златен „ за проявен висок професионализъм, безупречно и 
образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества“. С 
друго Решение на ВСС по Протокол №18/08.04.2015 г., заеманата от съдията 
Еленкова длъжност „съдия в ОС“ Монтана е съкратена, считано от 30.04.2015 г., след 
която дата съдът е продължил да функционира с 10 съдийски щата. 

През  отчетния период съдът е работил в непълен съдийски състав -  със 
Заповед № К-980/02.12.2014 г. на ИФ Председателя на Апелативен съд София 
младши съдията Иван Мичев е командирован в Софийски районен съд за срок 
повече от три месеца, считано от 09.12.2014 г. С Решение на ВСС по Протокол № 
35/18.06.2015 г., на основание чл. 240, ал. 2 от ЗСВ, е продължен срока на 
назначението на мл.с. Мичев в ОС Монтана с още два месеца, считано от 
26.06.2015 г. и до тази дата мл.с. Мичев е продължил да работи в РС София по 
силата на удълженото му командировъчно. С Решение на ВСС по Протокол № 
42/23.07.2015 г., на основание чл. 160 във вр. с чл. 243 ЗСВ, младши съдията 
Иван Мичев е назначен за съдия в Районен съд гр. Монтана.  
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Овакантеното след тази дата съдийско място за младши съдия е надлежно 
обявено за свободно и ВСС е провел конкурс за попълването му. До настоящия 
момент процедурата не е финализирана – тече обучение в НИП на класиралите се 
кандидати, поради което до края на отчетната 2015 г. младши-съдийското място 
в МОС е останало незаето. 

През 2015 г. съдията от ОС Монтана Диана Кузманова е ползвала 
неплатен отпуск, което е обусловило допълнително непопълнения съдийски щат 
за определен период от годината. 

В Окръжен съд-Монтана  през отчетния период са функционирали две 
отделения : наказателно, в което са работили съдиите Милена Бранкова – 
зам.председател, а след 26.01.2015 г. и Председател на съда и ръководител на 
наказателното отделение на съда, Олег Софрониев, Костадин Живков, Елизабета 
Кралева и Цветан Колев; гражданско отделение, в което са работили 
председателят на съда до 26.01.2015 г. Диана Кузманова, зам.председателят до 
28.05.2015 г. Людмила Драгомирова, зам. Председателят от 28.05.2015 г. 
Аделина Троева и съдиите Надя Иванова, Николина Еленкова / до 
пенсионирането си на 27.04.2015 г. /, Маргарита Петкова, Светла Станимирова, 
Аделина  Тушева и Таня Живкова. 

Всички съдии в Окръжен съд Монтана, с изключение на най-младия от 
тях – съдията Цв. Колев, са с ранг „член съдия на ВКС и ВАС“. Съдията Колев е 
с ранг „съдия в Апелативен съд“. 

През 2015 г. са финализирани процедурите по периодично атестиране на 
съдиите Троева и Иванова с комплексна оценка „много добра“. Откритата 
процедура по периодично атестиране по Протокол № 62/26.11.2013 г. на ВСС на 
съдията Тушева не е приключила през 2015 г. поради забава на помощната 
атестационна комисия към Апелативен съд София. От 09.06.2015 г. е открита 
процедура по периодично атестиране на съдия Живкова, която поради краткия 
срок до края на отчетната година все още не е приключила. Всички съдии в ОС 
Монтана са с комплексни оценки от последните им периодични атестирания – 
„много добра“. 

Съпоставяйки данните в отчетните доклади за работата на Окръжен съд-
Монтана в последните три години, се наблюдава трайна тенденция за 
намаляване, макар и с малко, на общия брой на постъпилите през отчетния 
период дела: намалението от 2013 г. спрямо 2014 г. е с 34 бр. дела; намалението 
от 2014 г. спрямо 2015 г . е с 15 бр. дела.  

Наблюдава се и динамика в броя на различните видове дела: намалява 
броят на първоинстанционните граждански дела, частните граждански дела втора 
инстанция, първоинстанционните наказателни дела от общ характер, въззивните 
наказателни дела, частните наказателни дела, свързани с разпити от досъдебното 
производство и въззивните частни наказателни дела. Увеличава се броят на 
въззивните граждански дела, фирмените дела, търговските дела и частните 
наказателни дела първа инстанция. Особено съществено е увеличението при 
търговските дела и частните наказателни дела първа инстанция / извън разпитите 
от досъдебното производство/.Частните наказателни дела, свързани с искания по 
ЗСРС, е намален с повече от 50% в сравнение с предходната 2014 година. 

Видно от приложените към доклада справки, действителната натовареност на 
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съдиите в Окръжен съд - Монтана  за 2015 година не е висока - същата е 
незначително по-висока  в сравнение с тази през 2014 година и почти индентична с 
тази за 2013 г. При намаляващия брой на постъпващите за разглеждане в ОС Монтана 
дела през последните три години, лекото увеличение на действителната натовареност 
на съдиите се обяснява с намалението на съдийския щат през 2015 година. 
Утвърдената щатна численост на съдиите в Окръжен съд-Монтана към момента 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. 

През отчетния период Окръжен съд-Монтана е функционирал с утвърдена 
щатна численост от общо 25 съдебни служители - съдебен администратор, главен 
счетоводител, системен администратор, главен специалист-стопанисване и управление 
на съдебно имущество, касиер, деловодители, архивар, съдебни секретар-
протоколисти, призовкари, чистачи.  Със Заповед № 385/26.11.2014 г. на ИФ 
Председателя на ОС Монтана, на основание чл. 325, ал.1, т.1 от КТ е прекратено 
трудовото правоотношение с Наташа Василева Колова, заемаща една от длъжностите 
за „съдебен секретар”, считано от 01.12.2014 г. Причината за напускането на съдебния 
служител е мотивирано от придобитото  от последната право на пенсия за изслужено 
време и старост. Искането на Председателя на ОС Монтана до ВСС за разрешение за 
провеждане на конкурс и назначаване на нов служител на овакантеното място за 
„съдебен секретар“ не е уважено и с Решение по Протокол № 22/30.04.2015 г. щатната 
численост на съда е намалена с една щатна бройка за „съдебен секретар“ с мотиви, че 
се наблюдава непрекъсната тенденция  за намаляване броя на делата и натовареността 
по щат. 

  Въпреки горното, Окръжен съд-Монтана е обезпечен със съответния брой 
съдебни служители от различните длъжности, което е гаранция за нормалното 
функциониране на съда. На голяма част от тях са възлагани 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: 
 

 СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ  

1 Съдебен администратор 

той и служител по сигурността на 
информацията, той и административен 
секретар, той и „човешки ресурси“, той и 
осъществяващ 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 
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ръководител на ОРЕ на АИС/М 

4 
Главен специалист стопанисване и 
управление на съдебното имущество 

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 „архив“ 

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 „деловодство“ 

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 
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18 
Съдебен деловодител във фирмено 
отделение 

Съдебен деловодител и на регистратура 

19 
Съдебен деловодител във фирмено 
отделение 

Съдебен деловодител и на регистратура 

20 призовкар 
 

21 призовкар 
 

22 призовкар 
 

23 чистач той и куриер 

24 чистач той и куриер 

25 чистач той и куриер 

 

               Утвърдената щатна численост на съдебните служители е достатъчна и 
оптимална за срочно и качествено осъществяване на правораздавателната дейност 
на съда. 

 
През отчетния период в Районен съд Монтана е открита и финализирана 

процедура по чл. 194 от ЗСВ, при която е съкратена една щатна бройка за съдия в МРС, 
открита е такава в СРС и е презназначена на новооткритата длъжност в София съдията 
Петя Топалова. С горното е намален съдийския щат на РС Монтана от 11 на 10 броя 
съдии. Съдиите от МРС Наташа Николова и Александър Ангелов през 2015 г. са били 
командировани в СРС. На тяхно място в МРС, със заповед на Председателя на 
Окръжен съд Монтана са били командировани и са работили съдиите от РС Берковица 
– Десислава Цветкова и Калин Тодоров. С Решение на ВСС от 16.07.2015 г. на съдията 
от РС Монтана Румен Петков е наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал.1, т. 
6 от ЗСВ – дицсиплинарно освобождаване от длъжност. На негово място, считано от 
27.08.2015 г.,  е назначен за районен съдия бившият младши съдия Иван Мичев. В 
Районен съд Монтана през 2015 г. са работили 2-ма държавни съдия-изпълнители и 2-
ма съдии по вписванията. 

До 30.04. 2015 г. районният съд в гр. Лом е бил със щат от шестима съдии, един 
от който е бил Председателят на съда - съдия Нина Каменова. След като с Решение на 
ВСС по Протокол № 22/30.04.2015 г., за Административен ръководител – Председател 
на Районния съд в гр. Лом е била избрана г-жа Соня Камарашка, щатната численост е 
увеличена с една съдийска бройка и от встъпването в длъжност на новия председател 
на 13.05.2015 г. до края на отчетния период съдът е функционирал със седем съдийски 
щата. Районният съд в гр. Лом е разполагал с щат за 2-ма държавни съдия-
изпълнители, като за периода от 01.03.2015 г. до 19.12.2015 г. един от тези щатове не е 
бил зает. Горното е налагало в рамките на този период съдии от РС Лом да изпълняват 
и функциите на държавен съдия-изпълнител след надлежно издадена им заповед. От 
общо трите щата за съдии по вписвания, през отчетния период един от тях е останал 
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незает, въпреки изготвяните две на брой становища от Административния ръководител 
до Министерство на правосъдието с искания мястото да бъда попълнено. 

През отчетната 2015 г. Районният съд в гр. Берковица е бил с щат от четирима 
съдии, но през цялата година съдът е работил с наполовина зает съдийски щат, тъй 
като съдиите Десислава Цветкова и Калин Тодоров са били командировани и са 
работили в РС Монтана. Районният съд в Берковица е разполагал с по една щатна 
бройка за държавен съдия-изпълнител и съдия по вписванията през отчетния период. 

 
 
II. 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. 

 Със Заповед на Министъра на правосъдието № ЛС-04-1340/29.09.2015 г. е 
предоставено стопанисването на втория етаж от сградата на ул. „Граф 
Игнатиев“ № 4 в гр. Монтана на ползващия я Районен съд Монтана. 

През 2015 г. в Районен съд Берковица е изградена специална стая за 
изслушване на деца при подходящи условия, като  за целта е преустроен 
съществуващ съдийски кабинет. Горното мероприятие е реализирано по проект 
„Правосъдие-приятел на детето“, организиран и изцяло финансиран от  
Международната социална служба и с помощта на Фондация „ОАК“ и Българо-
швейцарската програма за сътрудничество. 

 
Разрешени са проблемите, свързани с липсата на помещения, които да 

осигуряват нормални условия за работа на всички съдии и служители в Съдебна 
палата-Монтана. Оборудвано е секретно деловодство, което  обслужва Окръжен съд-
Монтана и Районен съд-Монтана; функционира информационен център и регистратура 
на Окръжен съд-Монтана. В съдебната палата се помещават част от администрацията и 
съдийския състав на Районен съд-Монтана, Районна прокуратура-Монтана и Окръжна 
прокуратура-Монтана. Осигурени са помещения и на местното звено на ГД „Съдебна 
охрана”. Стои обаче неразрешен въпросът с разпокъсаността като разположение на 
службите на Окръжен съд-Монтана и съдииските кабинети. Архитектурата на 
сградата, броят на съдииските кабинети и помещенията на различните служби не 
позволяват обособяването на зони с ограничен достъп. Предвид освобождаване на 
помещения, ползвани от Окръжен съд Монтана, предстои изграждане на адвокатска 
стая и стая за съдебните заседатели. Във всички съдилища на съдебния окръг са 
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монтирани ПОС-устройства за плащане на такси за улеснение на гражданите. 
 

 Подчертаваният в предходните отчетни доклади проблем на съдилищата от 
съдебния окръг - този, свързан с техническото обезпечаване с компютърна техника 
на съдиите и служителите, намери своето разрешение в голямата си част. След 
надлежни искания на административните ръководители, ВСС отпусна средства и бе 
закупена сериозен по обем техника, която позволява успешна електронна 
комуникация и обезпечава новите изисквания за централизирано случайно 
разпределение на делата и тяхното администриране.  Предстои обаче още работа по 
пълното техническо окомплектоване на съдилищата от съдебния окръг, с оглед 
адекватното изпълнение на бъдещите изисквания по програмите за електронно 
правосъдие. 

 
В Окръжен съд-Монтана функционира автоматизирана система за 

управление на делата. Автоматизирани системи за управление на делата фукционират 
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; осъществяване  непрекъснат контрол върху движението на 
делата в различните съдилища. Този проблем вероятно скоро ще намери своето 
разрешение, тъй като ВСС е изготвил проект за „Разработване и внедряване на единна 
централизирана система за управление на съдебните дела“, която ще замени 
изплозваните до момента различни системи за управление на делата. От 01.10.2015 г. в 
цялата страна функционира Централна система за разпределение на делата, която 
замени съществуващите до тогава различни модули за случайно разпределение на 
делата, ползвани от съдилищата. 

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 Централната система за разпределение на делата. Същата се 
експлоатира коректно. 

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. 

Окръжен съд - Монтана и районните съдилища от съдебния окръг имат 
действащи страници в интернет, съдържащи информация за съответния съд, на които 
се публикуват и съдебните актове при спазване разпоредбите на ЗЗЛД и ЗЗКИ. 
Интернет-страниците на Районните съдилища се обновяват постоянно чрез 
своевременно публикуване на информация, касаеща работата на съответния съд в 
пълен обем и в услуга на страните, техните адвокати и обществентостта. Работи се и 
предстои още работа във връзка с пълнотата и адекватността на информацията на 
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интернет-страницата на Окръжния съд. 
 
 
 
  

 
 

Ш.  ДВИЖ ЕНИ Е  Н А ДЕ ЛАТ А В  ОК РЪЖЕ Н  СЪ Д-
МОНТАНА :  

 

През отчетната 2015 година в Окръжен съд-Монтана са  
постъпили общо 877 бр.дела /598 бр.граждански и 279 бр. наказателни 
дела/ , които се разпределят по видове както следва: 

- първоинстанционни гражд. и търг. дела - 152 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. 
 

           За сравнение: 

През 2014 година в Окръжен съд-Монтана са  постъпили общо 
892 бр.дела /584 бр.граждански и 308 бр. наказателни дела/ , които се 
разпределят по видове както следва: 

- първоинстанционни гражд. и търг. дела - 150 бр. 

- въззивни граждански дела -248 бр. 
- в.ч.гр.; ч.гр.дела и п-ва –жалби за бавност - 161  бр. 
- наказателни общ характер дела - 42 бр. 
- въззивни наказателни дела – 78 бр. 
- първоинст. частни наказателни дела и разпити - 126 бр. 
- нах.дела - 3 бр. 
-   частни наказателни дела ІІ-ра инстанция - 59 бр. 
-   фирмени дела- 25 бр. 

За сравнение : 

През 2013 година в Окръжен съд-Монтана са  постъпили общо 
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926 бр.дела /604 бр.граждански и 322 бр. наказателни дела/ , които се 
разпределят по видове както следва: 

- първоинстанционни гражд. и търг. дела - 148 бр. 

- въззивни граждански дела -221 бр. 
- в.ч.гр.; ч.гр.дела и п-ва – жалби за бавност - 215  бр. 
- наказателни общ характер дела - 46 бр. 
- въззивни наказателни дела - 110 бр. 
- първоинст. частни наказателни дела и разпити - 84 бр. 
- нах.дела - 1 бр. 
-   частни наказателни дела ІІ-ра инстанция - 81 бр. 
-   фирмени дела- 20 бр. 

Посочените по-горе общо постъпили дела в Окръжен съд Монтана за 
2015 г. и разбивката им по видове е отразена съобразно изискванията на 
старата статистическа методика за попълване на общата отчетна форма – 
приложение № 1, с цел улеснение при сравнителния анализ с 
предходните две години. 

 
Съобразявайки се с новата методиката за общия статистически  

отчет – приложение № 1, общо постъпилите за разглеждане дела в 
Окръжен съд Монтана през 2015 г. са 883 на брой / 279 бр. наказателни 
дела и 604 бр. граждански дела/. Получилата се разлика между стария и 
новия начин на отчитане на новопостъпилите дела е в размер на 6 бр. 
дела и те представляват: 2 бр. граждански дела първа инстанция и 4 
бр. търговски дела, отразени в новата колона 3 от Приложение № 1 – 
това са продължаващите дела под същия номер, които са върнати от 
горна инстанция за продължаване на съдопроизводството по тях. 

 
 
 Както и в началото на настоящия Доклад бе посочено, през 

отчетната 2015 година  общият брой на постъпили дела е намалял в 
сравнение с 2014 и 2013 година, но това намаление е несъществено. 

 
 Общият брой на постъпилите първоинстанционни граждански и 

търговски дела в сравнение с този брой, отчетен за предходните на 
отчетната две години, е леко увеличен, като се наблюдава намаление на 
първоинстанционните граждански производства и рязко увеличение на 
търговските дела. 

Постъпленията по второинстанционни граждански дела /без частни 
граждански дела/,макар и с малко, трайно се увеличават в сравнение с 
тези през 2014 г. и 2013 г. 

Трайно е намалението на новообразуваните първоинстанционни 
наказателни дела от общ характер през 2015 г. в сравнение с предходните 
две години. 

 Постъпленията на  въззивните наказателни дела намаляват 
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драстично в сравнение с тези за 2014 и 2013 години.  
Постъпленията по частни граждански дела първа инстанция са 

увеличени в сравнение с 2014, но са по-малко в сравнение с тези за 2013 г.  
Частно-гражданските дела втора инстанция бележат устойчиво 

намаление през последните три  години. 
При частните наказателни дела първа инстанция/ без разпити/ се 

наблюдава трайна тенденция за съществено увеличение в сравнение с 
2014 и 2013 г.  

Точно обратната – трайна тенденция към намаляване на въззивните 
частни наказателни дела се наблюдава през последните три години. 

 
Общият брой на образувани през 2015 година граждански дела е 

увеличен в сравнение с 2014 година и е почти индентичен с общия 
брой образувани граждански дела през 2013 година; общият брой на 
образувани наказателни дела е намалял през отчетната 2015 година в 
сравнение с 2014 и 2013 години. Изключение правят само частните 
наказателни дела първа инстанция, чиито брой значително расте през 
последните три години. 

 
  
Наред с постъпилите през 2015 година общо 883 броя дела от всички 

видове /отчетени по новата методика/, в Окръжен съд-Монтана са останали 
несвършени в края на 2014 година общо 172 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  1055 броя дела за разглеждане 
през отчетния период  /за сравнение: през 2014 година този брой възлиза на 1065 дела; 
през 2013 година общият брой дела за разглеждане е 1132 броя/. 
 

Средномесечната натовареност за 2015 година при утвърдена щатна численост 
предвид общия брой дела за разглеждане /висящи в началото на отчетния период и 
новообразувани/ е 6.28  броя дела; средномесечната натовареност за 2014 година е 5.92 
броя дела; средномесечната натовареност за 2013 година е 6.29 броя.   

 
Действителната натовареност при съобразяване общия брой дела за 

разглеждане в Окръжен съд-Монтана  за 2015 година е  6.70 брой дела ; за 2014 
година е 6.05 броя; за 2013 година е 6.51 броя. 

 
Действителната натовареност при съобразяване общия брой свършени дела 

за 2015 година е 5.71 броя дела; за 2014 година е 5.07 бр. дела; за 2013 година – 5.51 
броя. 

 
През отчетната 2015 година съдиите в Окръжен съд-Монтана са 

приключили общо 899 броя дела по видове както следва:                      
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    -   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. 
 

          За сравнение :  
През 2014 година съдиите в Окръжен съд-Монтана са приключили общо 893 

броя дела по видове както следва:                      
 
    -   първоинстанционни гражд. и търг. дела - 164 бр. 

 -   въззивни граждански дела - 251 бр. 
-   в.ч.гр.; ч.гр. и п-ва жалби за бавност  - 166 бр. 
- въззивни наказателни дела - 73 бр. 
- наказателни дела от общ характер - 34 бр. 
-    въззивни частни наказателни дела - 54 бр. 
- частни наказателни дела /в т.ч. разпити/ - 124 бр. 
- нах.дела - 3 бр. 
- фирмени дела - 24 бр. 

 
През  2013 година съдиите в Окръжен съд-Монтана са приключили общо 959 

броя дела по видове както следва:                      
 
    -   първоинстанционни гражд. и търг. дела - 151 бр. 

 -   въззивни граждански дела - 238 бр. 
-   в.ч.гр.; ч.гр. и п-ва –жалби за бавност  - 217 бр. 
- въззивни наказателни дела – 123 бр. 
- наказателни дела от общ характер - 39 бр. 
-    въззивни частни наказателни дела - 85 бр. 
- частни наказателни дела /в т.ч. разпити/ - 84 бр. 
- нах.дела - 1 бр. 
- фирмени дела - 20 бр. 

 
 

В предходните отчетни доклади е отразявано, че драстичното намаление 
на разглежданите от Окръжния съд дела се дължи на преминаването на 
административните дела към Административните съдилища, както и на 
прехвърлянето на вписванията по партидите на търговците към Агенцията по 
вписванията. Следва отново да се подчертае, че с влизане в сила на ЗТР, 
охранителното регистърно производство в окръжния съд обхваща единствено 
юридическите лица , които не са търговци. Гражданските дела и особено 
търговските такива, включващи преобладаващо производства по 
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несъстоятелност,  разглеждането на които и в момента е от компетентността 
на окръжните съдилища, се отличават със сложност и специфика, а както вече 
се посочи – сериозно е увеличението през 2015 г. на въззивните граждански 
дела и особено – на търговските дела. Намалението на разглежданите от 
Окръжния съд наказателни производства се дължи на няколко фактора: със 
създаването на Специализирания наказателен съд част от 
първоинстанционните наказателни производства вече подлежат на 
разглеждане от този съд; прогресивно намаляват заявителските материали за 
извършени престъпления в региона; само 21 % от приключените от МВР 
досъдебни производства са дадени с мнение за съд / според отчета на ОД на 
МВР Монтана/; значително е увеличен броя на наказателните производства, 
завършили със споразумение пред Районните съдилища, което изключва 
процесуалната възможност за въззивно обжалване.Следва да бъде отбелязана 
и качествената работа на първоинстанционните съдилища по наказателни 
дела, която не дава повод на страните да сезират Окръжния съд с жалби и 
протести. Отделно от това, следва да се отчита и обективния факт на 
значителното намаляване броя на населението в област Монтана и по-ниския 
ръст на развитието на икономиката в сравнение с останалите области на 
страната. Увеличението на частните наказателни дела първа инстанция / извън 
разпитите от досъдебното производство и исканията по ЗСРС/ се дължи на 
увеличения брой дела по Закона за признаване, изпълнение и изпращане на 
решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови 
санкции; дела по чл. 437 и сл. от НПК – по предсрочно освобождаване;дела по 
новия текст на чл. 159а от НК – по предоставяне данни от 
предприятия,предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или 
услуги и дела по предоставената възможност за обжалване действия по 
полицейски регистрации по ЗМВР. 
 

Броят на приключените през 2015 година в Окръжен съд-Монтана дела е по-
висок от броя на приключените през 2014, но по-малък от броят на приключените през 
2013 година дела, като това се обуславя от по-малкото постъпили дела за разглеждане 
през 2015 г. и прогресивно намаляващия  брой на делата, останали несвършени от 
предходни години. 

Средномесечно в Окръжен съд-Монтана през 2015 година от един съдия с 
оглед утвърдената щатна численост са свършени 5.35 броя дела.   

Средномесечно в Окръжен съд-Монтана през 2014 година от един съдия с 
оглед утвърдената щатна численост са свършени 4.96 броя дела. През 2013 година – 
5.33 дела. 

