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І.Организация на работата 

През отчетният период 2013г., независимо от положените усилия от 
административното ръководство, щатното разписание на РС Монтана се 
промени като брой съдии и служители, чрез намаляването му. 

Според същото съдиите по щат са 11 /единадесет/ броя, държавните 
съдебни изпълнители са 2 /два/ броя и съдии по вписвания – 2 /два/ броя,  
както следва : 

  
Справка за стаж към 01.01.2014г. на съдиите от Районен съд Монтана - 

юридически, стаж в органите на съдебната власт, съдийски стаж 
 

Съдии Длъжност Юридически 
стаж 

Стаж в органите на 
съдебната власт 

Съдийски стаж 

Красимир 
Младенов 
Семов 
ІІ – ри н-с. 

Административен 
ръководител-
председател с ранг 
"съдия в 
Апелативен съд" 

13г.3м.6д. 12г.6м.6д. 11г.1м.24д. 

Румяна  
Михайлова 
Маркова 
І – ви гр. с. 

Заместник 
административен 
ръководител-
заместник 
председател с ранг 
"съдия в 
Апелативен съд" 

14г.9м.11д. 14г.9м.11д. 14г.9м.11д. 

Зоя Йорданова 
Христова 
VІ н.с.  

Съдия с ранг 
"съдия в 
Апелативен съд" 

38г.9м.24д. 20г.4м.11д. 15г.7м.9д. 

Евгения 
Костадинова 
Петкова 
V – ти гр. с. 

Съдия с ранг 
"съдия във ВКС и 
ВАС" 33г.5м.27д. 19г.3м.13д. 16г.10м.14д. 

Румен Петков 
Петков 
ІІІ – ти гр. с. 

Съдия с ранг 
"съдия в 
Апелативен съд" 

17г.5м.12д. 
17г.5м.12д. 

 
15г.2м.29д. 

 

Анелия Цекова 
Димитрова 
ІV – ти гр. с. 

Съдия с ранг 
"съдия в 
Апелативен съд" 

22г.11м.15д. 
 

13г.9м.18д. 
 

13г.9м.18д. 
 

Валя 
Найденова 
Младенова 
ІІ – ри гр. с. 

Съдия с ранг 
"съдия в 
Апелативен съд" 14г.11м.17д. 13г.7м.16д. 13г.7м.16д. 

Димитрина 
Николова 
Младенова 
V – ти н.с. 

Съдия с ранг 
"съдия в 
Апелативен съд" 13г.10м.24д. 13г.10м.24д. 13г.10м.24д. 
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Съдии Длъжност Юридически 
стаж 

Стаж в органите на 
съдебната власт 

Съдийски стаж 

Наташа 
Иванова 
Николова 
ІV – ти н.с. 

Съдия с ранг 
"съдия в 
Апелативен съд" 12г.9м.17д. 12г.3м.9д. 12г.3м.9д. 

Петя Николова 
Топалова 
ІІІ – ти н.с. 

Съдия с ранг 
"съдия в 
Апелативен съд" 

13г.7м.2д. 12г.0м.27д. 12г.0м.27д. 

Александър 
Велинов 
Ангелов 

Съдия 

4г.6м.7д. 4г.6м.7д. 4г.6м.7д. 

 

Справка за стаж към 01.01.2014г. на държавните съдебни изпълнители и 
съдиите по вписвания от Районен съд Монтана - юридически, стаж само 

като държавен съдебен изпълнител или съдия по вписванията 

ДСИ –ли 
Съдии по 
вписвания 

Длъжност Юридически стаж Стаж само като ДСИ 
или съдия по 
вписвания 

Камелия Иванова 
Рангелова 

държавен 
съдебен 
изпълнител-
Ръководител  
СИС 

15г. 9м. 27д. 15г. 2м. 26д. 

Леночка Йотова 
Георгиева 

държавен 
съдебен 
изпълнител  

14г. 6м. 26д. 5г. 8м.2д. 

Йорданка 
Александрова 
Станимирова 

съдия 
вписвания 
Ръководител 
съдии 
вписвания 
при МРС 

6г. 8м. 21д. 6г. 8м. 21д. 

Александър 
Димитров  
Александров 

съдия по 
вписванията 12г. 10м. 23д. 4г. 10м. 14д. 
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С решение на ВСС, взето по протокол №22, т.3.21 от 31 май 2012г., 
след изтичане на срока по чл.240 от ЗСВ, бе назначен Александър Велинов 
Ангелов - младши съдия в Окръжен съд Монтана, на длъжност “съдия” в 
Районен съд Монтана, считано от 25.06.2012г.След встъпването му в 
длъжност с акт №175/25.06.2012г. и при дадено съгласие за командироване 
съгласно чл.81, ал.4 от ЗСВ, за срок повече от три месеца, считано от 
26.06.2012г., съдия Ал. Ангелов е командирован в СРС със Заповед №К-
486/26.06.2012г. на председателя на САС.Командироването на съдия Ангелов 
продължава и към настоящия момент.Със Заповед №К-923/06.11.2013г. на 
Председателя на САС съдия П.Топалова е командирована също в СРС за 
срок повече от три месеца в една календарна година считано от 07.11.2013г. 
Заради горното и предвид подадено заявление от съдия Топалова с дата 
01.11.2013г., със Заповед №315/01.11.2013г. съдия П.Топалова е изключена 
от случайното разпределение на дела при НО на МРС, считано от 
04.11.2013г., с възложено задължение да довърши започналите с нейно 
участие наказателни дела. 

И двамата командировани съдии очевидно нямат желание да работят 
в съдебен окръг Монтана, но заемат понастоящем щатните бройки за съдии 
при МРС.По повод на подадено искане вх.№АС-В-417/18.11.2013г. от съдия 
Ал. Ангелов за даване на съгласие за командироване като национален 
експерт за мисия на ЕС в Косово, с писмо изх.№АС – 367/19.11.2013г. 
Административният ръководител на РС Монтана не даде такова съгласие по 
съображения сведени до знанието на Комисия „Международна дейност”, 
Комисия по предложенията и атестирането при ВСС,  Председателя на САС, 
Председателя на МОС и до всички действащи съдии при МРС. 

Считано от 04.11.2013г. до настоящия момент РС Монтана на практика 
функционира по щат с 9 /девет/ броя съдии разпределени както следва: 5/пет/ 
броя в ГО и четири броя в НО на МРС.До 04.11.2013г. РС Монтана 
функционираше с 10 бр. съдии, разпределени по 5 бр. в двете му отделения. 

В административен аспект при организацията на работата заради 
недостатъчността на щата съдии при РС Монтана, и поради командироването 
на двама съдии в СРС, възникват редица проблеми по организацията на 
работата в двете отделения на МРС. 

Мотивирани предложения до ВСС по чл.30, ал.1, т.3 от ЗСВ и по 
чл.194 от ЗСВ за коригиране щатната численост на Районен съд Монтана с 
една щатна бройка за длъжността “съдия” са правени многократно от 
встъпването в длъжност в началото на м.12.2009г. на настоящия 
Административен ръководител-председател на РС Монтана, като в предишни 
годишни доклади за дейността на съда подробно са излагани съображенията 
за това. 

РС Монтана продължава и понастоящем да работи в намален 
съдийски състав, и в Гражданско и в Наказателно отделение, като степента 
на натовареност на съда е най-голяма за съдебен окръг Монтана. 

С писмо изх.№АС – 503/22.11.2012г. е направено искане до Комисията 
за анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната 
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власт при ВСС за по – скорошно обявяване и провеждане на конкурс с оглед 
заемане на длъжността “съдия” при РС Монтана от лице, което има желание 
да работи като съдия в РС Монтана и в същото време да бъде увеличена 
щатната численост на съда с още една щатна бройка за “съдия”, така, че 
общата чатната численост на съдии /магистрати/ при РС Монтана да 
наброява 12 /дванадесет/ броя имайки нужда съдиите да бъдат разпределени 
по 6 /шест/ щатни бройки, съответно в Гражданското и Наказателното 
отделения на съда.В отговор на горното беше изпратено на РС Монтана 
Решение по Протокол №12/04.12.2012г. съгласно което Комисията по анализ 
и отчитане на степента на натовареност на органите на съдебната власт при 
ВСС приема за сведение молбата на Административния ръководител на РС 
Монтана, с уверението, че искането за увеличаване на щата на РС Монтана с 
една щатна бройка за длъжността “съдия” ще бъде обсъдено в следващо 
заседание на комисията, след изготвяне на цялостен анализ и пълна картина 
на натовареността на органите на съдебната власт, както и разместване на 
свободни незаети щатни бройки.Към настоящият момент подобно решение 
не е вземано и свеждано до знанието на РС Монтана. 

В РС Монтана са обособени две отделения – Гражданско и 
Наказателно, като двете отделения се помещават в сгради на различни адреси 
– Наказателното отделение се намира в Съдебна палата Монтана, етаж 2 
находяща се на ул.”Васил Левски” №22, а Гражданското отделение се 
помещава в обособена сграда, представляващ етаж от жилищна сграда, 
намираща се на ул.”Граф Игнатиев” №4, която е перпендикулярна на 
ул.”Васил Левски” и се пресича постоянно през работния ден.В последната 
се помещават освен  гражданските съдии, също и службите “Гражданско 
деловодство”, съдебни секретари – Гражданско отделение, деловодство СИС 
при РС Монтана, държавните съдебни изпълнители и съдиите вписвания, в 
т.ч. и не числящата се към РС Монтана – Служба по вписванията имайки 
предвид служителите й.В сградата на ГО на РС Монтана не е осигурена 
охрана от ОЗ “Охрана” Монтана, съответно не се извършва и охранително 
обследване на тази сграда.Не бяха уважени и две поредни съвместни искания 
с Председателя на ОС Монтана за увеличаване щатната численост на съда с 
една щатна бройка за служител –“работник по поддръжката, той и пазач 
невъоръжена охрана” при РС Монтана, с възложени функции на “работник 
по поддръжката” и в Окръжен съд Монтана.В изпълнение на поетият 
ангажимент от административното ръководство през отчетната 2013г. се 
обособи зона за сигурност в ГО на МРС в частта ползвана от гражданските 
съдии, ДСИ и съдии вписвания чрез изграждане на пропускателен режим 
изразяващ се в използване на специални технически устройства /тагове/.По 
отношение на съдия Р.Петков, чийто кабинет е извън т.нар. зона за сигурност 
в ГО на МРС също са предприети административни мерки, чрез техническо 
приспособление, така, че от външната страна на вратата на кабинета на съдия 
Петков да липсва свободен достъп. 

В съдебна палата Монтана - ет.2 се помещава Наказателното отделение 
състоящо се от кабинети на наказателните съдии в т.ч. на Административния 
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ръководител на РС Монтана, заместник-административния ръководител, 
“Наказателно деловодство”, съдебни секретари НО, административен 
секретар, системен администратор,  служба “Архив”, Бюро съдимост, служба 
“Връчване на призовки и съдебни книжа” и счетоводен отдел състоящ се от 
гл. счетоводител и мл. специалист – счетоводител, с възложени функции на 
касиер.Ползването на отделни сгради от двете отделения на РС Монтана 
създава  неудобства, но е единственото възможно понастоящем решение, 
което в близкото минало е било успешно и навременно реализирано, имайки 
предвид настоящата икономическа и политическа обстановка в страната и 
най–вече констатираната в поредица от четири отчетни години липса на 
средства по бюджета на съдебната система, съответно недостиг на средства 
по утвърдените бюджетни сметки на РС Монтана, налагал изготвяне на 
искания за увеличаването им за периода  2010г. – 2013г. 

Гражданското отделение на РС Монтана се оглавява от Зам. 
административен ръководител – Зам. председател на РС Монтана – съдия 
Румяна Михайлова – І гр. с., като освен нея, то се състои от следните съдии – 
съдия Евгения Петкова – V гр. с., съдия Румен Петков – ІІІ гр. с., съдия 
Анелия Цекова – ІV гр. с. и съдия Валя Младенова – ІІ гр. с. 

 Наказателното отделение на РС Монтана се оглавява от 
Административен ръководител – председател на РС Монтана – съдия 
Красимир Семов – ІІ н.с., като освен него се състои и от съдиите – съдия Зоя 
Христова – VІ н.с. до края на отчетната 2013г. и І н.с. от началото на 2014г., 
съдия Димитрина Николова – V н.с., съдия Наташа Николова – ІV н.с. 

ІІІ н.с. е вакантен поради командироване на съдия П.Топалова в СРС, 
считано от 07.11.2013г. 

По Решение на Общо събрание на съдиите при МРС от 29.10.2013г., 
респ. със Заповед №311/30.10.2013г. се обособи VІ –ти гр. с. считано от 
началото на 2014г., а НО остана по щат с пет съдии, закривайки VІ н.с. 
считано от 01.01.2014г., като наказателния съдия /П.Топалова/ е 
командирована в СРС, считано от 07.11.2013г., заемаща до този момент ІІІ 
н.с.Считано от 01.01.2014г. съдия З.Христова пое І н.с. при НО на МРС.На 
практика и новоразкрития VІ –ти гр. състав е вакантен заради 
командироването на съдия Ал.Ангелов в СРС.Основният мотив на 
административното ръководство да предложи обособяване на VІ-ти гр. с. е 
целената равномерна натовареност на всички действащи съдии при МРС, 
като понастоящем натовареността на гражданските съдии като цифри е почти 
двойно по–голяма спрямо тази на наказателните съдии при МРС. 

 Постъпващите за образуване наказателни дела се разпределят от 
Административния ръководител – Председател на РС Монтана съдия Семов, 
а в отсъствието му, този процес се възлага с изрична заповед на Зам. 
административния ръководител – Зам. председателя съдия Румяна 
Михайлова.Последната въз основа на изрична заповед разпределя 
гражданския доклад в ГО на РС Монтана.Със Заповед №263/16.09.2013г. е 
възлагано на съдия Евгения Петкова да образува и разпределя частни 
граждански дела и частни наказателни дела, подлежащи на разпределение на 
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дежурен принцип, като ползва програмата за случайно разпределение на дела 
за времето от 16.09.2013г. – 20.09.2013г. поради наложило се едновременно 
отсъствие на Административния ръководител и Зам. административния 
ръководител на РС Монтана за посочения кратък период от време.Със 
Заповед №228/08.08.2013г. за времето от 12.08. – 16.08.2013г. е било 
възложено на съдия Р.Петков да разпределя ЧГД, които се разпределят на 
дежурен принцип в ГО, а на съдия Д.Николова да разпределя ЧНД, които се 
разпределят на дежурен принцип в НО, в т.ч. и исканията по чл.64 НПК и 
чл.65 НПК като дежурни съдии поради едновременно отсъствие на 
административното ръководство за посочения кратък период от време.  

Съдебно - изпълнителната служба при РС Монтана се състои от ДСИ 
Ръководител СИС при РС Монтана Камелия Рангелова, с подновен мандат за 
срок от пет години на Ръководител по предложение изх.№АС – 
384/03.12.2013г. на Административния ръководител, считано от 13.11.2013г. 
до 13.11.2018г. и ДСИ Леночка Георгиева.Със  З апов ед  №38/27.02.2013г. 
на основание чл.80, ал.1, т.1 и  т.6  вр. с чл.9 от Закона за съдебната власт вр. 
с чл.426 от ГПК, с оглед целена равномерна натовареност на държавните 
съдебни изпълнители при Районен съд Монтана се въведе, считано от  4 март 
2013 година случайно разпределение на изпълнителните дела, като е 
възложено на ДСИ-Ръководител  СИС при РС Монтана Камелия Рангелова, а 
при отсъствието й – на ДСИ Леночка Георгиева, считано от същата дата, да 
разпределят изпълнителните дела по молби за образуване на изпълнително 
производство на случаен принцип, съобразявайки утвърдените Вътрешните 
правила за случайно разпределение на дела в РС Монтана. 

Съдиите по вписванията по щат при РС Монтана са Йорданка 
Станимирова – Ръководител на съдиите по вписвания при МРС, считано от 
01.12.2013г. за срок от пет години до 01.12.2018г. по предложение на 
Административния ръководител на МРС с изх.№АС-358/12.11.2013г. и 
Александър Александров, назначен все още при условията на чл.68, ал.1, т.4 
от КТ.През отчетната 2013г. съдия вписвания Й.Станимирова участва в 
обявен конкурс за съдии вписвания в т.ч. и за МРС, печелейки конкурса и 
бидейки назначена на постоянна длъжност, считано от 01.08.2013г.Заради 
дисциплинираността и отговорността на съдия вписвания Й.Станимирова, 
административното ръководство изцяло разчита на съдействието й, в т.ч. да 
осигурява ползотворна работна среда в служба вписвания Монтана чрез 
вежливост и компетентност по отношение на гражданите и колегите 
адвокати.Имайки предвид и горното Председателя Семов направи 
предложение до МП Й.Станимирова да бъде Ръководител на съдиите по 
вписвания при МРС. 

Със Заповед №143/07.06.2013г. на основание чл.80, ал.1, т.6 от ЗСВ вр. 
с чл.279, ал.3 от ЗСВ и поради отсъствие на съдиите по вписвания при РС 
Монтана поради ползване на платен годишен отпуск за времето от 10 до 14 
юни 2013г. включително, във връзка с провеждане обявен от Министерство 
на правосъдието конкурс за заемане на длъжността съдия по вписванията в 
районните съдилища, в т.ч. в МРС, бяха възложени  функциите на съдия по 



Доклад за дейността на Районен съд Монтана през 2013 г. 10/160

вписванията на съдиите от Гражданско отделение на РС Монтана в следната 
поредност на съставите, за всеки от дните от горепосочения период, както 
следва: Първи граждански състав – съдия Румяна Михайлова – Заместник 
административен ръководител - Заместник председател на РС Монтана – 
10.06.2013г.;Втори граждански състав – съдия Валя Младенова – 
11.06.2013г.;Четвърти граждански състав – съдия Анелия Цекова – 
12.06.2013г.; Трети граждански състав – съдия Румен Петков – 13.06.2013г.; 
Пети граждански състав – съдия Евгения Петкова – 14.06.2013г.Въз основа 
на изрична заповед Зам. председателя Р.Михайлова е изпълнявала в т.ч. и 
функциите на съдия вписвания и на 29.07.2013г. 
 И през отчетната 2013г. в РС Монтана са провеждани Общи събрания 
на съдиите по различни въпроси, налагащи решения на общо събрание. 

По време на ползване на платен годишен отпуск от съдиите в двете 
отделения на съда, в зависимост от вида съдебни производства и кратките 
процесуални срокове, ползващите отпуск конкретни съдии през отчетната 
2013г. са били изключвани от случайното разпределение на дела при РС 
Монтана съобразявайки Вътрешните правила за случайно разпределение.  

Съгласно Решение на Общо събрание на гражданските съдии от 
11.06.2013г. председателствано от Административния ръководител на РС 
Монтана Кр.Семов, за да може да изготви решенията по приетите за 
решаване граждански дела, в т.ч. и тези по описа на 2010г. съдия Р.Петков 
беше изключен от системата за случайно разпределение на граждански дела в 
ГО на МРС за времето от 11.06.2013г. до 19.07.2013г., включен отново след 
посочената дата по причини изложени в Заповед №190/18.07.2013г. на 
Административния ръководител на МРС. 

През отчетната 2013г. не е ползван отпуск поради временна 
нетрудоспособност за по - продължително време от съдии, поради което на 
това основание не са били изцяло изключвани от случайното разпределение 
на дела.През отчетната 2013г. кратък отпуск /по – малък от един месец/ 
поради временна нетрудоспособност са ползвали Зам. председателя 
Р.Михайлова и съдия Н.Николова.Съдия В.Младенова също е ползвала 
отпуск поради временна нетрудоспособност, но без това да е имало за 
последица изключването й от системата за случайно разпределение на дела в 
ГО на МРС.Административното ръководство адмирира и поощрява 
поведението на съдия В.Младенова, която съобрази натовареността на РС 
Монтана, респ. намаления му състав. 

През отчетният период е издадена  Заповед №220/05.08.2013г., с която 
на основание чл.327 от ЗСВ е обърнато  внимание на съдия Румен Петков – 
ІІІ гр. с. за извършено нарушение по движението на гр. адм. дело 
№90003/2012г., с надлежното връчване на 05.08.2013г., издадена в 
изпълнение на препоръка №1 от сигнал по чл.54, ал.1, т.7 от ЗСВ на 
инспектор Светлана Бошнакова, за което е уведомен Главния инспектор на 
ИВСС.Заповедта е приета за сведение с Решение по протокол №37, т.27 от 
заседанието на ВСС на 26 септември 2013г. и е приложена към кадровото 
досие на съдия Р.Петков при ВСС, без данни за обжалване в МРС.В 
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изпълнение на препоръка №2 от сигнала,  със заповеди №221/05.08.2013г. и 
№293/11.10.2013г. е назначена комисия за проверка дейността на съдия Р. 
Петков по разпределените му дела за определения в сигнала срок. 
Резултатите от проверката са докладвани на Административния ръководител 
и след анализ на констатираното от комисията е направено предложение с 
изх.№АС-327/21.10.2013г. на основание чл.312, ал.1, т.1 вр. с чл.311, т.2, 
б.”а” от ЗСВ за налагане на дисциплинарно наказание на съдия Румен 
Петков.С Решение на ВСС по протокол №42 т.17.1. от заседанието, 
проведено на 31 октомври 2013г. на основание чл.316, ал.2 от ЗСВ е 
образувано дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно 
наказание на съдия Румен Петков.С писмо изх.№11-07-1176/03.12.2013г. на 
председателя на дисциплинарния състав са изискани допълнителни данни за 
дейността на съдия Румен Петков за петгодишен период, като следващото 
заседание на дисциплинарния състав е насрочено за началото на м.01.2014г. 
Със заповед №393/09.12.2013г. е назначена комисия, която да изготви и 
обобщи исканата справка и да я представи на Административния 
ръководител за изпращане във ВСС.С писмо изх.№АС-412/21.12.2013г. по 
описа на административен секретар на МРС изисканите данни са изпратени 
на ВСС.Административното ръководство изказва благодарност на оказалите  
подкрепа съдии в този пореден тежък за него момент – съдия Е.Петкова и 
съдия В.Младенова, участвайки в назначените комисии с изискващите се 
дисциплина и отговорност в името на разбраните правилно цели на 
административното ръководство – прозрачност и обективност. 