Натовареността следва да бъде преценявана при съобразяване на действително 
отработеното време и  обстоятелството, че окръжният съд е  работил  през отчетния 
период в намален съдийски състав и след съкращение на една съдийска бройка. 
Действителната натовареност при съобразяване броя на свършените дела за 2015 
година е 5.71 броя дела; за 2014 година е 5.07 броя дела ; през  2013 година е 5.51 
броя . Следователно, действителната натовареност на съдиите от Окръжен съд-
Монтана все още си остава  сравнително ниска. 
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ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ  ГРАЖДАНСКИ  ПРОИЗВОДСТВА : 

 
През отчетната 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. 

 
За сравнение : 
 
 През 2014 година в Окръжен съд-Монтана са образувани общо 198 броя 

първоинстанционни граждански и фирмени производства, от които общо 150 броя 
граждански и търговски дела; 19 частни граждански дела; 25 броя фирмени дела; 4 
броя дела по молби за определяне срок при бавност. 

В началото на 2014 са останали несвършени общо 99 броя дела от 
горепосочените видове. Общият брой дела за разглеждане е 297 броя. 

Свършени са общо 212 броя дела, от които 164 първоинстанционни 
граждански и търговски дела;  24 броя частни граждански дела  /вкл. четири молби за 
определяне срок при бавност/ и 24 бр. фирмени дела. 

Останалите несвършени в края на 2014 първоинстанционни граждански, 
търговски и регистърни производства са  общо 85 броя. 

 
 
През 2013 година в Окръжен съд-Монтана са образувани общо 203 броя 

първоинстанционни граждански и фирмени производства, от които общо 148 броя 
граждански и търговски дела; 34 частни граждански дела; 20 броя фирмени дела; 1 
дело по молба за определяне срок при бавност. 

В началото на отчетния период са останали несвършени общо 105 броя дела от 
горепосочените видове. Общият брой дела за разглеждане е 308 броя. 

Свършени са общо 209 броя дела, от които 151 първоинстанционни 
граждански и търговски дела;  37 броя частни граждански дела  /вкл. една молба за 
определяне срок при бавност/, 1 административно дело и 20 бр. фирмени дела. 

Останалите несвършени в края на този отчетен период първоинстанционни 
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граждански, търговски, административни производства, регистърни производства са  
общо 99 броя. 

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

движението на първоинстанционните граждански и търговски дела /искови 
производства/. 

 
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 частните граждански производства  и 
фирмените дела.  

 
За сравнение: 
 
От свършените през 2014 година общо 212 броя граждански дела от всички 

видове, в тримесечен срок са приключени 93 % от първоинстанционните граждански 
дела /искови производства/ и 49% от търговските дела; в тримесечен срок са 
приключени частните граждански производства  и фирмените дела. 

От свършените през 2013 година общо 209 броя граждански дела от всички 
видове, в тримесечен срок са приключени 90 % от първоинстанционните граждански 
дела /искови производства/ и 42 % от търговските дела; в тримесечен срок са 
приключени частните граждански производства  и фирмените дела.  

 
Горните данни сочат на извод, че  показателят „бързина на правораздаването” 

по първоинстанционни граждански дела /искови производства/ е намален през 
отчетния период в сравнение с  2013 година с два процента, а в сравнение с 2014 г. – с 
пет процента. Този показател, отнесен към търговските дела, е увеличен със 16 
процента в сравнение с 2013 година и с 9 процента в сравнение с 2014 година. 

 
Причините за забавяне на първоинстанционните граждански производства 

са свързани с нередовно призоваване на страни в производствата, особено когато се касае 
до призоваване на адреси в София;  невнасяне  своевременно депозити за изготвяне 
заключения наназначени от съда съдебни експертизи; неизготвяне на експертни 
заключения или изготвяне на заключения, които са представени при несъобразяване на 
срока, предвиден в ГПК; спиране производствата при условията на ГПК и ТЗ. Отлагане се 
налага и при изменение на иска в отсъствие на ответника, както и при реализиране на 
процедурите по чл. 47 и чл. 48 от ГПК, при възлагане на съдебни поръчки за изпълнение в 
страната или чужбина .  

В Окръжен съд-Монтана е увеличен и то значително броят на постъпилите молби за 
откриване производства по несъстоятелност. Причините за забавянето им могат да се 
систематизират до следното: възможност по чл. 632 от ТЗ за спиране на производството 
при липса на средства за покриване на началните разноски по несъстоятелността и срокът 
за това спиране от една година; провеждането на няколко неуспешни продажби на 
имущество от масата на несъстоятелността, която е в лощо състояние и не се явяват 
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купувачи; изчакване от страна на синдика приключването на дела за попълване масата на 
несъстоятелността, за да пристъпи към осребряване на имуществото / обикновено тези дела 
се разглеждат на три инстанции и това отнема години/; липса на активност от страна на 
кредиторите; процесуалното поведение на НАП – да обжалва почти винаги решението по 
откриване производството по несъстоятелност относно началната дата на 
неплатежоспособността и да подава възражения срещу списъка на приетите вземания, без 
да излага конкретни аргументи, за да запази възможността по-късно да предяви иск по чл. 
694 ТЗ. 

 
           И  през отчетната 2015 година в Окръжен съд-Монтана е голям броят на 
постъпилите молби за откриване производства по несъстоятелност. Тези, 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 17 броя дела  през 2015 година  / за сравнение : по 33 броя 
дела през 2014 година; по 38 броя дела през 2013 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. 
           Със същото Решение на ВСС 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. 

 От общо свършените през отчетния период 181 броя първоинстанционни 
граждански и търговски дела /искови производства/ по 143 броя са постановени 
съдебни актове по същество, 38 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. 

 
ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ  НАКАЗАТЕЛНИ  ДЕЛА : 
 
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. 

 
 За сравнение: 
 
През отчетната 2014 година в Окръжен съд-Монтана са постъпили общо 171 

бр.първоинстанционни наказателни дела, от които  42 броя наказателни дела от общ 
характер; 90 броя частни наказателни дела; 3 броя нах.дела и 36 броя частни 
наказателни дела – разпити. 
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През 2013 година в Окръжен съд-Монтана са постъпили общо 131 
бр.първоинстанционни наказателни дела, от които  46 броя наказателни дела от общ 
характер; 45 броя частни наказателни дела; 1 броя нах.дело и 39 броя частни 
наказателни дела – разпити. 

 Забележка: през 2013 г. и 2014 г. не са отчитани отделно НОХД, които са 
внесени повторно и са били образувани под нов номер, след прекратяване на 
съдебното производство. 

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

характер дела за отчетната година възлизат на 37 броя дела и този брой 
непрекъснато  намалява в сравнение с 2014 година /42 бр.нохдела/ и с 2013 година / 46 
бр. нохдела/. 

 
Като цяло през последните години  броят на тези дела не е голям, което е 

обяснимо с факта на нисък ръст на престъпността в региона, доколкото се касае за 
престъпления, делата по които са подсъдни като първа инстанция на окръжен съд. 

 
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. 

 
За сравнение: 
 
През 2014 година  най-голям е броят на постъпилите дела за престъпления 

против личността - 12 броя; следват престъпленията против стопанството - 8 бр.; 
престъпления против финансовата, данъчната и осигурителните системи - 7 бр. ;  
престъпления против собствеността - 6 бр.  ; общоопасни престъпления – 5 
бр.;престъпления против   по глава VІІІ от Особената част на НК „Престъпления 
против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи 
публични функции – 3 броя и 1 бр. компютърно престъпление . 

През 2013 година  най-голям е броят на постъпилите дела за общоопасни 
престъпления - 17 броя; следват престъпленията против стопанството– 10 броя ; 
престъпления против собствеността и против финансовата, данъчната и осигурителни 
системи – по 6 бр.; престъпления против личнтостта – 4 бр.; 3 бр. дела по глава VІІІ от 
Особената част на НК „Престъпления против дейността на държавни органи, 
обществени организации и лица, изпълняващи публични функции”. 

 
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/. 
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За сравнение: 
 
В началото на отчетната 2014 година са останали несвършени общо 14 броя 

първоинстанционни наказателни дела, от които 12 броя нох.дела,  съответно общо за 
разглеждане първоинстанционните наказателни производства в Окръжен съд-Монтана 
са 138 броя /171 броя новообразувани и 14 броя - останали несвършени в началото на 
отчетния период/. 

В началото на 2013 година са останали несвършени общо 7 броя 
първоинстанционни наказателни дела, от които 5 броя нох.дела,  съответно общо за 
разглеждане първоинстанционните наказателни производства в Окръжен съд-Монтана 
са 138 броя /131 броя новообразувани и 7 броя - останали несвършени в началато на 
отчетния период/. 
 

Общият брой първоинстанционните наказателни дела за разглеждане през 
отчетната 2015 година е увеличен в сравнение с  2014 година и 2013 година. 
Увеличението се дължи на значително по-големия брой ЧНД /частно наказателни дела 
І инстанция – без разпитите/ в сравнение с предходните години. 

 
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. 

 
За сравнение: 
 
Общо свършените през 2014 година първоинстанционни наказателни 

производства са  161 , от които  34 броя нох.дела /25 бр.дела са приключили с 
постановяване на присъда; общо 4 броя дела са прекратени поради постигнати 
споразумения по чл.382-384 НПК; 3 броя нохдела са били върнати за доразследване/. 

От общо свършените през 2014 година 34 нохдела, 19 дела или 56% са 
приключени в тримесечен срок; от общо свършените 88 броя частни наказателни дела 
/без разпити:/ 87 броя или 99 % са приключени в тримесечен срок. 

 
Общо свършените през 2013 година първоинстанционни наказателни 

производства са  124 , от които  39 броя нох.дела / 28 бр.дела са приключили с 
постановяване на присъда; общо 7 броя дела са прекратени поради постигнати 
споразумения по чл.382-384 НПК; 3броя дела са върнати за доразследване/.От общо 
свършените през 2013 година 39 нохдела, 26 дела или 67% са приключени в 
тримесечен срок; от общо свършените 45 броя частни наказателни дела /без разпити:/ 
45 броя или 100 % са приключени в тримесечен срок. 

 
Причините за отлагане на наказателни дела от общ характер:  
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в по-голямата си част са обективни - неявяване на подсъдими и пострадали; 

липса на специалисти за изпълнение на някои видове експертизи, което налага 
участие на вещи лица от други населени места; неявяване на свидетели и вещи лица 
по наказателни дела от общ характер, респ. 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, отлагане при 
условията на чл. 287, ал.З НПК. Отлагането, респ. допуснатото забавяне при 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 очертаващата се тенденция за непълно проведени разследвания от 
органите на досъдебното производство, които налагат 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 допускат на досъдебната фаза съществени процесуални нарушения, 
които обуславят прекратяване на съдебното производство и връщане на делата за 
доразследване.  

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

общ характер, водят обаче на извода, че показателят „бързината на наказателното 
правораздаване”  през отчетния период продължава да намалява чувствително в 
сравнение с 2014/ разлика от 11%/ и 2013 / разлика от 22 %/  година. Голяма част от 
постъпилите през 2015 г. нохдела са с голям обем, с фактическа и правна сложност. 
Справедливостта обаче изисква да се посочи, че се налага да бъдат взети и спешни 
мерки във връзка с: по-подробно  и своевременно проучване на делата от съдиите-
докладчици и събиране на възможните относими и допустими доказателства още с 
разпореждането за насрочване на делото, своевременна подготовка за назначаване на 
служебни защитници, когато законът и обстоятелствата изискват това и стриктно 
спазване на всички възможности по НПК за дисциплиниране на страните. 
Констатират се все още случаи,макар и малко,  на забава при изготвяне на мотивите 
към първоинстанционните присъди. В тази връзка, в настоящия доклад, не може да 
бъде отминат и факта, че обвинителните актове постъпват в съда, без тезите в тях да са 
обосновани достатъчно от събраните на досъдебното производство доказателства. 
Това налага провеждането на обхватни съдебни следствия и събиране на ред нови 
доказателства, което води до невъзможност НОХД да приключват в тримесечните 
срокове.  

 
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. 

 
За сравнение: 
 
От общо свършените през  отчетната  2014 година 34 броя наказателни дела от 

общ характер по 25 броя за постановени присъди; общо 9 броя са прекратените 
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производства /4 броя - прекратени при условията на чл.382-384 НПК; три броя 
нох.дела са прекратени и върнати за доразследване; 2 бр. нохдела са прекратени по 
друга причина/. 

 
От общо свършените през 2013 година 39 броя наказателни дела от общ 

характер по 28 броя за постановени присъди; 7 броя - прекратени при условията на 
чл.382-384 НПК; 3 броя нох.дела са прекратени и върнати за доразследване, 1 дело е 
прекратено по друга причина. 

 
Видно е от горните данни, че броят на наказателните производства /нохделата/, 

прекратени при условията на чл.382-384 НПК, е по-малък в сравнение с този през 2013 
г. и с едно дело по-голям от този за 2014 година .     

 
 При наличните данни за 2 броя върнати за доразследване дела за 2015 година , 3 

броя прекратени и върнати на прокурора нохдела за 2014 година и 3 броя за 2013 
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 явно същото и подобрено в сравнение с предходни 
години.  

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

оправдателни; осъдени са 46 лица, а 2 лица са оправдани. 
 
За сравнение: 
През 2014 година са постановени общо 29 присъди - 24 осъдителни и 5 

оправдателни; осъдени са 26 лица, а 5 лица са оправдани. 
През 2013 година са постановени общо 35 присъди - 33 осъдителни и 2 

оправдателни; осъдени са 38 лица, а 4 лица са оправдани. 
 
През 2015 година са постановени и влезли в сила общо 22 присъди, от които 

20 осъдителни и 2 оправдателни. 
 
За сравнение: 
През 2014 година са постановени и влезли в сила през тази година общо 14 

присъди, от които всичките 14 осъдителни. 
През 2013 година са постановени и влезли в сила общо 21 присъди, от които 

всичките 21 бр. - осъдителни. 
 
Причините за постановените оправдателни присъди се съдържат в разпоредбата 

на чл.304 НПК  и няма какви други, извън посочените в закона, да бъдат посочвани. 
 
През 2015 година са влезли в сила общо 26 присъди, от които 23 осъдителни 

и 3 оправдателни присъди; няма присъди по дела със значим обществен интерес . 
 
За сравнение: 
През 2014 година са влезли в сила общо 26 присъди, от които 26 осъдителни. 
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Няма постановени оправдателни присъди; нито такива по дела със значим обществен 
интерес.   

През 2013 година са влезли в сила общо 30 присъди, от които 27 осъдителни и 3 
оправдателни присъди; влезли са в сила три осъдителни присъди по дела със значим 
обществен интерес.  
 

В края на анализа за работата на съда по първоинстанционни наказателни дела 
от общ характер следва да се отбележи, че показателят „бързина на наказателното 
правораздаване” е влошен през отчетния период в сравнение с 2014 година, като 
причините за това  са посочени по-горе в настоящия раздел на доклада. През отчетния 
период 45% от свършените наказателни дела от общ характер са приключени в 
тримесечен срок /през 2014 година - 56 % през 2013 година- 67% /. 

 
Броят на останалите несвършени наказателни дела от общ характер е увеличен в 

сравнение с този брой в края на 2013 година и намален с един брой в сравнение с този 
в края на 2014 година, като това се дължи на същите причини, довели до забавяне 
разглеждането на дела от този вид в Окръжен съд-Монтана през 2015 година, както и 
на обстоятелството, че част от тях са постъпили в края на отчетния период. 

 
В края на 2015 година са останали несвършени 19 броя нох.дела,  /в края на 

2014 година тази брой е възлизал на 20 броя  нох.дела; в края на 2013 година  - 12 
бр.нох.дела/. 

 
През отчетната 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. 

 
За сравнение: 
През 2014 година са дадени общо 49 броя разрешения за използване на СРС; в 

резултат на прилагани специални разузнавателни средства са изготвени и предадени 
на органа, дал разрешението,  7 броя ВДС. 

 През 2013 година са дадени общо 44 броя разрешения за използване на СРС; в 
резултат на прилагани специални разузнавателни средства са изготвени и предадени 
на органа, дал разрешението  -  3 броя ВДС. 

 
 
ВЪЗЗИВНИ  ГРАЖДАНСКИ  ПРОИЗВОДСТВА: 
 
През отчетната 2015 година в Окръжен съд-Монтана са постъпили общо 

372 бр.въззивни граждански и въззивни частни граждански дела, от които 257 
броя 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. 
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За сравнение: 
 
През 2014 година в Окръжен съд-Монтана са постъпили общо 386 бр.въззивни 

граждански и въззивни частни граждански дела, от които 248 броя въззивни 
граждански дела и 138 броя въззивни частни граждански дела. 

Общият брой на останалите несвършени в началото на 2014 година дела от тези 
видове са 36 броя или общо въззивните граждански производства за разглеждане от 
този вид са 422 броя. 

 
През 2013 година в Окръжен съд-Монтана са постъпили общо 401 бр.въззивни 

граждански и въззивни частни граждански дела, от които 221 броя въззивни 
граждански дела и 180 броя въззивни частни граждански дела. 

Общият брой на останалите несвършени в началото на 2013 година дела от тези 
видове са 53 броя или общо въззивните граждански производства за разглеждане от 
този вид са 454 броя. 

 
През отчетния период общият брой на новообразуваните въззивни граждански 

производства, съответно броят на делата за разглеждане е по-малък от този, отчетен за  
2014  и 2013 година. 

 
През 2015 година в сравнение с 2014 и 2013 години броят на образуваните  

второинстанционните частни граждански дела е намалял. 
 
Броят на постъпилите въззивни граждански дела /без въззивни частни 

граждански производства/ през 2015 година е увеличен в сравнение с 2014 и 2013 
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 отчетната 2015 година са приключени общо 357 бр. въззивни 
граждански производства  и по-конкретно : 242 въззивни граждански дела и 115 
бр. въззивни частни граждански дела. 
 
          За сравнение: 

През 2014 година са приключени общо 393 бр. въззивни граждански 
производства  и по-конкретно : 251 въззивни граждански дела и 142 бр. въззивни 
частни граждански дела. 

През 2013 година са приключени общо 418 бр. въззивни граждански 
производства  и по-конкретно : 238 въззивни граждански дела и 180 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 2015 година - 89% от свършените дела са приключени в 
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тримесечен срок ; през 2014 година - 85%; през 2013 година - 92 %. Макар процентът 
да е по-нисък  в сравнение с този от 2013 година, този показател бележи ръст в 
сравнение с 2014 година и следва да бъде отчетен положително, като се има предвид, 
че краят на тримесечния инструктивен срок за приключване на производствата е 
свързан с постановяването на съдебния акт по делото. 

 
Единични са случаите на разгледани въззивни граждански дела през отчетния 

период при условията на §2, ал.1 и 2 ПЗР на ГПК /в сила от 01.03.2008 г./ - по реда 
на ГПК /отм./ и в тази връзка причините, които се отразяваха негативно на 
бързината на правораздаването по въззивни граждански дела и бяха свързани с 
неизпълнение на задълженията по чл. 198 буква „д” , чл.199 ал.2 ГПК, чл.201 ал.1 
изр.посл. ГПК /отм./ по въззивни граждански дела, не могат да бъдат могат да бъдат 
посочвани като причини за забавяне на делата през отчетния период. 

 
Високият процент на приключени в тримесечен срок въззивни граждански дела 

е свързан със 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 41 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 2015 година ; съответно такива, приети за решаване  през месец 
декември 2015 година, актовете по които са постановени в предвидените в ГПК 
срокове през месец януари 2016 година.    

 
За сравнение : 
Броят на останалите несвършени в края на 2014 година въззивни 

граждански производства е 26 броя.   
Общият брой на останалите несвършени в края на 2013 година въззивни 

граждански производства е  29 броя. 
 
От общо приключените през отчетната 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. 

 
За сравнение: 
От общо приключените през 2014 година 251 броя въззивни граждански 

дела /без въззивни частни граждански дела/ по 120 от тях актовете на 
първоинстанционните съдилища са потвърдени; 50 са отменените отчасти 
съдебни актове; 39 решения са отменени изцяло и е постановено ново решение 
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от въззивния съд; 15 решения са обезсилени; 27 бр. въззивни граждански дела са 
прекратени. 

 
От общо приключените през 2013 година 238 броя въззивни граждански 

дела /без въззивни частни граждански дела/ по 112 от тях актовете на 
първоинстанционните съдилища са потвърдени; 43 са отменените отчасти 
съдебни актове; 47 решения са отменени изцяло и е постановено ново решение 
от въззивния съд; 16 решения са обезсилени; 20 бр. въззивни граждански дела са 
прекратени. 

 
Горните данни сочат на извод, че през 2015 година общият брой на 

отменените изцяло, отменените отчасти и обезсилени съдебни решения по 
граждански дела на районните съдилища, прекратените въззивни производства  е 
по-голям от броя на потвърдените решения на районните съдилища от съдебния 
окръг. 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 Ломския районен съд - 24 решения  или 45.28 % са 
потвърдените решения; при обжалвани 34 решения по граждански дела на 
съдии от Берковски районен съд - 19 решения или 55.88 % са потвърдените 
решения. Горните данни налагат извод за най-добро качество на 
гражданското правораздаване на съдиите от Берковския районен съд за 
отчетната 2015 г. 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 2015 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. Окръжният съд разполага с такава информация едва от м. юли 2015 г., когато 
влязоха в сила новите индекси за отчитане качеството на първоинстанционните съдебни 
актове, поради което липсва информация за цялата 2015 г. като база за сравнение и за 
изчисление на  окончателен и точен резултат на потвърдените, изменени и т.н. 
първоинстанционни актове по граждански дела на Районните съдилища. 
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ВЪЗЗИВНИ  НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА :  
 
През отчетната 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. 

 
За сравнение: 
През 2014 година в Окръжен съд-Монтана са постъпили общо 137 броя 

въззивни наказателни дела, от които 78 броя въззивни наказателни дела от общ и 
частен характер /преобладаващата част са внохдела/ и 59 броя въззивни частни 
наказателни дела. 

 
          През 2013 година в Окръжен съд-Монтана са постъпили общо 191 броя 
въззивни наказателни дела, от които 110 броя въззивни наказателни дела от общ 
и частен характер /преобладаващата част са внохдела/ и 81 броя въззивни частни 
наказателни дела. 
 

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. 

 
Останалите несвършени в началото на 2014 година въззивни наказателни 

производства са общо 24 броя или общият брой на дела за разглеждане от тези 
видове е 161 броя. 

Останалите несвършени в началото на 2013 година въззивни наказателни 
производства са общо 41 броя или общият брой на дела за разглеждане от тези 
видове е 232 броя. 

 
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. 

 
През 2014 година са приключени общо 127 бр. въззивни наказателни 

производства, от които 73 въззивни наказателни дела от общ и частен характер 
/преобладаваща част са внохдела/ и 54 бр. второинстанционни частни 
наказателни дела. 

През 2013 година са приключени общо 208 бр. въззивни наказателни 
производства, от които 123 въззивни наказателни дела от общ и частен характер 
/преобладаваща част са внохдела/ и 85 бр. второинстанционни частни 
наказателни дела.   

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

наказателни дела от общ и частен характер и  83 % от второинстанционните 
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частни наказателни дела.   
 
За сравнение: 
В тримесечен срок през 2014 година са приключени 89% от въззивните 

наказателни дела от общ и частен характер и  100 % от второинстанционните 
частни наказателни дела.   

  В тримесечен срок през 2013 година са приключени 87% от въззивните 
наказателни дела от общ и частен характер и  100 % от второинстанционните 
частни наказателни дела. 

 
Следователно, през отчетния период е налице  значително намаляване на 

показателя „бързина на наказателното правораздаване” при въззивните 
наказателни дела- както при въззивните наказателни дела от общ и частен 
характер, така и при въззивните частни наказателни дела. Това значително 
намаление е донякъде 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 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. 

 
Общият брой на останалите несвършени в края на 2015 година 

въззивни наказателни производства е 25 броя, част от които са постъпили в 
края на отчетния период. 

 
За сравнение: 
 
Общият брой на останалите несвършени в края на 2014 година въззивни 

наказателни производства е 34 броя, преобладаващата част от които са 
постъпили в края на отчетния период. 

 
         Общият брой на останалите несвършени в края на 2013 година въззивни 
наказателни производства е 24 броя,  пребладаващата част от които са постъпили  
в края на отчетния период; 

 
 
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 
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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 са 
прекратени.   

82.76 % от обжалваните и протестирани присъди на РС Монтана са 
потвърдени; 80 % от обжалваните и протестирани присъди на РС Лом са 
потвърдени и 63,64 % от обжалваните и протестирани присъди на РС 
Берковица са потвърдени. 

 
За сравнение: 
 
От общо свършените през 2014 година 73 броя въззивни наказателни 

дела /без въззивни частни наказателни дела/ са потвърдени присъдите по 46 
бр.дела; 10 присъди са отменени изцяло, а делата върнати за ново разглеждане на 
първоинстанционните съдилища; 4 присъди са отменени изцяло и е постановена 
нова присъда от въззивния съд ; по останалите дела присъдите са изменявани 
досежно размера на наказанията, приложението на института на „условното 
осъждане”, постановявана промяна на присъдите в гражданските им части; няма 
присъди, които да  са отменени отчасти , а делата да са върнати за ново 
разглеждане в отменената част на първоинстанционния съд; 1 въззивно 
наказателно дело е прекратено. 45.83% от обжалваните и протестирани присъди 
на РС-Монтана са потвърдени; 67.74% от обжалваните и протестирани присъди 
на Ломския районен съд са потвърдени и 82.35 % от обжалваните присъди на 
Берковски районен съд са потвърдени. 

 
От общо свършените през 2013 година 123 броя въззивни наказателни 

дела /без въззивни частни наказателни дела/ са потвърдени присъдите по 81 
бр.дела; 7 присъди са отменени изцяло, а делата върнати за ново разглеждане на 
първоинстанционните съдилища; 10 присъди са отменени изцяло и е постановена 
нова присъда от въззивния съд ; по останалите дела присъдите са изменявани 
досежно размера на наказанията, приложението на института на „условното 
осъждане”, постановявана промяна на присъдите в гражданските им части, 2 
присъди са отменени отчасти , а делото върнато за ново разглеждане в 
отменената част на първоинстанционния съд; 1 въззивно наказателно дело е 
прекратено. 65% от обжалваните и протестирани присъди на РС-Монтана са 
потвърдени; 67% от обжалваните и протестирани присъди на Ломския районен 
съд са потвърдени и 73 % от обжалваните присъди на Берковски районен съд са 
потвърдени. 

 
Следователно, качеството на наказателното правораздаване през 

отчетната 2015 година е най-добро в Монтанския районен съд, като се 
наблюдава рязко покачване на процентите потвърдени присъди през 
последните две години / 2013 г. и 2014 г./. Качеството на наказателното 
правораздаване на съдиите от Ломски районен съд също бележи устойчиво и 
значително покачване в сравнение с 2013 и 2014 години. Качеството на 
наказателното правораздаване на съдиите от Районен съд Берковица е 
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сериозно влошено в сравнение с 2014 година. Наблюдава се тенденция за 
намаляването му и в сравнение с 2013 година. Тази негативна тенденция 
при РС Берковица може да бъде обяснена с факта, че през отчетната 2015 г. 
съдът е работил с наполовина зает щат, поради командироването на двама 
съдии в РС Монтана. 

 
Изводите относно качестното на наказателното правораздаване през 2015 

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 от ВКС касационни решения / там, където касационно обжалване 
е било допустимо/, както и решенията за възобновяване на наказателни дела за 
цялата 2015 година. По-точните индекси, влезли в сила от 01.07.2015 г., ще 
позволят за в бъдеще и по-точно отчитане качеството на наказателното 
правораздаване на първоинстанционните съдилища, тъй като е необходима пълна 
информация за цялата отчитана година като база за сравнение. 

 
 /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 2015 година е 899 броя; през 2014 година е 893 броя дела; през 
2013 година е 959 броя дела. 

 
Видно е от приложената към доклада таблица, че бързината на 

правораздаването като цяло през отчетния период е леко занижена в сравнение  с тази 
през 2014  и 2013 година. През 2015 година 85 % от свършените дела са приключени в 
тримесечен срок; през 2014 година - 88 %; през 2013 година - 90 % 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. Подобрена е работата на съда  
само по   въззивните граждански, въззивните частно граждански и по търговските дела. 
Повишаване на този показател при търговските дела се дължи и на новата методика на 
отчитане като приключили на делата по несъстоятелност. Бързината на 
правораздаването на 100% се е запазила само по фирмените дела и по частно -
гражданските дела / вкл. и тези по жалби за бавност/.  По всички останали дела 
процентите намаляват, като незначително намалява и общия процент на свършените в 
тримесечен срок дела / 90 % - 2013 г.; 88% - 2014 г. и 85% - 2015 г./. Без претенция за 
изчерпателност , част от причините, които се отразяват негативно на бързината на 
правораздаването, са посочени по-горе в настоящия доклад. 

 

Решените дела от всеки съдия в Окръжен съд-Монтана дела през отчетната 
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2015 година са отразени в приложена към доклада справка /в броя на решенията 
по граждански дела са включени и решенията по фирмени дела, без тези за 
промени във вписани обстоятелства, които са общо 55 броя за отчетната 2015 
година/. 

 
Съдия Диана Кузманова - ИФпредседател на Окръжен съд-Монтана до 

26.01.2015 г.- е приключила през 2015 година общо 54 бр.дела, от които 50 броя  
първоинстанционни граждански, търговски дела, въззивни граждански, 
частнограждански и въззивни частни граждански дела, 3 бр. частни наказателни 
дела и 1 бр. въззивно частно наказателно дело, въпреки неплатения отпуск, 
който е ползвала през годината.  

 
Съдия Милена Бранкова - зам.председател на Окръжен съд-Монтана  и 

Председател, считано от 26.01.2015 г.- през 2015 година е приключила  60 бр. 
наказателни дела от всички видове, от които 8 бр.НОХД, 37 бр. частни наказателни 
дела и 15 бр.въззивни нох, нчхдела и частни накадателни дела.  

 
Съдия Людмила Драгомирова - зам.председател на Окръжен съд-

Монтана до 08.06.2015 г. - е приключила през 2015 година общо 75 дела, от 
които 73 броя граждански, търговски дела, въззивни граждански, 
частнограждански и въззивни частни граждански дела; 1 бр. въззивно частно 
наказателно дело и 1 бр. частно наказателно дело. 

 
Съдия Аделина Троева- зам.-председател, считано от 08.06.2015 г. е 

приключила през 2015 година общо 70 бр.дела, от които 68 бр.граждански, 
търговски дела, въззивни граждански, частнограждански и въззивни частни 
граждански и фирмени дела  и 2 бр. частни наказателни дела. 

 
 

         Съдия Надя Иванова е приключила през 2015 година общо 77 дела, от 
които общо 75 бр. граждански, търговски дела, въззивни граждански, 
частнограждански и въззивни частни граждански и фирмени дела и 2 бр.частни 
наказателни дела. 
 

 Съдия Николина Еленкова е приключила до 27.04.2015 г., когато се е 
пенсионирала, общо 26 бр. дела, от които  общо 23 граждански, търговски дела, 
въззивни граждански, частногаждански и възизвни частни граждански и 
фирмени дела,1 частно наказателно дело и  2 бр. въззивни частни наказателни 
дела. 

 
Съдия Маргарита Петкова е приключила през 2015 година 85 бр. дела, 

от които 83 бр. граждански, търговски, въззивни граждански , 
частнограждански ивъззивни частни граждански дела, фирмени дела и  2 бр. 
частни наказателни дела.   

 
Съдия Светла Станимирова е приключила през 2015 година общо 69 бр. 
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дела, от които 65 граждански, търговски, въззивни граждански , 
частнограждански и въззивни частни гражднски дела, фирмени дела; 3 бр. 
частни наказателни и 1 бр.въззивно частно наказателни дела. 

 
Съдия Олег Софрониев е приключил през 2015 година общо 55 дела, от 

които 51 бр. наказателни дела /в това число 6 бр. нохдела; 22 ЧНД и 23 бр.внох, 
внчхдела,внахдела и вчндела/ и 4 бр.фирмени дела. 

 
Съдия Костадин Живков през 2015 година е приключил общо 47 бр. 

дела, от които 46 бр.наказателни дела, в това число 3 бр. НОХдела, 20 бр. ЧНД , 
23 бр.внохдела,внчхдела и внчдела и 1 фирмено дело.  

 
Съдия Аделина Тушева през 2015 година е приключила общо 84 бр. дела, 

от които 80 бр. граждански, търговски, въззивни граждански и въззивни частно 
граждански  дела, фирмени дела и 3 бр. чстни наказателни дела и 1 бр. въззивно 
частно наказателно дело. 

 
Съдия Елизабета Кралева през отчетната 2015 година е приключила 

общо 52 дела, от които 48 бр. наказателни дела / 10 бр. НОХД, 16 бр. частно 
наказателни дела и 22 въззивни наказателни общ и частен характер 
дела,въззивни чндела и въззивни адм.-наказателни дела/, 1 бр.гражданско първа 
инстанция дело, 1 бр.търговско дело и 2 бр. фирмени дела. 

 
Съдия Таня Живкова  през 2015 година е приключила общо 84 дела, от 

които 80 бр. граждански дела, търговски дела, въззивни граждански, 
частнограждански и въззивни частни граждански и фирмени дела 4 бр. частно 
наказателни дела.  

 
Съдия Цветан Колев е приключил през 2015 общо 58 дела, от които 55 

бр. наказателни /в това число 11 бр.нохдела, 24 бр. ЧНД и 20 бр.внох, 
внчхдела,ванд и вчндела/ и 3 бр. фирмени дела. 

 
Мл.съдия Иван Мичев за времето до 27.08.2015 година, когато е 

приключил мандата му като младши  съдия, е приключил 2 бр.въззивни 
граждански дела и 1 бр. въззивно наказателно дело. 
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Справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани ГРАЖДАНСКИ дела на съдиите  
от ОКРЪЖЕН СЪД  гр. Монтана през  1-во шестмесечие 2015 г. 

№ 
по 

ред 

Съдия 

РЕШЕНИЯ 

ИНДЕКСИ 

ОБЩО 
1 2 3а 3б 3в 3г 4 5а 5б 5в 5г 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г 

ОБЩО  36 29 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 МИЛЕНА БРАНКОВА 0                                       
2 АДЕЛИНА ТРОЕВА 5 5                                     
3 НАДЯ ИВАНОВА 3 2 1                                   
4 ЛЮДМИЛА ДРАГОМИРОВА 3 3                                     
5 НИКОЛИНА ЕЛЕНКОВА 6 5 1                                   
6 ДИАНА КУЗМАНОВА 5 4           1                         
7 МАРГАРИТА ПЕТКОВА 2 2                                     
8 СВЕТЛА СТАНИМИРОВА 3 1   2                                 
9 ОЛЕГ СОФРОНИЕВ 0                                       

10 КОСТАДИН ЖИВКОВ 0                                       
11 АДЕЛИНА ТУШЕВА 2 1     1                               
12 ЕЛИЗАБЕТА КРАЛЕВА 1 1                                     
13 ТАНЯ ЖИВКОВА 4 3 1                                   
14 ЦВЕТАН КОЛЕВ 1 1                                     
15 мл. с. ИВАН МИЧЕВ 1 1                                     
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 ИНДЕКСИ 
Съдии 

ОБЩО 
1 2 3а 3б 3в 3г 4 5а 5б 5в 5г 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г 

 19 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.БРАНКОВА 0                                       
2.ТРОЕВА 2 2                                     
3.ИВАНОВА 5 4 1                                   
4.ДРАГОМИРОВА 1 1                                     
5. ЕЛЕНКОВА 1 1                                     
6. КУЗМАНОВА 2 2                                     
7. ПЕТКОВА 0                                       
8. СТАНИМИРОВА 3 3                                     
9. СОФРОНИЕВ 0                                       
10. ЖИВКОВ 0                                       
11. ТУШЕВА 1 1                                     
12. КРАЛЕВА 0                                       
13. ЖИВКОВА 4 3 1                                   
14. КОЛЕВ 0                                       
15. мл. с. МИЧЕВ 0                                       

 

 ОКРЪЖНИ  СЪДИЛИЩА 

За граждански търговски дела 

1.   ИЗЦЯЛО ПОТВЪРДЕНО. 

2.   ИЗЦЯЛО ОТМЕНЕНО, ОБЕЗСИЛЕНО ИЛИ НИЩОЖНО , върнато или не за ново 
разглеждане. 
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3. ИЗЦЯЛО ОТМЕНЕНО ИЛИ ОБЕЗСИЛЕНО ПО ОБЕКТИВНИ ПРИЧИНИ: 

•       (а) поради  представяне на нови доказателства пред въззивната инстанция, които са 
обусловили отмяната или обезсилването; 

•       (б) отказ или оттегляне пред въззивна (касационна) инстанция на исковата молба или 
постигане на спогодба пред въззивна (касационна) инстанция; 

•       (в) 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; 

•       (г) възражение за давност пред въззивната инстанция. 

4.ПОТВЪРДЕНО В ЕДНА ЧАСТ; Отменено, обезсилено или нищожно, върнато или не за 
ново разглеждане В ДРУГА ЧАСТ. 

5.ПОТВЪРДЕНО В ЕДНА ЧАСТ; Отменено или обезсилено В ДРУГА ЧАСТ ПО ОБЕКТИВНИ 
ПРИЧИНИ: 

•        (а) поради  представяне на нови доказателства пред въззивната инстанция, които са 
обусловили отмяната или обезсилването; 
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•       (б) отказ или оттегляне пред въззивна (касационна) инстанция на исковата молба или 
постигане на спогодба пред въззивна (касационна) инстанция; 

•       (в) 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; 

•       (г) възражение за давност пред въззивната инстанция 

6.   ОТМЕНЕНО, ОБЕЗСИЛЕНО ИЛИ НИЩОЖНО , върнато или не за ново разглеждане в 
друга част; Отменено или обезсилено в друга част ПО ОБЕКТИВНИ ПРИЧИНИ; 

•        (а) поради  представяне на нови доказателства пред въззивната инстанция, които са 
обусловили отмяната или обезсилването; 

•       (б) отказ или оттегляне пред въззивна (касационна) инстанция на исковата молба или 
постигане на спогодба пред въззивна (касационна) инстанция; 

•       (в) 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; 

•       (г) възражение за давност пред въззивната инстанция 



 34

7.ПОТВЪРДЕНО В ЕДНА ЧАСТ. Отменено, обезсилено или нищожно, ВЪРНАТО ИЛИ НЕ ЗА 
НОВО РАЗГЛЕЖДАНЕ В ДРУГА ЧАСТ; Отменено или обезсилено в друга част ПО 
ОБЕКТИВНИ ПРИЧИНИ; 

•       (а) поради  представяне на нови доказателства пред въззивната инстанция, които са 
обусловили отмяната или обезсилването; 

•       (б) отказ или оттегляне пред въззивна (касационна) инстанция на исковата молба или 
постигане на спогодба пред въззивна (касационна) инстанция; 

•       (в) 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; 

•       (г) възражение за давност пред въззивната инстанция. 
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Справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани ГРАЖДАНСКИ и ТЪРГОВСКИ дела на съдиите  
от ОКРЪЖЕН СЪД гр. Монтана през второто шестмесечие на 2015 г. 

 

№ 
по 
ред 

Съдия 
/име, презиме, фамилия/ 

РЕШЕНИЯ 

ИНДЕКСИ 

ОБЩО 1 2 
3
а 

3
б 

3
в 

4а 4б 4в 4г 5а 5б 5в 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 8г 9а 9б 9в 

  ОБЩО 34 8 19 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Милена Бранкова 0                                                       

2 Аделина Троева 5 1 3               1                                   

3 Надя Иванова 3 1 1 1                                                 

4 Николина Еленкова 1   1                                                   

5 Людмила Драгомирова 6 1 3 1             1                                   

6 Диана Кузманова 5 1 2               2                                   

7 Маргарита Петкова 3 1 2                                                   

8 Светла Станимирова 4 1 2 1                                                 

9 Олег Софрониев 0                                                       

10 Костадин Живков 0                                                       

11 Аделина Тушева 2 1 1                                                   

12 Елизабета Кралева 0                                                       

13 Таня Живкова 5 1 4                                                   

14 Цветан Колев 0                                                       

15 мл.с.Иван Мичев 0                                                       
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 ИНДЕКСИ 
СЪДИИ 

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 

 20 12 3 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 
1.БРАНКОВА 0                                                       
2.ТРОЕВА 2   1 1                                                 
3. ИВАНОВА 3 2 1                                                   
4. ЕЛЕНКОВА 1 1                                                     
5.ДРАГОМИРОВА 3 2   1                                                 
6. КУЗМАНОВА 4 1 1 2                                                 
7. ПЕТКОВА 4 3   1                                                 
8.СТАНИМИРОВА 2 2                                                     
9. СОФРОНИЕВ 0                                                       
10. ЖИВКОВА 0                                                       
11.ТУШЕВА 0                                                       
12. КРАЛЕВА 0                                                       
13.ЖИВКОВА 1 1                                                     
14. КОЛЕВ 0                                                       
15. мл.с.МИЧЕВ 0                                                       

 

 

 

 

 

 

 



 37

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:  

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; 
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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   1-во шестмесечие 2015 г. 

№ 
по 

ред 

Съдия 

РЕШЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ИНДЕКСИ ИНДЕКСИ 

ОБЩО 
1 2а 2б 2в 2г 3а 3б 

ОБЩО 
1 2а 2б 2в 2г 3а 3б 

ОБЩО  8 5 0 1 0 0 1 1 10 7 0 1 1 0 1 0 
1 МИЛЕНА БРАНКОВА 1 1             2 2             
2 АДЕЛИНА ТРОЕВА 0               0               
3 НАДЯ ИВАНОВА 0               2 1         1   
4 ЛЮДМИЛА ДРАГОМИРОВА 0               0               
5 НИКОЛИНА ЕЛЕНКОВА 0               0               
6 ДИАНА КУЗМАНОВА 0               0               
7 МАРГАРИТА ПЕТКОВА 0               0               
8 СВЕТЛА СТАНИМИРОВА 0               0               
9 ОЛЕГ СОФРОНИЕВ 1     1         1 1             

10 КОСТАДИН ЖИВКОВ 0               2 1   1         
11 АДЕЛИНА ТУШЕВА 0               1 1             
12 ЕЛИЗАБЕТА КРАЛЕВА 4 2         1 1 2 1     1       
13 ТАНЯ ЖИВКОВА 0               0               
14 ЦВЕТАН КОЛЕВ 1 1             0               
15 мл. с. ИВАН МИЧЕВ 1 1             0               

 

ИНДЕКСИ: 
ОКРЪЖНИ  СЪДИЛИЩА 

За наказателни дела 
1.   ПОТВЪРДЕНИ. 
2. ОТМЕНЕНИ: 

•       (а) ОТМЕНЕНИ И ВЪРНАТИ ЗА НОВО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ВЪЗЗИВНИЯ СЪД; 

•       (б) ОТМЕНЕНИ И ВЪРНАТИ ЗА НОВО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯ 
СЪД; 

•       (в) ОТМЕНЕНИ И ВЪРНАТИ  НА ПРОКУРОРА. 
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•       (г) ОТМЕНЕНИ ИЗЦЯЛО 

3. ИЗМЕНЕНИ: 

•       (а) ИЗМЕНЕНИ В НАКАЗАТЕЛНАТА ЧАСТ; 

•       (б) ИЗМЕНЕНИ В ГРАЖДАНСКО-ОСЪДИТЕЛНАТА ЧАСТ. 

 

 

 

 

 

Справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани НАКАЗАТЕЛНИ дела на съдиите  
от ОКРЪЖЕН СЪД гр. Монтана през второ шестмесечие на 2015 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  19 5 0 1 2 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 
1 Милена Бранкова 3 1     1       1                           
2 Аделина Троева 1               1                           
3 Надя Иванова 0                                           
4 Николина Еленкова 0                                           
5 Людмила Драгомирова 0                                           
6 Диана Кузманова 0                                           
7 Маргарита Петкова 0                                           
8 Светла Станимирова 0                                           
9 Олег Софрониев 1                                         1 

10 Костадин Живков 2       1                                 1 
11 Аделина Тушева 0                                           



 41

12 Елизабета Кралева 5 2   1                                   2 
13 Таня Живкова 1                                         1 
14 Цветан Колев 6 2       1         1                 1   1 
15 мл.с.Иван Мичев 0                                           

 

 

 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 ИНДЕКСИ 

СЪДИИ 
ОБЩО 1 2а 2б 2в 2г 3а 3б 4а 4б 4в 4г 4д 4е 5а 5б 5в 6а 6б 6в 6г 6д 

 11 8 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
1.БРАНКОВА 1 1                                         
2.ТРОЕВА 1                           1               
3. ИВАНОВА 0                                           
4. ЕЛЕНКОВА 0                                           
5.ДРАГОМИРОВА 0                                           
6. КУЗМАНОВА 0                                           
7. ПЕТКОВА 1 1                                         
8.СТАНИМИРОВА 0                                           
9. СОФРОНИЕВ 1 1                                         
10. ЖИВКОВА 1 1                                         
11.ТУШЕВА 0                                           
12. КРАЛЕВА 2 1           1                             
13.ЖИВКОВА 3 3                                         
14. КОЛЕВ 1   1                                       
15. мл.с.МИЧЕВ 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; 
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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 2015 година съдиите в 

наказателното отделение на Окръжен съд-Монтана са работили с по-ниска 
натовареност в сравнение с предходните две години, което се дължи на по-
малкия брой постъпили, съответно дела  за разглеждане в окръжния съд. 
Натовареността на съдиите от гражданското отделение на Окръжен съд Монтана 
се е увеличила и това се дължи основно на съкратената една съдийска бройка, 
заемана от съдията Еленкова до пенсионирането й. 

 
 

През отчетната 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. 
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. 

 

         За сравнение: 
 
През 2014 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 91  дела година, е 77 броя или 84.62% са 
потвърдените  изцяло решения; 8 решения са отменени, респ. обезсилени 
изцяло поради нарушение на материалния или процесуалния закон;   1 бр. са 
отменени изцяло поради обективни причини ; 5 решения са отменени, респ. 
обезсилени отчасти поради виновно поведение на съда. Общо 33 бр. частни 
жалби срещу определения на Окръжен съд-Монтана по граждански дела са 
оставени без уважение, а 7 частни жалби са уважени изцяло или отчасти. 

 
През 2013 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 112  дела година, е 92 броя или 82% са 
потвърдените решения; 12 решения са отменени, респ. обезсилени изцяло 
поради нарушение на материалния или процесуалния закон;  общо 2 бр. са 
отменени изцяло поради невиновно поведение на съда ; 4 решения са отменени, 



 45 

респ. обезсилени отчасти поради виновно поведение на съда; 2 бр. отменени 
отчасти поради невиновно поведение на съда. Общо 25 бр. частни жалби срещу 
определения на Окръжен съд-Монтана са оставени без уважение, а 8 частни 
жалби са уважени изцяло или отчасти. 