Спрямо останалите по щат съдии при РС Монтана към настоящия 
момент няма образувани и висящи дисциплинарни производства, респ. 
наложени дисциплинарни наказания през отчетната 2013г., не са налагани 
такива и спрямо служителите при РС Монтана, няма и поощрения.Спрямо 
останалите съдии към настоящия момент няма издадени и Заповеди по 
смисъла на чл.327 ЗСВ. 

През отчетната 2013г. се извърши периодично атестиране при 
условията на чл.196, т.2 от ЗСВ на Административния ръководител – 
председател на РС Монтана – съдия Кр.Семов, а също и на съдия Е.Петкова, 
съдия П.Топалова и на съдия Н.Николова.На последните три съдии 
периодичното атестиране приключи, спрямо Административния ръководител 
все още продължава, извършващо се от КПАСПС при ВСС.Поради 
навършване от съдия З.Христова на посочена в ЗСВ пределна възраст, не се 
предвижда периодично атестиране на същата при условията на чл.196, т.2 от 
ЗСВ.През 2014г., ако четиригодишният срок по чл.196, т.2 от ЗСВ остане в 
сила, периодично атестиране ще следва да се извърши на Зам. председателя 
съдия Р.Михайлова и на съдиите Р.Петков, В.Младенова, А.Цекова и 
Д.Николова. 

Делата се разпределят в двете отделения на РС Монтана въз основа на 
утвърдени Вътрешни правила за случайно разпределение, като всяко 
допълнение и/или изменение се обсъжда и решава на Общо събрание на 
съдиите при МРС, съответно спазват се указанията на ВСС в тази насока, а 
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след това се издава съответната заповед от Административния ръководител и 
се публикуват на Интернет страницата на РС Монтана. 

В РС Монтана и през отчетната 2013г. се спазваше Решение по 
протокол №18/19.05.2011г. на ВСС вр. чл.89, ал.1 и сл. от ПАРОАВАС, част 
от вътрешните правила за случайно разпределение на дела при РС Монтана в 
раздел ІV - Указания по приложението на разпоредбите на чл.89 от 
ПАРОАВАС в частта им на указания за образуване на конкретни  видове 
дела, макар и Председателя Семов да не изразява пълно съгласие в частта на 
забраната да се образуват отделни дела по конкретни искания/молби/ в двете 
отделения на съда.Новоприетият Правилник за администрацията в 
съдилищата в частта на правилата за образуване на отделните видове дела 
съвсем резонно и в контекста на не веднъж изпращаните становища в този 
аспект от Административния ръководител на РС Монтана, предвижда 
образуване на ЧНД по исканията по ЗЕС и по предложения и молби за 
определяне на общи наказания. 

Със Заповед №65/29.03.2013г. на основание чл.80, ал.1, т.1 и т.10  вр. с 
чл.64, ал.1- ал.3 от ЗСВ се измениха,  считано от 29.03.2013г., Вътрешните 
правила за публикуване на съдебните актове на Районен съд Монтана, както 
следва: Заличи се навсякъде в правилата термина: „публикуване на 
диспозитив”.Заличи се абревиатурата ЗЗКИ навсякъде, където е посочена в 
правилата.Заличи се т.1.2. от правилата, тъй като със същото съдържание е 
т.4.1.Заличи се в т.3.2.2. „актове по молби за реабилитация” и „актове по 
молби за определяне на общо наказание”, които считано от датата на 
заповедта, след заличаването на данните, съобразно ЗЗЛД, подлежат на 
публикуване.Считано от датата на заповедта, съдържанието на изменените 
правила е достъпно до всички съдии и служители на Районен съд Монтана 
чрез вътрешната служебна страница на МРС и са публикувани в Интернет 
страницата на съда. 

Със  З апов ед  №7/10.01.2013г. са утвърдени Вътрешни правила 
относно реда и условията за водене на специален регистър, поддържан в 
Районен съд Монтана по чл.250в, ал.3 от Закона за електронните съобщения. 

Със Заповед №69/03.04.2013г. на основание чл.80, ал.1, т.1 от ЗСВ вр. с 
чл.7, ал.1 от Закона за финансово управление и контрол, са утвърдени 
Вътрешни правила относно реда за изплащане възнаграждения на вещи лица, 
съдебни заседатели и свидетели като част от СФУК, като правилата са в сила 
от датата на тяхното утвърждаване и отменят Правила за изплащане 
възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели и свидетели, утвърдени 
със Заповед  от 2008г. 

Със Заповед №132/29.05.2013г.  на основание чл.80, ал.1, т.1 вр. с чл.80, 
ал.2 от ЗСВ вр. с чл.8 – чл.11 вр. с чл.150, ал.3 от ГПК и чл.12, чл.13, чл.19 и 
чл.20 вр. с чл.311, ал.3 от НПК, както и в изпълнение на цел 12 от Плана за 
подобряване работата на съда – План за действие на РС Монтана – “Съдът 
има надеждна система за водене на протоколи и съхранява точна 
информация за съдебните заседания чрез водене на протоколи и съхранява 
точна информация за съдебните заседания чрез водене на паралелен аудио 
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запис или други средства и протоколите се съставят точно и навреме” вр. с 
издадени заповеди №317/21.10.2009г. и №188/18.07.2011г. за използване на 
звукозаписните системи, инсталирани в съдебните зали на Районен съд 
Монтана и в двете сгради на ГО и НО, предоставени за ползване от съда, с 
оглед изпълнението на посочените принципи за осигуряване на публичност, 
състезателност и равнопоставеност на страните в процеса допълнително се 
разпореди да се монтират монитори в съдебните зали на РС Монтана в двете 
сгради, предоставени за ползване от съда на ул.”Граф Игнатиев” №4 и в 
Съдебна палата Монтана, съответно в Гражданско и в Наказателно отделение 
на РС Монтана, които да осигурят непосредствен достъп на страните за 
проследяване съставянето на протокола в съдебно заседание.Считано от 29 
май 2013г. е разпоредено използването в съдебно заседание, освен на 
звукозаписните системи и контролния монитор ползван от съдебния състав, и 
на допълнителните монитори монтирани в съдебните зали за ползване от 
страните в двете отделения на РС Монтана. 

Със Заповед №134/03.06.2013г. на основание чл.80, ал.1, т.1 от ЗСВ вр. 
с прилагане разпоредбата на чл.4, ал.1 от Закона за ограничаване на 
плащанията в брой и в изпълнение на ДДС №2/08.03.2012 г. и ДДС 
№3/09.03.2012 на Министерство на финансите, вр. с Решение №17/10 април 
2013г. на Комисия “Бюджет и финанси” към ВСС за даване съгласие за 
преминаване на РС Монтана към такова обслужване и предприети 
необходимите действия пред обслужващата банка – ЦКБ АД клон Монтана 
относно стартирането му,  са утвърдени  Вътрешни правила за организация 
на работата при предоставянето на услугата за извършване на безналични 
плащания на държавни такси, дължими към Районен съд Монтана чрез 
инсталирани в бюджетното предприятие терминални устройства ПОС, като е 
разпоредено да приемат и обработват плащания на задължения към РС 
Монтана – Гражданско и Наказателно отделения, чрез инсталирани 
терминални устройства ПОС съдебните служители от РС Монтана, както 
следва: 2.1.Мария Петрова – съдебен деловодител в СИС при РС Монтана; 
2.2.Нели Тодорова - съдебен деловодител в Бюро съдимост при РС Монтана, 
при стриктно следване на процедурата, описана в Правилата по т.1 от 
заповедта.2.3.В случаи на отсъствия на посочените служители, 
оправомощени по смисъла на посоченото в т.2, са заместващите ги съдебни 
служители.Задължени са всички служители при РС Монтана да оказват 
поискано съдействие от гражданите, в т.ч. и от страните по делата при 
попълване на Приложение №1 от Правилата по т.1 от  Заповедта.Контролът 
по изпълнение на настоящата заповед е възложен  на гл. счетоводител Мими 
Каменова.Заповедта и горепосочените правила са публикувани в раздел 
“Указания и Вътрешни правила” с препратка към Приложение №1 от 
правилата в Интернет страницата на РС Монтана и във вътрешната служебна 
страница на съда, за сведение на всички съдии, ДСИ – ли, съдии вписвания и 
служители.Със Заповед №145/10.06.2013г. е изменена Заповед 
№134/03.06.2013г. по т.2    като са оправомощени да приемат и обработват 
плащания на задължения към Районен съд Монтана – Гражданско и 
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Наказателно отделения, чрез инсталираните 2 бр. терминални устройства 
ПОС всички съдебни деловодители и съдебните архивари при РС Монтана, 
при стриктно следване на процедурата, описана в Правилата по т.1 от 
заповедта, като устройствата са монтирани в СИС и Бюро съдимост. 

Със Заповед №161/18.06.2013г. са утвърдени Стратегически план на 
Районен съд Монтана за периода от 2013г. до 2017г. като същия се 
приобщава към СФУК на РС Монтана и Стратегия за управление на риска в 
Районен съд Монтана за петгодишен период /2013г.-2017г./, представляваща 
средносрочна програма, която отразява основните цели и приоритети в 
дейността на РС Монтана и която определя рамките на действие в процеса по 
управление и оценка на рисковете за постигане на стратегическите и 
оперативни цели на съда, Риск-регистър /приложение №11 от Стратегията/ и 
План за действие /реакция на риска/ в РС Монтана – приложение №13 от 
Стратегията, всички като елемент на СФУК на РС Монтана. 

РС Монтана поддържа електронна страница, на която се публикуват 
актуални съобщения и новини, обяви за насрочени конкурси, календара на 
заседанията, актовете на магистратите, подлежащи на публикуване, 
утвърдени вътрешни правила по указание на ВСС, обявления за публични 
продажби на ДСИ при РС Монтана.Освен това РС Монтана има и вътрешна 
служебна страница, на която се публикуват съобщения и справки,  дневен 
ред за свикани от Председателя на РС Монтана общи събрания.Вътрешната 
страница на РС Монтана продължава да служи като една от формите за 
комуникация и съобщения до всички съдии и служители. 

Обезпечение на щата – съдии, държавни съдебни изпълнители, съдии 
по вписванията : 

През 2013г. щатът на съдии в РС Монтана не бе запълнен поради 
следните обстоятелства: командироване на съдия Александър Ангелов в СРС 
считано от 26.06.2012г. до настоящия момент и командироване на съдия 
П.Топалова също в СРС, считано от 07.11.2013г. и до настоящия момент. 

Отпуск поради временна нетрудоспособност е ползвала и съдия по 
вписванията Йорданка Станимирова в края на отчетната 2013г. и началото на 
2014г. 

И през настоящата 2014г. заради различни обстоятелства, най – вече 
заради командироването на съдия Ал. Ангелов и съдия П.Топалова в СРС, се 
очертава РС Монтана отново да работи в непълен състав.  

 

Брой на служителите  в РС Монтана 
 
През отчетната 2013г. съдебната администрация при РС Монтана 

наброява 29 щатни бройки, от тях заети 29 бр., разпределени както следва : 
 

Брой щатни бройки Наименование на длъжността 
От тях заети 

Административен секретар 1 

Главен счетоводител 1 
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Брой щатни бройки Наименование на длъжността 
От тях заети 

Системен администратор 1 

мл.специалист-счетоводител,  
с възложени функции на касиер 

1 

Съдебен секретар-протоколист 8 

Съдебен деловодител 9 

Съдебен архивар 2 

Призовкар 3 

Чистач 3 

 
Обезпечение на щата – съдебни служители: 

 В изпълнение на решение на ВСС, взето по протокол №48/08.11.2012г., 
допълнителна т.1 е издадена Заповед №349/12.11.2012г. за спиране на 
обявения и протичащ към този момент конкурс за заемане на длъжността 
“съдебен деловодител” наказателно деловодство/НД/ при Наказателно 
отделение на РС Монтана, до извършване на класиране от комисията 
съгласно чл.159 от ПАРОАВАС.Въпреки направеното искане с изх.№АС – 
523/04.12.2012г. да бъде финализиран проведения конкурс, ВСС с решение 
по Протокол №1/10.01.2013г., т.17, не даде съгласие да бъде финализиран 
проведения вече конкурс чрез назначаване на свободната длъжност за 
деловодител поради взетото решение по Протокол №48/08.11.2012г. д.т.1. 

През м.01.2013г. и м.02.2013г. отново бяха направени искания до ВСС 
за даване съгласие за финализиране на конкурса за “деловодител” при НД на 
НО при РС Монтана или за даване съгласие за назначаване при условията на 
чл.68, ал.1, т.4 КТ, в отговор на което с Решение на ВСС по Протокол 
№8/28.02.2013г., т.23.2 беше намалена щатната численост на РС Монтана с 
1/една/ щатна бройка за „съдебен деловодител”, считано от датата на 
решението.Горното решение наложи издаване на поредица от заповеди от 
Административният ръководител, с които биваха възложени функции на 
деловодител НД при НО на МРС на архивар Л.Михайлова и на съдебните 
секретари при НО на МРС.Организацията на работата в МРС, помещаването 
на съда в две отделни сгради и други административни доводи наложиха 
изготвяне на искане с изх.№АС-278/26.08.2013г. по описа на 
административен секретар на МРС, въз основа на което беше дадено 
съгласие с Решение на ВСС по Протокол №41/24.10.2013г., т.37 за 
трансформиране на една заета длъжност „съдебен секретар” в една длъжност 
„деловодител” при НД – НО при МРС и за преназначаване на съдебен 
служител на трансформираната длъжност.Въз основа на решението и при 
доводи изложени в Заповед №305-1/24.10.2013г. и Заповед №313/01.11.2013г. 
при спазване на утвърдените Вътрешни правила за подбор и наемане на 
съдебни служители в РС Монтана, съдебен секретар Еленка Симеонова беше 
преназначена считано от 01.11.2013г. на трансформираната длъжност 
„съдебен деловодител”  в НД при НО на МРС. 
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По силата на акт за регистрация по ЗДДС №120421300018894/ 
16.10.2013г. на ТД НАП В.Търново, офис Монтана, считано от 01.11.2013г. 
РС Монтана е регистриран по ЗДДС.Заради горното се увеличи обема на 
дейност и отговорности на счетоводния отдел при МРС, поради което беше 
изготвено мотивирано искане до ВСС с изх.№АС – 347/04.11.2013г. по описа 
на административен секретар при МРС за даване на съгласие за 
трансформиране на една заета длъжност „касиер” в една щатна длъжност „ст. 
специалист-счетоводител” с възложени функции на „касиер” и даване на 
съгласие за преназначаване на трансформираната длъжност.С Решение на 
ВСС по Протокол №52/19.12.2013г., т.15 се даде съгласие за трансформиране 
на длъжността „касиер” в длъжност – „мл. специалист – счетоводител”, с 
възложени функции на касиер и преназначаване на трансформираната 
длъжност.На база горното решение на ВСС и Заповед №422/20.12.2013г. и 
Заповед №425/30.12.2013г. при спазване на процедурата по утвърдените 
Вътрешни правила за подбор и наемане на съдебни служители в МРС, касиер 
Диана Венелинова Якимова беше преназначена считано от 02.01.2014г. на 
длъжност „мл. специалист-счетоводител”, с възложени функции на „касиер”. 

През 2013г. и щатът на съдебните служители при РС Монтана не бе 
запълнен в т.ч. и поради временна нетрудоспособност на следните 
служители: по – продължителни отсъствия на секретар Надка Младенова, 
деловодител гражданско деловодство/ГД/ Елеонора Спасова и деловодител 
НД Велика Цветкова, и по – кратки на секретар Пепа Василева, деловодител 
ГД Юлия Сиракова, деловодител ГД Анни Менчева, архивар Лена 
Михайлова, архивар Мариела Асенова и чистач Ваня Иванова.Имайки 
предвид данните за този тип отсъствия от 2009г. до 2013г., за отчетната 
2013г. се отчита най – малък период на отсъствия от служители поради 
временна нетрудоспособност.Горното е от съществено положително 
значение за дейността на РС Монтана, имайки предвид занижената му щатна 
численост и обема от работа в двете отделения и СИС при МРС. 
 Съотношението между магистрати и съдебни служители е 11 бр. 
спрямо 14 бр.В последната цифра се включват само съдебните служители от 
специализираната съдебна администрация – съдебни деловодители и съдебни 
секретари /без 2 бр. деловодители по щат при СИС Монтана и 1 бр. 
деловодител в Бюро съдимост при МРС/. 

 В отчетните доклади за дейността на съда за 2009г., 2010г., 2011г. и 
2012г. са излагани доводи за коригиране щата на РС Монтана, които към 
днешна дата имайки предвид решенията през отчетната 2013г. на Комисия 
„Съдебна администрация”, не следва да бъдат излагани. 

През отчетните 2009г., 2010г. и 2011г. РС Монтана е изготвял и 
представял в годишните си доклади сравнително изследване на дейността си 
по натовареност съобразявайки публикуваните статически данни на 
конкретни съдилища – районни съдилища в областните центрове на страната, 
като през 2011г. се сравняваше с районните съдилища в гр.Видин и гр.Враца. 
Очевидно беше от това изследване, че няма принципно разпределение на 
щатните бройки за съдии и служители в отделните органи на съдебната 
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власт, като особено внимание до настоящия момент се обърна на създаване и 
попълване съставите на специализираните съдилища и специализирани 
прокуратури и попълване и увеличаване щата на СРС, районните съдилища и 
прокуратури в по – големите градове на страната като напр. Пловдив, Варна 
и Благоевград, не решавайки понастоящем проблемите на останалите 
районни съдилища,  най – вече на тези в областни центрове в Северозападна 
България.Подобно сравнително изследване и в настоящия доклад за 
отчетната 2013г., Председателя Семов го намира за ненужно, имайки 
предвид това, че се извърши анализ на статистическите данни за дейността 
на отделните органи на съдебната власт, като според Анализ, приет от ВСС 
по апелативните райони на съдебната администрация и оптимизиране на 
щатовете в съдилищата, РС Монтана е под средната натовареност за 
районните съдилища в страната, приемайки обаче, че РП Монтана е с висока 
натовареност.Намирам, че горното несъответствие е ярко контрастиращо, 
нямайки обяснение защо съответната прокуратура на РС Монтана е 
определена с висока натовареност, а РС Монтана е с натовареност под 
средната за страната ?!Горното несъответствие няма нищо общо с 
изключително добрата комуникация с РП Монтана считано от края на 2009г. 
до настоящия момент.  

Според Административния ръководител на РС Монтана, последният 
има нужда щата му да бъде увеличен с още един действащ съдия, така че 
общия брой по щат магистрати да бъде 12 /дванадесет/, вместо досегашния – 
11 /единадесет/ бр., двама от които са командировани към настоящия момент. 

 Поради липсата на средства  намерението в РС Монтана да се обособят 
регистратури /информационни центрове/ в Гражданското и в Наказателното 
отделение на съда не бе осъществено и през 2013г., като тази роля 
понастоящем съвместяват деловодствата в двете отделения.Цялата отчетна 
2013г., както и предишните 2012г., 2011г. и 2010г., премина под знаците на 
занижен бюджет на съдебната система, в т.ч. и на РС Монтана, указания за 
оптимизиране на разходите и щата, в изпълнение на измененията в КТ за 
ползване на полагащ се годишен отпуск през календарната година за която се 
полага при недостатъчен щат съдии и служители за РС Монтана и 
натовареност най – вече на съдиите /насрочени съдебни заседания и 
изписване на съдебни актове в процесуални срокове/, което налага 
присъствие на отговорните съдии и по време на иначе ползван годишен 
отпуск.Всяко едно искане до ВСС през 2013г. от РС Монтана относно 
извършване на текущ ремонт, бе отхвърляно от ВСС поради липсата на 
средства по бюджета на съдебната власт за 2013г.Исканията за подобряване 
условията на труд и сигурността, в т.ч. и за посетителите на съда, и най - вече 
чрез осигуряване на достъп до услугите на съда на лицата с увреждания, ще 
продължат да бъдат отправяни от административното ръководство на РС 
Монтана и през настоящата 2014г. до ВСС и МП. 

Възприетият принцип на случайно разпределение на дела при РС 
Монтана според докладчика подпомага доста служителите от службите на РС 
Монтана ориентирайки ги от самото начало за вида дело, граждански спор и 
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деяние по НК, въвеждайки данните в деловодната програма “САС” при РС 
Монтана след образуване на съответното дело и при движението му, до 
приключване и  архивирането му. 

 РС Монтана продължава да изпитва нужда от помещения, в т.ч. и от 
такива за регистратури, архив и за т.нар. адвокатска стая.Желанието да се 
увеличи сградния фонд на съда за съжаление не бе осъществено и през 
отчетната 2013г.До настоящия момент този проект не се осъществи поради 
липсата на подходяща сграда в гр.Монтана, където да бъде преместена 
Служба вписвания Монтана и архива й.Надявам се проблема свързан с 
намиране на подходяща сграда за службата по вписванията в гр.Монтана да 
бъде  решен, така че РС Монтана да може да ползва заетите му от службата 
по вписванията помещения. 