 

През отчетната 2015 година по наказателни общ характер дела и 
въззивни наказателни дела от общо 27 бр. дела по 16 бр. присъди 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 %, което е с повече от 22 
% в сравнение с предходната година. 

 

За сравнение: 

През 2014 годинагодина по наказателни общ характер дела и 
въззивни наказателни дела общо 10 присъди са  потвърдени; 7 акта изменени в 
наказателната част и 1 акт – в гражданската част;  общо 9 акта отменени, от 
които 5 бр.- отменени , а делото е  върнато за ново разглеждане на 
първоинстанционния съд; 2 бр. – отменени, а делота са  върнати на прокурора; 2 
бр.отменени изцяло.  От обжалваните общо 23 бр. определения по наказателни 
дела, 17 бр. са потвърдени, 1 е изменено и останалите 5 - отменени . 

През 2013 година  година по наказателни общ характер дела и 
въззивни наказателни дела общо 8 присъди са  потвърдени; 2 акта изменени в 
наказателната част; 10 акта отменени, от които 5 бр.- отменени , а  върнато за 
ново разглеждане на въззивния съд; 1 бр. - отменен и делото върнато на 
първоинстанционния съд;  2 бр. - отменени и върнати на прокурора; 2 бр. – 
отменени изцяло. От обжалваните общо 11 бр. определения по наказателни дела 
- 6 бр. са потвърдени. 
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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 2013, 2014 и 2015 години” . 

 
 

              РАЙОНЕН СЪД - МОНТАНА : 
 

2015 година е започнала за Районен съд-Монтана е с утвърден щатен състав от 
единадесет съдии : Красимир Семов - председател; Румяна Михайлова - 
зам.председател; съдии Зоя Христова, Евгения Петкова, Румен Петков, Анелия 
Цекова, Валя Младенова , Димитрина Николова, Наташа Николова/командирована в 
СГС от 30.04.2014 г./, Петя Топалова /командирована в Софийски районен съд от 
07.11.2013 година/; съдия Александър Ангелов от 26.06.2012 година е командирован  
и работи в Софийски районен съд. 

От 18.06.2014 г. и през цялата 2015 г. съдия Десислава Цветкова / съдия от РС 
Берковица/ е командирована на работа в РС Монтана и включена в Наказателното 
му отделение. 

От 01.10.2014 г. и през цялата 2015 г.съдия Калин Тодоров / съдия от РС 
Берковица / е командирован на работа в РС Монтана и включен в Гражданското му 
отделение. 

През отчетния период 2015г., щатното разписание на РС Монтана е 
претърпяло следните промени като брой съдии. 

С решение на Висш съдебен съвет по протокол №34, т.6 от 17 юни 2015г. е 
открита процедура по чл.194 от ЗСВ, съкратена е на основание чл.30, ал.1, т.3 от 
ЗСВ 1 /една/ щатна бройка за длъжност „съдия” в Районен съд Монтана, считано от 
датата на встъпване в длъжност и е разкрита на основание чл.30, ал.1, т.3 от ЗСВ 1 
/една/ щатна бройка за длъжност „съдия” в Софийски районен съд, считано от 
датата на встъпване в длъжност. На основание чл.194 от ЗСВ е  преназначена  Петя 
Николова Топалова – съдия в Районен съд Монтана с ранг „съдия в АС” на 
длъжност „съдия” в Софийски районен съд с ранг „съдия в АС” без конкурс, 
считано от датата на встъпване в длъжност - 01.07.2015г., съгласно заявление от 
съдия Петя Топалова с вх.№ АС-В-237/25.06.2015г. за заявяване датата на встъпване 
в длъжност в Софийски районен съд.Издадена е заповед №219/25.06.2015г. на 
административния ръководител на Районен съд Монтана за освобождаване на съдия 
Петя Топалова, считано от 01.07.2015г. 

С решение на Висшия съдебен съвет от заседание на 16.07.2015г. по т.4  е 
наложено на Румен Петков Петков - съдия в Районен съд – Монтана дисциплинарно 
наказание по чл.308, ал.1, т.6 от ЗСВ – дисциплинарно освобождаване от длъжност 
за извършени от него дисциплинарни нарушения по чл.307, ал.4, т.1, т.2 и т.4 от 
ЗСВ. 
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Считано от датата на встъпване в длъжност – 27.08.2015г. е назначен на 
основание чл.160 във връзка с чл.243 от ЗСВ Иван Диянов Мичев – младши съдия в 
Окръжен съд Монтана на длъжността „съдия” в Районен съд Монтана, съгласно 
решение на Висш съдебен съвет по протокол №42 от 23 юли 2015г. 
        2015 г. е завършила за Районен съд Монтана със съдииски щат от 10 /десет/ 
броя, държавните съдебни изпълнители са 2 /два/ броя и съдии по вписвания – 2 
/два/ броя.  
 
 

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 

 
През  отчетната  2015 г. общо издадените разпореждания по чл.251г, ал.1 във 

вр. с ал.3 от Закона за електронните съобщения /ЗЕС- нов, ДВ бр. 24/2015 г. / са 398 
броя,  от които : разрешения – 384 бр. и откази – 14 бр. 

 
Брой на постъпилите дела за 2014 година : 
 

Брой постъпили  дела за 
2014г. 

Бр. съдии  Средномесечно постъпление на 1 
съдия на база 12 месеца 

Общо: 4185 9.7 35.95 

 
 
 
Брой постъпили  граждански дела 
за 2014г. 

Бр. 
съдии  

Средномесечно постъпление на 1 съдия на 
база 12 месеца 
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Общо: 2628 5,9 37.12 

 
 
 
Брой постъпили  наказателни дела 
за 2014г. 

Бр. 
съдии  

Средномесечно постъпление на 1 съдия на 
база 12 месеца 

Общо: 1557 3.10 41.85 

 
 
Брой на постъпилите дела за 2013 година: 
 
Брой постъпили  дела за 2013г. Бр. съдии  Средномесечно постъпление на 1 съдия 

на база 12 месеца 

Общо: 3727 9.10 34.13 

 
 
Брой постъпили  граждански дела 
за 2013г. 

Бр. 
съдии  

Средномесечно постъпление на 1 съдия на 
база 12 месеца 

Общо: 2470 5 41.17 

 
 
Брой постъпили  наказателни дела 
за 2013г. 

Бр. 
съдии  

Средномесечно постъпление на 1 съдия на 
база 12 месеца 

Общо: 1257 4.10 25.55 

 

 

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 

 
 

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. 
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 Общо:  1884 4 39.25 

 
 
 

 

Брой на свършените дела за 2014 година: 
Брой на свършените дела за 2014 

година  
Бр. 

съдии  

Средномесечно свършени дела от 1 съдия на 
база 12 мес. 

Общо:  4203 9.7 36.11 

 
 

Брой свършени граждански дела 
2014 

Бр. 
съдии   

Средномесечно постъпление на 1 съдия на база 
12 мес. 

 Общо:  2602 5,9  36.75 

 
 

Брой свършени наказателни 
дела 2014 

Бр. 
съдии   

Средномесечно постъпление на 1 съдия на 
база 12 мес. 

 Общо:  1601 3.10 43.04 

 
 
 

Брой на свършените дела за 2013година: 
Брой на свършените дела за 2013 

година  
Бр. 

съдии  

Средномесечно свършени дела от 1 съдия на 
база 12 мес. 

Общо:  3671 9.10 33.62 

 
Брой свършени граждански дела 

2013 
Бр. 

съдии   
Средномесечно постъпление на 1 съдия на база 

12 мес. 

 Общо:  2349 5  39.15 

 
Брой свършени наказателни 

дела 2013 
Бр. 

съдии   
Средномесечно постъпление на 1 съдия на 

база 12 мес. 

 Общо:  1322 4.10 26.87 
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Средна продължителност на разглеждане на делата – от постъпване до 

постановяване на съдебния акт; сравнителен анализ: 
 
 
 

Бр. свършени дела  за 2015г.  Свършени в срок до 3 месеца %  

4656 4342 93%   
 

Бр. свършени дела  за 2014г.  Свършени в срок до 3 месеца %  

4203 3828  91%  
 

Бр. свършени дела  за 2013г.  Свършени в срок до 3 месеца %  

3671 3406  93%  

 
 
 

Видове граждански дела Постъпили 
2013г. 

Постъпили 
2014г. 

Постъпили 
2015г. 

Искове по СК  208 218 200 
Вещни искове  43 41 48 
Делби  38 26 32 
Искове по КТ  36 29 21 
Облигационни искове  189 181 198 
Финансови начети 0 0 0 
Дела от адм. характер 24 17 21 
Други граждански дела 185 193 131 
ЧГД без тези по чл.410 ГПК 
и чл.417 ГПК 

253 223 218 

ЧГД по чл.410 ГПК и чл.417 
ГПК 

1494 1696 1681 

Дела от и с/у търговци 32 29 34 
 
 
 

Видове наказателни дела Постъпили 
2013г. 

Постъпили 
2014г. 

Постъпили 
2015г. 

НОХД  357 314 288 

НЧХД 28 23 14 

АНД Чл. 78а НК  32 24 27 

УБДХ 0 4 8 
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Видове наказателни дела Постъпили 
2013г. 

Постъпили 
2014г. 

Постъпили 
2015г. 

ЗБППМН 0 0 0 

Принудителни мед. мерки по 
ЗЗ и чл.89 НК 

21 26 25 

Комулации 58 51 57 

НЧД от досъдебно пр-во  251 247 281 

Административно наказателни 
дела  

485 399 376 

Реабилитации по чл.85 – 88а 
НК 

7 5 6 

Други ЧНД 18 468 809 

Общ брой ЧНД 355 797 1178 

 
 
 

  ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА: 
Година  ОБЩО ЗА 

РАЗГЛЕЖДАНЕ 
НОВОПОСТЪПИЛИ СВЪРШЕНИ 

2015г. 3025 2551 2772 

2014г. 3076 2628 2602 
2013г.  2797 2470 2349 

 
 
 

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. 
 

През 2014г. са свършени общо 2602 бр. граждански дела, от които  със 
съдебен акт по същество са приключили 2421 бр., а с определения за прекратяване  
са приключили 181 броя. 

През 2013г. са свършени общо 2349 бр. граждански дела, от които  със 
съдебен акт по същество са приключили 2160 бр., а с определения за прекратяване 
са приключили 189 броя. 

 
 
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.Този 
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брой на постановени съдебни актове по същество е достигнат при съдийски щат, в 
т.ч. зает в Гражданското отделение, 6 бр. граждански съдии. Средногодишно през 
2015г. от съдия са постановени приблизително 425 бр. съдебни актове по същество.  

За сравнение в началото на 2014г. общо висящи са били 448 броя граждански 
дела, новопостъпили са 2628 броя или общо за разглеждане 3076 броя граждански 
дела, свършени общо са били 2602 броя, от които са постановени 2421 броя съдебни 
актове по същество и 181 бр. са били прекратените дела. Средногодишно от съдия за 
2014 г. са постановени приблизително 403 бр. съдебни акта по същество, като следва 
да се отчете факта, че VІ –ти граждански състав е зает от 01.10.2014г. 

В началото на 2013г. висящи са били общо 327 бр. граждански дела, 
новопостъпили за разглеждане дела през 2013г. са били 2470 броя, с което общият 
брой на делата, разгледани през 2013г. е бил 2797 броя, свършени са били общо 
2349 броя, от които със съдебен акт по същество 2160 броя граждански дела и 
съответно прекратени 189 броя граждански производства.Средногодишно 2013г. от 
съдия са постановени 432 бр. съдебни актове по същество.  

Увеличението в постановените съдебни актове през 2015г., за разлика от 
предходната 2014година, се дължи на първо място на факта, че считано от 
15.06.2015г. с решение на Общото събрание на съдиите при РС Монтана, бяха 
разпределени всички висящи граждански производства на доклад на съдия Румен 
Петков между останалите граждански и наказателни съдии, голямата част от които 
са приключени до края на отчетната 2015 година. Освен това, считано от 
27.08.2015г. встъпи в длъжност съдия Иван Мичев, който оглави овакантения ІІІ – 
ти граждански състав, от същата дата е включен в системата за случайно 
разпределение на делата и същият е приключил част от делата, които са му 
преразпределени и останали несвършени от съдия Р.Петков. При анализа на този 
показател по гражданските дела по общите искови производства се наблюдава 
съществено увеличение бройката на свършените дела в сравнение с предходните 
2014г. и 2013г. – за 2015г. са 515 бр., за 2014г. са 425 бр. и за 2013г. са 396 бр.  

Причини за прекратяване на гражданските дела са: от прекратените всичко 
220 броя граждански дела за 2015г. - 32 броя са прекратени поради постигнати 
съдебни спогодби по реда на чл.234 от ГПК.Останалите 188 броя прекратени дела 
през 2015г. са по други причини. Най-често срещаните причини за прекратяване на 
гражданските дела са - изпращане по подсъдност на компетентните съдилища, 
прекратяване поради оттегляне на иска, прекратяване поради отказ от иска, 
прекратяване на производството поради недопустимост на предявения иск, 
прекратяване поради не отстраняване на нередовности в исковата молба, в т.ч. не 
внасяне на дължимата държавна такса. 

През отчетният период броят на висящите граждански дела към края на 2015г. 
е  253 броя.Несвършените  дела в края на отчетния период в сравнение с 
предходните две години, са както следва:  

 
Година Висящи дела 

2015г.   253 
2014г.   474 
2013г.   448 
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През отчетния период са свършени общо 2772 броя граждански дела, като 
по-голямата част от делата са приключени в тримесечен срок – 2545 броя или   92 % 
от гражданските дела от всички видове.  

През  2014 г. са свършени общо 2602 граждански дела, като по-голямата част 
от делата са приключени в тримесечния срок – 2336 броя или  90 % ; през  2013г. са 
свършени общо 2349 граждански дела, като по-голямата част от делата са 
приключени в тримесечния срок – 2195 броя или  93 %. 

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ - РЪКОВОДИТЕЛ  ГО  СЪДИЯ  РУМЯНА 
МИХАЙЛОВА – І гр. състав 
видове дела останали 

несвършени 
постъпили общо за 

разглеждане 
общо 

свършени 
дела 

решени по 
същество 

прекратени от свършените 
в 3-месечен 

срок 

останали 
несвършени 

общо 
гр.дела 44 485 529 477 456 21 464 52 

гд 34 94 128 84 74 10 75 44 
по 310 ГПК 4 7 11 10 7 3 10 1 
адм. д. 2 2 4 4 4 0 1 0 
чгд 0 50 50 50 48 2 50 0 
по 410 и 
417 ГПК 0 302 302 301 299 2 301 1 

от и с/у 
търговци 1 5 6 6 5 1 5 0 

други 3 25 28 22 19 3 22 6 
 
Зам. председателя Р. Михайлова е разгледала и 90 бр. ЧНД, образувани по ЗЕС 

през отчетната 2015г. 
 
Зам. председател - Ръководител ГО съдия Румяна Михайлова  - резултати 

при обжалване на граждански дела през 2015г.  –  обжалвани общо 33 бр. съдебни 
актове  -  17 бр. решения и 16 бр. определения. 

 

СЪДИЯ  ЕВГЕНИЯ ПЕТКОВА – V гр. състав 
видове дела останали 

несвършени 
постъпили общо за 

разглеждане 
общо 

свършени 
дела 

решени по 
същество 

прекратени от 
свършените 
в 3-месечен 

срок 

останали 
несвършени 

общо 
гр.дела 

45 390 435 389 364 25 374 46 

гд 36 66 102 71 58 13 60 31 
по 310 ГПК 2 6 8 6 4 2 6 2 
адм. д. 2 6 8 6 6 0 5 2 
чгд 0 25 25 25 23 2 25 0 
по 410 и 417 
ГПК 0 263 263 260 255 5 260 3 

от и с/у 
търговци 2 5 7 3 3 0 3 4 

други 3 19 22 18 15 3 15 4 
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съдия Евгения Петкова  - резултати при обжалване на граждански дела през 

2015г.  –  обжалвани общо 44 бр. съдебни акта – 34 бр. решения и 10 бр. 
определения.  

 

СЪДИЯ  АНЕЛИЯ ЦЕКОВА – ІV гр. състав 

видове дела останали 
несвършен

и 

постъпили общо за 
разглеждан

е 

общо 
свършени 

дела 

решени по 
същество 

прекратени от свършените в 
3-месечен срок 

останали 
несвършен

и 

общо 
гр.дела 

53 463 516 472 438 34 452 44 

гд 47 73 120 90 78 12 72 30 
по 310 
ГПК 

0 7 7 7 4 3 7 0 

адм. д. 0 4 4 1 1 0 1 3 
чгд 0 47 47 47 46 1 45 0 
по 410 и 
417 ГПК 

2 299 301 296 288 8 296 5 

от и с/у 
търговци 

2 8 10 8 4 4 8 2 

други 2 25 27 23 17 6 23 4 
 
съдия Анелия Цекова -  резултати при обжалване на граждански дела през 

2015г. – 27 броя –  18 бр. решения и 9 бр. определения. 

СЪДИЯ  ВАЛЯ МЛАДЕНОВА – ІІ гр. състав 

видове дела останали 
несвършени 

постъпили общо за 
разглеждане 

общо 
свършени 

дела 

решени по 
същество 

прекрат
ени 

от свършените в 
3-месечен срок 

останали 
несвършени 

общо гр. 
дела 56 434 490 442 396 46 417 48 

гд 41 77 118 82 63 19 63 36 
по 310 ГПК 5 8 13 11 8 3 11 2 
адм. д. 1 4 5 3 1 2 3 2 
чгд 0 36 36 36 34 2 37 0 
по 410 и 
417 ГПК 3 279 282 282 273 9 282 0 
от и с/у 
търговци 2 8 10 4 3 1 1 6 

други 4 22 26 24 14 10 20 2 
 
съдия Валя Младенова  –  резултати при обжалване на граждански дела през 

2015г. – 37 бр. съдебни актове – 30 бр. решения и 7 бр. определения. 
 
 
 

СЪДИЯ  ИВАН МИЧЕВ – ІІІ гр. състав, встъпил считано от 27.08.2015г. 
видове дела Останали 

несвършеии  
постъпили общо за 

разглеждане 
общо 

свършени 
дела 

решени по 
същество 

прекрате
ни 

от свършените в 
3-месечен срок 

останали 
несвършени 

общо гр. 
дела 39 196 235 203 189 14 195 32 
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видове дела Останали 
несвършеии  

постъпили общо за 
разглеждане 

общо 
свършени 

дела 

решени по 
същество 

прекрате
ни 

от свършените в 
3-месечен срок 

останали 
несвършени 

гд 29 29 58 35 32 3 27 23 
по 310 ГПК 0 1 1 1 0 1 1 0 
адм. д. 3 2 5 4 2 2 4 1 
чгд 0 9 9 9 8 1 9 0 
по 410 и 417 
ГПК 

0 137 137 137 133 4 137 0 

от и с/у 
търговци 

2 
1 3 2 

 
1 

1 2 1 

други 5 17 22 15 13 2 15 7 
 
Уточнение: В графата „общо дела за разглеждане” на съдия Иван Мичев, 

освен постъпилите дела на състава, са включени и всички преразпределени дела, 

които са били на доклад на съдия Р.Петков. 

 
съдия Иван Мичев – резултати при обжалване на граждански дела през 

2015г. – 10 бр. съдебни актове – 1 бр. решениe и 9 бр. определения. 
 

СЪДИЯ  КАЛИН ТОДОРОВ – VІ гр. състав 

видове дела останали 
несвършени 

постъпили общо за 
разглеждане 

общо 
свършени 

дела 

решени по 
същество 

прекрате
ни 

от свършените в 
3-месечен срок 

останали 
несвършени 

общо гр. 
дела 52 458 510 480 432 48 475 30 

гд 32 76 108 81 65 16 79 27 
по 310 ГПК 4 9 13 11 7 4 11 2 
адм. д. 0 3 3 3 0 3 2 0 
чгд 4 43 47 47 45 2 47 0 
по 410 и 417 
ГПК 7 302 309 308 294 14 308 1 
от и с/у 
търговци 2 6 8 8 5 3 8 0 

други 3 19 22 22 16 6 20 0 
 
Съдия Калин Тодоров -  резултати при обжалване на граждански дела през 

2015г. – 13 бр. съдебни актове – 6 бр. решения и 7 бр. определения. 

СЪДИЯ  РУМЕН ПЕТКОВ – ІІІ гр. състав до 16.07.2015г. вкл. 

видове дела Останали 
несвършени 

постъпили общо за 
разглеждане 

общо 
свършени 

дела 

решени по 
същество 

прекрате
ни 

от свършените в 
3-месечен срок 

останали 
несвършени 

общо гр. 
дела 

161 112 273 273 258 15 132 0 

гд 46 0 46 46 40 6 20 0 
по 310 ГПК 11 1 12 12 9 3 2 0 
адм. д. 1 0 1 1 1 0 0 0 
чгд 2 8 10 10 9 1 8 0 
по 410 и 417 
ГПК 

70 99 169 169 166 3 100 0 
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видове дела Останали 
несвършени 

постъпили общо за 
разглеждане 

общо 
свършени 

дела 

решени по 
същество 

прекрате
ни 

от свършените в 
3-месечен срок 

останали 
несвършени 

от и с/у 
търговци 

10 1 11 11 10 1 0 0 

други 21 3 24 24 23 1 2 0 
  
Уточнение: съдия Румен Петков е оглавявал ІІІ –ти граждански състав до 

16.07.2015 г. включително, а след тази дата е дисциплинарно освободен от 

длъжност. 

 

Съдия Румен Петков -  резултати при обжалване на граждански дела през 
2015г. – 23 бр. съдебни актове – 16 бр. решения и 7 бр. определения. 
 
 
         Резултатите от обжалване на гражданските дела на РС Монтана през 2015 
г. и съответните индекси за първото и второто шестмесечие на годината са 
посочени по-долу в съответните таблици: 
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РАЙОНЕН СЪД, вкл. СРС

ОБЩО
1 2 3а 3б 3в 3г 4 5а 5б 5в 5г 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г

За всичко дела 58 33 10 3 0 0 0 9 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1 РУМЯНА МИХАЙЛОВА 9 4 1 2 1 1
2 ЕВГЕНИЯ ПЕТКОВА 18 12 3 3
3 РУМЕН ПЕТКОВ 8 4 3 1
4 АНЕЛИЯ ЦЕКОВА 10 7 3
5 ВАЛЯ МЛАДЕНОВА 11 4 3 1 2 1
6 КАЛИН ТОДОРОВ 2 2

Справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани ГРАЖДАНСКИ дела на съдиите от                

РАЙОНЕН СЪД гр.Монтана за 01.01. - 30.06.2015 година

№

Съдия

РЕШЕНИЯ

ИНДЕКСИ
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ОБЩО
1 2 3а 3б 3в 3г 4 5а 5б 5в 5г 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г

За всичко дела 28 16 7 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 РУМЯНА МИХАЙЛОВА 7 3 2 2
2 ЕВГЕНИЯ ПЕТКОВА 6 4 1 1
3 РУМЕН ПЕТКОВ 6 3 2 1
4 АНЕЛИЯ ЦЕКОВА 3 1 2
5 ВАЛЯ МЛАДЕНОВА 4 3 1
6 КАЛИН ТОДОРОВ 2 2

Съставил:

Дата: ТЕМЕНУЖКА ЦВЕТАНОВА Съдебен администратор:

01.07.2015 ЕЛЕОНОРА СПАСОВА

Телефон: Административен ръководител:
096395162
096395163

Утвърдени от ВСС с Протокол № 3/21.01.09г.