Eдна от основните цели на административното ръководство 
продължава да бъде всички важни и засягащи дейността на двете отделения 
въпроси, да се обсъждат в диалог и при взаимно разбиране, разбира се 
съобразявайки разпоредбата на чл.79, ал.3 от ЗСВ. 

С оглед на изложената концепция за администриране на проведения в 
началото на м.12.2009г. конкурс от ВСС за избор на Административен 
ръководител на РС Монтана и навлизайки в последната година от пет 
годишния му мандат, Председателя Семов отчита, че мнозинството от 
присъстващите /не командировани/ съдии, дси-ли и съдии вписвания и 100 % 
от служителите при МРС поеха подадената му ръка за диалог, уважение, в 
т.ч. към институцията Председател на РС Монтана, етичност, вежливост с 
гражданите и страните по делата, дисциплина, отговорност и компетентност, 
и се стремяха през изминалите четири отчетни години и се стремят и 
понастоящем да съобразяват изискванията му като работодател, 
съобразявайки съгласно чл.80, ал.2 от ЗСВ Заповедите на Административния 
ръководител без да ги тълкуват, коментират и преиначават, работейки в 
благоприятна и ползотворна работна среда.Съгласно Указания на 
Инспектората към ВСС и Решение на ВСС натовареността на 
административния ръководител може да бъде намалена до 50 % според 
категорията на РС Монтана – районен съд в областен град на 
страната/.Административният ръководител Кр.Семов, оглавявайки ІІ н.с. 
съобразявайки постъплението на делата и отсъствието на съдии, най - вече 
командированите, е приел, че ще бъде при 100 % натовареност, независимо 
от административните му задължения и това, че единствен той се произнася 
по искания по ЗЕС, които за 2013г. са 264 бр. 
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ІІ.Движение на делата 

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 

*Встъпилият в длъжност съдия А.Ангелов на 25.06.2012г. не е работил в 
МРС, тъй като от 26.06.2012г. е командирован в СРС. 

Считано от 07.11.2013г. съдия П.Топалова е командирована в СРС, като е 
изключена от системата за случайно разпределение на дела при НО на МРС, 
считано от 04.11.2013г. 

 Отсъствията на Зам. председателя Р.Михайлова и съдия Н.Николова 
поради временна нетрудоспособност са били по – малки като период от един 
месец, а съдия В.Младенова макар и ползвала отпуск поради временна 
нетрудоспособност повече от един месец през отчетната 2013г., не е била 
изключена от случайното разпределение на дела при ГО на МРС. 

 Изключването на съдия Р.Петков от системата за случайно 
разпределение на дела при ГО на МРС за времето от 11.06.2013г. – 19.07.2013г., е 
по причини изложени в Заповед №146/11.06.2013г. и Заповед №190/18.07.2013г., 
което вид изключване не попада в хипотезите на приспадане на отсъствие при 
изчисляване на действително отработеното време/ отчита се само отсъствието 
поради временна нетрудоспособност за повече от един месец при цялостно 
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изключване от системата за случайно разпределение на дела, неплатен отпуск и 
отсъствие на командировани съдии/. 

Поради горните причини се отчита единствено отсъствието на 
командированите съдии – през цялата отчетна 2013г. на съдия А.Ангелов и 
считано от 04.11.2013г. на съдия П.Топалова. 

 
През  отчетната  2013г. общо издадените Разпореждания по чл.250в, 

ал.1 вр. с ал.2 от Закон за електронните съобщения /ЗЕС/ са 264 броя – от 
които : Разрешения – 258 бр. и Откази – 6 бр.;  

Вносителите са: ОДМВР Монтана – 191 бр.; ТД “Национална 
сигурност” Монтана – 38 бр. и ТЗ Сектор БОП Монтана – 35 бр., което 
считано от м.06.2013г. е част от една структура – ТДНС Монтана; 

През  2012г. общо издадените Разпореждания по чл.250в, ал.1 вр. с ал.2 
от Закон за електронните съобщения /ЗЕС/ са 395 броя – от които : 
Разрешения – 389 бр. и Откази – 6 бр.;  

Вносителите са:ОДМВР Монтана – 274 бр.; ТД “Национална 
сигурност” Монтана – 39 бр. и ТЗ Сектор БОП Монтана – 82 бр. 

За сравнение за 2011г. общо издадените Разпореждания по чл.250в, ал.1 
вр. с ал.2 от Закон за електронните съобщения /ЗЕС/ са  323 броя – от които : 
Разрешения – 319 бр.; Откази – 4 бр.; Вносители са били:  ОД МВР Монтана 
– 203 бр.; ТД “Национална сигурност” Монтана –  21 бр.  и ТЗ Сектор БОП 
Монтана – 99 бр. 

Причините да се постановят откази през 2013г. са, че в мотивите на 
съответното искане по чл.250б, ал.2 от ЗЕС е посочено, че данните по 
чл.250а, ал.1 от ЗЕС се изискват за разкриване и разследване на деяние, което 
не е посочено в чл.250а, ал.2 от ЗЕС – не се касае за тежко престъпление по 
смисъла на чл.93, т.7 от НК  или престъпления по чл.319а – 319е НК, не става 
дума и за издиране на лице, а също така и поради липсата на надлежно 
оправомощаване по смисъла на чл.250б, ал.1, т.2 от ЗЕС.По този тип искания 
се произнася Председателят на РС Монтана съгласно чл.250в, ал.1 от ЗЕС.По 
време на отсъствие на Административния ръководител и през 2013г., както е 
било и считано от 10.05.2010г., във основа на изрично оправомощаване със 
съответна заповед разпорежданията по чл.250в, ал.1 от ЗЕС са издавали  Зам. 
административния ръководител на РС Монтана Цв.Колев, а впоследствие от 
настоящия Зам. административен ръководител Румяна Михайлова. 

 Броят на издадените Разпореждания по ЗЕС през 2013г. е намалял 
имайки предвид данните за 2012г. и 2011г.С оглед седалището на РС 
Монтана,  последния е компетентен съгласно чл.250б, ал.1, т.1 – т.2 от ЗЕС, 
като всички ръководители на субектите за регион Монтана визирани в 
цитираните разпоредби отправят исканията си до РС Монтана, независимо, 
че дадена преписка по която се води разследването е по компетентност, респ. 
подсъдност на другите районни съдилища от съдебен район Монтана – 
запази се тенденцията да е увеличен  броят на случаите през отчетната 2013 
г., при които исканията по ЗЕС касаят деяния извършени в района на РС Лом. 
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По една и съща преписка /номер/, съответно дело на оперативен отчет 
ТЗ БОП Монтана и ТД “НС” Монтана продължават да изискват сведения в 
някои случаи по повече от един път, евентуално поради нуждата от данни 
станали известни предвид предходната справка от мобилните оператори.По 
този показател през 2013г. се отчитат искания и от ОД МВР Монтана, от 
която очевидно за поредна отчетна година са най – голям брой исканията в 
сравнение броя на исканията изхождащи от ТД “НС” Монтана и ТЗ Сектор 
БОП Монтана, който премина към ТДНС Монтана предвид законодателните 
промени с ДВ, бр.52/2013г. в сила от 14.06.2013г. 

И през отчетната 2013г. по редица въпроси, в т.ч. относно спазване 
изискванията на чл.250б, ал.2 от ЗЕС се наложи да се дават указания на ОД 
МВР Монтана и включващите се в структурата й - РПУ Монтана, РПУ Лом, 
РПУ Берковица и РПУ Вършец. 

И през 2013г. най – много искания са били отправени от ОД МВР 
Монтана с отразяване в мотивите, че става дума за разкриване и разследване 
на тежки престъпления и в редки случаи за издирване на лица. Исканията на 
ОД МВР Монтана се изпращат по пощата, а след определен период от време 
през 2013г. поради изтичане срок на договор за обслужване с поща и не 
подновяването му, ОДМВР Монтана представя в МРС на ръка чрез 
преносител исканията по ЗЕС, което наложи да се отправят допълнителни 
писмени указания, за да има ред и законност. 

Най – съобразени с изискванията на ЗЕС продължават да бъдат 
исканията изхождащи от БОП Монтана, макар и вече част от ТДНС Монтана. 
Най – разводнени и недостатъчно ясно мотивирани са исканията на ТДНС 
Монтана, а най – несъобразени с изискванията на ЗЕС са исканията на 
ОДМВР Монтана. 

От общо 6 бр. постановени откази през отчетната 2013г. – и 6-те бр. са 
по повод на искания на ОДМВР Монтана, като при три откази от посочените 
в мотивите на исканията причини за разследване, се извежда извод, че не се 
касае за деяние по смисъла на чл.250а, ал.2 от ЗЕС, а при другите три бр. не е 
налице надлежно оправомощаване по смисъла на чл.250б, ал.1, т.2 от ЗЕС. 

С предстоящото приемане на Правилника за администрацията в 
съдилищата е предвидена възможността да се образуват ЧНД по повод на 
исканията по ЗЕС, тъй като тази дейност имайки предвид горните данни 
изисква доста време и познания, като неправилно по мнение на Председателя 
Семов беше до настоящия момент да не се отчита като част от дейността на 
съответния съд – съгласно настоящата нормативна уредба – на районите 
съдилища в областните центрове на страната, съответно ще започне в бъдеще 
да се взема предвид при отчитане натовареността на конкретния съд и не на 
последно място на съответния Председател, както е в случая на МРС, 
единствен произнасящ се по исканията по ЗЕС.  
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Брой на постъпилите дела 
За 2012 година : 

Брой постъпили  дела за 
2012г. 

Бр. 
съдии  

Средномесечно постъпление на 1 
съдия на база 12 месеца 

Общо: 4158 9.6* 36.09 

 
 
 

Брой постъпили  
граждански дела за 2012г. 

Бр. 
съдии  

Средномесечно постъпление на 1 
съдия на база 12 месеца 

Общо: 2688 4.8* 46.67 

 
 
 

Брой постъпили  
наказателни дела за 2012г. 

Бр. 
съдии  

Средномесечно постъпление на 1 
съдия на база 12 месеца 

Общо: 1470 4.8* 25.52 

*Съдия Цв.Колев е работил през 2012г. считано до 29.02.2012г. в ГО на 
МРС, като  считано от началото на м.05.2012г. съдия Р.Михайлова е поела І гр. 
състав, оглавяван до този момент от съдия Цв.Колев. 

Встъпилият в длъжност съдия А.Ангелов на 25.06.2012г. не е работил в 
МРС, тъй като от 26.06.2012 г. е командирован в СРС. 

Съдия Д.Николова през 2012г. е ползвала отпуск поради временна 
нетрудоспособност считано от 30.01.2012г. до 06.05.2012 г. вкл. 

Съдия З.Христова  през 2012г. е ползвала отпуск поради временна 
нетрудоспособност считано от 22.03.2012 г. до 24.06.2012 г. вкл. 

 Съдия П.Топалова също е ползвала отпуск поради временна 
нетрудоспособност, за период по- малък от един месец, считано от 17.04. – 
30.04.2012 г. вкл. 

 Съдия Р.Михайлова поради ползване на отпуск при условията на чл.174, 
ал.4 КТ е била изключена от системата за случайно разпределение на дела при НО 
на МРС за времето от началото на м.01.2012 г. до началото на м.03.2012 г. 

Сумарно изчислено действително отработеното време имайки предвид 
възприетите правила за това – приспада се само ползван отпуск поради временна 
нетрудоспособност за период по - дълъг от един месец и неплатен отпуск 
/какъвто няма/, без възможност за приспадане на ползван платен отпуск, имайки 
предвид, и че считано от 01.03.2012 г. до началото на м.05.2012 г. І гр. състав не 



Доклад за дейността на Районен съд Монтана през 2013 г. 23/160

се е оглавявал от съдия, а І н.с. не се оглавявал от началото на м.05.2012 г. до 
настоящия момент,  се равнява  на по – малко от 10 бр. съдии през 2012 г – 9.6 бр., 
независимо, че са  11 бр. съдии  по щат. 

Брой на постъпилите дела 
За 2011 година: 

Брой постъпили  дела за 
2011г. 

Бр. 
съдии  

Средномесечно постъпление на 1 
съдия на база 12 месеца 

Общо: 4387 10.01* 36.52 

 
 

Брой постъпили  
граждански дела за 2011г. 

Бр. 
съдии  

Средномесечно постъпление на 1 
съдия на база 12 месеца 

Общо: 3014 5 50.23 

 
 

Брой постъпили  
наказателни дела за 2011г. 

Бр. 
съдии  

Средномесечно постъпление на 1 
съдия на база 12 месеца 

Общо: 1373 5.01* 22.84 

*Съдия Румяна Михайлова е работила през 2011 г. считано от 01.12.2011 г. 
като до този момент е била в отпуск по смисъла на чл.163, ал.1 от КТ и поради 
това изключена от системата за случайно разпределение на дела при МРС, 
считано от 01.10.2010 г.За времето от 28.11.2011 г. до 21.12.2011 г. съдия 
Михайлова отново е включена в случайното разпределение на дела при НО на РС 
Монтана въз основа на подадено заявление от същата.Поради  продължителен 
отпуск в периода м.01. – началото на м.03.2012 г. съдия Михайлова отново е 
изключена от случайното разпределение на дела при НО на МРС, считано от 
22.12.2011 г. отново въз основа на подадено заявление от същата. 

Брой на свършените дела за 2013г. 

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 
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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 

*Встъпилият в длъжност съдия А.Ангелов на 25.06.2012г. не е работил в 
МРС, тъй като от 26.06.2012г. е командирован в СРС. 

Считано от 07.11.2013г. съдия П.Топалова е командирована в СРС, като е 
изключена от системата за случайно разпределение на дела при НО на МРС, 
считано от 04.11.2013г. 

 Отсъствията на Зам. председателя Р.Михайлова и съдия Н.Николова 
поради временна нетрудоспособност са били по – малки като период от един 
месец, а съдия В.Младенова макар и ползвала отпуск поради временна 
нетрудоспособност повече от един месец през отчетната 2013г., не е била 
изключена от случайното разпределение на дела при ГО на МРС. 

Изключването на съдия Р.Петков от системата за случайно разпределение 
на дела при ГО на МРС за времето от 11.06.2013г. – 19.07.2013г., е по причини 
изложени в Заповед №146/11.06.2013г. и Заповед №190/18.07.2013г.., което вид 
изключване не попада в хипотезите на приспадане на отсъствие при изчисляване 
на действително отработеното време/ отчита се само отсъствието поради 
временна нетрудоспособност за повече от един месец при изцяло изключване от 
системата за случайно разпределение на дела, неплатен отпуск и отсъствие на 
командировани съдии/. 

Поради горните причини се отчита единствено отсъствието на 
командированите съдии – през цялата отчетна 2013г. на съдия А.Ангелов и 
считано от 04.11.2013г. на съдия П.Топалова. 

Брой на свършените дела за 2012г. 

Брой на свършените дела за 
2012 година  

Бр. 
съдии  

Средномесечно свършени дела от 1 съдия 
на база 12 мес. 

Общо:  4263 9.6* 37.00 
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Брой свършени граждански 
дела 2012 

Бр. 
съдии   

Средномесечно постъпление на 1 съдия на 
база 12 мес. 

 Общо:  2746 4.8*  47.67 

 
 

Брой свършени наказателни 
дела 2012 

Бр. 
съдии   

Средномесечно постъпление на 1 съдия на 
база 12 мес. 

 Общо:  1517 4.8* 26.34 

*Съдия Цв.Колев е работил през 2012г. считано до 29.02.2012 г. в ГО на 
МРС, като  считано от началото на м.05.2012 г. съдия Р.Михайлова пое І гр. 
състав. 

Встъпилият в длъжност съдия А.Ангелов на 25.06.2012 г. не е работил в 
МРС, тъй като от 26.06.2012 г. е командирован в СРС. 

Съдия Д.Николова през 2012 г. е ползвала отпуск поради временна 
нетрудоспособност считано от 30.01.2012 г. до 06.05.2012 г. вкл. 

Съдия З.Христова  през 2012 г. е ползвала отпуск поради временна 
нетрудоспособност считано от 22.03.2012 г. до 24.06.2012 г. вкл. 

 Съдия П.Топалова също е ползвала отпуск поради временна 
нетрудоспособност,  за по - малък период от един месец, считано от 17.04. – 
30.04.2012 г. вкл. 

 Съдия Р.Михайлова поради ползване на отпуск при условията на чл.174, 
ал.4 КТ е била изключена от системата за случайно разпределение на дела при НО 
на МРС за времето от началото на м.01.2012 г. до началото на м.03.2012 г. 

Сумарно изчислено действително отработеното време имайки предвид 
възприетите правила за това – приспада се само ползван отпуск поради временна 
нетрудоспособност за период по - дълъг от един месец и неплатен отпуск 
/какъвто няма/, без възможност за приспадане на ползван платен отпуск, имайки 
предвид, и че считано от 01.03.2012 г. до началото на м.05.2012 г. І гр. състав не 
се е оглавявал от съдия, а І н.с. не се е оглавявал от началото на м.05.2012 г. до 
настоящия момент, се равнява  на по – малко от 10 бр. съдии през 2012 г – 9.6 бр., 
независимо, че са  11 бр. съдии  по щат. 

Брой на свършените дела за 2011г. 

Брой на свършените дела за 
2011 година  

Бр. 
съдии  

Средномесечно свършени дела от 1 съдия 
на база 12 мес. 

Общо:  4359 10.01* 36.29 
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Брой свършени граждански 
дела 2011 

Бр. 
съдии   

Средномесечно постъпление на 1 съдия на 
база 12 мес. 

 Общо:  3018 5  50.3 

 
Брой свършени наказателни 

дела 2011 
Бр. 

съдии   
Средномесечно постъпление на 1 съдия на 

база 12 мес. 

 Общо:  1341 5.01* 22.31 

*Съдия Румяна Михайлова е работила през 2011 г. считано от 01.12.2011 г. 
като до този момент е била в отпуск по смисъла на чл.163, ал.1 от КТ и поради 
това изключена от системата за случайно разпределение на дела при МРС, 
считано от 01.10.2010 г.За времето от 28.11.2011 г. до 21.12.2011 г. съдия 
Михайлова отново е включена в случайното разпределение на дела при НО на РС 
Монтана въз основа на подадено заявление от същата.Поради  продължителен 
отпуск в периода м.01. – началото на м.03.2012 г. съдия Михайлова отново е била 
изключена от случайното разпределение на дела при НО на МРС, считано от 
22.12.2011 г. отново въз основа на подадено заявление от същата. 
 

Средна продължителност на разглеждане на делата – от постъпване до 
постановяване на съдебния акт.Сравнителен анализ за постъпленията за 
последните три години : 

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

3671 3406 93%   
 

Бр. свършени дела  за 2012г.  Свършени в срок до 3 месеца %  

4263 3979  93%  
 

Бр. свършени дела  за 2011г.  Свършени в срок до 3 месеца %  

4359 4064  93%  
 
Видно от горното е, че постъпленията на делата като цяло в РС  

Монтана през 2013г. бележи не драстично, но намаление в сравнение с 
предходните отчетни периоди 2012г. и 2011г.,  дължащо се на намаление на 
постъпленията на определен вид дела в двете отделения на съда. 

Постъпленията  за 2013г. са 3727 броя дела, спрямо  4158 броя дела за 
2012г. и при 4387 броя дела за 2011г.Броят на свършените общо дела също  е 
занижен за 2013г. спрямо 2012г. и 2011г. имайки предвид следните данни : за 
2013г. – 3671 бр., за 2012г. – 4263 броя и за 2011г. – 4359 броя.Запазва се 
тенденцията на по – голям брой на свършените общо дела в тримесечен срок 
- през 2013г. – 93 %, за 2012г. - 93 % и спрямо 93 % за 2011г. 

Броят на постъпилите общо наказателни дела за отчетната 2013г. 
бележи намаление в сравнение с 2012г. и 2011г. имайки предвид следните 
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данни – за 2013г. – 1257 бр., за 2012г. – 1470 броя дела и за 2011г. – 1373 
броя дела. 

Броят на свършените наказателни дела за отчетния период бележи 
също намаление спрямо предходните 2012г. и 2011г. – имайки предвид 
следните данни – 1322 бр. за 2013г., 1517 броя за 2012г., при 1341 броя за 
2011г.При намаляло постъпление е резонно да се отчита и намалял брой на 
свършените дела. 

Намаление се отчита и при постъплението на гражданските дела като 
общата цифра е – 2470 бр. за 2013г., при 2688 бр. за 2012г. и 3014 бр. за 
2011г., съответно и  намаление на свършените граждански дела се отчита за 
отчетния период спрямо предходните 2012г. и 2011г. имайки предвид 
следните данни : 2349 бр. за 2013г., 2746 за 2012г., при 3018 броя за 2011г. 

Това намаление е резонно при отчитаното за 2013г. общо намаление на 
постъпленията при гражданските дела /при заповедните производства, в т.ч. 
при др. ЧГД и при някои видове общи искови производства и други ГД/, но 
най – важното е, че общият брой на постъпилите граждански дела по общия 
ред е най – голям за 2013г. – 439 бр.,  при  385 бр. за 2012г. и 342 бр. за 
2011г.Горното обективира становището на Административния ръководител 
Кр. Семов, че РС Монтана има нуждата от щата си - 11 бр. съдии., респ. от VІ 
–ти гр. състав при РС Монтана. 

Постъплението на делата не зависи от съдиите, в т.ч. от тези при РС 
Монтана, при данни за 2011г., които са по - високи като показател както при 
постъпили, така и при свършени граждански дела и най – високи показатели 
за наказателните дела при същите параметри за 2012г.Съдиите решават 
толкова дела, колкото постъпят, а това колко на брой ще постъпят е извън 
волята на съдиите в т.ч. и на тези от ГО и НО на РС Монтана.Постъплението 
на делата не е постоянна величина, като се променя във времето заради 
различни обстоятелства – най - вече икономически, социални и специфично – 
регионални, в т.ч. демографски.РС Монтана е винаги бил най – натовареният 
съд в съдебен окръг Монтана, намиращ се в областния център Монтана. 

 И в двете отделения на РС Монтана се имат предвид Указанията на 
ВСС дадени с Решение по протокол №18/19.05.2011г. на ВСС по 
приложението на разпоредбите на чл.89 от ПАРОАВАС в частта им на 
указания за образуване на конкретни видове дела, като не се образуват 
редица искания /молби/ и в двете отделения като отделни дела, а се прилагат 
към съответното дело /гражданско или наказателно/, налагащи произнасяне 
от конкретния съдия – докладчик /и в двете отделения на съда/ в т.ч. и в 
открито съдебно заседание. 

И през отчетната 2013г. по време на ползване на отпуските в рамките, и 
извън съдебна ваканция 2013г., в т.ч. при ползване на по – кратък отпуск 
поради временна нетрудоспособност, преобладаваща част от съдиите при РС 
Монтана администрираха делата си съобразявайки процесуалните срокове и 
работните си графици, идвайки и на работа, въпреки официалното ползване 
на отпуск.  
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За сравнение данните за постъпилите граждански дела по предмет на 
иска са:  

 
Видове граждански дела Постъпили 

2011г. 
Постъпили 

2012г. 
Постъпили 

2013г. 
Искове по СК  179 206 208 

Вещни искове  61 44 43 

Делби  42 34 38 

Искове по КТ  46 51 36 

Облигационни искове  118 147 189 

Финансови начети 0 0 0 

Дела от адм. характер 35 46 24 

Други граждански дела 279 197 185 

ЧГД без тези по чл.410 
ГПК и чл.417 ГПК 

459 281 253 

ЧГД по чл.410 ГПК и 
чл.417 ГПК 

1795 1682 1494 

Дела от и с/у търговци 26 29 32 
 

От горното е видно, че е налице увеличение на постъпленията на 
гражданските дела образувани по СК, облигационните искове, делбите 
спрямо 2012г. и на делата от и срещу търговци за отчетната 2013г. в 
сравнение с предходните 2012г. и 2011г. 

Налице е намаление на постъпленията при вещните искове, на тези по 
КТ, на т. нар. други граждански дела, на ЧГД, в т.ч. и на ЧГД по чл.410 и 
чл.417 ГПК и на делата от административен характер. 

 
Сравнителният анализ за постъпленията на наказателните дела се 

базира на следните данни:  
 

Видове наказателни дела Постъпили 
2011г. 

Постъпили 
2012г. 

Постъпили 
2013г. 

НОХД  477 445 357 

НЧХД 26 20 28 

АНД Чл. 78а НК  26 33 32 

УБДХ 10 14 0 

ЗБППМН 3 3 0 

Принудителни мед. мерки 
по ЗЗ и чл.89 НК 

19 19 21 
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Видове наказателни дела Постъпили 
2011г. 

Постъпили 
2012г. 

Постъпили 
2013г. 

Комулации 39 37 58 

НЧД от досъдебно пр-во  153 183 251 

Административно 
наказателни дела  

604 713 485 

Реабилитации по чл.85 – 88а 
НК 

6 4 7 

Други престъпления/ЧНД/ 20 13 18 

Общ брой ЧНД 240 259 355 

 
Съществено увеличаване на постъпленията за отчетната 2013г. има при 

ЧНД от досъдебно производство, респ. при общия брой ЧНД.Увеличение се 
отчита и при комулациите и не толкова изразително, но също увеличение се 
отчита и при НЧХД – ла, принудителните медицински мерки по ЗЗ и чл.89 от 
НК и при реабилитациите. 

Делата по УБДХ и тези образувани по ЗБППМН са нулеви стойности 
спрямо наличието на подобни дела през 2012г. и 2011г., намаление се отчита 
и при АНД-ла и при т. нар. други престъпления /ЧНД/.  

АНД-ла по чл.78а НК са само с един брой по - малко спрямо 2012г. и 
повече като постъпление спрямо 2011г. 

Намаление се отчита на постъпленията на НОХД –ла през отчетната 
2013г. в сравнение с предходните 2012г. и 2011г.Служебно известно е, че 
ОДМВР Монтана и РУП Монтана изпитва остра нужда от разследващ 
капацитет, който да приключи не малкото образувани и висящи ДП. 

 През отчетния период - 2013 година, ведно с висящите от предходни 
години дела, са разгледани общо 4228 дела, при 4764 дела за 2012г. и 4965 
броя за 2011г. 

Съдиите и служителите от двете отделения на РС Монтана, които са 
пряко свързани с дейността на съдиите, положиха  максимални усилия и през 
отчетната 2013г., така че движението на делата да протича по – бързо и 
същите да бъдат решавани в предвидените процесуални срокове.За това 
спомага натрупания професионален опит от съдиите и служителите при 
МРС, специализирането по материя в двете отделения на съда и екипността, 
която е налице между отделните съдии от двете отделения със съответните 
деловодители обслужващи съставите им и съдебните секретари.  

Подробни данни сравнявайки отчетната 2013г. с предходните 2012г. и 
2011г. касаещи – висящи дела в началото на периода, постъпилите през 
годината, всички дела за разглеждане, всички свършени дела в т.ч. в срок до 
3 месеца със съдебен акт по същество, прекратените производства, броя на 
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заседанията и висящите дела в края на периода, общия брой на обжалвани и 
протестирани дела по видове, се съдържат в Приложение № 1 от доклада. 

Подробни данни за отчетната 2013г. относно – висящи дела в началото 
на периода, постъпилите през годината, всички дела за разглеждане, всички 
свършени дела в т.ч. в срок до 3 месеца със съдебен акт по същество, 
прекратените производства, броя на заседанията и висящите дела в края на 
периода, общия брой на обжалвани и протестирани дела по видове, се 
съдържат в Приложение № 2 от доклада. 

Данните за 2013г. за работата на Районен съд – Монтана по съдебни 
състави ще бъдат отчетени по долу, освен това се съдържат и в Приложение 
№ 3 от доклада.  

Обжалваните граждански и наказателни дела с постановено решение от 
въззивната или касационна инстанция са със резултати, съгласно 
Приложение № 4 от доклада.  
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ІІІ.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

Постъпление, движение и срочност, сравнителен анализ, качество на 
постановените съдебни актове. 

ПОСТЪПЛЕНИЕ. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ 

Година  ОБЩО ЗА 
РАЗГЛЕЖДАНЕ 

НОВОПОСТЪПИЛИ СВЪРШЕНИ

2013г. 2797 2470 2349 

2012г. 3073 2688 2746 

2011г.  3403 3014  3018 
 

3403 3014 3018

3073 2688 2746

2797 2470 2349

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2011г. 

2012г.

2013г.

ОБЩО ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НОВОПОСТЪПИЛИ СВЪРШЕНИ

 
ОБЩО ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ

2797 3073

3403 2013г. 2012г. 2011г. 
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НОВОПОСТЪПИЛИ

2470 2688

3014

2013г. 2012г. 2011г. 
 

СВЪРШЕНИ

3018

2349 2746

2013г. 2012г. 2011г. 
 

 
Постъплението на отделните видове граждански дела през последните 

три години е както следва:  
 

 Вещни 
искове 

Делби Облигационни искове -
общо 

Финансови 
начети 

2013г.  43 38  189 0 
2012г.  44  34 147 0 
2011г.  61  42 118 0 

 
 

 
Трудови 
спорове 

Администр
ативни 

Издръжки и изме–
нение на издръжка 

ч. гр. дела, в т.ч. тези 
по чл.410 и чл.417 ГПК 

2013г.  36 24 42 1747 
2012г.  51 46 50 1963  
2011г.  46 35 38 2254  
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Искове по СК – 
брачни дела 

Други гр.дела Дела от и с/у
търговци 

2013г.  139 185 32 
2012г.  140 197 29 
2011г.  113 279 26 

 
 

 
Искове по СК –  
общо   

2013г.  208 
2012г.  206 
2011г.  179 

 
 
Общият брой на новопостъпилите граждански дела през отчетната 

2013г. в сравнение с предходните 2012г. и 2011г. е намалял.През 2011г. броят 
на новопостъпилите дела за разглеждане е бил 3014, през 2012г. 2688 и през 
отчетната 2013г. броят на постъпилите дела, включващи новообразувани 
пред Районен съд Монтана и изпратени по подсъдност от други съдебни 
райони е 2470. Общият брой на постъпилите граждански дела по общия ред е 
най – голям за 2013г. – 439 бр.,  при  385 бр. за 2012г. и 342 бр. за 2011г. 

Анализирайки постъплението по видове дела, се наблюдава намаление 
почти по всички видове граждански дела.Изразително изключение са 
постъпленията на делата от облигационен характер, при които има 
увеличение, което се дължи на обстоятелството, че в този вид дела попадат и 
делата по предявени установителни искове с правно основание чл.422 вр. с 
чл.415, ал.1 от ГПК, посочвани в предходни години, преди 2011г., в графата 
“други граждански дела”.Налице е намаление в броя на постъпилите частни 
граждански дела през 2013г., в т.ч. на тези по чл.410 и чл.417 ГПК в 
сравнение с предходните две години.Незначително намаление се отчита при 
постъпленията на “други граждански дела” – в т.ч. по Закона за защита от 
домашното насилие, по чл.26 от Закона за закрила на детето и по чл.30 от 
Закона за закрила на детето. 

Подробни данни за постъпили граждански дела за 2013г. и свършени 
дела по видове граждански спорове се съдържат в Приложение № 5. 
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IV.ДВИЖЕНИЕ НА 
ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 

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

ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА

2013 г.; 
189; 8%

2013 г.; 
2160; 92%

с решение прекратени
 

През 2012г. са свършени общо 2746 бр. граждански дела, от които с 
решение /със съдебен акт по същество/ са приключили 2510 бр., а с 
определения за прекратяване /прекратени производства/ са приключили 236 
броя.  

ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА

2012 г.; 
236; 9%

2012 г.; 
2510; 91%

с решение прекратени
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През 2011г. са свършени общо 3018 бр. граждански дела, от които с 
решение /със съдебен акт по същество/ са приключили 2826 бр., а с 
определения за прекратяване /прекратени производства / са приключили 192 
броя.  

ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА

2011 г.; 
192; 6%

2011 г.; 
2826; 94%

с решение прекратени
 

СРАВНИТЕЛНО ОНАГЛЕДЯВАНЕ ДВИЖЕНИЕТО НА 
ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА за 2013г., 2012г. и 2011г. 
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РЕШЕНИ ПО СЪЩЕСТВО  ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

2013 г. 2012 г. 2011 г.
 

 
В началото на 2013г. висящи са били общо 327 бр. граждански дела. 

Новопостъпили за разглеждане дела през отчетната година са 2470 броя, с 
което общият брой на делата за разглеждане е бил 2797 броя.От тях през 
2013г. са свършени общо 2349 броя, от които със съдебен акт по същество 
2160 броя граждански дела и съответно прекратени 189 броя граждански 
производства.Този брой на постановени съдебни актове по същество е 
достигнат при съдийски щат, в т.ч. зает в Гражданското отделение – 5 бр. 
съдии.Средногодишно през 2013г. от съдия са постановени 432 бр. съдебни 
актове по същество.  

За сравнение в началото на 2012г. общо висящи са били 385 броя 
граждански дела, новопостъпили са 2688 броя или общо за разглеждане са 
били 3073 броя граждански дела, свършени общо са били 2746 броя, от които 
са постановени 2510 броя съдебни актове по същество и 236 бр. са били 
прекратените дела.Средногодишно от съдия за 2012г. са постановени 502 бр. 
съдебни акта по същество. 

За сравнение в началото на 2011г. висящи са били общо 389 
граждански дела, новопостъпили за разглеждане дела през 2011г. са били 
3014 броя, с което общият брой на делата, разгледани през 2011г. е бил 3403 
броя, свършени са били общо 3018 броя, от които със съдебен акт по 
същество 2826 броя граждански дела и съответно прекратени 192 броя 
граждански производства.Средногодишно 2011г. от съдия са постановени 
565 бр. съдебни актове по същество.  

Това намаление в постановените съдебни актове през 2013г., за разлика 
от предходните две години, се дължи най - вече в намаления брой на 
постъпилите за 2013г. предимно частно граждански дела.При анализа на този 
показател по гражданските дела по общите искови производства се 
наблюдава тенденция към запазване бройката на постановените съдебни 
актове по същество в сравнение с предходните 2012г. и 2011г. – за 2013г. са 
341 бр., за 2012г. са 331 бр. и за 2011г. са 307 бр.  

Причини за прекратяване на граждански дела са: от прекратените 
всичко 189 броя граждански дела за 2013г. - 27 броя са прекратени поради 
постигнати съдебни спогодби по реда на чл.234 от ГПК.Останалите 162 броя 
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прекратени дела през 2013г. са по причини, различни от горната.Сред тези 
други 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 
2013г. е  448 броя.Несвършените  дела в края на отчетния период в сравнение 
с предходните две години, са както следва:  

 
Година Висящи дела 

2013г.   448 
2012г.   327 
2011г.   385 

 

448

327
385

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2013 2012 2011

Висящи дела в края на отчетния период

 
Като резултат от работата на Гражданското отделение на РС Монтана в 

края на отчетния период са останали несвършени 448 броя граждански дела. 
Сравнението им с висящите в началото на периода 327 броя показва 
увеличение в броя на останалите несвършени и съответно висящи през 
отчетната 2013г. граждански дела.Следва да се отбележи, че този процес на 
увеличение на останалите несвършени граждански дела, в сравнение с 
останалите висящи от предходната година в началото на отчетния период се 
наблюдава при почти всички видове граждански дела, в т.ч. и делата по 
чл.410-417 ГПК, които са постъпили в края на отчетната 2013г.Безспорно с 
най-голямо значение за нивото на работа в гражданско отделение са 
гражданските дела, разгледани по общия ред на ГПК.В началото на 
отчетният период висящи са били 253 броя граждански дела, разглеждани по 
общия исков ред, постъпили са 439 броя и всичко за разглеждане са били 692 
броя.В края на отчетният период несвършени такива дела са останали 296 
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броя или с 43 броя повече дела от висящите в началото на 2013г. и най – 
много на брой спрямо предходните 2012г. и 2011г.Това увеличение в броя на 
останалите несвършени дела в края на 2013г. се наблюдава при всички 
граждански съдии, като с изключение при съдия Р.Петков, увеличението 
средно е с 15.25 броя граждански дела на съдия /цифрата е получена като от 
останали несвършени гр. дела в края на 2013г. е изваден броят на останалите 
несвършени в началото на отчетната 2013г. по съдии – общата сума е 61 
разделена на 4 бр. граждански съдии с изключение на съдия Р.Петков/.Най-
голямо увеличението на несвършени общо гр. дела в края на 2013г. е при 
съдия Румен Петков, оглавяващ ІІІ гр.с.  - несвършени в началото на периода 
са били 153 броя дела, а в края на периода са 213 броя или с 60 броя общо 
граждански дела повече останали несвършени, като особено завишен по 
отделните видове граждански дела, е при делата по чл.410-417 ГПК – в 
началото на 2013г. висящи 1 брой дело, в края на периода висящи 47 броя 
дела, както и при делата от и с/у търговци – в началото на отчетната година 
висящи дела от този тип няма, постъпили през годината са 7 броя дела, в края 
на периода останали несвършени са 6 броя дела от срещу търговци.Вярно е, 
че голям брой ЧГД по чл.410 и чл.417 ГПК постъпиха в последните работни 
дни на 2013г. и бяха разпределяни между четирима граждански съдии, 
поради ползването на отпуск за по – дълъг период от съдия Е.Петкова, но 
останалите трима съдии нямат толкова голям брой несвършени ЧГД по 
чл.410 и чл.417 ГПК колкото съдия Р.Петков.За забавянето на делата и 
произнасянето на съдебните актове в разумни срокове, по отношение на 
съдия Румен Петков са предприемани многократно мерки от страна на 
административното ръководство, като към настоящия момент има 
образувано дисциплинарно производство във ВСС.      

В заключение следва да се отбележи, че броя на намаляване на 
свършените дела през 2013г., в сравнение с предходните две години и броя 
на увеличаване на останалите несвършени дела в края на този отчетен период 
при всички граждански съдии, е един от признаците, говорещ за работа на 
съдиите в Гражданско отделение на РС Монтана, поради което през 
настоящата година следва да се работи именно в тази посока – за намаляване 
броя на останалите несвършени дела.    

БЪРЗИНА И КАЧЕСТВО НА ГРАЖДАНСКОТО 
ПРОИЗВОДСТВО 

През отчетният период – 2013г. броят на разгледаните граждански дела 
е 2797.В резултат на дейността на петте граждански състави, в края на 
отчетния период са свършени общо 2349 броя граждански дела, като по-
голямата част от делата са приключени в тримесечния срок – 2195 броя, 
което е  93 %, а извън него 154 броя.  
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2013

2 195; 93%

154; 7%

до 3 мес.
над 3 мес.

 
 
През  2012г. броят на разгледаните граждански дела е бил 3073.В края 

на отчетния период са свършени общо 2746 граждански дела, като по-
голямата част от делата са приключени в тримесечния срок – 2634 броя, 
което е  96 %, а извън него 112 броя.  

 

2012 г.

2 634; 96%

112; 4%

до 3 мес.
над 3 мес.

 
 
 
През  2011г. броят на разглежданите граждански дела е 3403.В  края на 

2011г. са свършени общо 3018 граждански дела, като по-голямата част от 
делата са приключени в тримесечния срок – 2966 броя, което е  98 %, а извън 
него  52 броя.  

2011 г.

2 966; 98%

52; 2%

до 3 мес.
над 3 мес.
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СРАВНИТЕЛНО ОНАГЛЕДЯВАНЕ СЪОБРАЗНО 
СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДАННИ за 2011г., 2012г. и 2013г. 

 
 Брой гр. дела за 

разглеждане  
Свършени 
гр. дела 

до 3 
мес. 

над 3 
мес. 

2011г.  3403 3018 2966 52 
2012г.  3073 2746 2634 112 
2013г.  2797 2349 2195 154 
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Свършени дела до 3 месеца (%)

98%

96%

93%

2011г. 2012г. 2013г. 
 

 
 Средна продължителност на разглеждане на делата – от постъпване до 
постановяване на съдебен акт : 
 

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

2349 2195 93 %
 
 

Бр. свършени за 2012г. гр. дела Свършени в срок до 3 месеца гр. дела %  

2746 2634 96 %
 
 

Бр. свършени за 2011г. гр. дела Свършени в срок до 3 месеца гр. дела  %  

3018 2966 98 %
 
Както и предходните години, така и през отчетната 3013г. по-голямата 

част от делата са приключени в рамките на тримесечен срок от образуването 
им, което е показател за качеството на организираност на работата на 
гражданските съдии.Образуваните частно граждански производства, в т.ч. и 
тези по чл.410-417 ГПК, с оглед характера на самото производство, 
приключват в тримесечен срок от образуването им – 100%.По другите видове 
граждански производства - в тримесечен срок преимуществено са 
приключени делата по различните видове бързи производства, по 
производства образувани по молби по Закона за защита от домашното 
насилие, искания по Закона за закрила на детето, молби по чл.50 от СК, 
охранителни, обезпечителни и заповедни производства, както и всички 
видове частно-граждански производства.Анализът показва, че през 2013г. в 
рамките на тримесечният срок са свършени 79 % от гражданските дела, 
разглеждани по общият ред на ГПК, което е в намаление спрямо 2012г. и 
2011г., когато процентите са били 91, респ. 94.В тримесечният срок са 
приключени 87 % от производствата по глава двадесет и пета ГПК “бързи 
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производства”, при които е налице също намаление спрямо 2012г. и 2011г.В 
тримесечен срок са приключени и 56 % от търговските спорове, 76 % е при 
„другите граждански дела” и 39 % разгледани през годината 
административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ са приключени в рамките на 
тримесечният срок от образуването им, което е в намаление спрямо 
свършените дела в тримесечен от този тип за предходните 2012г. /86 %/ и 
2011г. /95 %/.По административните дела, за разлика от останалите 
граждански дела, характерът на производството не облекчава състава в 
стремежа му да приключи делото в кратки срокове.По някои от делата, 
административният орган издал атакувания административен акт, не прилага 
списък на страните в производството по обжалване на издадения 
административен акт, което налага съдът служебно да изисква преписката, 
като има и случаи в които административният акт не е бил съобщен на 
всички заинтересовани страни, което допълнително забавя производството. 
Въпреки това горните цифри показват една запазваща се тенденция на 
бързина на производството по по-голямата част граждански дела, което се 
дължи основно на отговорността и дисциплината, с която работят съдиите от 
Гражданското отделение.С по-голяма продължителност на разглеждане /над 
3 месеца/ се отличават делата с фактическа и правна сложност – делата по 
искове за делби и по вещни искове, които изискват събиране на множество 
доказателства, провеждане на повече процесуални действия – назначаване на 
допълнителни и разширени експертизи, както и тези, по които е необходимо 
да се извършат процедури за призоваване по реда на чл.47 и чл.48 от ГПК – 
чрез залепяне на уведомление по постоянен и настоящ адрес или на адреса, 
посочен по делото, чрез  обявление в Държавен вестник, както и назначаване 
на особен представител по реда на Закона за правната помощ, или се налага 
призоваване чрез препоръчана поща или възлагане на съдебни поръчки за 
изпълнение в други държави. 