№

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ИНДЕКСИ

Съдия
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РАЙОНЕН СЪД, вкл. СРС

/име на районния съд, вкл. СРС/

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 61 32 0 6 5 1 0 0 0 0 13 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 РУМЯНА МИХАЙЛОВА 8 4 1 1 1 1
2 ЕВГЕНИЯ ПЕТКОВА 14 3 2 1 5 2 1
3 АНЕЛИЯ ЦЕКОВА 8 6 2
4 ВАЛЯ МЛАДЕНОВА 18 10 2 1 1 4
5 КАЛИН ТОДОРОВ 4 4
6 ИВАН МИЧЕВ 1 1
7 РУМЕН ПЕТКОВ 8 4 1 2 1

Справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани ГРАЖДАНСКИ и ТЪРГОВСКИ дела на съдиите от 
РАЙОНЕН СЪД гр. Монтана през периода 01.07. до 31.12.2015 г.

№ по 
ред

СЪДИЯ
/име, презиме, 

фамилия/

РЕШЕНИЯ

ИНДЕКСИ
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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 34 17 0 10 1 0 0 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 РУМЯНА МИХАЙЛОВА 8 4 2 1 1
2 ЕВГЕНИЯ ПЕТКОВА 4 1 1 2
3 АНЕЛИЯ ЦЕКОВА 6 3 2 1
4 ВАЛЯ МЛАДЕНОВА 3 3
5 КАЛИН ТОДОРОВ 4 3 1
6 ИВАН МИЧЕВ 8 2 5 1
7 РУМЕН ПЕТКОВ 1 1

Съставил: Елеонора СпасоваСъдебен администратор:

Дата: 28.01.2016
тел: 096 395164, 096 395163 Административен ръководител:

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ИНДЕКСИ

Утвърдени от ВСС с Протокол № 

№ по 
ред

СЪДИЯ
/име, презиме, 

фамилия/

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 61

           
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА: 
 

През 2015г. в Районен съд Монтана са постъпили общо 1883 броя наказателни дела,  от които НОХД – 288 
бр. /за сравнение за 2014 г. са 314 бр., а за 2013г. са 357 бр. 

За сравнение постъплението на наказателните  дела от всички видове за предходните две години  е както следва :  
2014г. – 1557 дела 

            2013г. – 1257 дела 
 

ГОДИНА ОБЩО ЗА 
РАЗГЛЕЖДАНЕ 

НОВОПОСТЪПИЛИ СВЪРШЕНИ 

2013г.  1431 бр. 1257 бр. 1322 бр. 
2014г. 1666 бр. 1557 бр. 1601 бр. 
2015г. 1948 бр. 1883 бр. 1884 бр. 

 
 

 
Средна продължителност на разглеждане на наказателните дела :  

Бр. свършени наказателни дела за 2015г.  Свършени в срок до 3 мес.  %  

1884 1797 95 % 
 

Бр. свършени наказателни дела за 2014г.  Свършени в срок до 3 мес.  %  

1601 1492 93 % 
 

Бр. свършени наказателни дела за 2013г.  Свършени в срок до 3 мес.  %  

1322 1211 92 % 
 
 

През отчетния период 2015г. общият брой наказателни дела за разглеждане е бил 1948 бр., /за 2014г. - 1666 
бр.; а за 2013г. - 1431 бр./.  
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Постъплението по видове наказателни дела през последните години е било следното: - НОХД: 288 бр. за 2015 

г.; 314 бр. за 2014 г. и 357 бр. за 2013 г; 
         НЧХД : 14бр. за 2015 г.; 23 бр. за 2014 г. и 28 бр. за 2013 г.; 
         НАХД по чл. 78А от НК: 27 бр. за 2015 г.; 24 бр. за 2014 г. и 32 бр. за 2013 г.; 
         НАХД : 376 бр. за 2015 г.; 399 бр. за 2014 г. и 485 бр. за 2013 г.; 
         ЧНД : 1178 бр. за 2015 г.; 797 бр. за 2014 г. и 355 бр. за 2013 г. 
 

 
През 2015г. най - голям дял в образуваните НОХД имат делата за общоопасните престъпни състави; на следващо 

място по дял са делата, отнасящи се до престъпления против собствеността. 
 
2015г. – 338 бр. осъдени лица – оправдани – 2 бр. лица. 
2014г. – 348 бр. осъдени лица – оправдани – 12 бр. лица. 
2013г. – 447 бр. осъдени лица – оправдани – 14 бр. 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 

2015 177 113 127 22 231 12 

2014 175 123 153 13 252 7 

2013 226 133 157 50 246 14 

 
 
 

През 2015г. в РС Монтана са свършени общо 1884 бр. наказателни дела. 
Към 31.12.2015г. са останали висящи общо 64 наказателни дела, от които 22 бр. са нохдела 
За сравнение:  

към дата  висящи наказателни 
дела  

НОХД  АНД  АНД по чл.78а от НК  ЧНД и ЧХ  
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31.12.2014 65 32 23 1 9 
31.12.2013 109 38 51 5 15 

 
 

СПРАВКА 
за дейността на Административен ръководител – Председател на РС Монтана  съдия Красимир Семов – ІІ н.с. за 
2015г. 

Видове дела Останали 

несвършени в 

началото на 

отчетния период 

Постъпили Общо за 
разглеждан

е 

Общо 
свършени 

дела 

Обжалва
ни дела 

Потвърде
ни 

Отмен
ени 

Изме
нени 

резултати от искания 
за възобновяване 

Решени 
по 

съществ
о 

Прекра
тени 

От 

свършените 

в 3-мес. 

срок 

Останали 

несвър-

шени в 

края на 

периода 

6а 6б 6в 6г 

общо нак. дела 17 615 632 617 46 34 11 1 0 0 0 0 544 73 579 15 
НОХД 10 67 77 70 2 2 0 0 0 0 0 0 21 49 53 7 
НЧХД  2 4 6 6 2 1 0 1 0 0 0 0 1 5 4 0 

ЧЛ. 78А НК 0 6 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 1 
ЧНД 1 460 461 459 3 3 0 0 0 0 0 0 451 8 459 2 
АНД 4 78 82 77 39 28 11 0 0 0 0 0 66 11 58 5 

 
Уточнение: Към 31.12.2014г. на ІІ н.с. са били останали несвършени дела 9 бр., но в началото на 2015г. са 10 бр., тъй като по НОХД 

№30217/14г. на МРС са последвали отводи от ІІІ н.с. и ІV н.с., като делото е преразпределено на ІІ н.с. 

 
СПРАВКА 

за дейността на съдия Зоя Христова – І н.с. за 2015г. 
Видове дела Останали 

несвършени в 

началото на 

отчетния период 

Постъпили Общо за 

разглеждан
е 

Общо 

свършени 
дела 

Обжалва

ни дела 

Потвърде

ни 

Отмен

ени 

Изме

нени 

резултати от искания 

за възобновяване 

Решени 

по 
съществ

о 

Прекра

тени 

От 

свършените 

в 3-мес. 

срок 

Останали 

несвър-

шени в 

края на 

периода 

6а 6б 6в 6г 

общо нак. дела 21 414 435 413 68 47 19 1 0 0 0 1 337 76 392 22 
НОХД 11 81 92 85 12 6 4 1 0 0 0 1 25 60 78 7 
НЧХД  1 4 5 3 3 3 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 
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Видове дела Останали 

несвършени в 

началото на 

Постъпили Общо за 

разглеждан
е 

Общо 

свършени 
дела 

Обжалва

ни дела 

Потвърде

ни 

Отмен

ени 

Изме

нени 

резултати от искания 

за възобновяване 

Решени 

по 
съществ

Прекра

тени 

От 

свършените 

в 3-мес. 

Останали 

несвър-

шени в 

ЧЛ. 78А НК 0 8 8 8 1 1 0 0 0 0 0 0 8 0 8 0 
ЧНД 0 221 221 220 6 4 2 0 0 0 0 0 212 8 220 1 
АНД 9 100 109 97 46 33 13 0 0 0 0 0 91 6 84 12 

 
видове дела останали 

несвършени 
постъпили общо за разглеждане общо свършени 

дела 
решени по 
същество 

прекратени от свършените в 3-
месечен срок 

останали несвършени 

общо гр. дела 8 4 12 11 6 5 11 1 
гд 4 3 7 6 1 5 6 1 
по 310 ГПК 1 1 2 2 2 0 2 0 
адм. д. 0 0 0 0 0 0 0 0 
чгд 0 0 0 0 0 0 0 0 
по 410 и 417 ГПК 0 0 0 0 0 0 0 0 
от и с/у търговци 0 0 0 0 0 0 0 0 
други 3 0 3 3 3 0 3 0 

 

СПРАВКА 
за дейността на Десислава Цветкова за 2015г. – съдия в РС Берковица – ІІІ н.с. в НО на РС Монтана, 

командирована в РС Монтана считано от 18.06.2014г. 

Видове дела Останали 

несвършени в 

началото на 

отчетния период 

Постъпили Общо за 
разглеждан

е 

Общо 
свършени 

дела 

Обжалва
ни дела 

Потвърде
ни 

Отмен
ени 

Изме
нени 

резултати от искания 
за възобновяване 

Решени 
по 

съществ
о 

Прекра
тени 

От 

свършените 

в 3-мес. 

срок 

Останали 

несвър-

шени в 

края на 

периода 

6а 6б 6в 6г 

общо нак. дела 14 437 451 439 65 53 6 1 0 1 0 4 370 69 428 12 
НОХД 5 71 76 74 14 11 0 0 0 0 0 3 26 48 73 2 
НЧХД  2 3 5 4 4 2 0 0 0 1 0 1 2 2 2 1 

ЧЛ. 78А НК 1 6 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 
ЧНД 0 253 253 252 5 3 1 1 0 0 0 0 242 10 251 1 
АНД 6 104 110 102 42 37 5 0 0 0 0 0 93 9 95 8 
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               Уточнение:В края на 2014г. ІІІ н.с. е имал 6 бр. висящи НОХД – ла, но в началото на 2015г. висящите НОХД – ла на ІІІ н.с. са 5 бр. 

поради самоотвод по НОХД №30217/14г. на МРС. 

 
видове дела останали 

несвършени 
постъпили общо за разглеждане общо свършени 

дела 
решени по 
същество 

прекратени от свършените в 3-
месечен срок 

останали несвършени 

общо гр. дела 7 7 14 14 7 7 14 0 
гд 6 5 11 11 5 6 11 0 
по 310 ГПК 0 1 1 1 1 0 1 0 
адм. д. 0 0 0 0 0 0 0 0 
чгд 0 0 0 0 0 0 0 0 
по 410 и 417 ГПК 0 0 0 0 0 0 0 0 
от и с/у търговци 0 0 0 0 0 0 0 0 
други 1 1 2 2 1 1 2 0 

 

СПРАВКА 
за дейността на съдия Димитрина Николова за 2015 година – ІV н.с., считано от 01.10.2015г., а до тази дата V н.с. 

 
Видове дела Останали 

несвършени в 

началото на 

отчетния период 

Постъпили Общо за 
разглеждан

е 

Общо 
свършени 

дела 

Обжалва
ни дела 

Потвърде
ни 

Отмен
ени 

Изме
нени 

резултати от искания 
за възобновяване 

Решени 
по 

съществ
о 

Прекра
тени 

От 

свършените 

в 3-мес. 

срок 

Останали 

несвър-

шени в 

края на 

периода 

6а 6б 6в 6г 

общо нак. дела 13 327 340 325 59 46 10 3 0 0 0 0 257 68 308 15 
НОХД 6 69 75 69 5 3 0 2 0 0 0 0 19 50 66 6 
НЧХД  1 3 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 

ЧЛ. 78А НК 0 7 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 1 
ЧНД 2 154 156 155 2 2 0 0 0 0 0 0 149 6 155 1 
АНД 4 94 98 91 51 40 10 1 0 0 0 0 83 8 77 7 

 
 

видове дела останали 
несвършени 

постъпили общо за разглеждане общо свършени 
дела 

решени по 
същество 

прекратени от свършените в 3-
месечен срок 

останали несвършени 
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видове дела останали 
несвършени 

постъпили общо за разглеждане общо свършени 
дела 

решени по 
същество 

прекратени от свършените в 3-
месечен срок 

останали несвършени 

общо гр. дела 9 2 11 11 6 5 11 0 
гд 8 1 9 9 5 4 9 0 
по 310 ГПК 0 1 1 1 1 0 1 0 
адм. д. 0 0 0 0 0 0 0 0 
чгд 0 0 0 0 0 0 0 0 
по 410 и 417 ГПК 0 0 0 0 0 0 0 0 
от и с/у търговци 0 0 0 0 0 0 0 0 
други 1 0 1 1 0 1 1 0 

 
             Уточнение: 

             По отношение на съдия З.Христова, съдия Д.Николова и съдия Д.Цветкова са посочени статистически данни и за гр. дела, които 

им бяха преразпределени по решение на общо събрание от 15.06.2015г. 

 
През отчетната 2015г. в РС – Монтана не са постъпили НОХДела със значим обществен интерес. 
 
 
 
 
 
 
Резултатите от обжалването на първоинстанционните актове по наказателни дела на Районен съд Монтана са 

посочени в таблиците по-горе за всеки отделен съдия от наказателното отделение на РС Монтана. 
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ЛОМСКИ  РАЙОНЕН  СЪД: 
 

         До 30.04.2015 г. в Районен съд гр.Лом са работели общо 6 съдии, като един от тях е 
изпълнявал длъжността административен ръководител – председател – съдия Нина 
Каменова. С Решение на ВСС по протокол №22/30.04.2015год., след проведен избор за 
административен ръководител – председател на Районен съд гр.Лом е разкрита още 
една щатна длъжност съдия. На 13.05.2015год. избрания за длъжността административен 
ръководител на Районен съд гр.Лом  - Соня Камарашка е встъпила в длъжност. Към 
31.12.2015г. са заети 7 магистратски щата. 

 До 30.06.2015год. в Районен съд гр.Лом са правораздавали 6 съдии, разпределени, 
както следва: в наказателна колегия – 4 - ма съдии и в гражданска колегия – 2 – ма 
съдии. От 01.07.2015год. след решение на общото събрание на съдиите в Районен съд 
гр.Лом е отпаднало делението на наказателна и гражданска колегия, като вече са 
правораздавали 7 съдии, предвид увеличения брой постъпили през отчетния период 
граждански дела.  

          На общо събрание на съдиите в Районен съд гр.Лом от 08.06.2015год. е определен 
персоналния състав на комисията по професионална етика в Районен съд гр.Лом, като 
помощен орган на постоянната комисия „Професионална етика и превенция на 
корупцията” на ВСС, на осн. чл.5,ал.1 във вр. с чл.2 от Правилата за формирането, 
организацията и дейността на комисиите по професионална етика в органите на 
съдебната власт приети с Решение на ВСС по протокол №26/19.06.2014год. 

 В Районен съд гр.Лом по щат работят двама съдебни изпълнители, като един от 
тях е ръководител служба – Емилия Страхилова. До 01.03.2015год. щата е бил зает, след 
което в съдебно – изпълнителната служба е работила само съдия изпълнител Емилия 
Страхилова, тъй като ДСИ Стефан Нинов е променил мястото си на работа в РС 
гр.Видин. При отсъствие на съдия-изпълнителя Емилия Страхилова със заповед на 
Председателя на Районен съд гр.Лом, на основание чл.264,ал.4 от ЗСВ е определян 
съдия от Районен съд гр.Лом да изпълнява функциите на съдия – изпълнителя, а именно 
съдия С. Камарашка, Б. Иванова и Б. Александрова. 

 През отчетния период до Министъра на правосъдието са изготвяни общо 3бр. 
предложения по реда на чл.68,ал.1,т.4 от КТ, с оглед назначаване на държавен съдебен 
изпълнител до провеждане на конкурс, предвид натовареността в съдебно – 
изпълнителната служба. В тази връзка от Районен съд гр.Лом е провеждана и процедура 
по набиране на документи за провеждане на подбор и временно назначаване на ДСИ, 
съгласно действащи вътрешни правила в МП. От страна на МП е сключен трудов договор 
от 19.12.2015год. на осн. чл.68,ал.1,т.4 от КТ във вр. с чл.278 от ЗСВ до провеждане на 
конкурс с Александър Димитров Александров от гр.Монтана, встъпил в длъжност на 
19.12.2015год. и излязъл в болничен до края на отчетната година. 

           В Районен съд гр.Лом по щат има 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. През отчетния период до 
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Министъра на правосъдието са изготвяни общо 2бр. становища, ведно с постъпили 
молби от кандидати за заемане на длъжността съдия по вписванията по реда на 
чл.68,ал.1,т.4 от КТ, с оглед назначаване на съдия по вписванията до провеждане на 
конкурс, на свободната щатна бройка. 

 
 

          В Районен съд-Лом през 2015 година са новообразувани общо 3027 броя 
дела от всички видове, от които 651 броя наказателин дела и 2376 бр. 
граждански дела. 

През 2015 година делата за разглеждане в Ломски районен съд са 3278 

броя, от тях 713 наказателни дела  и 2565 броя граждански дела.   

За сравнение : 

години За разглеждане       НаказателниНаказате                         Граждански 
2014 г.  2 672                               788                                                                  1884 

2013 г. 2510                                    890                            1620 
   
   

 
Брой свършени всичко дела за отчетната 2015година 

През отчетната 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. 

През 2014г. в Районен съд гр.Лом са свършени всичко 2423 дела, от тях 2286 дела 
са в срок до 3 месеца или 94% от делата. 

От наказателните дела са свършени 728 дела, като от тях до 3 месеца са 
свършени 685 дела или 94% от делата. Със съдебен акт по същество са решени 561 
дела и са останали висящи в края на периода 60 дела, като са обжалвани и протестирани 
157 дела. 

От гражданските дела са свършени 1695 дела, като от тях до 3 месеца са 
свършени 1601 дела или 94% от делата. Със съдебен акт по същество са решени 1603 
дела и са останали висящи в края на периода 189 дела, като са обжалвани и 
протестирани 80 дела. 

През 2013г. в Районен съд гр.Лом са свършени всичко 2309 дела, от тях 2205 дела 
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са в срок до 3 месеца или 95% от делата. 

От наказателните дела са свършени 857 дела, като от тях до 3 месеца са 
свършени 813 дела или 95% от делата. Със съдебен акт по същество са решени 642 
дела и са останали висящи в края на периода 33 дела, като са обжалвани и протестирани 
139 дела. 

От гражданските дела са свършени 1452 дела, като от тях до 3 месеца са 
свършени 1392 дела или 96% от делата. Със съдебен акт по същество са решени 1328 
дела и са останали висящи в края на периода 168 дела, като са обжалвани и 
протестирани 90 дела. 

 
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА : 

 

       До 30 юни на отчетната 2015год. в Районен съд гр.Лом е имало гражданска колегия 
от двама съдии, като образуваните заповедни производства по чл.410 и чл.417 от ГПК са 
се разпределяли между всички съдии. При постъпило възражение от длъжниците по 
заповедните производства, образуваните дела по установителен иск по чл.422 във вр. с 
чл.415 от ГПК са се разглеждали от съдия докладчика по заповедното производство. 
След проведен избор на Административен ръководител на Районен съд гр.Лом, считано 
от 01.07.2015год. по решение на общото събрание на съдиите в Районен съд гр.Лом е 
отпаднало делението на наказателна и гражданска колегия, като вече са правораздавали 
7 съдии, които на случаен принцип са разглеждали всички новообразувани граждански 
дела.  

 Постъпили дела 

 През отчетната 2015г. в РС гр.Лом са постъпили общо 2376 граждански дела, в т. ч. 
2 върнати дела от горната инстанция продължаващи под същия номер. 

           През 2014г. в РС гр.Лом са постъпили общо 1716 граждански дела. 

           През 2013г. в РС гр.Лом са постъпили общо 1472 граждански дела. 

 

Висящи в началото на периода и всичко за разглеждане. 

През отчетната 2015г. в РС гр.Лом е имало всичко за разглеждане 2565 граждански 
дела, от тях 189 дела висящи в началото на годината, 2376 общо постъпили през 
отчетната година. 

През отчетната 2014г. в РС гр.Лом е имало всичко за разглеждане 1884 граждански 
дела, от тях 168 дела висящи в началото на годината, 1716 общо постъпили през 
отчетната година. 

През отчетната 2013г. в РС гр.Лом е имало всичко за разглеждане 1620 граждански 
дела, от тях 148 дела висящи в началото на годината, 1472 общо постъпили през 
отчетната година. 
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Срокове за приключване на гражданските 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. 

През отчетната 2014г. са свършени общо 1695 граждански дела от всички видове. 
От тях в 3 – месечен срок са свършени 1601 дела или 94%. Висящи в края на отчетния 
период са общо 189 дела. 

През отчетната 2013г. са свършени общо 1452 граждански дела от всички видове. 
От тях в 3 – месечен срок са свършени 1392 дела или 96%. Висящи в края на отчетния 
период са общо 168 дела. 

От общо свършените 2354 граждански дела през отчетната 2015г., със съдебен акт 
по същество са свършени 2106 дела. През 2014г. от общо 1695 граждански дела, със 
съдебен акт по същество са свършени 1603 дела, а през 2013г. от общо 1452 граждански 
дела, със съдебен акт по същество са свършени 1328 дела. 

      Общо постъпилите в РС Лом граждански дела по видове се разпределят както 
следва: 

       Искове по СК – 127; 

       Облигационни искове – 111; 

       Вещни искове – 19; 

       Делби – 38; 

       Искове по КТ – 115; 

      Финансови начети – 0; 

      Други дела – 292; 
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      Дела по чл. 410 и чл. 417 ГПК – 1664; 

 

Справка по съдии граждански дела за отчетната 2015г. 
 

СЪДИЯ 

постъпил
и дела 
през 

отчетния 
период 

общ брой 
дела за 

разглежда
не  

общо 
свършен

и дела 

решени 
по 

съществ
о 

свършен
и в 3 м. 
 срок 

остана
ли 

несвър
шени 

дела в 
края на 
период

а 

Нина 

Каменова 
296 298 283 263 280 15 

Наталия 

Лозанова 
303 303 285 251 283 18 

Катя 

Цветанова 
351 352 337 317 331 15 

Борислава 

Иванова 
349 353 334 314 328 19 

Албена 

Миронова 
478 583 508 434 458 75 

Боряна 

Александро

ва 

383 460 402 352 353 58 

Соня 

Камарашка 
216 216 205 175 203 11 
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Справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани ГРАЖДАНСКИ и ТЪРГОВСКИ дела на съдиите 
от РАЙОНЕН СЪД гр. JЛом.......................................... през 12 месеца.............................. 2015 г.             

 
/име на районния съд, вкл. СРС/ 

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 
9
б 

9
в 

ОБЩО 48 26 0 6 2 0 0 0 0 0 5 4 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Нина Иванова 
Каменова 

1 
1                                                     

Наталия Николаева 
Лозанова 

1 
                    1                                 

Катя Цветанова 
Младенова 

1 
                                                1     

Борислава Славчева 
Иванова 

2 
1                   1                                 

Албена Георгиева 
Александрова-
Миронова 

19 
12   2               1   3       1                     

Боряна Александрова 
Ангелова 

24 
12   4 2           5 1                                 

Соня Димитрова 
Камарашка 

0 
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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 

20 12 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Н. Каменова    1     1                                                 
Н. Лозанова     0                                                       
К. Цветанова   2 2                                                     
Б. Иванова       2 1   1                                                 
А. Миронова    4 4                                                     

Б. 
Александрова10 5   4               1                                 
С. Камарашка  1     1                                                 
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 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА : 

          До 30 юни на отчетната 2015год. в Районен съд гр.Лом е имало наказателна 
колегия от четирима съдии – Н. Каменова, Н. Лозанова, К. Цветанова и Б. Иванова. Като 
исканията за вземане и изменение на мярка за неотклонение са се разглеждали от 
гражданската колегия – съдия А. Миронова и Б. Александрова. След проведен избор на 
Административен ръководител на Районен съд гр.Лом, считано от 01.07.2015год. по 
решение на общото събрание на съдиите в Районен съд гр.Лом е отпаднало делението 
на наказателна и гражданска колегия, като вече са правораздавали 7 съдии, които на 
случаен принцип са разглеждали всички новообразувани наказателни дела.  