Като причини за отлагане на делата във второ и следващо съдебно 
заседание могат да се посочат: искания на страните за събиране на нови 
доказателства, предявяване на насрещни и инцидентни установителни 
искове, конституиране на нови страни, възражения за прихващане или 
подобрения, искания за сключване на съдебна спогодба, не върнати съдебни 
поръчки, неизпълнение на задължение на трети лица за представяне на 
доказателства, неявяване на свидетели, не представяне на заключения на 
вещи лица в срок, отвод на вещи лица, липса на специалисти в съответната 
област, възлагане на допълнителни задачи или назначаване на тройна, 
респективно повторна експертиза.Немалък е и броят на отложените дела 
поради нередовно призоваване на страните вследствие не надлежното 
оформяне на призовките от длъжностните лица към съдилищата и към 
съответните населени места и несвоевременното връщане на отрязъка от 
призовката към делото. Процедурата по размяна на книжа по чл.131 и чл.365 
от ГПК сама по себе и в голяма част от случаите изключва възможността 
делото да бъде приключено в рамките на тримесечният срок от 
постановяване на определението по чл.140 от ГПК.Законодателят е 
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предвидил срокове, които приложени сумарно, заедно с времето за връчване 
на призовки и съобщения по делата, понякога или дори твърде често, 
надхвърлят тримесечният срок за приключване на съдебното производство, в 
случай че този срок се броеше от образуването му, при гражданските дела 
разглеждани по общия исков ред.С оглед на горното, анализа на бързината на 
правораздаване в Гражданското отделение следва да се концентрира върху 
отчитане на срочността на извършване на онези действия на гражданските 
съдии, върху които те пряко могат да влияят – ежедневно образуване на дела 
и разпределяне на доклад, което е утвърдена практика в Районен съд 
Монтана, срочно обработване на делото при постъпването му при 
определения съдия-докладчик, спазване изискванията на закона за 
извършване на проверка за допустимост и редовност на исковата молба, 
молба или заявление, своевременно произнасяне по направените от страните 
искания, насрочване на делото в указаните срокове и не на последно място 
своевременно постановяване на съдебните актове.Анализът на отделните 
видове дела сочи, че през отчетната 2013г. съдиите от Гражданско отделение 
на Районен съд Монтана в голямата си степен, отчитайки важността на 
горните критерии са работили в тази насока - бързина на провеждане и 
приключване на разгледаните от тях граждански дела, с изключение на съдия 
Румен Петков, който въпреки предприетите в тази насока мерки от 
административното ръководство и образуваното дисциплинарно 
производство при ВСС, не е постигнал напредък в работата си по 
приключване на по – голяма част от делата на негов доклад в законните и 
разумни срокове.  

Основната цел на всички останали съдии от Гражданско отделение на 
Районен съд Монтана е да работят за подобряване бързината на 
правораздаване, на стремежа на всички съдии от ГО за качество на 
постановените съдебни актове, за което говорят крайните резултати от 
работата на всеки един от магистратите, изразяваща се от една страна в брой 
и видове приключени граждански производства и от друга в резултати от 
инстанционна проверка, на която са подложени след постановяването им 
тези съдебни актове при обжалване. 

ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ НА СЪДЕБНИТЕ РЕШЕНИЯ 

В  Приложения № 3 и №4 към настоящия доклад в табличен вид са 
представени резултатите от работата на всеки един съдия, в т.ч. оглавяващ 
граждански състав от Районен съд Монтана през 2013г., респ. въз основа на 
отчитане данните  по обжалвани дела за 2013г.Броят на обжалваните дела и 
резултата от тях включва цялата 2013г. за времето от 01.01.2013г. – 
31.12.2013г. – изпратено и върнато след обжалване, независимо от това за коя 
година е образувано делото и кога е свършено в РС Монтана.В данните за 



Доклад за дейността на Районен съд Монтана през 2013 г. 44/160

обжалвани дела по състави по долу са посочени като брой делата, обжалвани 
с получен резултат през отчетната 2013г. 

 
 

Обжалваните актове на гражданските съдии, са както следва: 
 

Съдия Общ брой обжалвани гр. дела

РУМЯНА МИХАЙЛОВА 28 
ЕВГЕНИЯ ПЕТКОВА  39 
РУМЕН ПЕТКОВ 32 
АНЕЛИЯ ЦЕКОВА 44 
ВАЛЯ МЛАДЕНОВА 37 
ЦВЕТАН КОЛЕВ  6 
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 *Уточнение:съдия Цв.Колев считано от 01.03.2012г. е съдия в ОС 
Монтана.Посечените данни от обжалване са от четени през отчетната 2013г., 
тъй като през отчетния период са налице резултатите от обжалване. 

 
В Приложение № 6 са посочени по съдии конкретните причини и 

основания за отмяна или изменение /частична отмяна/ на съдебните актове 
по граждански дела. 

За всеки съдия, оглавяващ граждански състав при РС Монтана, данните 
за 2013г. са следните : 
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ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ - РЪКОВОДИТЕЛ  ГО  СЪДИЯ  РУМЯНА 
МИХАЙЛОВА – І гр. състав 

видове дела останали 
несвършени 

постъпил
и 

общо за 
разглеждан

е 

общо 
свършен
и дела 

решени по 
същество 

прекратени от 
свършените в 

3-месечен 
срок 

останали 
несвършени

общо 
гр.дела 39 528 567 511 489 22 488 56 

гд 19 88 107 80 72 8 67 27 
по 310 ГПК 3 8 11 8 5 3 8 3 
адм. д. 2 4 6 4 3 1 2 2 
чгд 0 52 52 50 47 3 50 2 
по 410 и 
417 ГПК 0 334 334 329 324 5 329 5 

от и с/у 
търговци 2 6 8 6 6 0 3 2 

други 13 36 49 34 32 2 29 15 
 
През отчетният период на състава на Зам. председателя - Ръководител 

ГО съдия Румяна Михайлова са постъпили общо 528 броя гр. дела, от които 
88 броя граждански дела, разглеждани по общият исков ред, 8 броя дела, 
разгледани като бързи производства, 4 броя административни дела, 52 броя 
частни граждански дела, извън тези по чл.410 – 417 от ГПК, 334 броя частни 
граждански дела, образувани като заповедни производства, 6 броя търговски 
спорове и 36 броя други граждански дела. 

От разгледаните /общо за разглеждане – постъпили и останали 
несвършени в началото на отчетния период – 567 бр. гр. дела / Зам. 
председателя Михайлова е свършила общо 511 броя дела, от които 80 броя 
граждански дела, разглеждани по общият исков ред, 8 броя дела, разгледани 
като бързи производства, 4 броя административни  дела, 50 броя частни 
граждански дела, извън тези по чл.410 – 417 от ГПК, 329 броя частни 
граждански дела, образувани като заповедни производства, 6 броя търговски 
спорове и 34 броя други граждански дела. 

Зам. председател - Ръководител ГО съдия Румяна Михайлова  - 
резултати при обжалване на граждански дела през 2013г.  –  обжалвани общо 
28 бр.  -  19 бр. решения и 9 бр. определения, от които : 

- 11 бр. потвърдени решения изцяло; 3 броя отменени изцяло поради 
нарушение на материалния закон, 1 брой отменено изцяло решение поради 
представяне на нови доказателства във втора инстанция, 2 броя отменени в 
една част поради нарушение на материалния закон и оставени в сила в друга 
част и 2 бр. отменени в една част поради представяне на нови доказателства 
пред втора инстанция и оставени в сила в друга част; 

- 9 бр. определения, от които 3 броя потвърдени изцяло, 5 бр. отменени 
изцяло поради нарушение на материалния закон и 1 брой отменено изцяло 
определение поради представяне на нови доказателства пред втора 
инстанция; 

През отчетната 2013г. са налице резултати от обжалване и по 3 бр. 
наказателни дела на доклад на Зам. председателя съдия Румяна Михайлова, 



Доклад за дейността на Районен съд Монтана през 2013 г. 46/160

от които 2 бр. присъди по НОХД са потвърдени и 1 бр. решение по АНД е 
било отменено изцяло поради нарушен материален закон. 

СЪДИЯ  ЕВГЕНИЯ ПЕТКОВА – V гр. състав 

видове дела останали 
несвършен

и 

постъпили общо за 
разглежда

не 

общо 
свършени 

дела 

решени по 
същество 

прекратен
и 

от 
свършенит

е в 3-
месечен 
срок 

останали 
несвършен

и 

общо 
гр.дела 44 463 507 452 414 38 430 55 

гд 37 92 129 84 69 15 70 45 
по 310 
ГПК 3 9 12 10 6 4 10 2 

адм. д. 2 5 7 4 2 2 3 3 
чгд 0 54 54 54 52 2 53 0 
по 410 и 
417 ГПК 0 259 259 259 254 5 259 0 

от и с/у 
търговци 1 7 8 6 4 2 3 2 

други 1 37 38 35 27 8 32 3 
 
През отчетният период на състава на съдия Евгения Петкова са 

постъпили общо 463 броя гр. дела, от които 92 броя граждански дела, 
разглеждани по общият исков ред, 9 броя дела, разгледани като бързи 
производства, 5 броя административни дела, 54 броя частни граждански дела, 
извън тези по чл.410 – 417 от ГПК, 259 броя частни граждански дела, 
образувани като заповедни производства, 7 броя търговски спорове и 37 броя 
други граждански дела. 

От разгледаните /общо за разглеждане – постъпили и останали 
несвършени в началото на отчетния период – 507 бр. гр. дела/ съдия Петкова 
е свършила общо 452 броя дела, от които 84 броя граждански дела, 
разглеждани по общият исков ред, 10 броя дела, разгледани като бързи 
производства, 4 броя административни дела, 54 броя частни граждански дела, 
извън тези по чл.410 – 417 от ГПК, 259 броя частни граждански дела, 
образувани като заповедни производства, 6 броя търговски спорове и 35 броя 
други граждански дела. 
  

съдия Евгения Петкова  - резултати при обжалване на граждански 
дела през 2013г.  –  обжалвани общо 39 бр. – 33 бр. решения и 6 бр. 
определения, от които : 

- 20 бр. потвърдени решения изцяло; 7 бр. отменени изцяло, от които 3 
бр. решения отменени изцяло поради нарушение на материалния закон и 4 
бр. отменени решения изцяло поради нарушение на процесуалния закон, 
едно от които е обезсилено и върнато за ново разглеждане от друг състав; 3 
бр. решения отменени частично в една част поради нарушение на 
материалния закон и оставени в сила в друга част и 1 бр. обезсилено в една 
част поради нарушение на процесуалния закон и в другата преобладаваща 
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част оставено в сила; 2 бр. решения обезсилени частично поради представяне 
на нови доказателства пред втора инстанция;  

- от обжалваните 6 броя определения - 5 бр. са потвърдени изцяло и 1 
бр. частично отменено поради нарушение на материалния закон и 
потвърдено в друга част;  

СЪДИЯ  РУМЕН ПЕТКОВ – ІІІ 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 153 460 613 400 360 40 332 213 

гд 127 78 205 72 61 11 41 133 
по 310 
ГПК 2 9 11 9 7 2 3 2 

адм. д. 6 4 10 5 3 2 0 5 
чгд 1 49 50 49 47 2 48 1 
по 410 и 
417 ГПК 1 275 276 229 216 13 229 47 

от и с/у 
търговци 0 7 7 1 0 1 1 6 

други 16 38 54 35 26 9 10 19 
 
През отчетният период на състава на съдия Румен Петков са постъпили  

общо 460 броя гр. дела, от които 78 броя граждански дела, разглеждани по 
общият исков ред, 9 броя дела, разгледани като бързи производства, 4 броя 
административни дела, 49 броя частни граждански дела, извън тези по чл.410 
– 417 от ГПК, 275 броя частни граждански дела, образувани като заповедни 
производства, 7 броя търговски спорове и 38 броя други граждански дела. 

От разгледаните /общо за разглеждане – постъпили и останали 
несвършени в началото на отчетния период – 613 бр. гр. дела/ съдия Петков е 
свършил общо 400 броя дела, от които 72 броя граждански дела, разглеждани 
по общият исков ред, 9 броя дела, разгледани като бързи производства, 5 
броя административни  дела, 49 броя частни граждански дела, извън тези по 
чл.410 – 417 от ГПК, 229 броя частни граждански дела, образувани като 
заповедни производства, 1 брой търговски спор и 35 броя други граждански 
дела. 

 
съдия Румен Петков -  резултати при обжалване на граждански дела 

през 2013г. - 32 броя – 30 бр. решения и 2 бр. определения, от които :  
- 13 бр. решения потвърдени изцяло; 7 бр. изцяло отменени решения, от 

които 4 бр. отменени изцяло поради нарушение на материалния закон, едно 
от които е обезсилено и 3 бр. решения са отменени изцяло поради 
процесуално нарушение, 5 бр. отменени изцяло решения поради представяне 
на нови доказателства пред втора инстанция; 4 бр. решения отменени в една 
част поради нарушение на материалния закон, а в друга част оставени в сила 
и 1 бр. решение обезсилено частично поради постигане на спогодба пред 
втора инстанция; 
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- от обжалваните 2 броя определения - 1 бр. определение отменено 
изцяло поради процесуално нарушение и 1 бр. обезсилено определение 
поради представяне на нови доказателства пред втора инстанция;  

СЪДИЯ  АНЕЛИЯ ЦЕКОВА – ІV гр. състав 

видове 
дела 

останали 
несвършени 

постъпил
и 

общо за 
разглеждане

общо 
свършени 

дела 

решени по 
същество 

прекра
тени 

от свършените в 
3-месечен срок 

останали 
несвършени 

общо гр. 
дела 47 499 546 479 436 43 454 67 

гд 38 88 126 76 69 7 62 50 
по 310 
ГПК 1 8 9 9 6 3 9 0 

адм. д. 0 6 6 5 4 1 1 1 
чгд 0 53 53 50 44 6 50 3 
по 410 и 
417 ГПК 3 301 304 300 281 19 300 4 
от и с/у 
търговци 5 6 11 5 3 2 3 6 

други 0 37 37 34 29 5 29 3 
 
През отчетният период на състава на съдия Анелия Цекова са 

постъпили общо 499 броя гр. дела, от които 88 броя граждански дела, 
разглеждани по общият исков ред, 8 броя дела, разгледани като бързи 
производства, 6 броя административни дела, 53 броя частни граждански дела, 
извън тези по чл.410 – 417 от ГПК, 301 броя частни граждански дела, 
образувани като заповедни производства, 6 броя търговски спорове и 37 броя 
други граждански дела. 

От разгледаните /общо за разглеждане – постъпили и останали 
несвършени в началото на отчетния период – 546 бр. гр. дела/ съдия Цекова е 
свършила общо 479 броя дела, от които 76 броя граждански дела, 
разглеждани по общият исков ред, 9 броя дела, разгледани като бързи 
производства, 5 броя административни дела, 50 броя частни граждански дела, 
извън тези по чл.410 – 417 от ГПК, 300 броя частни граждански дела, 
образувани като заповедни производства, 5 броя търговски спорове и 34 броя 
други граждански дела. 

 
съдия Анелия Цекова  –  резултати при обжалване на граждански дела 

през 2013г. – 44 бр. – 34 бр. решения и 10 бр. определения, от които : 
 16 бр. потвърдени изцяло решения; 6 бр. отменени изцяло решения, от 

които 2 бр. отменени изцяло поради нарушение на материалния закон и 4 бр. 
отменени изцяло поради нарушение на процесуалните правила; 6 бр. 
решения отменени изцяло поради представяне на нови доказателства пред 
втора инстанция, 1 бр. решение отменено изцяло поради постигане на 
спогодба пред втора инстанция; 4 бр. решения отменени в една част, а в 
друга част оставени в сила, от които 3 бр. решения отменени частично 
поради нарушение на процесуалния закон и 1 бр. решение отменено частично 
поради  нарушение на материалния закон и 1 бр. отменено решение в една 
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част поради представяне на нови доказателства пред втора инстанция и в 
останалата част оставено в сила; 

- от обжалваните 10 броя определения - 8 бр. определения потвърдени 
изцяло; 1 бр. отменено изцяло поради нарушение на материалния закон и 1 
бр. определение отменено частично поради нарушение на материалния закон, 
а в друга част оставено в сила. 

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 44 516 560 503 461 42 487 57 

гд 32 89 121 80 70 10 70 41 
по 310 
ГПК 3 9 12 10 5 5 10 2 

адм. д. 4 5 9 5 4 1 3 4 
чгд 0 45 45 45 40 5 46 0 
по 410 и 
417 ГПК 0 325 325 324 313 11 324 1 
от и с/у 
търговци 4 6 10 7 5 2 4 3 

други 1 37 38 32 24 8 30 6 
 
През отчетният период на състава на съдия Валя Младенова са 

постъпили общо 516 броя гр. дела, от които 89 броя граждански дела, 
разглеждани по общият исков ред, 9 броя дела, разгледани като бързи 
производства, 5 броя административни дела, 45 броя частни граждански дела, 
извън тези по чл.410 – 417 от ГПК, 325 броя частни граждански дела, 
образувани като заповедни производства, 6 броя търговски спорове и 37 броя 
други граждански дела. 

От разгледаните /общо за разглеждане – постъпили и останали 
несвършени в началото на отчетния период – 560 бр. гр. дела/ съдия 
Младенова е свършила общо 503 броя дела, от които 80 броя граждански 
дела, разглеждани по общият исков ред, 10 броя дела, разгледани като бързи 
производства, 5 броя административни дела, 45 броя частни граждански дела, 
извън тези по чл.410 – 417 от ГПК, 324 броя частни граждански дела, 
образувани като заповедни производства, 7 броя търговски спорове и 32 броя 
други граждански дела. 

 
съдия Валя Младенова – резултати при обжалване на граждански 

дела през 2013г. – 37 бр. – 26 бр. решения и 11 бр. определения, от които : 
17 бр. решения потвърдени изцяло; 2 бр. отменени изцяло поради 

нарушение на материалния закон; 1 бр. решение отменено изцяло поради 
представяне на нови доказателства пред втора инстанция; 4 бр. отменени 
решения в една част поради нарушение на материалния закон и оставени в 
сила в друга част, 1 бр. отменено в една част поради представяне на нови 
доказателства пред втора инстанция и оставено в сила в друга част и 1 бр. 
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решение обезсилено изцяло поради представяне на нови доказателства пред 
втора инстанция и върнато за ново разглеждане от друг състав; 

- от общо 11 бр. обжалвани определения -  6 бр. потвърдени изцяло, 1 
бр. отменено изцяло поради нарушение на материалния закон, 3 бр. отменени 
в една част поради нарушение на материалния закон и оставени в сила в 
друга част и 1 бр. определение отменено в една част поради представяне на 
нови доказателства пред втора инстанция, а в друга част оставено в сила; 

 
съдия Цв.Колев, считано от 01.03.2012г. съдия в МОС, има също 

резултати от обжалване през отчетната 2013г. по разглеждани и решени от 
същия граждански дела в МРС като І гр. състав 

6 бр. решения общо обжалвани, от които 3 бр. потвърдени изцяло; 1 бр. 
решение отменено изцяло поради нарушение на материалния закон, 1 бр. 
решение частично обезсилено поради нарушение на материалния закон, а в 
останалата част оставено в сила и 1 бр. решение отменено частично в една 
част, в друга част обезсилено поради представяне на нови доказателства пред 
втора инстанция, а в останалата част оставено в сила; 

 
Като основни причини за отмяна или частична отмяна /изменение/  на 

съдебните актове по граждански дела могат да се посочат: неправилно 
приложение на материалния закон, нарушение на процесуалните правила в 
т.ч. по АПК, постигане на спогодба пред въззивната инстанция, 
противоречива съдебна практика по сходни казуси, възможността на 
страните да сочат нови обстоятелства пред втора инстанция, както и да 
представят нови доказателства пред по – горната инстанция. 

 
Конкретните данни досежно причините за отменяне или изменяне на 

съдебните актове, са приведени в съответствие с утвърдените към момента на 
изготвяне на настоящия доклад от ВСС индекси отнасящи се до 
гражданските дела, както следва : 

1.Изцяло оставено в сила; 
2.Изцяло отменено, обезсилено или нищожно, върнато или не за ново 

разглеждане; 
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; 
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5.Потвърдено в една част.Отменено или обезсилено в друга част по 
обективни причини :  

а/поради представяне на нови доказателства през 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; 
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 през 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; 
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 през 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; 
 
Резултатите от обжалване в т.ч. в ГО на РС Монтана се отчитат въз 

основа на отбелязаните от всеки съдия – докладчик  индекси съобразявайки 
утвърдените от ВСС и посочени по-горе индекси,  посочвайки на 
служителите отговарящи за изготвяне на статистическите данни при ГО на 
РС Монтана и причините за отмяна респ. частична отмяна. 

Прецизното отчитане на този тип резултати, зависи от обективното 
отразяване на индексите при обжалване от всеки съдия, като обективността в 
тази насока е обект на проверка при атестиране на конкретния съдия. 
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При цялостният анализ на работата по граждански дела, като се 
изхожда от основните критерии за оценка дейността на съдиите – брой 
постановени и обжалвани решения и определения, срочност и 
законосъобразност на актовете, се налага положителният извод за добра 
оценка на работата на съдиите от гражданската колегия на РС Монтана. 
Изнесените резултати за оставени в сила, изменени/ частично отменени/ и 
отменени актове показват по-висок дял на потвърдените решения и 
определения, което от своя страна е показател за много добрата 
професионална квалификация и стремеж за съобразяване със съдебната 
практика. 

Съдиите от Гражданско отделение на РС Монтана  Анелия Цекова  и 
Валя Младенова са взели участие в семинар, проведен на 08.11.2013г.  в ОС 
Враца по Програмата за регионални обучения за 2013г. на НИП гр.София на 
тема „Съдебно сътрудничество по граждански дела” с лектор Николай 
Ангелов – съдия в АдмС София. 

На 16 януари 2013г. е извършена проверка, съгласно Заповед 
№403/03.12.2012г. на Председателя на ОС Монтана по образуването, 
насрочването, движението и разпределението на случаен принцип между 
съдиите-докладчици на гражданските дела в РС Монтана за периода 
м.01.2012г.- 31.12.2012г. от комисия, назначена със същата заповед.Докладът 
с резултатите от проверката е изпратен с писмо изх.№С-47/08.02.2013г. и 
вх.№АС-В-62/11.02.2013г. по описа на административен секретар на РС 
Монтана. 

Всички дадени от комисията препоръки са изпълнени, което е отразено 
в Доклад от Административния ръководител на РС Монтана за мерките,  
взети по повод на препоръките към Гражданското отделение на РС Монтана 
с писмо изх.№АС-107/26.03.2013г.,  представен на председателя на Окръжен 
съд Монтана.  

Докладът от проверките и този за мерките са публикувани във 
вътрешната служебна страница на съда за сведение на съдиите и служителите 
при РС Монтана. 

Във връзка с издадени Заповед №154/27.04.2010г. и Заповед 
№8/07.01.2011г., която е изменена със Заповед №14/24.01.2013г., се изготвят 
справки за срочното администриране, разглеждане и решаване на 
гражданските дела по граждански състави.Ежемесечно се докладват и 
спрените дела на гражданските съдии, като се изготвят и справки в тази 
насока. 

Тази част от доклада е изготвена от Зам. административния 
ръководител – Зам. председател на РС Монтана, Ръководител ГО съдия 
Румяна Михайлова, коригирана отчасти след наложило се повторно 
преброяване на т. нар. бързи граждански производства и делата разгледани 
по общият исков ред през отчетната 2013г. 
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ІV.НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

Постъпление, движение и срочност, сравнителен анализ, структура на 
наказателната престъпност, брой на постановени през отчетния период 
осъдителни присъди и на осъдените лица, брой на влезлите в сила присъди 
през отчетния период, ефективност на резултатите, причини за просрочени, 
отменени, изменени и прекратени актове. 

ПОСТЪПЛЕНИЕ. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ  

През 2013г. в Районен съд Монтана са постъпили общо 1257 броя 
наказателни дела / Приложения №2 и № 7/, от които:  

НОХД – 357 бр., за сравнение за 2012г. са 445 бр., а за 2011г. е 477 бр. 
НЧХД – 28 бр. за 2013г., съответно 20 броя за 2012г. и 26 бр. за 2011г. 
АНД – 485 бр. за 2013г., спрямо 713 бр. за 2012г. и 604 бр. за 2011г. 
По чл.78а от НК постъпилите АНД за отчетната 2013г. са 32 бр., за 

2012г. са 33 бр. и  за 2011г. са 26 бр. 
ЧНД за отчетната 2013г. са 355 бр., от които 307 бр. ЧНД и 48 бр. 

разпити на обвиняеми и свидетели.За сравнение за 2012г. са общо 259 бр., от 
които 205 бр. ЧНД и 54 бр. разпити на обвиняеми и свидетели, а ЧНД за 
2011г. са 240 бр., от които 209 бр. ЧНД и 31 бр. ЧНД – разпити на обвиняеми 
и свидетели.По този показател е налице увеличение на постъпленията за 
2013г. спрямо предходните 2012г. и 2011г.И през отчетната 2013г. основен 
дял на образуваните ЧНД в НО на МРС се дължи на производствата по 
чл.161, ал.1 и ал.2 НПК, чл.164 НПК, чл.64 и чл.65 НПК, чл.243 НПК, чл.244, 
ал.5 НПК, чл.222 и чл.223 НПК, чл.111, ал.3 НПК, чл.155 и сл. от ЗЗ и по 
чл.89 НК. 

Постъпленията на ЧНД - разпити на обвиняеми и свидетели за 2013г. са 
се увеличили спрямо 2011г. и са намалели спрямо данните за 2012г. 

Сравнителният анализ на постъпленията при различните видове ЧНД 
изглежда така : 

ЧНД по ЗБППМН – 0 бр. за 2013г., 3 бр. за 2012г. и 3 бр. за 2011г.От 
направения сравнителен анализ е видно, че броят на ЧНД, образувани по 
ЗБППМН  през 2013 г. е нулев, спрямо наличието на подобни дела през 
2012г. и 2011г. 

Реабилитации по чл.85 - 88а от НК – 7 бр. за 2013г., 4 бр. за 2012г., при 
6 бр. за 2011г.С оглед изложените данни, съпоставими с предходните две 
календарни години може да се обобщи, че образуваните ЧНД по молби за 
реабилитации сочи към увеличение спрямо 2012г. и 2011г.Ежедневно 
служебно деловодителят при Бюро съдимост при РС Монтана докладва на 
съответния дежурен наказателен съдия бюлетини за съдимост на осъдени 
лица, а впоследствие и чрез програмата Бюро съдимост, като дежурния 
наказателен съдия, ако са налице условията за отбелязване на реабилитация 
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по чл.86 – чл.88а НК или настъпила давност или амнистия по чл.80 – чл.84 
НК извършва отбелязване, без това да води до образуване на ЧНД имайки 
предвид разпоредбата на чл.89, ал.1, б.”в” от ПАРОАВАС при липса на 
молба  от осъденото лице.  

Принудителни медицински мерки по Закона за здравето/ЗЗ/ и чл.89 от 
НК – 21 бр. за 2013г., 19 бр. за 2012г., при 19 бр. за 2011г.Налице е 
незначително увеличение на този тип производства спрямо предходните 
2012г. и 2011г. 

Комулации по чл.23, 25 и 27 от НК – 58 бр. за 2013г., при 37 бр. за 
2012г. и 39 бр. за 2011г.Броят на ЧНД, образувани на горепосоченото 
основание, бележи увеличение в сравнение с предходните 2012г. и 2011г. 
Принципът по който се разпределят искания по чл.306 НПК съгласно 
Вътрешните правила за случайно разпределение на дела при МРС е следният 
– на съдия – докладчика постановил последната влязла в сила присъда при 
МРС /ако присъства/, а при отсъствие на съответния съдия искането по 
чл.306 НПК се разпределя на случаен принцип измежду присъстващите 
наказателни съдии. 

ЧНД от досъдебното производство за 2013г. са 251 бр. и 18 бр. други 
ЧНД в т.ч. 6 бр. наказателни съдебни поръчки.Съобразявайки Указанията на 
ВСС одобрени с Решение по Протокол №18/19.05.2011г. на ВСС, които са 
част от утвърдените Вътрешни правила за случайно разпределение на дела 
при МРС искания за тълкуване по чл.414, ал.1, т.1 НПК не се образуват като 
отделни ЧНД, а се докладват на съдиите – докладчици постановили 
съответния съдебен акт, чието тълкуване се иска. 

Не са образувани като отделни дела и исканията по ЗЕС, които за 
2013г. са 264 бр. 

За сравнение за 2012г. ЧНД от досъдебно производство са 183 бр. и 13 
бр. други ЧНД в т.ч. 9 бр. съдебни поръчки, а за 2011г. ЧНД от досъдебното 
производство са 153 бр. и 20 бр. други – ЧНД в т.ч. 8 бр. наказателни съдебни 
поръчки.От данните е видно, че тези производства бележат увеличение в 
сравнение с предходните 2012г. и 2011г. 

Постъпленията на наказателните дела като общ брой за 2013г. са както 
следва: 1257 броя.За сравнение постъплението на тези дела за предходните 
две години  е както следва :  

2012г. – 1470 дела 
2011г. – 1373 дела 
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От сравнителният анализ за новообразуваните наказателни дела през 
2013г. е видно, че същите бележат незначително намаление спрямо 
предходните 2012г. и 2011г. 

 
ГОДИНА ОБЩО ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НОВОПОСТЪПИЛИ СВЪРШЕНИ

2011г.  1562 бр. 1373 бр. 1341 бр. 
2012г. 1691 бр. 1470 бр. 1517 бр. 
2013г. 1431 бр. 1257 бр. 1322 бр. 
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ОБЩО ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НОВОПОСТЪПИЛИ СВЪРШЕНИ 
 

 
Видно и от представеното графично сравнение е, че броят на 

наказателните дела за разглеждане за 2013г. е намалял спрямо този за 2012г. 
и 2011г., като и броят на свършените наказателни дела за отчетната 2013г. 
също бележи намаление спрямо предходните две години, по – изразително 
спрямо 2012г.  

И през отчетната 2013г. година са положени максимални усилия за 
приключване на по-голям брой наказателни дела от наказателните съдии 
въпреки намаления състав на Наказателното отделение на РС Монтана 
/продължава и понастоящем да е такъв/.В цифрово съотношение, 
висящността на наказателните дела към края на всеки от отчетните периоди е 
следното : 109 бр. за 2013г., 174 бр. за 2012г. и  221 бр. за 2011г.  – най – 
малко висящи дела в края на отчетния период се отчита за отчетната 2013г. 

Средна продължителност на разглеждане на наказателните дела – от 
постъпване до постановяване на съдебен акт : 

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

1322 1211 92 %
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Бр. свършени наказателни дела за 2012г. Свършени в срок до 3 мес.  %  

1517 1345 89 %
 

Бр. свършени наказателни дела за 2011г. Свършени в срок до 3 мес.  %  

1341 1098 82 %
 

Свършени дела до 3 месеца (%)

92%

89%

82%

2013г. 2012г. 2011г. 
 

От горните данни е видно,  че общият брой на свършените  наказателни 
дела за 2013г. е най - малък в сравнение с предходните 2012г. и 2011г. по – 
изразително спрямо 2012г., но свършените в три месечен срок наказателни 
дела са най – голям процент за отчетната 2013г.  

През отчетния период 2013г. общият брой на разгледаните наказателни 
дела е бил 1431 бр., за сравнение за 2012г. общият брой на разгледаните 
наказателни дела е бил 1691 бр., а за 2011г. - 1562 бр.В резултат на  работата 
на присъстващите наказателни състави при РС Монтана, в края на отчетния 
период са свършени общо 1322 броя наказателни дела, като по-голямата част 
от съдебните актове са постановени в тримесечния срок – 1211 броя, а извън 
този срок – 111 броя, или само 8 %. 

 
 За отделните видове дела постъплението през последните три години е 

следното:  
 

 НОХД  НЧХД АНД -Чл. 78а АНД  ЧНД  
2013  357 28 32 485 355 
2012  445 20 33 713 259 
2011  477 26 26 604 240 
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Анализирайки данните и сравнявайки ги за трите последни години – 
2011г., 2012г. и 2013г., е видно, че е наляло постъплението на наказателни 
дела от общ характер през отчетната 2013г. в сравнение с предходните 2012г. 
и 2011г.Макар и постъплението за 2013г. на този тип дела да е по – малко в 
сравнение с предходните две години, не е намаляла натовареността на 
присъстващите наказателни съдии, тъй като същите и понастоящем работят в 
намален състав.В Наказателното отделение на РС Монтана и през отчетната 
2013г. бяха разгледани и решени не малко НОХ дела отличаващи се с правна 
и/или фактическа сложност, изискващи процесуално време и отлични правни 
познания. 

Намаление се наблюдава и при административно наказателните дела, 
чийто брой на постъпление е най – малък през отчетната 2013г. в сравнение с 
2012г. и 2011г. 

При НЧХД се отчита увеличение спрямо 2012г. и 2011г.Както беше 
посочено и по–горе в настоящия доклад значително увеличение се наблюдава 
през отчетната 2013г. и при образуваните ЧНД, в т.ч. и тези от досъдебното 
производство спрямо този вид дела за 2012г. и 2011г. 

 Данните за постъпилите новообразувани наказателни дела за 
отделните видове престъпления и за осъдените лица са обобщени в 
статистическите форми, утвърдени от ВСС – Приложение № 7.  

През 2013г. най - голям дял в образуваните НОХД имат делата 
отнасящи се до престъпленията против собствеността – Глава V НК – 137 бр. 
в т.ч. 2 бр. бързи производства /БП/, от които : 

- 107 бр. са били по чл.194 – чл.197 НК / без чл.196а НК/ ; 
-     2 бр. са по чл.198 НК ; 
-     6 бр. попадат в категорията – присвояване – чл.201 – 208 НК ; 
-   11 бр. са от типа – измама по чл.209 – чл.211 НК;  
-     5 бр. са документите измами по чл.212 НК ;  
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За сравнение за 2012г. престъпленията против собствеността са били 
161 бр. в т.ч. 1 бр. БП.За 2011г. престъпленията против собствеността са били 
212 бр., в т.ч. 1 бр. бързо производство. 

 Сравнявайки отчетната 2013г. с предходните 2012г. и 2011г. се отчита  
намаление на този вид дела спрямо предходните 2012г. и 2011г.Служебно 
известно е, че не малко досъдебни производства за този тип деяния са спрени 
от разследващите органи по различни причини. 

На следващо място по дял са общоопасните престъпни състави – 120 
бр., от които 38 бр. БП, в т.ч. 2 бр. незабавни производства. 

За 2012г. са били 119 бр., от които 13 бр. бързи производства, при 143 
бр. за 2011г., от които 2 бр. бързи производства.Налице е незначително 
увеличение спрямо 2012г. и намаление спрямо 2011г. 

И през отчетната 2013г. се отчита активизиране на разследващите 
органи по образуване на досъдебни производства по реда на Глава 24 и 25 
НПК – бързи и незабавни производства, които са най – много  като общ брой 
за отчетната 2013г. – 40 бр., в т.ч. 2 бр. незабавни производства, спрямо 18 
бр. за 2012г. и едва 3 бр. за 2011г. 

Съкратените съдебни производства по реда на Глава 27 НПК за 2013г. 
са 91 бр., при 100 бр. за 2012г, спрямо 153 за 2011г.Налице е  намаление при 
този тип производства спрямо 2012г. и 2011г.През отчетната 2013г. се 
наблюдава тенденция, изразяваща се в все по–често насрочване на 
наказателните общ характер дела за разглеждане по общия ред. 

Продължава да се наблюдава и положителната според докладчика 
тенденция на увеличение на приключените наказателни общ характер дела 
по реда и при условията на Глава 29 НПК – при резултатните престъпления 
се изисква възстановяване на причинените имуществени вреди, а това е от 
съществено значение  имайки предвид  недоимъка на живеещите хора в 
региона ни, в т.ч. и пострадали от престъпни деяния.При формалните деяния, 
предмет на производство по Глава 29 НПК, стриктно се спазва съдебната 
практика, в т.ч. възприетата в съдебния ни район при определяне размера на 
наложените наказания, в т.ч.  и по чл.343г НК.  

През 2013г. в РС Монтана са образувани дела и за деяния в транспорта 
– по чл.343, ал.1 и сл. НК – общо 8 бр. спрямо 11 бр. за 2012г. и 7 бр. за 
2011г., в т.ч. 1 бр. бързо производство.Отчита се увеличение на този тип дела 
в сравнение с 2011г. и намаление в сравнение с 2012г. 

Броят на постъпленията на делата от Глава ХІ, Раздел ІІІ – по чл.354а, 
ал.3, т.1 от НК и по чл.354в, ал.1 от НК е намалял спрямо 2011г. и е увеличен 
имайки предвид данните за 2012г. – за сравнение техният брой за отчетната 
2013г. е 14 бр., при 6 бр. за 2012г. и  19 бр. за 2011г. 

 Делата, касаещи противозаконното отнемане на МПС – чл.346 НК са – 
5 бр. за 2013г., в т.ч. 1 бр. БП, при 3 бр. за 2012г., спрямо 0 бр. за 
2011г.Отчита се увеличение по този показател в сравнение с 2012г. и 2011г. 

 Постъпленията на дела за престъпления “грабеж” са намалели за 
отчетната 2013г. спрямо предходните 2012г. и 2011г. – за сравнение делата от 
този тип за отчетната 2013г. са 2 бр., при 6 бр. за 2012г. и 9 бр. за 2011г. 
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Намалял е броят на делата образувани по Глава V, Раздел ІІІ – 
“присвоявания” по чл.201 – чл.208 от НК /без чл.203 и чл.206, ал.4 от НК/, 
като за отчетната 2013г. са 6 бр., при 19 бр. за 2012г. и спрямо тези за 2011г. 
– 13 бр. 

 Постъпленията на дела по Глава V, Раздел ІV – “измама” по чл.209 – 
чл.211 от НК за отчетната 2013г. са 11 бр., при 8 бр. за 2012г. и 16 бр. за 
2011г. 

 Наляло е постъплението на дела образувани по чл.212, ал.1 и сл. от НК 
– “документна измама” спрямо 2012г. и е увеличено спрямо 2011г. – 5 бр. за 
2013г., при 12 бр. за 2012г. и 2 бр. дела за 2011г. 

 Престъпленията против брака, семейството и младежта за 2013г. са 19 
бр. при 21 бр. за 2012г. и спрямо 22 бр. за 2011г.Този показател бележи 
намаление  в сравнение с предходните 2012г. и 2011г. 

Следват делата за престъпления против личността – за отчетната 2013г. 
този тип дела са 19 бр., спрямо 23 бр. за 2012г. и 18 бр. за 2011г.Броят на този 
престъпен състав бележи минимално намаление спрямо 2012г. и минимално 
увеличение спрямо 2011г. 

 По отношение на делата, касаещи престъпния състав за причинена 
средна телесна повреда е налице намаление  – 3 бр. за 2013г., при 5 бр. за 
2012г. спрямо 4 бр. за 2011г.  

Досежно делата отнасящи се до престъпния състав на чл.152 от НК 
следва да се отбележи, че същите за 2013 г. са нулева стойност, в сравнение с 
2012г. и  2011г.През отчетния период те са – 0 бр., при 2 бр. за 2012г. и 1 бр. 
за 2011г.2 бр. дела от този шифър са обжалвани през отчетната 2013г., но 
същите са постъпили в предходна година на 2013г. 

 Броят на делата за “блудства” – чл.149 – чл.150 НК е намалял, като за 
отчетния период са 1 бр., спрямо 3 бр. за 2012г. и 0 бр. за 2011г. 

През отчетния период в РС Монтана няма постъпили дела по чл.159а – 
чл.159в НК – “трафик на хора”, такива са стойностите и за предходните 
2012г. и  2011г.Не са постъпили и дела за отвличане на лица от женски пол – 
чл.156 от НК  през  отчетния период, в т.ч. и за 2012г. и 2011г.През 2013г. 
няма разгледани дела за “склоняване към проституция”, през 2012г. и 2011г. 
също. 

Налице е намаление на постъпленията през отчетния период на 
престъпленията против стопанството – 43 бр. за 2013г., при 53 бр. за 2012г., 
спрямо 49 бр. за 2011г. 

39 бр. от общо постъпилите 43 бр. за 2013г. са дела по Глава VІ, Раздел 
ІІ – “престъпления в отделните стопански отрасли” – обикновено деяния по 
чл.234 НК, чл.234в и чл.235 НК, постъпват, макар и не така с увеличение 
както беше в предходните години, и дела за деяния  по чл.227б, ал.1 и ал.2 
НК, налице са и дела за деяния по чл.234б НК. 

Намалял е броят на делата по Глава VІІІ НК -  престъпления против 
дейността на държавните органи, обществените организации и лица, 
изпълняващи публични функции – 3 бр. за 2013г., при 20 бр. за 2012г., в т.ч. 2 
бр. бързи производства, спрямо 4 бр. за 2011г. 
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 Намалял е броят на постъпленията на дела по Глава ІХ НК – 
“документни престъпления”– за отчетната 2013г. са 11 бр. за сравнение за 
2012г. са 40 бр., а за  2011г. са 22 бр. 

 Намалял е броят на постъпилите дела за престъпления против реда и 
общественото спокойствие – общо 5 бр. за 2013г. при 8 бр. за 2012г., в т.ч. 2 
бр. бързи производства за деяния по чл.325 НК и 6 бр. за 2011г., като е 
сравнително запазен броят на деянията за хулиганство по чл.325 от НК – 4 
бр. за 2013г., при 5 бр. за 2012г., в т.ч. 2 бр. бързи производства, спрямо 4 бр. 
за 2011г. 

Увеличено е постъплението на НЧХД – 28 бр. за 2013г. при 20 бр. за 
2012г. и 26 бр. за 2011г.Някои от този тип дела се отличават с тежест при 
разглеждане - преди всичко онези, които след отводи на съдии от 
компетентния съд при условията на чл.43, т.3 НПК са възложени за 
разглеждане от ВКС на РС Монтана. 

 Броят на делата за определяне на общо наказание по чл.23, чл.25 и 
чл.27 от НК по влезли в законна сила присъди е увеличен за отчетната година 
в сравнение с предходните две години. За сравнение : 58 бр. за 2013г., 37 бр. 
за 2012г. и 39 бр. за 2011г.Общо 28 бр. комулации са извършени при 
постановяване на присъдите по конкретни дела за 2013г., при 64 бр. за 2012г. 
и 71 бр. за 2011г. 