 

Новообразуваните през 2015 година наказателни производства са общо 651 
броя, от които: 

НОХД 160 
АНД 186 
чл.78а НК   20 
НЧХД     6 
НЧД 279  

  
 
През отчетната 2015 година наказателни дела за разглеждане от всички видове  

са общо 713  броя, от които нохдела - общо 191 броя; останали несвършени в края 
на периода са общо 76 броя наказателни производства. 

 
През отчетната 2015 година в Районен съд- Лом са приключени общо 637 

наказателни производства, от които общо 164 броя наказателни общ характер 
дела, от тях в 3-месечен срок 597 броя или 94 %; останали несвършени в края на 
отчетния период  са 27 броя нохдела. 

 
 

През отчетната 2015  година в Районен съд-Лом не са разглеждани дела със 
значим обществен интерес.  

 
През отчетния период са свършени  общо 637 наказателни производства. 
 
 

ВИД НА ДЕЛО СВЪРШЕНИ ОСТАНАЛИ 
НЕСВЪРШЕНИ 

НОХД 164 броя 27 броя 
НЧХД 5 броя 2 броя 
по чл. 78а НК 25 броя 0 
ЧНД 245 броя 3 броя 
НЧД- разпити  35 броя  0 
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АНД 163 броя 44 броя 
   
ОБЩО: 637 броя 76  броя 
 
 

В тримесечен срок са свършени 597  наказателни производства или 94%. 
 
За сравнение: през 2014 година са свършени общо 728 наказателни 

производства, от тях 685 бр. са приключили в 3-месечен срок  или 94%. 
                            през 2013 година са свършени общо 857 наказателни 

производства, от които 813 бр. – в тримесечен срок или 95 %. 
 
От общо свършените през 2015 година 164 бр. наказателни дела от общ 

характер, 69 броя са приключили със съдебен акт по същество.  
 
Общият брой на прекратените наказателни дела е 130 броя, от които 91 

броя са приключили със споразумение. 
 
От прекратените нохдела дела са  върнати на Районна прокуратура-Лом 

за отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения  общо 4 
броя нохдела /от открито съдебно заседание - 3 броя ; от разпоредително 
заседание - 1 брой/. 

 
Несвършените в края на 2015 година нохдела са 27 броя. 
 
 
През отчетната 2015г. са били предадени на съд 202 лица за престъпления от общ 

характер, от които 1 лице е оправдано и са осъдени 193 лица, от тях 13 са непълнолетни.  
На лишаване от свобода до 3 години са били осъдени 125 лица, като за 82 от тях 

съдът е приложил института за условното осъждане по чл.66, ал.1 от НК. На лишаване от 
свобода от 3 до 15 години са били осъдени 2 лица. 53 лица са били осъдени на пробация. 
Глоба е била наложена на 11 лица и 2 други наказания.  

От общо предадените на съд лица по НОХД със съдебно одобрено споразумение 
са били наказани 105 лица или 52 %.  

 
 

През 2015 година в Районен съд - Лом са постановени 1 брой  
оправдателна присъда и 1 брой оправдателно решение по чл. 78А от НК. 

 

 

 

Справка по съдии наказателни дела за отчетната 2015г. 
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СЪДИЯ 

постъпил
и дела 
през 

отчетния 
период 

общ брой 
дела за 

разглежда
не  

общо 
свършен

и дела 

решени 
по 

същество 

свършен
и в 3 м. 
 срок 

останал
и 

несвър
шени 

дела в 
края на 
периода 

Нина 

Каменова 
111 121 107 78 103 14 

Наталия 

Лозанова 
127 143 127 100 124 16 

Катя 

Цветанова 
111 127 121 94 112 6 

Борислава 

Иванова 
133 153 142 116 124 11 

Албена 

Миронова 
48 48 35 30 33 13 

Боряна 

Александро

ва 

51 51 39 34 35 12 

Соня 

Камарашка 
70 70 66 55 66 4 
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Справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани НАКАЗАТЕЛНИТЕ дела на 
съдиите  

от РАЙОНЕН СЪД гр. .....ЛОМ.............. през ..12 месеца........ 2015... г.  

              

/име на 
районн
ия съд, 
вкл. 
СРС/ 

                          

№ 
по 

ред 

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  22 18 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

1. 
Нина Иванова 
Каменова 

2 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. 

Наталия 
Николаева 
Лозанова 

4 
1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

3. 
Катя Цветанова 
Младенова 

8 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. 

Борислава 
Славчева 
Иванова 

7 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. 

Албена Георгиева 
Александрова-
Миронова 

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. 

Боряна 
Александрова 
Ангелова 

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. 
Соня Димитрова 
Камарашка 

1 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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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        

6 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
Каменова       1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
Лозанова       1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
Цветанова     1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
Иванова         1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
Миронова      1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
Александрова1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
Камарашка    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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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 

69 56 9 1 3 0 0 2 2 0 0 0 0 0 
Каменова                15 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Лозанова                 21 18 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
Цветанова              16 12 2 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
Иванова                  14 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Миронова                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Александрова          0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Камарашка               3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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БЕРКОВСКИ РАЙОНЕН СЪД: 
 
 

Утвърдената щатна численост на Районен съд – гр. Берковица към 31.12.2015 
год. е 4 съдии, от които един административен ръководител-председател на съда. 
Съдът разполага с един щат за държавен съдебен изпълнител, както и с един щат за 
съдия по вписвания. 

 Ръководството на съда се осъществява от Административен ръководител - 
председател на Районен съд Берковица съдия Юлита Георгиева. 

В щатното разписание на съда са записани Юлита Георгиева– Председател, 
съдии- Десислава Цветкова, Калин Тодоров и Елеонора Филипова, Мариела 
Маркова – държавен съдебен изпълнител и Юлия Петрова – съдия по вписванията.  

 
 

През годината съдът осъществяваше своята дейност в непълен съдийски 
състав. 

 Считано от 16.06.2014год. със Заповед №К - 50 от 13.06.2014 год. на 
Председателя на Окръжен съд –Монтана съдия Десислава Цветкова беше 
командирована в Районен съд-Монтана. Командировката й беше продължена и след 
01.01.2015 г., съгл заповед № К-92 от 18.12.2014 . 

Съдия Калин Тодоров също беше командирован в Районен съд-Монтана със 
Заповед №К - 68 от 18.09.2014 год. на и.ф. Председател на Окръжен съд - Монтана, 
считано от 01.10.2014 год., като и неговата командировка беше продължена и след 
01.01.2015 г., съгл. заповед № К-93 от 18.12.2014. 

Командироването на двамата магистрати през цялата 2015 г. наложи да бъдат 
предприети промени в правораздавателната структура на съда.В съда останаха да 
работят един наказателен и един граждански състав 

Командироването на съдия Цветкова и съдия Тодоров доведе до 
необходимостта от промени по отношение разпределението на делата. Така, 
понастоящем съдия Георгиева, която е и административен ръководител разглежда 
преимуществено наказателни дела, като на същата е определена и 25% натовареност 
за частни граждански дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК. Съдия Елеонора Филипова 
разглежда преимуществено граждански дела, като й е определена и 10% 
натовареност за НОХД, без НОХД със значим обществен интерес, както и 10% 
натовареност за НЧХД, АНД и ЧНД. Натовареността на съдиите се анализира 
периодично и се променя в зависимост от постъплението на делата през годината и с 
оглед на постигането на равномерна натовареност.  

 

 
Общият брой на делата за разглеждане, постъпилите през отчетната 2015 г. и 

останалите несвършени дела към 01.01. на съответната година са посочени подробно 
в отразените по-долу таблици: 

 
 

Граждански дела 
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 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 
2015 г. 68 7, 67% 818 886 
2014 г. 69 9, 91% 627 696 
2013 г. 63 8, 91% 644 707 
2012 г. 63 8, 14% 711 774 
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Наказателни дела 
 
 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 
2015 г. 29 7, 34% 366 395 
2014 г. 50 10% 450 500 
2013 г. 52 9, 34% 505 557 
2012 г. 51 7, 68% 613 664 
 
ОБЩО дела 
 
 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 
2015 г. 97 7, 57% 1184 1281 
2014 г. 119 9, 95% 1077 1196 
2013 г. 115 9, 10% 1149 1264 
2012 г. 114 7, 93% 1324 1438 

 
 
Броят на свършените дела през отчетната 2015 г. и средната 

продължителност на тяхното разглеждане са посочени подробно в следните 
таблици: 

 
 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 Свършени дела свършени в 3 мес. срок 

 ОБЩО решени по 
същество % прекратени брой % 

2015 г. 818 749 92% 69 755 92% 

2014 г. 628 571 91% 57 590 94% 

2013 г. 638 588 92% 50 609 95% 

2012 г. 711 649 91% 62 676 95% 

 
 
 
 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 
Свършени дела свършени в 3 мес. срок 

 

ОБЩО решени по 
същество % прекратени брой % 

 

347 285 82% 62 300 86%  

470 409 87% 61 434 92%  

507 436 86% 71 478 94%  

612 557 91% 55 563 92%  
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ОБЩО ДЕЛА 

 Свършени дела свършени в 3 мес. срок 

 ОБЩО решени по 
същество % прекратени брой % 

2015 г. 1165 1034 89% 131 1055 91% 

2014 г. 1098 980 89% 118 1024 93% 

2013 г. 1145 1024 89% 121 1087 95% 

2012 г. 1323 1206 91% 117 1239 94% 

 
 
 

Граждански дела: 

Към 1 януари 2015г. в Районен съд – Берковица са останали за 
разглеждане от предходната 2014 година 68 граждански дела. 

           

         Общият брой на постъпилите граждански дела, техните отделни видове и 
разликите в постъпленията  през последните четири години, са посочени нагледно в 
следната таблица: 
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ИСКОВЕ ПО СК 
71 17 54 11 43 -4 47 

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ 
49 13 36 -5 41 4 37 

ВЕЩНИ ИСКОВЕ 
16 -16 32 13 19 -3 22 

ДЕЛБИ 
12 -3 15 -7 22 6 16 

ИСКОВЕ ПО КТ 
10 -7 17 2 15 -4 19 

ФИНАНСОВИ НАЧЕТИ 
0 0 0 0 0 0 0 

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
37  44  65  79 
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ОБЩО ГД: 
195 -3 198 -7 205 -15 220 

 

ДЕЛА ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН ХАРАКТЕР 
6 1 5 -5 10 2 8 

 

Други ЧГД 65 17 48 -12 60 15 45 

Дела по чл.410 и чл. 417 ГПК и Закона за кредитн.и-ии 552 176 376 7 369 -69 438 

ОБЩО ЧГД: 617 193 424 -5 429 -54 483 

 

ВСИЧКО:   818 191 627 -17 644 -67 711 

 
 
 

 
          Пълна информация относно висящите граждански дела за 2015 г., 
свършените през същата година граждански дела и срочността на 
производствата се съдържа в таблицата по-долу: 
 

ВИДОВЕ ГРАЖДАНСКИ 
СПОРОВЕ 

об
щ

о 
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ст
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и 
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%
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 с
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го

дб
а 

по
 д
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ги

 п
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чи
ни

 

ИСКОВЕ ПО СК 71 78 67 45 7 3 3 9 62 93% 11 5 

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ 49 59 41 18 3 10  10 20 49% 18 6 

ВЕЩНИ ИСКОВЕ 16 31 20 9 1 4  6 7 35% 11 14 
ДЕЛБИ 12 33 17 7  1 4 5  0% 16 6 
ИСКОВЕ ПО КТ 10 15 10 6 1 3   8 80% 5 9 
ФИНАНСОВИ НАЧЕТИ 0 0 0        0  
ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ 
ДЕЛА 37 46 45 36 1 2 0 6 42 93% 7 2 

ОБЩО ГРАЖДАНСКИ 
ДЕЛА 195 262 200 121 13 23 7 36 139 70% 68 42 

                          
ДЕЛА ОТ 
АДМИНИСТРАТИВЕН 
ХАРАКТЕР 

6 6 6   3  3 5 83% 0 3 

   в т.ч. по ЗУТ 0 0 0        0  
                          

Други ЧГД 65 65 59 51 4 0 0 4 58 98%   
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Дела по чл.410 и чл. 417 ГПК 
и Закона за кредитн.и-ии 552 553 553 527 3 4  19 553 100% 0 4 

ОБЩО ЧГД: 617 618 612 578 7 4 0 23 611 100% 0 4 

ВСИЧКО ГРАЖДАНСКИ 
ДЕЛА 818 886 818 699 20 30 7 62 755 92% 68 49 

 
 

Преобладаващата част от гражданските дела са приключили с 
постановяване на съдебен акт по същество – 749 дела, представляващи 92, 30 % 
от общия брой на свършените граждански дела /при 90.20 % за 2014 г. и при 90, 20 
% за 2013година/ . 

 
Броят на останалите несвършени в края на отчетния период граждански 

производства е общо 68 бр.- делбени дела и такива, постъпили в края на отчетния 
период. 

 

Наказателни дела: 

 

Към 1 януари 2015 г. в Районен съд – Берковица са останали за разглеждане от 
предходната 2014 година 29 наказателни дела, от които 12 нохдела. 

 
Постъпилите наказателни дела – общо и по видове за последните години са 

посочени в следната таблица: 
 
Постъпление на наказателни дела за периода 2012 г. – 2015 г. 

НЯКОИ ВИДОВЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО НК  

по
ст

ъп
ил

и 
де

ла
 2

01
5 

г.
 

из
м

ен
ен

ие
 

по
ст

ъп
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и 
де

ла
 2

01
4 
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ие
 

по
ст
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и 
де

ла
 2

01
3 

г.
 

из
м

ен
ен

ие
 

по
ст

ъп
ил

и 
де

ла
 2

01
2 

г.
 

Гл. ІІ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА 6 -2  8 1  7 3  4 
Гл.ІІІ ПРЕСТ. П-В ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ 0 -1  1 -2  3 3  0 
ГЛ. ІV П-Я П-В БРАКА, СЕМЕЙСТВ. И МЛАДЕЖТА 8 1  7 0  7 2  5 
Гл. V ПРЕСТЪПЛЕНИЯ П-В СОБСТВЕНОСТТА 22 -3  25 -17  42 12  30 
Гл. VІ ПРЕСТЪПЛ. ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО 10 -13  23 0  23 -13  36 
Гл. VІІ П-Я П-В ФИН., ДАН. И ОСИГ.СИСТЕМИ 0 0  0 -3  3 2  1 
ГЛ. VІІІ П-Я ПРОТИВ Д-ТА НА Д.ОРГ. И ОБЩ. О-
ИИ 3 1  2 -5  7 1  6 
Гл.ІХ ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 2 1  1 0  1 -3  4 
Гл. Х П-Я ПРОТИВ РЕДА И ОБЩ. СПОКОЙСТВИЕ 1 -3  4 2  2 -1  3 



 87 

Гл. ХІ ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 42 -4  46 -1  47 1  46 

ВСИЧКО НОХД: 94 -23  117 -25  142 7  135 
НЧХД 10 3  7 -5  12 2  10 
чл. 78 а НК 9 -5  14 -9  23 -14  37 
ЗБППМН 0 -1  1 -6  7 4  3 
Давност и амнистии - чл.80-84 от НК 0 0  0 0  0 0  0 
Реабилитации чл. 85-88а от НК 1 -1  2 1  1 -4  5 
Принудителни мед.мерки от ЗЗ и чл. 89 от НК 9 2  7 -5  12 1  11 
Комулации - чл. 23, 25 и 27 НК 6 -10  16 15  1 -4  5 
НЧД от досъдебното производство 77 31  46 -5  51 -12  63 
Други престъпления  20 17  3 -2  5 -4  9 

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА – ОБЩО 140 -97  237 -14  251 -84  335 

ОБЩО ПОСТЪПИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА  366 -84 450 -55 505 -108 613 
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През отчетната 2015 г. са разгледани и свършени следните наказателни дела: 
 

Разгледани и свършени НД през 2015 г. 

НЯКОИ ВИДОВЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО НК  
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.3
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Гл. ІІ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
ЛИЧНОСТТА 

1 6 7 7 4 3 2 3 43% 1 0 

Гл.ІІІ ПРЕСТ. П-В ПРАВАТА НА 
ГРАЖДАНИТЕ 

 0 0 0       0 

ГЛ. ІV П-Я П-В БРАКА, СЕМЕЙСТВ. И 
МЛАДЕЖТА 

 8 8 5 4 1 1 5 100%  3 

Гл. V ПРЕСТЪПЛЕНИЯ П-В 
СОБСТВЕНОСТТА 

4 22 26 21 16 5 3 17 81% 4 5 

Гл. VІ ПРЕСТЪПЛ. ПРОТИВ 
СТОПАНСТВОТО 

1 10 11 10 5 5 5 10 100%  1 

Гл. VІІ П-Я П-В ФИН., ДАН. И 
ОСИГ.СИСТЕМИ 

 0 0 0       0 

ГЛ. VІІІ П-Я ПРОТИВ Д-ТА НА Д.ОРГ. И 
ОБЩ. О-ИИ 

 3 3 3 3   3 100%  0 

Гл.ІХ ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ  2 2 2  2 1 2 100%  0 
Гл. Х П-Я ПРОТИВ РЕДА И ОБЩ. 
СПОКОЙСТВИЕ 

1 1 2 2 1 1 1 1 50% 1 0 

Гл. ХІ ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 5 42 47 43 19 24 24 42 98% 2 4 

ВСИЧКО НОХД от ш.0200 до ш.1300 12 94 106 93 52 41 37 83 89% 8 13 

НЧХД 2 10 12 8 4 4  3 38% 3 4 

чл. 78 а НК 2 9 11 11 11   11 100% 1 0 

Реабилитации чл. 85-88а от НК  1 1 1 1   1 100%  0 
Принудителни мед.мерки от ЗЗ и чл. 89 от 
НК 

 9 9 8 3 5  8 100%  1 

Кумулации - чл. 23, 25 и 27 НК 2 6 8 7 5 2  7 100% 2 1 

НЧД от досъдебното производство  77 77 76 71 5  76 100% 6 1 

Други ЧНД  20 20 20 20   20 100%  0 

Общо ЧНД /ш.1430 до ш.1490/ 2 113 115 112 100 12 0 112 100% 8 3 
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АНД 11 140 151 123 52 16 50 5 91 74% 28 
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ОБЩО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 
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29 366 395 347 285 62 300 86% 48 
 
 
 
През годината съдът е свършил 224 наказателни дела от всички видове/ 

без АНД/. 
 
Броят на останалите несвършени в края на отчетния период наказателни 

производства е 20 бр. /при 50 за 2013г., при 30 дела за 2014 г./. Част от тях са 
образувани през м. декември 2015 г., поради което не е било възможно да 
приключат до края на годината. 

 
 

Преобладаващата част от делата са приключили с постановяване на съдебен 
акт по същество – 285 наказателни дела, представляващи 82.00 % от общия брой на 
свършените наказателни дела /при 87, 00 % за 2014г., при 86, 00 % за 2013г./.  

 
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. % 

2015 г. 395 347 300 86% 48 

2014 г. 500 470 434 92% 30 

2013 г. 557 507 478 94% 50 

2012 г. 664 612 563 92% 52 

 
 

Наказателни дела от общ характер: 

През отчетния период са образувани 94 наказателни дела от общ характер 
/при 117 за 2014 г., при 142 за 2013г./, които заедно с останалите несвършени от 
предходния период 12 бр. НДОХ дават броя на висящите през 2015 г. - 106 
НОХД.  

Свършените през периода наказателни дела от общ характер са 93, 
съставляващи 89.00 % от общия брой (при 116 бр. за 2014г. или 89.92%, при 151 бр. 
за 2013г. или 92.64 %, ). 
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Останали несвършени в края на отчетния период са 13 НОХД.  
 
От приключените 93 наказателни дела от общ характер, по 52 дела са 

постановени присъди, а 41 дела са прекратени / 37 бр. дела по споразумение 4 бр. 
прекратени на друго основание/. 

 
През отчетния период в РС – Берковица не са  разглеждани дела със значим 

обществен интерес . 
 
През отчетния период са влезли в сила 89 съдебни акта по НДОХ - присъди и 

споразумения / 84 – осъдителни и 5 оправдателни/. 
 
Съдените лица през 2015 г. по наказателните дела от общ характер са 113, от 

които 7 лица са оправдани, 103 лица са осъдени. 3 лица са признати за виновни, като 
не им е наложено наказание. 

 
На 66 от осъдените лица е наложено наказание лишаване от свобода за срок до 

3 години, като на 49 от тях съдът е отложил изпълнението на наложеното наказание 
по реда на чл.66 от НК.  

На 32 лица е наложено наказание „пробация”; 3 лица са наказани с глоба, а на 
2 лица – наказание „обществено порицание”. 

Със споразумение по чл.382-384 НК са осъдени 40 лица.  
 
 
Съдия ГЕОРГИЕВА, през отчетната 2015год. е давала дежурства. Във връзка 

с командироването на съдия Десислава Цветкова и съдия Калин Тодоров в Районен 
съд Монтана, както и съгласно дадените указания с Решение на ВСС по Протокол 
№22 от 13.06.2014 год. за натовареността на административните ръководители, на 
съдия Георгиева е заложена максимална натовареност.  

През годината са й разпределени 427 дела, както следва:  
� 272 наказателни дела, от които 75 НДОХ, 8 НДЧХ, 57 частни наказателни 

дела, 125 административно-наказателни дела, образувани по жалби срещу 
наказателни постановления, 7 дела по чл.78а от НК; 

� 155 граждански дела – 1 административно гражданско дело, 29 частни 
граждански дела и 125 ЧГД по чл. 410 и чл. 417 от ГПК. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Разгледани и свършени дела и натовареност на съдия ГЕОРГИЕВА 
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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 

20
15

 г
. граждански 

дела 
155 147 8 155 100% 

37, 58 33, 83 

наказателни 
дела 

296 204 47 211 84% 

20
14

 г
. граждански 

дела 
5 2 3 5 100% 

19, 83 17, 83 
наказателни 
дела 

233 176 33 196 94% 

20
13

 г
. граждански 

дела 
1 1 0 1 100% 

18, 42 16, 08 
наказателни 
дела 

220 161 31 173 90% 

20
12

 г
. граждански 

дела 
3 3 0 3 100% 

22, 50 20, 17 
наказателни 
дела 

267 208 31 200 84% 

 

Видно от таблицата по-горе през годината се наблюдава значително 
повишение на натовареността на съдия Георгиева – тя е близо два пъти по-висока, в 
сравнение с предходната година. Този факт се дължи на увеличеното постъпление 
на дела през годината, а така също и на заложената по-висока натовареност при 
разпределението на делата, в резултат от командироването на съдиите Цветкова и 
Тодоров. 

 
Постъпили жалби срещу съдебни актове - ГЕОРГИЕВА 

година/ 
брой 

срещу 
решения 

срещу 
определения 

срещу 
присъди 

срещу 
разпорежда

ния 

с/у ЗИ по 
ЧГД ОБЩО 

2015 г. 38 6 6 1 0 51 

2014 г. 28 3 10 0 0 41 

2013 г. 52 2 3 0 0 57 

2012 г. 
27 0 9 0 0 36 

 
Върнати от обжалване актове на съдия ГЕОРГИЕВА 

година/брой ОБЩО: потвърдени % отменени % изменени % 

2015 г. 49 31 63% 16 33% 2 4% 

2014 г. 45 31 69% 11 24% 3 7% 
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2013 г. 51 33 65% 18 35% 0 0% 

2012 г. 34 21 62% 9 26% 4 12% 

 
През отчетния период са постъпили 51 жалби срещу актове, постановени от 

съдия Георгиева, от които 38 са срещу решения, 6 са срещу присъди, 6 срещу 
определения и 1 срещу разпореждане. 