 По отношение постъплението на АНД по чл.78а от НК данните са 
следните : 32 бр. за 2013г., при 33 бр. за 2012г. и 26 бр. за 2011г. Забелязва се 
увеличение спрямо 2011г. и намаление само с един брой спрямо 2012г.В 
конкретни случаи образувани НОХД биват разглеждани и свършвани от 
наказателните съдии по реда на Глава 28 НПК съобразявайки изискванията й 
и тези на чл.248, ал.2, т.4 НПК признавайки за виновно обвиненото лице и 
прилагайки чл.78а НК с решение, когато са налице условията за това. 

Предадените на съд по НОХД за 2013г. са 475 бр. лица, а по НЧХД – 34 
бр.За 2012г. предадените на съд лица по НОХД са 605 бр. лица, а по НЧХД – 
30 бр., а за 2011г. са 588 лица, съответно по НЧХД – 17 бр.В посочените 
цифри за 2013г., както и за 2012г. са посочени и лицата спрямо които е 
прекратено наказателното производство/не са осъдени, не са и оправдани/.  

През отчетния период е намалял броят на съдените лица по НОХД,  
броят на осъдените лица за извършени престъпления от общ характер, като е 
намалял и броят на оправданите лица спрямо  2012г. и 2011г., но е увеличен 
броят на съдените лица по НЧХД. 

 За сравнение:  
2013г. – 447 бр. осъдени лица – оправдани – 14 бр. лица. 
2012г. – 566 бр. осъдени лица – оправдани – 20 бр. лица. 
2011г. – 567 бр. осъдени лица – оправдани – 21 бр. лица. 
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ОПРАВДАНИ ЛИЦА по присъди,  
постановени в периода 01.01.2013г. – 31.12.2013г. 

 
№ 
по 
ред 

НОХД 
№/г. 

основание нак. състав Брой 
оправ
дани 

брой 
осъде
ни 

1 30027/12 
чл.144, ал. 3 вр. с ал.1 от НК ІV н.с. съдия 

Н. Николова 
1 0 

2 30346/12 
чл.346, ал.2, т.1, пр.1 и пр.2 от НК V н.с. съдия 

Д. Николова 
1 0 

3 30423/12 
чл.195, ал. 1, т.4 вр. с чл.194, ал.1 от НК ІV н.с. съдия 

Н. Николова 
1 0 

4 30003/13 
чл.195, ал.1, т.3, т.4, т.5 и т.7 вр. с чл.194, 
ал.1 от НК 

ІІ н.с. съдия 
Кр. Семов 

1 1 

5 30080/13 
чл.235, ал.1 пр.1 и 5 НК вр. с чл.20 ал.4 НК 
чл.235, ал.1, пр.1 и 5 НК вр. с чл.20 ал.2 НК 

ІV н.с. съдия 
Н. Николова 

2 0 

6 30094/13 чл.144, ал.3, пр.1 НК ІІІ н.с. съдия 
П. Топалова 

1 0 

7 30110/13 
чл.195, ал.1, т.3 и т.5 вр. чл.194, ал.1  вр. с 
чл.63, ал.1, т.3 НК 

ІІІ н.с. съдия 
П. Топалова 

1 1 

8 30114/13 
чл.144, ал.3, пр.1  вр. с ал. 1, пр.1 от НК V н.с. съдия 

Д. Николова 
1 0 

9 30162/13 
чл.325, ал.1 вр. с  чл.20, ал.2 от НК ІІн.с. съдия 

Кр. Семов 
3 1 

10 30178/13 
чл.234, ал.2, т.1 вр. с ал.1 от НК ІІ н.с. съдия 

Кр. Семов 
1 0 

11 30226/13 
чл.235, ал.2, пр.3 и 4 вр. с ал.1 вр. с чл.26, 
ал.1 от НК 

VІ н.с. съдия 
З. Христова 

1 0 

  Всичко:  14 3 
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НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА КЪМ МОМЕНТА НА 
ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО,  

ОСЪДЕНИ СЪС СЪДЕБНИ АКТОВЕ В ПЕРИОДА  
01.01.2013г. – 31.12.2013г. 

№ по 
ред 

имена на 
осъденото 

лице 

НОХД № вид наказание Обвинение по чл. 

1 А.П.Д.  30311/2012 ЛИШАВАНЕ ОТ 
СВОБОДА УСЛОВНО 

чл.195, ал.1, т. 3, пр.2, т. 5 вр. с чл.194, ал.1 вр. с 
чл.63, ал.1, т.3 от НК 

2 И.Д.И.  30311/2012 ЛИШАВАНЕ ОТ 
СВОБОДА УСЛОВНО 

чл.195, ал.1, т.3, пр.2, т. 5 вр. с чл.194, ал.1 вр. с  
чл.63, ал.1, т. 3 от НК 

3 Л.П.И. 30348/2012 ЛИШАВАНЕ ОТ 
СВОБОДА УСЛОВНО 

чл.149, ал.2 вр. с ал.1 вр. с чл.63, ал.1, т. 3 НК 

4 Л.С.А. 30429/2012 ОБЩЕСТВЕНО 
ПОРИЦАНИЕ 

 чл.197, т. 3 вр. с чл.195, ал.1, т.3 и т. 5 вр. с чл.194, 
ал.1 вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК 

5 И.Б.С. 30028/2013 ОБЩЕСТВЕНО 
ПОРИЦАНИЕ 

чл.194 ал.1 вр. чл.63, ал.1, т.3 НК 

6 Г.Л.Ф. 30040/2013 ЛИШАВАНЕ ОТ 
СВОБОДА УСЛОВНО 

чл.195, ал.1, т.5 вр. с чл.194, ал.1 вр. с чл.26, ал.1 и 
ал.2 вр. с чл.63, ал.1, т.3 НК 

7 Б.М.А. 30040/2013 ЛИШАВАНЕ ОТ 
СВОБОДА УСЛОВНО 

чл.195, ал.1, т.5 вр. с чл.194, ал.1 вр. с чл.26, ал.1 и 
ал.2  вр. с чл.63, ал.1, т. 3 НК 

8 В.В.И. 30057/2013 ЛИШАВАНЕ ОТ 
СВОБОДА УСЛОВНО 

чл.195, ал.1, т. 3, т. 5 и т. 7 вр. чл.194, ал.1 вр. 
чл.63, ал.1, т.3 от НК 

9 П.А.Г. 30090/2013 ЛИШАВАНЕ ОТ 
СВОБОДА ЕФЕКТИВНО 

чл.195, ал.1, т.3, т. 5 и т. 7 вр. с чл.194, ал.1 вр. с 
чл.63, ал.1, т.3 от НК 

10 В.В.И. 30092/2013 ПРОБАЦИЯ чл.195, ал.1, т.3 вр. с  чл.194, ал.1 вр. с чл.63, ал.1, 
т. 3 НК 

11 В.К.И. 30143/2013 ЛИШАВАНЕ ОТ 
СВОБОДА ЕФЕКТИВНО 

чл.194, ал. 1 вр. с чл.26, ал.1 вр. с чл.63, ал.1, т.3 от 
НК 

12 В.В. И. 30154/2013 ЛИШАВАНЕ ОТ 
СВОБОДА УСЛОВНО 

чл.195, ал.1 т.3, т.4, т.5 и т.7 вр. с чл.194, ал.1 вр. с 
чл.63, ал.1, т.3 вр. с чл.26, ал. 1 и ал.2  НК 

13 Р.Т.Р. 30157/2013 ОБЩЕСТВЕНО 
ПОРИЦАНИЕ 

чл.195, ал.1, т.3 и т.5 вр. с чл.194, ал.1 вр. с чл.63, 
ал.1, т.3 от НК  

14 В.К.И. 30272/2013 ЛИШАВАНЕ ОТ 
СВОБОДА ЕФЕКТИВНО 

чл.195, ал.1, т.7  вр. с чл.194, ал.1 вр. с чл.63, ал.1, 
т.3 НК 

15 Ц.П.К. 30279/2013 ОБЩЕСТВЕНО 
ПОРИЦАНИЕ 

чл.195, ал.1, т.3  вр. с чл.194, ал.1 вр. с чл.20, ал.2 
вр. с чл.63, ал.1, т.3 НК 

16 Б.В.М. 30279/2013 ОБЩЕСТВЕНО 
ПОРИЦАНИЕ 

чл.195, ал.1, т.3  вр. с чл.194, ал.1 вр. с чл.20, ал.2 
вр. с чл.63, ал.1, т.3 НК 

17 С.В.И. 30280/2013 ПРОБАЦИЯ чл.195, ал.1, т.3, т. 4 и т.5 вр. с чл.194, ал.1 вр. с 
чл.63, ал.1, т.3 от НК 

18 В.В.И. 30280/2013 ПРОБАЦИЯ чл.195, ал.1, т.3, т. 4 и т. 5 вр. с чл.194, ал.1 вр. с 
чл.63, ал.1, т.3 от НК 

19 К.И.К. 30283/2013 ОБЩЕСТВЕНО 
ПОРИЦАНИЕ 

чл.195, ал.1, т.5 вр. с чл.194, ал.1 вр. с чл.26, ал.1  
вр. с чл. 63, ал.1, т.3 от НК 

20 В.В.И. 30288/2013 ЛИШАВАНЕ ОТ 
СВОБОДА ЕФЕКТИВНО 

чл.195, ал.1 т.5 и т.7 вр. с чл.194, ал.1 вр. с чл.63, 
ал.1, т.3 НК 

21 А.Ц.Й. 30292/2013 ОБЩЕСТВЕНО 
ПОРИЦАНИЕ 

чл.194, ал.1 вр. с  чл.63, ал.1, т.3  от НК 

22 П.А.Г. 30309/2013 ЛИШАВАНЕ ОТ 
СВОБОДА ЕФЕКТИВНО 

чл.195, ал.1, т.3, т. 4, т. 5 и т. 7 вр. с чл.194, ал.1 вр. 
с чл. 26, ал.1 и ал.2 вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК 

23 И.С.Д. 30315/2013 ПРОБАЦИЯ чл.210, ал.1, т.2 вр. с чл. 209, ал.1 вр. с чл.18, ал.1 
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№ по 
ред 

имена на 
осъденото 

лице 

НОХД № вид наказание Обвинение по чл. 

вр. с чл. 63, ал.1 от НК 

24 Л.П.Г. 30323/2013 ОБЩЕСТВЕНО 
ПОРИЦАНИЕ 

чл.131, ал.1, т.1 вр. с чл.130, ал.1 вр. с чл.63, ал.1, 
т. 4 от НК 

25 Е.Р.И. 30331/2013 ПРОБАЦИЯ чл.346, ал.2, т.1, пр.1 вр. с ал. 1 вр. с чл.63, ал.1, т.3 
от НК 

 
Осъдителните актове за престъпления от общ характер, извършени от 

непълнолетни лица към момента на извършване на деянието бележат 
намаление  през отчетната 2013г. – 25 бр., за 2012г. са 31 бр. спрямо  32 бр. за 
2011г.  

Видно е от горните данни, че наложените наказания спрямо 
непълнолетните подсъдими са били както следва - обществено порицание, 
пробация и условно лишаване от свобода, като има и пет броя непълнолетни 
лица осъдени на ефективно лишаване от свобода през отчетната 2013г.В по – 
голямата си част и през 2013г. обвиненията спрямо непълнолетните са за 
престъпления от Глава V, Раздел І НК– “кражба” – чл.194 – чл.197 НК. 
Изключения са деянията  по Глава ІІ, Раздел ІІ, Глава V, Раздел ІV и по Глава  
ХІ, Раздел ІІ НК. 
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За отчетния период общо осъдените на лишаване от свобода са 226 бр. 

спрямо 329 бр. за 2012г. и при 297 бр. лица за 2011г. 
За отчетния период условните присъди лишаване от свобода възлизат 

на 133 бр., при 212 бр. за 2012г., спрямо 162 броя за 2011г.Общият брой на 
лицата с наложени пробационни мерки за 2013г. е 157 бр. при 166 бр. за 
2012г. и 202 бр. за 2011г.През 2013г. 50 бр. лица са осъдени на наказание 
глоба, за 2012г. общо 48 бр. лица са осъдени на наказание глоба, спрямо 44 
бр. за 2011г.При условията на чл.381 – 384 НПК са осъдени за 2013г. 246 бр. 
лица, за 2012г. - 259 бр. лица, за сравнение за 2011г. са 221 бр.Т. нар. други 
наказания са 14 бр. за отчетната 2013г., при 23 бр. за 2012г. и 24 бр. за 2011г. 
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  Общо 
осъдени на 
лишаване от 

свобода 

Условни 
присъди 

лишаване от 
свобода 

Пробационни 
мерки 

Наказание 
- глоба 

При 
условията на 
чл.381 – 384 

НПК 

Други 
наказания 

2013 226 133 157 50 246 14 

2012 329 212 166 48 259 23 

2011 297 162 202 44 221 24 
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При условията на чл.381 – 384 НПК Други наказания

 

СЪДОПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ ПО  
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

През 2013г. в РС Монтана са свършени общо 1322 бр. наказателни 
дела.Този брой включва свършените с присъди и решения, прекратените дела 
и делата образувани като ЧНД, от които тези от досъдебно производство са 
250 бр. и ЧНД – разпити по чл.222 и чл.223 от НПК – 48 бр.Постановените от 
всички съдии присъди по НОХД са 369 броя /в този брой се включват и 
определенията по чл.382, ал.7 от НПК, постановени по реда на чл.382, ал.1 и 
сл. и чл.384, ал.1 и сл. от НПК, които имат сила на влязла в сила присъда по 
смисъла на чл.383, ал.1 от НПК и решенията по Глава 28 НПК с приложение 
на чл.78а НК/.От горе посочените данни, броят на осъдителните присъди е  
361 бр., при оправдателни присъди изцяло -  8 бр. /от които 8 бр. лица по 



Доклад за дейността на Районен съд Монтана през 2013 г. 66/160

изцяло оправдателни присъди и 3 бр. лица по частично оправдателни 
присъди/, а с определение за одобрено споразумение осъдени са 246 бр. лица. 

 Причини за постановяване на оправдателни присъди в РС Монтана 
продължават да бъдат: несъставомерност и недоказаност на обвинението, 
нарушение на материалния и процесуален закон от разследващите органи.  

Към 31.12.2013г. са останали висящи общо 109 наказателни дела, от 
които 38 бр. са НОХД,  51 бр. са АНД, 5 бр. АНД  по чл.78а от НК, 8 бр. 
ЧНД, 7 бр. НЧХД или общо 15 бр. ЧНД и ЧХ. 

 
За сравнение:  

към дата  висящи 
наказателни 

дела  

НОХД АНД АНД по чл.78а от НК  ЧНД и ЧХ 

31.12.2012 174 62 93 7 12 
31.12.2011 221 77 132 2 10 

 
Намалена е чувствително висящността на делата от общ характер и от 

административно наказателен характер в сравнение с 2012г. и 2011г. 
Намалена е и висящността на АНД по чл.78а НК спрямо 2012г. и 
незначително е увеличена висящността на ЧНД и НЧХД с сравнение с 
предходните 2012г. и 2011г.В края на 2013г. са останали най – малко 
несвършени общо наказателни дела – 109 бр., имайки предвид данните за 
2012г. – 174 бр. и тези за 2011г. – 221 бр. 

Тежестта на повечето от делата от административно наказателен 
характер е голяма, имайки предвид разнородната материя, която обхващат,  в 
много случаи  по – тежка от тази при определени типове общ характер 
наказателни дела – провежда се тежко съдебно следствие с разпит на 
призовани и доведени свидетели и събиране на писмени доказателства. 
Наложените административни наказания и санкции в повечето случаи са 
доста високи като размер, несъобразени с икономическата обстановка в 
страната и доходите на гражданите, което неминуемо води до обжалване. 

Намалена е чувствително висящността при наказателните дела от общ 
характер спрямо 2012г. и 2011г. и това е последица на поредица от действия 
на всички присъстващи наказателни съдии при РС Монтана, имайки предвид 
възприетите мерки в Наказателното отделение през последните четири 
отчетни години за избягване забавяне разглеждането на делата, респ. 
отлагането им в т.ч. и отсрочването им.Рядко делата се отлагат и обикновено 
приключват още в първото по делото съдебно заседание. Изключение правят 
само по – тежките от фактическа и/или правна страна НОХ дела и тези с 
повече от един подсъдим, но и при тях са налице редица предприети 
действия от наказателните съдии проучвайки добре делата си при 
насрочването им и подготвяйки съдебното заседание спазвайки изискванията 
на чл.256, ал.1, т.1 – т.5 НПК, дисциплинирайки страните, свидетелите и 
вещите лица ползвайки се от правилата на НПК, извършване на призоваване 
по телефон на подсъдими и пострадали, разпореждане на принудително 
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довеждане и др. подобни имащи за последица своевременно приключване на 
делата.Независимо, че в началото на м.11.2013г. съдия П.Топалова беше 
командирована в СРС, същата не допусна забавяне разглеждане на делата на 
неин доклад, в т.ч. отсрочването им – разпределените до 04.11.2013г. 
наказателни дела на съдия П.Топалова са довършени от същата, с останало 
несвършено само на 1 бр. НЧХД. 

 Останалите несвършени дела по чл.78а от НК са – 5 бр. за 2013г. при 7 
бр. за 2012г. и 2 бр. за 2011г. 

Незначително е увеличен  броят на висящите ЧНД и ЧХ – за 2013г. 
общо 15 бр. спрямо 12 бр. за 2012г. и за 2011г.  е 10 бр. 

 Високият показател на продължаващата намалена висящност по 
наказателните дела и през 2013г. се дължи  на повишената ефективност на 
работа на съдиите и съдебната администрация в Наказателното отделение 
при Районен съд–Монтана и на установилата се положителна тенденция на 
специализация както на съдиите, така и на служителите.Екипността между 
съдия – докладчик, деловодител и съдебен секретар изключително много 
помага за срочното и качествено произнасяне.Тези добри статистически 
данни се отчитат при констатираното по-горе в настоящия доклад 
съкращаване на длъжност “съдебен деловодител” при НД на НО при РС 
Монтана и командироването на още един съдия в СРС в началото на 
м.11.2013г. 

БЪРЗИНА НА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО  

През отчетния период процентното съотношение между броя на 
свършените дела спрямо общия брой разгледани дела възлиза на 92 %.За 
2012г. този процент е 90 %, а за 2011г. този процент е 86 %. Посоченото 
съотношение е доказателство за много добрата организация на работата на 
съдиите, разглеждащи наказателни дела, при условие, че през цялата отчетна 
2013 година магистратският състав на Наказателна колегия при РС Монтана 
работи в намален състав, непопълнен изцяло беше и състава на служителите 
при НО.Не приключването на останалите най – малък брой за 2013г. 
несвършени дела до голяма степен се дължи на причини извън съдиите – 
постъпване и образуване на делата в края на отчетния период 2013г., 
необходимост от отлагане за събиране на допълнителни доказателства – 
писмени и гласни, назначени съдебни експертизи извършвани в т.ч. и от 
вещи лица извън съдебен окръг Монтана или в НИКК МВР гр.София, 
неявяване на пострадали, свидетели и подсъдими, подадени болнични 
листове или молби за отлагане от подсъдими и защитници, обявяване за 
национално издирване на подсъдими. 

Броят на отложените общо наказателни дела в открити съдебни 
заседания по видове през 2013г. е 589 или 35 % при 1701 бр. насрочени дела. 
За 2012г. е – 680 бр. или 33 % от насрочените дела – 2036 бр.За 2011г. е 650 
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бр. или 34 % от насрочените дела - 1916 бр.Считано от 2011г. откритите 
заседания по разпити на обвиняеми и свидетели са включвани в общия брой 
ЧНД - насрочени дела – брой заседания по наказателни дела.И през отчетната 
2013г. най – големия процент отложени дела се наблюдава  при АНД, имайки 
предвид и, че този тип дела за 2013г. са най – много на брой постъпили.АНД 
се отлагат за събиране на доказателства/ писмени и/или гласни/ или поради 
нередовно призоваване на посочени адреси извън Област Монтана, като 
преимуществено през 2013г. са се отлагали АНД с адреси на страни в 
гр.София и в Софийска област. 
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Броят на внесените обвинителни актове за 2013г. е 304 бр. при 378 бр. 
за 2012г. и 410 бр. за 2011г.Налице е намаление по този показател в 
сравнение с предходните две години, но в същото време продължава да се 
наблюдава положителната тенденция на сезиране от РП Монтана със 
споразумения изготвени по реда на чл.381, ал.1 и сл. НПК и внесени за 
одобряване по реда на чл.382, ал.1 и сл. НПК. 

За отчетната 2013г. общо постигнатите споразумения по Глава 29 НПК 
при внесени обвинителни актове са 153 бр.За 2012г. са 138 бр. и за 2011г. 
общо постигнати споразумения по Глава 29 НПК при внесени обвинителни 
актове са 128 бр.Налице е увеличение по този показател за отчетната 2013г. 
спрямо 2012г. и 2011г. 
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По състави постигнатите споразумения по реда на Глава 29 НПК в 
периода 01.01.2013г. – 31.12.2013г. са както следва : 

 
Споразумения по 

чл.381 НПК 
Споразумения по чл.384 НПК  с-в    Съдия 

одобрени  прекрат
ени   

одобре
ни 

Постигане на 
споразумение за част от 

подсъдимите 

 Дела 
приключ
или със 
споразум
ения  

ІІ К.СЕМОВ 10 0 26 0 36 

ІІІ П. ТОПАЛОВА 7 1 25 1 32 

ІV Н. НИКОЛОВА 14 0 29 2 43 

V Д. НИКОЛОВА 10 0 40 0 50 

VІ З. ХРИСТОВА 11 0 33 0 44 

общо 52 1 153 3 205 
 
Съотношението на внесените обвинителни актове през 2013г. и 

постановените осъдителни присъди през 2013г. е 298 бр. към 248 бр. или 
83%.В броя внесени обвинителни актове се включват само постъпилите от 
началото на 2013г., без висящите НОХД с внесени обвинителни актове преди 
началото на отчетния период 2013г. 