 За сравнение, през 2014 г. са постъпили 41 жалби срещу актове, постановени 
от съдия Георгиева, от които 28 са срещу решения, 10 са срещу присъди и 3 срещу 
определения . 

 
През годината от по-горна инстанция са се върнали 49 наказателни дела, 

актовете по които са били постановени от съдия Георгиева и са били обжалвани – 46 
решения и 3 определения . От тях 31 акта са потвърдени (63 % от актовете по 
върнатите дела) – 28 решения и 3 определения, 16 решения са отменени и 2 решения 
са изменени. 

За сравнение, през 2014 г. от по-горна инстанция са се върнали 45 дела. От тях 
31 акта са потвърдени (69 % от актовете по върнатите дела), 11 акта са отменени и 3 
акта са изменени. 

 
 
 
Съдия ФИЛИПОВА през 2015 г. са разпределени 757 дела, както следва: 
� 663 граждански, в т.ч. 119 граждански дела, 23 дела по чл. 310 от ГПК, 5 

административни дела, 22 частни граждански дела, 427 ЧГД по чл. 410 и чл. 417 от 
ГПК, 18 дела от и срещу търговци и 49 други дела; 

� 94 наказателни дела, от които: 19 НОХД, 2 НЧХД, 2 дела по чл. 78а от 
НК, 56 ЧНД и 15 АНД. 

Разгледани и свършени дела и натовареност на съдия ФИЛИПОВА 

Г
од

ин
а 

вид дело/ 
показател 

общо 
разгледа
ни дела 

общо свършени 
дела свършени 

в 3-
месечен 

срок 

% 

ср. 
натовареност 

на база 
разгледани 

дела 

ср. 
натовареност 

на база 
свършени 

дела 

решени 
по 

съществ
о 

прекрате
ни 

20
15

 г
. граждански 

дела 728 599 61 600 91% 
68, 92 63, 00 

наказателни 
дела 99 81 15 89 93% 

20
14

 г
. граждански 

дела 438 332 42 351 94% 
43, 17 37, 42 

наказателни 
дела 80 64 11 61 81% 

20
13

 г
. граждански 

дела 348 285 22 292 95% 
30, 42 27, 00 

наказателни 
дела 17 15 2 17 100% 
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20
12

 г
. граждански 

дела 397 334 30 336 92% 
36, 33 33, 58 

наказателни 
дела 39 38 1 39 100% 

 
Видно от таблицата по-горе през годината се наблюдава значително 

повишение на натовареността на съдия Филипова – тя е с близо 60% по-висока, в 
сравнение с предходната година. Този факт се дължи на увеличеното постъпление 
на дела през годината и по-малкия брой реално работещи в съда магистрати, поради 
командироването на съдиите Цветкова и Тодоров. 

 
Постъпили жалби срещу съдебни актове - ФИЛИПОВА 

година/брой срещу 
решения 

срещу 
определения 

срещу 
присъди 

срещу 
разпореждани

я 

с/у ЗИ по 
ЧГД ОБЩО 

2015 г. 37 13 0 3 0 53 

2014 г. 37 7 1 5 1 51 

2013 г. 26 8 1 13 0 48 
2012 г. 22 7 1 5 0 35 
 

Върнати от обжалване актове на съдия ФИЛИПОВА 

година/брой ОБЩО: потвърдени % отменени % изменени % 

2015 г. 50 34 68% 10 20% 6 12% 

2014 г. 43 31 72% 6 14% 6 14% 

2013 г. 43 24 56% 15 35% 4 9% 

2012 г. 35 23 66% 5 14% 7 20% 

 
През отчетния период са постъпили 53 жалби срещу актове, постановени от 

съдия Филипова, от които 37 са срещу решения (32 по граждански и 5 по 
наказателни дела), 13 са срещу определения (7 по граждански и 6 по наказателни 
дела) и 3 срещу разпореждания по граждански дела. 

За сравнение, през 2014 г. са постъпили 51 жалби срещу актове, постановени 
от съдия Филипова, от които 37 са срещу решения (32 по граждански и 5 по 
наказателни дела), 7 са срещу определения (4 по граждански и 3 по наказателни 
дела), 5 срещу разпореждания по граждански дела, 1 срещу заповед за изпълнение 
по ЧГр.Д и 1 протест срещу присъда. 

През годината от по-горна инстанция са се върнали 50 дела, актовете по които 
са били обжалвани, както следва: 

� 34 акта по граждански дела – 25 решения и 9 определения. От тях 22 акта 
са потвърдени (65% от върнатите актове по граждански дела) – 17 решения и 5 
определения, 6 акта са отменени (2 решения и 4 определения), 1 решение е отменено 
по обективни причини и 5 решения са изменени. 
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� 16 акта по наказателни дела – 11 решения и 5 определения. От тях 12 акта 
са потвърдени (75% от върнатите актове по наказателни дела) – 7 решения и 5 
определения, 3 решения са отменени и 1 решение е изменено.  

През 2014 г. от по-горна инстанция са се върнали 48 дела, актовете по които са 
били обжалвани (45 граждански дела и 3 наказателни дела). От тях 31 акта са 
потвърдени, което представлява 64,58% (при 55,81% за 2013г.) от актовете по 
върнатите дела. От обжалваните и върнати 32 решения по граждански дела 22 са 
потвърдени (68,75%); 4 са отменени и 6 са частично отменени. Върнатите 
наказателни актове са определения и от тях 1 е потвърдено и 2 са отменени. 

 
 
Поради командироването им в РС – Монтана през целия отчетен период, на 

съдиите Цветкова и Тодоров не са разпределяни дела. Съдия Цветкова не е 
разглеждала дела през годината, а съдия Тодоров е разгледал и приключил три 
граждански дела, останали несвършени към 31.12.2014г. 

През годината са постъпили 7 жалби срещу съдебни актове, постановени от 
съдия Тодоров (5 срещу решения, 1 срещу разпореждане и 1 срещу определение), 
както и 2 жалби срещу съдебни актове, постановени от съдия Цветкова – 1 срещу 
присъда и 1 срещу определение. 

През 2015 г. от по горна инстанция са се върнали 15 дела, актовете по които са 
били постановени от съдия Тодоров и са били обжалвани – 10 решения и 2 
определения по граждански дела, както и 3 решения по наказателни дела. От тях 11 
акта са потвърдени (73% от всички върнати актове) - 7 решения и 1 определение по 
граждански дела и 3 решения по наказателни дела, 2 акта са отменени – 1 решение и 
1 определение по граждански дела, както и 2 решения по граждански дела са 
изменени. 

За сравнение, през 2014г. от по-горна инстанция са се върнали 32 дела, 
актовете по които са били обжалвани - 27 граждански дела и 5 наказателни дела. От 
тях 20 акта са потвърдени, което представлява 62,5% от всички върнати актове. От 
обжалваните и върнати 19 решения по граждански дела, 13 са потвърдени (68,42%), 
4 са отменени и 2 са частично изменени. Върнатите актове по наказателни дела са 2 
решения и 3 определения. От върнатите решения по наказателни дела 1 е 
потвърдено и 1 е отменено. 

 
 
През 2015 г. от по-горна инстанция са се върнали 2 решения по наказателни 

дела, актовете на които са били постановени от съдия Цветкова и са били 
обжалвани. От тях 1 е потвърдено и 1 отменено. 

За сравнение, през 2014 г. от по-горна инстанция са се върнали 42 дела, 
актовете по които са били обжалвани. От тях 35 са потвърдени (83 % от общия брой 
на върнатите дела), 5 са отменени и 2 са изменени.  
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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 2015 година общият брой на новообразуваните дела  в сравнение с 2014 

и 2013 години се е увеличил и в трите районни съдилища.  
 

Останалите несвършени в края на 2015 година дела са значително по-
малко на брой в сравнение с 2014 г. и 2013 г. единствено в Районен съд 
Монтана. В Районен съд Лом останалите несвършени през 2015 г. дела трайно се 
увеличават в сравнение с предходните две години. В Районен съд Берковица 
останалите несвършени през 2015 г. дела са повече от тези, останали в края на 
2014 г. и незначително по-малко в сравнение с тези, останали в края на 2013 г. 

 
 
Общата  действителна натовареност  по брой на дела за разглеждане в 

Районен съд Монтана през 2015 г. е намалена в сравнение с тази за 2014 г. и е 
по-висока в сравнение с 2013 г. В Районните съдилища в Лом и Берковица 
общата действителна натовареност е увеличена в сравнение с предходните две 
години. В Лом увеличението е въпреки новооткрития един съдийски щат. В 
Берковица тази натовареност е увеличена с почти 23 % в сравнение с 2014 г. и 
с почти 27 % в сравнение с 2013 г. Драстичното уверичение на общата 
действителна натовареност по брой дела за разглеждане в този съд се дължи на 
увеличеното постъпление на дела за 2015 г. и на заетия наполовина съдийски щат. 

 
Общата действителна натовареност по брой свършени дела през 2015 

година е увеличена и в трите районни съдилища, като най-осезателно 
увеличението е при РС Берковица. 

 
Бързината на правораздаването, отчетена чрез процента на свършените в 

тримесечен срок дела, в Районните съдилища Монтана и Лом е подобрена в 
сравнение с 2014 г. и е достигнтала нивото на 2013 г. / в МРС през 2013 г. 93 % 
от делата са приключили в срок от 3 м., а през 2014 г. – 91%; в ЛРС през 2013 г. 95 
% от делата са приключили в срок от 3 м., а през 2014 г. – 94%/. В РС Берковица 
срочността намалява през последните три години : от 95 % през 2013 г., на 93 % 
през 2014 г. и на 91 % през 2015 г. Това намаление при РС Берковица не следва да 
се отчита като недостатък на работещите там съдии, тъй като щатът е бил зает на 
половина и въпреки това е достигнат процент на свършените своевременно дела 
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над 90 %. Следва да се отбележи положително и факта, че срочността при РС 
Монтана е увеличена през 2015 г., въпреки множеството забавени дела от 
освободения по дисциплинарен ред съдия от този съд, което наложи същите да 
бъдат преразпределени и приключени от всички съдии. 

 
 

      Горното 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.   

      Следователно, общият извод  е,  че при непрекъснато увеличаващия се брой на 
постъпилите дела , респ. дела за разглеждане в районните съдилища, бързината на 
правораздаването е изключително висока. Същата, изведена от броя на 
приключените  в тримесечен срок производства за 2015 година е следната : 
93% за РС-Монтана; 95% за ЛРС и 91% от БРС. 

За  сравнение :  за 2014 година : 91% за РС-Монтана; 94% за ЛРС и 93% от 
БРС /за сравнение : за 2013 година  : 93% за РС-Монтана; 95%- за Ломски районен 
съд, 95 % - за Берковски районен съд. 

 
Като положителна оценка за работата и на трите съдилища следва да се 

отбележи отпадането на една от 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, 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 намален в сравнение с 
2014 и 2013 години единствено в РС Монтана. В Ломски районен съд и в Районния съд 
в гр. Берковица броят на новобразуваните граждански дела е увеличен значително в 
сравнение с 2014 и 2013  година. В РС Монтана общият брой новообразувани 
граждански дела е увеличен сериозно в сравнение с 2013 г., но все пак е по-малък в 
сравнение с 2014 година. 

 
Броят на постъпилите дела , разглеждани по общия исков ред,  е увеличен в 

сравнение с постъпленията през 2014 г. и 2013 година единствено в РС Лом. В РС 
Монтана този брой е по-голям от 2014 г., но по-малък в сръвнение с 2013 г. В РС 
Берковица този брой е намален в сравнение с 2014 г., но е по-голям в сравнение с 
2013 г.  

 
Показателят „бързина на гражданското правораздаване” по 

първоинстанционни граждански дела /искови производства/, разглеждани по 
общия ред, е най-добър в Районен съд-Монтана, където 82 % от свършените дела 
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от този вид са приключени в тримесечен срок. Подобен е този показател за 2015 г. 
в РС Лом – 69% в сравнение с 2014 г. / 63%/, но е по-нисък от срочността за 2013 
г. – 75 %. В РС Берковица показателят за бързина на правораздаването по 
граждански / искови/ производства прогресивно намалява: 83% за 2013 г.; 77% за 
2014 г. и 58 % за 2015 г. 

 
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,   което  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 Берковица е обясним с 
постоянното увеличение на постъпленията от този вид дела и работата само на двама 
съдии по тях при щат от четирима съдии. Другите двама съдии са командировани в 
РС Монтана поради недостиг на съдии в този съд и поради съществуващите 
множество забавани граждански производства от уволнения през годината съдия. 
Като причина за забавяне на гражданското съдопроизводство следва да се отчете и 
общия недостиг на съдии в районните съдилища на съдебния окръг – част от съдиите 
на РС Монтана са командировани и работят в Районен съд София, като един от тях 
вече е спечелил конкурс и предстои встъпването му на постоянно място в СРС. В 
резултат на процедури по чл. 194 от ЗСВ през последните години бяха намалени 
щатовете и на трите  Районни съдилища. 

 
Броят на останалите несвършени в края на отчетния период граждански дела в 

сравнение с 2014 г. и 2013 г.е увеличен в РС Лом; в Берковския районен съд е останало 
несвършено в края на 2015 г. едно гражданско дело по-малко в сравнение с 2013 
година. Броят на останалите несвършени в този съд дела е равен на броя несвършени 
за 2014 г. В РС Монтана е налице драстично намаление на броя останали несвършени 
в края на 2015 г. граждански дела в сравнение с предходните две години. Това се 
дължи на усилената работа на съдиите от гражданското му отделение, както и на 
факта, че всички съдии от този съд поеха преразпределените забавени дела на 
уволнения дисциплинарно техен колега. 

 
 
Общият брой на постъпилите наказателни дела в сравнение с 2014 и 2013 е 

намален в Районните съдилища Лом и Берковица. В РС Монтана новообразуваните 
наказателни дела са се увеличили значително в сравнение с предходните две години, 
като най-съществено е увеличението при ЧНДела. 

 
Наказателните общ характер дела – новообразувани такива - са намалели  

обаче като брой  в трите Районни съдилища в сравнение с  предходните години. 
Тенденцията е трайна и е обяснима с непрекъснато понижаващия се брой 
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досъдебни производства, предадени с мнение за съд и с непрекъснато понижаващия 
се брой внесени в съдилищата обвинителни актове. 

 
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, общоопасни престъпления и 
престъпления  против стопанството.  

 
Свършените в тримесечен срок нохдела  през 2015 година са като процентно 

изражение – 92 % в Районен съд Лом;  91%  в Районен съд Монтана;  89% - в 
Районен съд Берковица.  

 В Ломски районен съд този показател държи високо ниво – над 90 % през 
последните три години: 91 % за 2014 г. и 2013 г. и 92 % за 2015 г. 

В Районен съд-Монтана този показател е  подобрен в сравнение с 2013 година, 
когато е бил 88 % и държи нивото от 91 % за 2014 г. и 2015 г. 

В Берковския районен съд е този показател леко намалява: 89 % за 2015 г.; 90 % 
за 2014 г. и 93 % за 2013 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 защитници на подсъдими не се явяват без основателна 
причина, като по този начин умишлено забавят и препятстват 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 и в 
Лом бройката е намалена, а в Берковица – запазена на нивото от 2014 г. 

В края на 2014 година за останали несвършени нохдела както следва : в РС-
Монтана - 32 бр.; в Ломски районен съд – 30 бр.; в Берковски районен съд - 13 бр. 

В края на 2013 година : РС-Монтана - 38 бр.; Ломски районен съд – 19 бр.; 
Берковски районен съд - 12 броя нохдела. 
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В края на 2015 година  в Районен съд-Монтана са останали несвършени 
общо 22 нохдела; в Ломски районен съд – 27 нохдела; в Берковски районен съд-
13 бр. нохдела. Броят на останалите несвършени нохдела и в трите районни 
съдилища е сравнително малък, като преобладаваща част от делата са 
постъпили в края на отчетния период, което обективно е довело до невъзможност 
да бъдат приключени през 2015 година или се е касаело до обхватни съдебни 
следствия по сложни от фактическа страна казуси. 

 
Положителното при РС Монтана е, че при многото командировани съдии 

от Наказателната му колегия през 2015 г. в Софийските съдилища и при 
работата на съдии от наказателното отделение на този съд и по граждански дела / 
с цел преодоляване забавянето на част от тях поради поведението на освободения 
дисциплинарно съдия от този съд през 2015 г./, броят на останалите висящи в  
края на отчетната година НОХД е намален в сравнение с предходните две 
години. 

Положителното при РС Лом е, че въпреки премахването на 
специализацията на съдиите по гражданска и наказателна материя, броят на 
останалите несвършени в края на 2015 г. НОХДела прогресивно намалява. 

Положителното при РС Берковица е, че въпреки заетия наполовина щат и 
административните задължения на Председателя на този съд, разглеждащ 
предимно наказателни дела, бройката на несвършените в края на 2015 г. не е 
увеличена. 

 
 
През 2015 година общо в районните съдилища са приключили със 

споразумения 329 броя нохдела /РС-Монтана - 202 бр.; ЛРС-90 бр.; БРС-37 бр./. 
 
За сравнение : 
През 2014 година общо в районните съдилища са приключили със споразумения 

379 броя нохдела /РС-Монтана - 222 бр.; ЛРС-125 бр.; БРС-32 бр./. 
През 2013 година общо в районните съдилища са приключили със споразумения 

388 броя нохдела /РС-Монтана - 205 бр.; ЛРС-148 бр.; БРС-35 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. 

 
Прекратени и върнати на досъдебното производство през 2015 година са 

общо 6 нохдела /в РС-Монтана - 2 бр. НОХД;  в Ломски районен съд – 3 бр.; в 
Берковски районен съд – 1 бр./.  
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За сравнение : 
Прекратени и върнати на досъдебното производство през 2014 година са общо 

19 нохдела /в РС-Монтана - 8 бр.НОХД и 1 бр. АНД;  в Ломски районен съд – 6 бр.; в 
Берковски районен съд - 4дела/; през 2013 година са общо 15 нохдела /в РС-Монтана 
- 4 бр.;  в Ломски районен съд – 10 бр.; в Берковски районен съд - 1 дело/.   

 
Горните данни сочат на извод, че през отчетната 2015 година като цяло  броят на 

прекратените и върнати на досъдебното производство дела е намалял драстично 
сравнение с предходните години. Малкият брой на прекратени и върнати на прокурора 
дела сочи на значително подобрената като качество работа на органите на досъдебното 
производство – разследващи полицаи и районни прокурори. Тази тенденция следва да 
бъде запазена  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 като цяло делата са прекратявани и връщани на 

съответния прокурор при наличие на предпоставките, посочени в разпоредбата на 
чл.248, 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. 

 
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 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 трайна положителна 
тенденция на ниска отменяемост и високо качество на работа на районните съдии. 
/Изводите за качеството на постановените от районните съдии съдебни актове се 
съдържат в частта на доклада, касаеща въззивните наказателни и въззивните 
граждански производства в Окръжен съд-Монтана/. 

 
Анализирайки данните от приложените към доклада таблици за работата на 

районните съдилища от съдебния окръг, следва да се отбележи следното : 



 101

 
Действителната натовареност предвид  общия брой дела за разглеждане е 

най-голяма в Районен съд-Берковица – 53,38; натовареността в Монтанския районен 
съд е 42,87, а в Ломския районен съд – 42,57; по брой свършени дела натовареността 
отново е най-висока в Районен съд Берковица, следват – Монтана и Лом. 

По мнение на изготвящия настоящия доклад, необходимо е да се следи тази 
натовареност постоянно и да се реагира своевременно според броя на зааетите в 
отделните съдилища съдии – с цел постигане на относително равномерност на 
натовареността в трите районни съдилища. 

 
 
 

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 

 
 
 
 
2014 година : 
 Общо за 

районните 
съдилища   

РС - 
Монтана 

РС - Лом 
РС - 

Берковица 

Висящи дела 
към 01.01.2014г. 

877 557 201 119 

Постъпили дела 
през годината 

7733 4185 2471 1077 

Всичко дела за 
разглеждане  

8610 4742 2672 1196 

Всичко 
свършени дела 

7724 4203 2423 1098 

Висящи дела 
към 31.12.2014 г. 

886 539 249 98 
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2013 година : 
 Общо за 

районните 
съдилища   

РС - 
Монтана 

РС - Лом 
РС - 

Берковица 

Висящи дела 
към 01.01.2013 г. 

868 501 252 115 

Постъпили дела 
през годината 

7134 3727 2258 1149 

Всичко дела за 
разглеждане  

8002 4228 2510 1264 

Всичко 
свършени дела 

7125 3671 2309 1145 

Висящи дела 
към 31.12.2013 г. 

877 557 201 119 

 
 
 
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. 
За съжаление случая на забавяне  на постановяване на съдебни актове по 
граждански дела от съдия от състава Районен съд-Монтана приключи с 
дисциплинарното му освобождаване от длъжност. 

 
 
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 2015 г. не са констатирани сериозни 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 / вкл. и чрез 
стартиралата ЦСРД от 01.10.2015 г./ 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 
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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”. 

Въпреки констатациите, направени в отчетните доклади за дейността на 
съдилищата за преходни на отчетната години,  и през отчетната 2015 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, което допълнително забавя 
производството като цяло, респективно забавя образуването на въззивното 
производство. 

 

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 2015г. в Съдебно-изпълнителната служба при РС-Монтана са 

работили държавен съдебен изпълнител и ръководител  на СИС Камелия Рангелова 
и държавен съдебен изпълнител Леночка Георгиева. 

От 01.11.2013 г. РС Монтана е регистриран по ЗДДС във връзка с достигнат 
оборот от държавни такси за услугите, предоставяни от ДСИ. 

 
През отчетната 2015 година новообразуваните изпълнителни дела са 413 

броя за сумата 2 408 231 лева.  
 
Приключените  през 2015г.   изпълнителни дела са общо 220 броя за 

сумата 724 438 лева.  
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Останалите несвършени дела в края на отчетния  период изпълнителни 
дела са  общо 2 096 броя с останала за събиране сума в размер на 16 640 979 
лева.   

 
 

Име на ДСИ Постъпили 
дела 

Свършени 
дела 

Събрани 
суми от 

длъжниците 
Камелия Рангелова 203 112 148 884 лева 
Леночка Георгиева 210 108 303 647 лева 

 
 

През отчетната 2015 година са постъпили общо 17 бр. жалби против действия 
на държавните съдебни изпълнители от РС-Монтана, от които по повод на действия 
на ДСИ К.Рангелова  са  постъпили общо 11 броя /резултатите от обжалване са : 9 
бр. потвърдени действия и 2 бр. - отменени/; при обжалване на общо 6 бр. действия 
на ДСИ Л.Георгиева през отчетната 2014г. резултатите са : 5 бр. потвърдени и 1 бр. 
отменено действие / 

 
 

За 2015 година: 
 

Бр. постъпили изп. 
дела  

Бр. съдебни 
изпълнители  

Средномесечно постъпление на 1 ДСИ  на база 12 
месеца 

413 2 17.21 
 
 

 

Бр. свършени изп. 
дела  

Бр. съд 
изпълнители  

Средномесечно свършени на 1 ДСИ на база 12 
месеца  

220 2 9.17 
 

 
 
Останалите несвършени  изпълнителни дела в края на 2015г. са общо 2 096 

броя. 
 

За 2014 година: 
 

Бр. постъпили изп. 
дела  

Бр. съдебни 
изпълнители  

Средномесечно постъпление на 1 ДСИ  на база 12 
месеца 

476 2 19.83 
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Бр. свършени изп. 
дела  

Бр. съд 
изпълнители  

Средномесечно свършени на 1 ДСИ на база 12 
месеца  

482 2 20.08 
 
 

        Останалите несвършени дела в края на отчетния  период изпълнителни   са  
общо 1903 броя . 
 

За 2013 година: 
 

Бр. постъпили 
изп. дела  

Бр. съдебни 
изпълнители  

Средномесечно постъпление на 1 
ДСИ  на база 12 месеца 

467 2 19.46 
   

Бр. свършени 
изп. дела  

Бр. съд 
изпълнители  

Средномесечно свършени на 1 
ДСИ на база 12 месеца  

393 2 16.38 
 

    Останалите несвършени изпълнителни дела в края на отчетния период /2013 
година/ са 1909 броя. 
 

 

 

 
 
 

 

Ломски районен съд: 

 
През отчетната 2015 година в СИС при Ломски районен съд са работили  като 

държавни съдебни изпълнители: ръководител служба - Емилия Страхилова и съдия-
изпълнител Стефан Нинов – последният до 01.03.2015 г., след което е преминал на 
работа в РС Видин . На практика, след горната дата в СИС при ЛРС е работила само 

ДСИ Брой 
постъпили 

дела  

Всичко - 
останали 

несвършени  

Брой 
свършени 

дела 

Брой 
ДСИ - 

по 
ЩАТ 

Брой ДСИ 
- ЗАЕТА 

численост 

Отработе
ни 

човекоме
сеци 

Действителна натовареност 
Към 

постъпили 
дела 

Към всичко - 
постъпили и 

останали 
несвършени 

дела 

Към 
свършените 

дела 

Камелия 
Рангелова 

203 1102 112 1 1 12 16.92 91.83 9.33 

Леночка 
Георгиева  

210 994 108 1 1 12 17.50 82.83 9.00 
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ръководителят на службата съдия Страхилова. В нейно отсъствие, на осн. чл. 264, 
ал. 4 от ЗСВ, Председателят на съда е определял съдии от РС Лом / С. Камарашка, Б. 
Иванова и Б. Александрова/  да изпълняват функциите на съдия-изпълнител. 

На 3 пъти през годината до Министрество на правосъдието са отправяни 
предложения за назначаване на ДСИ до провеждането на конкурс, предвид 
натовареността в СИС. Едва от 19.12.2015 г. е сключен трудов договор между МП и 
ДСИ Александър Александров на осн. чл. 68, ал.1, т.4 от КТ във вр. с чл. 278 от ЗСВ, 
като от същата дата последният е встъпил в длъжност, но е излязъл в болничен до 
края на отчетната 2015 г. 

 
Новообразуваните изпълнителни производства през 2015 година  са 162 

броя. 
 

Брой 
постъпили изп. 

дела 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

 400 бр. 307 бр. 318 бр. 162 бр. 
 
 
Общо през отчетната година са свършени  460 броя изпълнителни дела. 
За сравнение : 
През 20143 година  са свършени общо 846  броя. 
През 2013 година са свършени общо 462 броя изпълнителни дела. 
 

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Брой 
свършени 
изп. дела 

342 бр. 462 бр. 846 бр. 460 броя 

  
 

Към 31.12. 2015 година останалите висящи изпълнителни производства са 
общо 3030 броя. 
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Берковски районен съд: 
 
През отчетната 2015 г. в Съдебно-изпълнителната служба на Берковски 

районен съд  като държавен съдебен изпълнител е работила  Мариела Маркова. 
 
През отчетната 2015 г. в съдебно-изпълнителната служба са постъпили 

като новообразувани 133 изпълнителни дела /през 2014 година този брой е бил 
120, а през 2013 година – 101 дела/.  

В началото на отчетния период са останали несвършени 442 дела и заедно с 
новообразуваните през отчетния период са били висящи 575 дела; при 590 дела през 
2014 г. и 589 дела за 2013 г.  

 
През отчетната година са приключени 120 дела. За сравнение с 2014 г., 

когато са били приключени 148 дела ; през 2013 г. броят на приключените дела е 
119.  

 
В края на отчетния период по останалите висящи 455 бр. изпълнителни 

дела.   
 
 
В обобщение образуваните, свършените и останалите несвършени 

изпълнителни дела през отчетната 2015 година в съдебно-изпълнителните 
служби на районните съдилища от окръга са както следва: 

 
 
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 

 

67 0 000
00 

ОБЩО 3328 170845
58 

162 14747
53 

460 592741 171406
6 

303
0 

165
848
24 



 108

 
За 2014 година: 

Изпълнителни дела РС-
Монтана 

РС- 
Лом 

РС-
Берковица 

Образувани през 2014 г. 476 318 120 
Останали несвършени към 01.01.2014 г. 1909 3856 470 
Общо дела за 2014 г. 2385 4174 590 
Свършени дела през 2014 г. 482 846 148 
Несвършени дела към 31.12.2014 г. 1903 3328 442 

 
За 2013 година: 

Изпълнителни дела РС-
Монтана 

РС- 
Лом 

РС-
Берковица 

Образувани през 2013 г. 467 307 101 
Останали несвършени към 
01.01.2013г. 

1835 4011 488 

Общо дела за 2013г. 2302 4318 589 
Свършени дела през 2013 г. 393 462 119 
Несвършени дела към 31.12.2013 г. 1909 3856 470 

 
 
 
 
Така обобщените цифри налагат извод, че броят на новообразуваните 

изпълнителни дела  през отчетния период е нараснал в сравнение с 2013 и 2014  
години само в съдебно-изпълнителната служба на  РС-Берковица ; в РС-Лом  и РС-
Монтана броят на новообразуваните  изпълнителни дела намалява. 

 
Отразените в отчетните доклади на районните съдилища пречки в работата на 

съдебно-изпълнителните служби са почти еднакви. Проблемите в работата на 
съдебно-изпълнителните служби в районните съдилища от съдебния окръг са 
свързани с недостатъчно високата събираемост на вземанията. Причините са 
свързани с тежкото икономическо състояние на района, ниската трудовата заетост, 
липсата на достатъчно секвестируемо имущество на длъжниците, необезпечаване на 
вземанията от кредиторите, ниската активност на взискателите, липсата на интерес 
към продажбите на употребявани движими вещи, както и обстоятелството, че в 
индивидуалното принудително изпълнение определени имуществени права са 
несеквестируеми, което поставя държавните съдебните изпълнители пред обективна 
невъзможност за удовлетворяване на вземанията на взискателите. 

Сравнително невисоката натовареност на държавните съдебни изпълнители 
предвид броя на новообразуваните изпълнителни дела следва да мотивира същите 
към по-бърза и прецизна работа, насочване усилията за приключване на 
натрупаните през годините изпълнителни производства. 
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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 : 
 
За периодът м. януари - м. декември 2015г. са извършени общо 8852 бр. 

вписвания и заличавания, от които 8497 бр. вписвания и 355 бр. заличавания; 
издадени удостоверения за вещни тежести са 2118 бр.; преписите са 2351 бр.; 
справките по молба на държавен орган са 172 бр., устни справки 1537 бр. 

За периодът м. януари - м. декември 2014г. са извършени общо 8760 бр. 
вписвания и заличавания, от които 8663 бр. вписвания  и 97 бр. заличавания; 
издадени удостоверения за вещни тежести са 2558 бр.; преписите са 2024 бр.; 
справките по молба на държавен орган са 210 бр., устни справки 1064 бр. 

За периодът м. януари - м. декември 2013г. са извършени общо 9745 бр. 
вписвания и заличавания, от които 9 496 бр. вписвания и 249 бр. заличавания; 
издадени удостоверения за вещни тежести са 1427 бр.; преписите са 2296 бр.; 
справките за физически, юридически лица и държавни организации са общо 1116 бр. 

 
 

Разпределението на вписванията, отбелязванията и 

заличаванията по съдии по вписвания  

за 2015 г е следното: 

 
Съдия по вписвания Й. СТАНИМИРОВА 

Вписвания и заличавания 4611 
Удостоверения за тежести 1179 
Преписи  1235 

 
 
 

Съдия по вписвания Юл. Владимирова 
Вписвания и заличавания 4241 
Удостоверения за тежести 939 
Преписи  1116 
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По 88 броя  молби за вписванията са постановени откази; обжалвани са 3 бр., 

които са отменени. 
 

Разпределението на вписванията, отбелязванията и 

заличаванията по съдии по вписвания  

за 2014 г е следното: 

 
Съдия по вписвания Й. СТАНИМИРОВА 

Вписвания и заличавания 4516 
Удостоверения за тежести 1453 
Преписи  1035 

 
Съдия по вписвания Ал. АЛЕКСАНДРОВ 

Вписвания и заличавания 775 
Удостоверения за тежести 134 
Преписи                               291 

 
 

Съдия по вписвания Юл. Владимирова 
Вписвания и заличавания 3469 
Удостоверения за тежести 971 
Преписи  698 

 
 

 

Разпределението на вписванията, отбелязванията и 

заличаванията по съдии по вписвания  

за 2013 г. е следното: 

 
Съдия по вписвания Й. СТАНИМИРОВА 

Вписвания  и заличавания 4124 

Удостоверения за тежести 702 

Преписи  966 

 
Съдия по вписвания Ал. АЛЕКСАНДРОВ 

Вписвания и заличавания 5372 

Удостоверения за тежести 689 

Преписи                               1273 

 
Зам. административен ръководител съдия Р.Михайлова 
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Вписвания  и заличавания 88 

Удостоверения за тежести 3 

Преписи                               17 

 
Съдия Е.Петкова 

Вписвания  и заличавания 48 

Удостоверения за тежести 1 

Преписи                               0 

 
Съдия Р.Петков 

Вписвания  и заличавания 36 

Удостоверения за тежести 1 

Преписи                               17 

 
Съдия А.Цекова 

Вписвания и заличавания 40 

Удостоверения за тежести 24 

Преписи                               4 

 
Съдия В.Младенова 

Вписвания и заличавания 37 

Удостоверения за тежести 7 

Преписи                               19 

 

 

Действителна   натовареност на съдиите по вписванията по 

щат при Районен съд Монтана за 2015 година 
 

 
Съдии по вписванията Брой постъпили 

вписвания и 
заличавания 

Брой свършени 
вписвания и 
заличавания 

Брой съдии 
по 

вписвания  
по ЩАТ 

Брой съдии по 
вписвания  - 

ЗАЕТА 
численост 

Отработе
ни 

човекомес
еци 

Действителна натовареност 
Към 

постъпили 
Към 

свършените  

Йорданка 
Станимирова 

4611 4611 1 1 12 384.2 384.2 

Юлияна 
Владимирова 

4241 4241 1 1 12 353.4 353.4 
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За сравнение: 
 

Действителна   натовареност на съдиите по вписванията по щат 

при Районен съд Монтана за 2014 година 

 
 

Съдии по вписванията Брой постъпили 
вписвания, 

отбелязвания и 
заличавания 

Брой свършени 
вписвания, 

отбелязвания и 
заличавания 

Брой съдии 
по 

вписвания  
по ЩАТ 

Брой съдии по 
вписвания  - 

ЗАЕТА 
численост 

Отработе
ни 

човекомес
еци 

Действителна натовареност 
Към 

постъпили 
Към 

свършените  

Йорданка 
Станимирова 4516 4516 1 1 12 376.3 376.3 

Александър 
Александров 775 775 1 1 3 258.3 258.3 

Юлияна 
Владимирова 3469 3469 1 1 9 385.4 385.4 

 

 

 
  

 

Ломски районен съд : 
 
Съдии по вписванията в Ломски районен съд са Емил Петров  - ръководител 

служба и Илушка Пастухова. Третият щат за съдия по вписванията е останал незает 
през 2015 г. 
           В района на РС гр.Лом работят двама нотариуси – Детелина Младенова с 
№393 по регистъра на Нотариалната камара и Станислав Станчев с №577 по 
регистъра на Нотариалната камара.  
 През отчетната 2015г. в службата по вписвания са образувани общо 3371 
нотариални дела и са извършени общо 9548 вписвания. В сравнение с отчетната 
2014г. когато са образувани общо 3141 нотариални дела и са извършени общо 9375 
вписвания, а през 2013г. са образувани общо 3104 нотариални дела и са извършени 
общо 11330 вписвания. 
 
 
 година 2015г. 2014г. 2013г. 

нотариални дела 3371 3141 3104 

вписвания 9548 9375 11330 

 
 
  
 Общата дейност за отчетната 2015г. на служба по вписванията с оглед постъпили 
за вписване актове, се разпределя така: 
  - законни ипотеки – 4 броя; 
 - договорни ипотеки - 50 бр.; 
 - възбрани – 231 броя; 
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 - прехвърлителни актове – 3275 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 5199 бр. 
 
 През отчетния период са издадени и общо 1935 бр. преписи и 528 бр. 
Удостоверения.  
 
 По съдии дейността се разпределя, както следва: 
 
Съдия по вписвания Емил Иванов Петров е извършил следното: 
 

• Вписвания на договорни ипотеки – 24 броя, 
• Вписвания на законни ипотеки – 3 броя,  
• Вписвания на възбрани – 144 броя, 
• Вписвания на констативни НА и НА по обстоятелствени проверки – 190 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. – 1667 броя, 

• Други вписвания, вкл. Договори за наем и аренда  – 2870 броя,  
• Отбелязвания, подновявания и заличавания – 93 бр., 
• Завещания – 11бр., 
• Искови молби – 41 бр., 
• Актове за общинска и държавна собственост – 72 бр., 
• Откази – 8 броя, от тях 3 бр. обжалвани; 
• Издадени удостоверения – 345 броя, 
• Преписи от вписани актове – 1506 броя. 
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Съдия по вписванията Емил Петров
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Съдия по вписвания Илушка Веселинова Пастухова е извършила следното: 
 

• Вписвания на договорни ипотеки – 26 броя, 
• Вписвания на законни ипотеки – 1 броя,  
• Вписвания на възбрани – 87 броя, 
• Вписвания на констативни НА и НА по обстоятелствени проверки – 158 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. – 1608 броя, 

• Други вписвания, вкл. Договори за наем и аренда  – 1613 броя, 
• Отбелязвания, подновявания и заличавания – 41 бр., 
• Завещания – 6 бр., 
• Искови молби – 27 бр., 
• Актове за общинска и държавна собственост – 77 бр., 
• Откази – 10 броя, от тях 2 бр. обжалван, 
• Издадени удостоверения – 183 броя, 
• Преписи от вписани актове – 429 броя. 

 
Берковски районен съд: 
 
Дейността по вписванията е изпълнявана от съдия по вписванията Юлия 

Петрова. В случаите на ползване на отпуск е замествана от дежурните съдии. 
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През 2015 година са извършени общо 2 369 вписвания, от тях с нотариална 
заверка – 1034 бр., направени са 797 бр. справки / устни,писмени и за държавен 
орган/, издадени са 225 заверени преписи от документи.  

Съдията по вписванията е постановил 2 отказа, като и двата са потвърдени.  
 
За сравнение с предходните години данните са нанесени в сравнителна 

таблица: 
 

  2015 г. 2014 г. 2013 г. 2012 г. 
Вписвания 2369 2582 2113 2012 
от тях с нотариална заверка 1034 779 738 768 
Откази 2 1 7 19 
Справки (устни, писмени, за държавен орган) 797 444 289 528 
Преписи 225 422 352 362 

 
 
 
 
Във всички служби по вписванията, съдиите по вписванията са 

създали много добра 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. ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА 

РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА И ОКРЪЖНИЯ СЪД; ОРГАНИЗАЦИЯ НА 
КВАЛИФИКАЦИЯТА НА МАГИСТРАТИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ : 

 

Всеки един от районните съдилища в съдебния окръг, както и  окръжният съд 
се отличават със създадена много добра 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 
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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, 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. 

 
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 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 от 01.03.2016 г. предстои въвеждането в 
експлоатацията на тази услуга.  

От началото на 2014 г. съдилищата от съдебния окръг са включени в ЕИСПП. 
Започна поетапно попълване на системата с информация. В Окръжен съд Монтана, 
от началото на 2015 г. е сформирана работна група, която следва да изготви 
вътрешни правила за работа със системата – за улеснение на съдии и служители, 
както и за своевременно и надлежно отстраняване на невалидни регистрации в 
системата. Комисията за работа с ЕИСПП почти е финализирала проекта за правила 
със системата, като членовете й са пряко ангажирани и с конкретната работа по 
правилното попълване на данните. Следва да се отбележи, че деловодния модул на 
АСУД, използван в Окръжен съд Монтана, не е съвместим в пълна степен с ЕИСПП, 
което е повод за невалидни регистрации в електронно-информационната система за 
противодействие на престъпността. 

 
Проблем в правораздавателната дейност на съдилищата от съдебния окръг и 

през 2015 г. се оказа невъзможността да бъде съставен и одобрен списък на съдебните 
преводачи към ОС. На публикуваната в Интернет-страницата на съда обява за 
набиране на кандидат-преводачи и на нарочно изпратените покани до чуждоезикови 
обучителни организации не се отзова нито един желаещ. Това наложи, при нужда за 
определени производства, да се ползват услугите на фирми за преводи, което пък 
рефлектира върху разходите по бюджета. Удачно е да се направи нов опит за съставяне 
на подобен списък, като дотогава могат да се ползват преводачи от одобрените 
списъци към други Окръжни съдилища. Въпреки тези опити, по наблюдение на 
изготвилия настоящия доклад, разпоредбите на Наредбата за съдебните преводачи за 
съдебен окръг Монтана на практика се явява неприложима, тъй като липсват 
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специалисти-преводачи с нужните сертификати, които да се съгласят да извършват 
съдебните преводи на обявените в Наредбата цени. 

 
В ДВ бр. 50/2015 г. бе публикувана новата Наредба на Министъра на 

правосъдието / под № 2/29.06.2015 г./ за вписването, квалификацията и 
възнагражденията на вещите лица. В изпълнение на разпоредбите й, на интернет-
страницата на Окръжен съд Монтана бе публикувана обява за набиране кандидати за 
работа като вещи лица. Нарочни писма с указания по Наредбата, бяха изпратени до ОД 
на МВР Монтана,до местната болница – МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“, до Регионалната 
ветеринарно-медицинска служба, до Регионалния исторически музей – с покана до 
ръководителите им да извършат предварителен набор на кандидати за вещи лица от 
учрежденията им и депозират писмените си предложения до Окръжния съд. До края на 
2015 г. не постъпи нито едно предложение от административните ръководители на 
горецитираните учреждения. На обявата в интернет-страницата на съда се е отзовали 
малък брой специалисти от различен вид, които не са включени в някакви структури и 
предоставят услугите си еднолично. До края на 2015 г. не се финализира процедурата 
по одобряване на окончателен списък на вещите лица към Окръжен съд Монтана 
поради горецитираната сериозна липса на желаещи, поради неизпълнение на 
задълженията на ръководителите на отделните учреждения, с чиито специалисти 
основно работи съда и поради тромавата процедура, залегнала в Наредбата по 
документалното одобряване на списъка. Надеждата е и този проблем да намери в скоро 
време своето адекватно разрешение, тъй като административните ръководители – 
председатели на Окръжните съдилища многократно са сигнализирали за него и  тъй 
като в момента работна група към МП работи по проект за преуреждане на материята 
относно участието на вещи лица в съдебните производства. По молба на тази работна 
група, Окръжен съд Монтана е предоставил възможността чрез интернет-страницата си 
на отделни специалисти, работещи като вещи лица да попълнят анкета, в която изразят 
мнението си и предложенията си за подобряване организацията на тяхната работа, 
включително и за адекватното заплащане на труда им. 

 
През 2015 година не бе проведено станалото традиционно годишно 

съвещание с участието на всички наказателни съдии от съдебния окръг, 
прокурорите и разследващите полицаи, на което да се обсъдят причините за 
връщане на наказателните дела от общ характер за доразследване на прокурора; 
да се предприемат действия за уеднаквяваване практиката по съдилищата по 
наказателни дела, да се обсъдят наново причините за забавяне на наказателното 
производство. Причина за това бе провежданите конкурси за административни 
ръководители на районните съдилища в Монтана и в Лом, както и в Окръжен 
съд Монтана и комплектоване на ръководните екипи в тези съдилища. 

 
Предвидено е в началото на 2016 г. да бъде проведено такова съвещание, 

а за пръв път – и работно съвещание на всички съдии от съдебния окръг, 
разглеждащи граждански дела, по проблеми, свързано с гражданското 
съдопроизводство. 

 
През отчетния период са проведени събрания на съдиите от Окръжен съд-
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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 - още във фаза „въпроси, които се обсъждат от съдията - докладчик” 
/разпоредително заседание/, последният служебно при наличните условия за това да 
вземе решение за предварително изслушване на страните, непризовавайки 
свидетелите и вещите лица. 

 
Във всички Районни съдилища и в Окръжен съд Монтана през 2015 г. 

встъпиха новоизбрани съдебни заседатели. Бе им проведено начално обучение, 
запознаха се с Правилата за работа на съдебните заседатели, изготвени от всеки съд. 

От средата на 2015 г. в Окръжен съд Монтана, с встъпването на новите 
съдебни заседатели, разпределението им по наказателните производства с тяхно 
участие започна да се извършва на случаен принцип – чрез модул от Автоматичната 
система за управление на делата. 

 
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.   

 
През 2015 г. в ОС Монтана бе извършена и промяна, касаеща нов избор на 

съдия – коредспондент с НИП и съдия-наставник: изпълняващата до скоро тези 
функции съдия Троева, зае мястото на заместник-председател на ОС, с което 
значително се увеличиха задълженията й; връзката с НИП и работата с младши 
съдиите пое съдия Станимирова, която през отчетната година организира перфектно 
изнесените регионални обучения по граждански и наказателни дела. Темата на 
обучението по граждански дела бе свързана с „производствата при действието на ЕС 
и съдебно сътрудничество по граждански дела – глава седма от ГПК“, а на това – по 
наказателни дела: „ данъчни пристъпления и неясноти във връзка с някои изменения 
на НПК от м. юни 2015 г.“ 
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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. 

 
В Окръжен съд - Монтана 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. април 2016 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 2015 година, като се 
изготвят писмени доклади, съдържащи констатации и евентуални препоръки.   

 
 
Всички съдилища в региона обявяват „Дни на отворени врати”, в рамките на 

които всеки желаещ разполага с възможността да се запознае с работата в съда. От 
началото на м. Х.2014 г. Окръжен съд Монтана се включи в Пилотната 
образователна пограма „Отворени съдилища и прокуратури”, осъществявяна 
съвместно от ВСС и Министерство на образованието и науката за учебната 
2013/2014 година сред ученици от 10-ти клас по предмета „Етика и право”. 
Определени са наставник и двама лектори, изготвено е и разпределение на темите 
за обучение. И през 2015 г. работата по тази програма продължава успешно, като 
по нея работят вече и районните съдилища. 

 
През 2015 година изтече мандата на Етичната комисия при Окръжен съд 

Монтана. Бе избран нов нейн състав, който реагира адекватно и професионално на 
всяко отправено до комисията искане. За пръв път, при наличното увеличение на 
щата, Етична комисия бе избрана и в състава на РС Лом. Изтекъл е мандатът на 
Етичната комисия в РС Монтана, което налага провеждане на процедура по нов 
избор. 

 
През отчетната 2015 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 
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подобряване управлението на делата, за осигуряване прозрачност и 
обективност в работата на съда, за повишаване на общественото доверие. 

 
Подобряване бързината на правораздаването и качеството на съдебните 

актове, прозрачността, обективността и предвидимостта на съдебните 
процедури са важни критерии за ефективността на един съд и формират в крайна 
сметка общественото мнение, определят оценката за работата на съдебната система. 

 
 
 
                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
 
                /Милена Бранкова/ 

 