Съотношението на внесените обвинителни актове през 2012г. и 
постановените осъдителни присъди през 2012г. е 378 бр. към 304 бр. или 
80%.Съотношението на внесените обвинителни актове през 2011г. и 
постановените осъдителни присъди през 2011г. е 410 бр. към 327 бр. или 
80%.  

Запазва се тенденцията на увеличение по този показател, независимо че 
броят на постъпилите наказателен общ характер дела през 2013г. е намалял 
спрямо 2012г. и 2011г., като следва да се има предвид, че броят на делата по 
които подсъдимите са били повече от един е бил не малък и през отчетната 
2013г., като се е увеличил и броя на внесените споразумения от РП Монтана 
за одобряване по реда на Глава 29 НПК. 
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ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ НА НАКАЗАТЕЛНОТО 
ПРАВОСЪДИЕ в РС Монтана –  

натовареност и качество 

 В Приложения № 3 и №4 към настоящия доклад в табличен вид са 
представени резултатите от работата на всеки един съдия, в т. ч. оглавяващ 
наказателен състав при Районен съд Монтана през 2013г., респ. въз основа на 
отчитане данните  по обжалвани дела за 2013г.Резултатът от обжалване 
включва цялата 2013г. за времето от 01.01.2013г. – 31.12.2013г. – изпратено и 
върнато след обжалване, независимо от това за коя година е образувано 
делото и кога е свършено в РС Монтана.В графата обжалвани дела по 
състави по-долу в таблиците са посочени като брой делата, обжалвани през 
отчетната 2013г. с резултат от обжалване до края на 2013г., без тези които до 
края на отчетната 2013г. са обжалвани, но са без резултат. 

 В Приложение №8 са посочени по наказателни съдии конкретните 
причини и основания за отмяна или изменение на съдебните актове.  

За всеки съдия, оглавяващ наказателен състав при РС Монтана данните 
са следните : 

СПРАВКА 
за дейността на Административен ръководител – Председател на РС 

Монтана  съдия Красимир Семов – ІІ н.с. за 2013г. 

Видове 
дела 

Останали 
несвършени 
в началото 
на отчетния 
период 

Постъпи
ли 

Общо за 
разглеж
дане 

Общо 
свършен
и дела 

Обжал
вани 
дела 

Потвъ
рдени

Отмен
ени 

Изменени Решени 
по 

същество 

Прекрат
ени 

От 
свършени
те в 3-
мес. срок

Останали 
несвър-
шени в 
края на 
периода 

общо нак. 
дела 12 285 297 283 62 40 18 4 257 26 273 14 

НОХД 9 76 85 81 10 8 0 2 78 3 74 4 
НЧХД  1 8 9 7 1 1 0 0 3 4 5 2 
ЧЛ. 78А 
НК 2 6 8 8 0 0 0 0 8 0 8 0 

ЧНД 0 94 94 94 9 5 3 1 86 8 94 0 
АНД 0 101 101 93 42 26 15 1 82 11 92 8 

 
На доклад на Председателя Семов са постъпили и 4 бр. гр. дела през 

отчетната 2013г., които са прекратени поради отводи на всички действащи 
съдии при МРС и изпратени на МОС за определяне на др. равен по степен 
съд. 
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СПРАВКА 
за дейността на съдия Зоя Христова – VІ н.с. през 2013 година, І н.с. от 

началото на 2014г. 

Видове 
дела 

Останали 
несвършени 
в началото 
на отчетния 
период 

Постъпил
и 

Общо за 
разглежд
ане 

Общо 
свършен
и дела 

Обжал
вани 
дела 

Потвъ
рдени

Отмен
ени 

Измен
ени 

Решен
и по 
същест
во 

Прекрате
ни 

От 
свършени
те в 3-
мес. срок

Остана-
ли 

несвър-
шени в 
края на 
периода 

общо 
нак. 
дела 

39 245 284 251 69 53 12 4 237 14 204 33 

НОХД 14 75 89 79 14 8 3 3 76 3 65 10 
НЧХД  2 4 6 5 3 3 0 0 4 1 2 1 
ЧЛ. 78А 
НК 

2 8 10 7 0 0 0 0 7 0 7 3 

ЧНД 0 61 61 56 7 7 0 0 50 6 56 5 
АНД 21 97 118 104 45 35 9 1 100 4 74 14 

 

*Уточнение:По НОХД №30030/13г. на МРС при обжалване на присъдата е 
била потвърдена, а при отделно обжалване на определение по взета мярка за 
неотклонение, същото е било отменено.Тъй като става дума за обжалване на два 
отделни съдебни акта с два различни резултата, НОХД №30030/13г. е отчетено 
два пъти при съдия З.Христова като потвърдено относно присъдата по делото, 
но също и като отменено относно определение по взета мярка за неотклонение. 

СПРАВКА 
за дейността на съдия Петя Топалова – ІІІ н.с. през 2013 година, 

командирована в СРС считано от 07.11.2013г., изключена от случайното 
разпределение на дела при НО на МРС, считано от 04.11.2013г. 

Видове 
дела 

Останали 
несвърше
ни в 

началото 
на 

отчетния 
период 

Постъп
или 

Общо 
за 

разгле
ждане 

Общ
о 

свър
шени 
дела 

Обжалв
ани 
дела 

Потв
ърде
ни 

Отм
енен
и 

Изме
нени 

Реше
ни по 
съще
ство 

Прекра
тени 

От 
свърше
ните в 
3-мес. 
срок 

Остана-
ли 

несвър-
шени в 
края на 
период
а 

общо 
нак. 
дела 

23 193 216 215 64 43 19 2 205 10 213 1 

НОХД 10 62 72 72 15 10 3 2 69 3 72 0 
НЧХД  0 4 4 3 0 0 0 0 1 2 3 1 
ЧЛ. 

78А НК 0 4 4 4 1 1 0 0 4 0 4 0 

ЧНД 1 38 39 39 7 5 2 0 35 4 39 0 
АНД 12 85 97 97 41 27 14 0 96 1 95 0 
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СПРАВКА 
за дейността на съдия Наташа Николова – ІV н.с. през 2013 година 

Видове 
дела 

Останали 
несвърше
ни в нача-
лото на 
отчетния 
период 

Постъп
или 

Общо 
за 

разгле
ждане 

Общо 
свър
шени 
дела 

Обж
алва
ни 
дела 

Потв
ърде
ни 

Отме
нени 

Изме
нени 

Реше
ни по 
съще
ство 

Прекра
тени 

От 
свърше
ните в 
3-мес. 
срок 

Остана-
ли 

несвър-
шени в 
края на 
период
а 

общо 
нак. 
дела 

70 266 336 298 81 67 9 5 278 20 260 38 

НОХД 17 71 88 73 7 4 0 3 71 2 54 15 
НЧХД  2 6 8 5 1 0 1 0 0 5 2 3 
ЧЛ. 

78А НК 2 7 9 8 0 0 0 0 8 0 7 1 

ЧНД 1 82 83 82 5 5 0 0 78 4 82 1 
АНД 48 100 148 130 68 58 8 2 121 9 115 18 

СПРАВКА 
за дейността на съдия Димитрина Николова – V н.с. през 2013 година 

Видове 
дела 

Останали 
несвършени в 
началото на 
отчетния 
период 

Постъпи
ли 

Общо за 
разглежд
ане 

Общо 
свърше
ни 
дела 

Обжал
вани 
дела 

Потвъ
рдени

Отмен
ени 

Измен
ени 

Решен
и по 
същест
во 

Прекрате
ни 

От 
свършени
те в 3-
мес. срок 

Остана-ли 
несвър-
шени в 
края на 
периода 

общо 
нак. 
дела 

30 268 298 275 50 42 7 1 258 17 261 23 

НОХД 12 73 85 76 5 3 1 1 75 1 70 9 
НЧХД  3 6 9 9 1 1 0 0 1 8 7 0 
ЧЛ. 

78А НК 1 7 8 7 0 0 0 0 7 0 7 1 

ЧНД 2 80 82 80 7 7 0 0 75 5 80 2 
АНД 12 102 114 103 37 31 6 0 100 3 97 11 

*Уточнение: разликата в останали несвършени в края на отчетния период 
за 2012г. и началото на отчетния период 2013г. се дължи на документирано 
преразпределяне чрез системата за случайно разпределение на наказателни дела 
от началото на 2013г. по висящи дела за 2012г. както следва: 

НОХД №30413/12г. преразпределено от съдия З.Христова на Председател 
Кр.Семов, който е решил делото; 

НОХД №30085/12г. преразпределено от съдия Н.Николова на съдия 
Д.Николова, която е свършила делото; 

НОХД №30269/12г. разпределено на съдия Н.Николова, приключило по 
отношение на четирима от подсъдимите със споразумения, след което 
преразпределено на Председател Кр.Семов за приключване на делото по 
отношение на петия подсъдим; 
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НОХД №30270/12г. преразпределено от съдия Н.Николова на съдия  
П.Топалова, която е свършила делото; 

НОХД №30311/12г. преразпределено от съдия Н.Николова на Председател 
Кр.Семов, който е решил делото; 

НОХД №30351/12г. разпредено на съдия Н.Николова приключило със 
споразумение за един от подсъдимите и преразпределено на съдия Д.Николова за 
разглеждане на делото спрямо другия подсъдим по делото; 

НОХД №30365/12г. разпределено на съдия Н.Николова и след това 
преразпределено на съдия П.Топалова, която е свършила делото; 

НОХД №30398/12г. разпределено на съдия Н.Николова, но след отвод 
преразпределено на Председател Кр.Семов, който е решил делото с влязла в сила 
присъда; 

НОХД №30402/12г. разпредено на съдия Д.Николова, но впоследствие 
преразпределено на съдия Н.Николова; 

НОХД №30385/12г. разпределено на съдия Н.Николова, преразпределено на 
съдия П.Топалова, която одобрява споразумение за един от подсъдимите, след 
което делото се преразпределя на съдия Д.Николова за довършване; 

НОХД №30352/12 разпределено на съдия З.Христова и след това 
преразпределено на съдия П.Топалова, която е свършила делото; 

НОХД №30188/12г. разпределено на съдия П.Топалова, след което 
преразпределено на съдия Д.Николова, която е свършила/прекратила/ делото; 

АНД №40 724/12г. разпределено на съдия Н.Николова, но впоследствие 
преразпределено на Председател Кр.Семов, който е решил делото; 

НОХД №30274/13г. – разгледано от съдия П.Топалова, която е прекратила 
производството, но след обжалване делото е върнато за продължаване на 
съдопроизводствените действия, но тъй като съдия П.Топалова е командирована 
в СРС считано от 07.11.2013г. делото е преразпределено чрез системата за 
случайно разпределение, при което е разпределено на съдия Д.Николова; 

 
Резултатите при обжалвани наказателни дела са отчитани при спазване 

утвърдената към настоящия момент от ВСС форма за отчитане на 
резултатите отнасящи се до районните съдилища, както следва: 

Индекс 1 – потвърдени ; 
Индекс 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; 
г/ отменени изцяло; 
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Индекс 3 - изменени : 
а/изменени в наказателната част; 
б/изменени в гражданско – осъдителната част ; 

Практиката възприета до настоящия момент и в НО на РС Монтана е 
всеки наказателен съдия да отбелязва резултата от обжалване съобразявайки 
посочените по-горе индекси, с отразяване на причините за отмяна или 
изменение, които се вписват в докладите за дейността на РС Монтана и се 
изискват при атестиране.Прецизното отчитане на този тип резултати, зависи 
от обективното отразяване на индексите при обжалване от всеки съдия, като 
обективността е обект на проверка при атестиране на конкретния съдия. 

Имайки предвид резултатите по обжалване по наказателни дела по-
голям е делът на потвърдените актове, който в процентно съотношение с 
изменените и отменени актове, е в полза на потвърдените съдебни 
актове.Най – голям процент отменени съдебни актове и през отчетната 2013г. 
са по административно наказателен характер дела с касационна инстанция – 
АС Монтана. 

 Причините довели до отмяна на актове при обжалване на НОХ дела се 
групират както следва – неправилно приложение на процесуалните правила 
имащо за последица връщане делото на първоинстанционния съд за ново 
разглеждане или на прокуратурата, или за продължаване на 
съдопроизводствените действия, неправилно приложение на материалния 
закон. 

 Причините да се изменят съдебните актове по НОХ дела са – 
изменение чрез преквалифициране на деянието и налагане на 
административно наказание по чл.78а НК, изменение чрез оправдаване в 
една част от обвиненията, изменение в гражданската част чрез намаляване на 
присъденото обезщетение, изменение в частта на приложение на чл.25 НК 
чрез отмяна на пробационна мярка по чл.42а, ал.2, т.4 НК, изменение чрез 
увеличение на наказанието лишаване от свобода със запазване на 
приложението на чл.66 НК, изменение чрез намаляване размера на 
наложените наказания и изменение чрез приложение на чл.66 НК. 

Причините за изменение на постановено определение по ЧНД – 
неправилно частично приложение на закона в производство по чл.64 НПК. 

Причини за изменение на съдебните актове по АН дела – неправилно 
приложение на закона според АС Монтана, имащо за последица отмяна в 
една част на обжалваното решение и съответно отмяна или потвърждаване в 
една част на обжалваното наказателно постановление. 

Причини за отмяна на присъда по НЧХД – неправилно приложение на 
процесуалния закон. 

Причините за отмяна на определения по ЧНД в производство по чл.243 
НПК са: неправилно приложение на материалния закон чрез отмяна на 
определение на МРС, с което се отменя постановление за прекратяване на 
наказателното производство или връщане на ДП за доразследване на 
прокуратурата чрез отмяна на постановления за прекратяване на 
наказателното производство, а преди това определения на МРС, с които са 
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потвърдени постановления на прокуратурата за прекратяване на 
наказателното производство. 

Както бе посочено по - горе най - голям е делът и през отчетната 2013г. 
на отменените съдебни актове по административно наказателни дела. 
Причините за отмяна на решенията по АНД най – общо синтезирани са: 
неправилно приложение на материалния и процесуалния закон, неправилно 
приложение според АС Монтана на чл.28 от ЗАНН, обезсилване на решения, 
приемайки, че жалбата против НП е била просрочена, настъпила давност по 
време на разглеждане на делото пред АС Монтана. 

През отчетната 2013г. в РС – Монтана са постъпили 2 бр. НОХ Дела 
със значим обществен интерес, разгледани и решени от съдия П.Топалова – 
ІІІ н.с. до 07.11.2013г. - съдия – докладчик по НОХД №30169/13г. на МРС, 
което е приключило с влязла в сила присъда на 16.07.2013г. и съдия 
Н.Николова – ІV н.с. съдия – докладчик по НОХД №30 312/12г. на МРС 
решено с влязла в сила присъда на 19.03.2013г. 

В РС Монтана се разглеждат и дела с обществен интерес, макар и да не 
покриват критериите, утвърдени от ВСС за дела с особен /значим/ обществен 
интерес.  

Основанията за прекратяване на НОХД през отчетната 2013г. могат да 
бъдат групирани както следва – в редки случаи поради неподсъдност и 
изпращане на компетентния равен по степен съд, при условията на чл.43, т.3 
НПК след отводи на всички съдии при РС Монтана, на основание чл.382, ал.8 
НПК в производство по Глава 29 НПК, поради смърт на подсъдимия, по 
искане на пострадалия в хипотезата на чл.343, ал.2 НК.Отделно ще бъдат 
изложени броят на делата и причините за прекратяване на съдебните 
производства по НОХД и връщането им на прокуратурата по долу в 
настоящия доклад. 

Основанията за прекратяване на НЧХД за 2013г. групирани са както 
следва – постигнато помирение/спогодба/ при условията на чл.24, ал.4, т.3 от 
НПК, поради оттегляне на тъжбата при условията на чл.24, ал.4, т.4 от НПК, 
поради това, че тъжбата не е съобразена с изискванията на чл.81 от НПК – 
чл.24, ал.4, т.2 от НПК, при условията на чл.43, т.3 НПК след отводи на 
всички съдии при РС Монтана, при условията на чл.24, ал.4, т.5 НПК – 
неявяване на тъжителя без уважителни причини или негов повереник, 
изпратено по подсъдност, прекратено поради това, че деянието описано в 
тъжбата не съставлява престъпление по НК. 

Основанията за прекратяване на ЧН Дела през 2013г. са – поради 
недопустимост на жалбата изпратена от РП Монтана при условията на 
чл.243, ал.3 или чл.244, ал.5 от НПК, поради извършено вече групиране, 
поради не откриване на лицето на адреса за връчване на книжа по образувана 
съдебна наказателна поръчка,  неявяване на разпит на свидетел по реда на 
чл.223 от НПК, поради изпращане по подсъдност, на основание чл.159, ал.4 
вр. с чл.161, ал.1 от Закона за здравето. 
 Причините да се прекратяват АН дела през 2013г. групирани са: 
недопустимост на жалбата против обжалвано наказателно постановление 
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поради подаване на жалба след изтичане на законния седем дневен срок за 
обжалване – чл.59, ал.2 ЗАНН, изпращане по подсъдност,  при оттегляне на 
жалбата, съгласно чл.84 ЗАНН вр. с чл.43, т.3 НПК поради отводи на всички 
съдии. 

И през отчетната 2013г. бяха проведени в Окръжен съд Монтана  
съвместни съвещания /квалификационни мероприятия/ на съдиите, 
разглеждащи наказателни дела в съдебен окръг Монтана, на прокурорите от 
този окръг и на разследващи полицаи при ОД МВР Монтана в т.ч. и при РУП 
-я за област Монтана на датите – 25.03.2013г., 24.06.2013г. и 25.11.2013г.В 
рамките на тези срещи се обсъждаха причините за прекратяване на съдебните 
производства и връщане делата на прокуратурата в т.ч. и АН дела по чл.78а 
НК, причините за отлагане и забавяне разглеждане на делата, като РС 
Монтана представяше на всяко тримесечие подробна справка по видове дела 
– НОХД, ЧХНД и ЧНД независимо дали са решени, ако са отлагани, по какви 
причини.Изразяваха се и становища по предварително поставени въпроси 
свързани с прилагане на закона /материален и процесуален/. 

 
Съдебните производства по НОХД, прекратени от РС Монтана и 

върнати за допуснати съществени процесуални  нарушения  на РП Монтана и 
РП Видин за отчетната 2013г. са : 
 
№ по 
ред 

Дело № състав Съдия - 
докладчик 

Открито съд. 
заседание 

Закрито съд. 
заседание 

1 НОХД 
№30188/2012 

V 
Димитрина 
Николова 

1 0 

2 НОХД № 
30144/2013 

ІІІ 
Петя Топалова 0 1 

3 НОХД № 
30170/2013 

ІV 
Наташа 
Николова 

0 1 

4 НОХД 
№30180/13 

V 
Димитрина 
Николова 

0 1 

5 НОХД 
№30274/2013 

ІІІ 
Петя Топалова 0 1 

6 НОХД 
№30310/2013 

ІV 
Наташа 
Николова 

1 0 

Общо НОХД: 6 бр.  2 4 

* Уточнение:НОХД №30180/2013г. и НОХД №30274/2013 г. са върнати след 
обжалване за продължаване на съдопроизводствените действия и към настоящия 
момент са висящи. 

Посочените 2 бр. дела следва да се приспаднат от общо 7 бр. НОХ дела 
върнати на прокуратурата за 2013г. при анализа, като на практика крайния брой 
върнати за доразследване през 2013 г. НОХ дела са 4  броя, макар и общия брой на 
върнатите за доразследване дела да е 6 бр. за 2013г. 
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№ 
по 
ред 

Дело № състав Съдия - докладчик Открито 
съд. 

заседание 

Закрито 
съд. 

заседание 

1 НОХД №30141/2013 ІІІ Петя Топалова 0 1 

Общо НОХД 1 бр. 0 1 
 

Прекратено е и 1 бр. дело при условията на чл.382, ал.8 НПК – не се 
одобрява представено споразумение за решаване на делото, като същото се 
връща  на РП Монтана поради условия за приложение на чл.78а НК. 

 
Съдебните производства по НОХД, прекратени от РС Монтана и 

върнати за допуснати съществени процесуални  нарушения  на РП Монтана 
за  2012г. са : 

 
№ 
по 
ред 

Дело № състав Съдия - докладчик Открито 
съд. 

заседание 

Закрито съд. 
заседание 

1 НОХД №30016/2012 ІV Зоя Христова 1 0 

2 НОХД № 30178/2012 ІІІ Петя Топалова 0 1 

3 НОХД № 30278/2012 ІІІ Петя Топалова 0 1 

Общо НОХД: 3 бр.  1 2 

ПРЕКРАТЕНИ и ВЪРНАТИ на РП МОНТАНА АНД по чл.78а от НК в 
периода 01.01.2012г. – 31.12.2012г. 

№ 
по 
ред 

Дело № състав Съдия - докладчик Открито 
съд. 

заседание 

Закрито съд. 
заседание 

1 АНД №40030/2012 ІІІ Петя Топалова 0 1 

2 АНД № 40393/2012 ІІ Красимир Семов 0 1 

Общо НОХД: 2 бр.  0 2 

 
Прекратено е и 1 бр. дело при условията на чл.382, ал.8 НПК – не се 

одобрява представено споразумение за решаване на делото, като същото се 
връща  на РП Монтана поради условия за приложение на чл.78а НК. 

 
№ 
по 
ред 

Дело № състав Съдия - докладчик Открито 
съд. 

заседание 

Закрито 
съд. 

заседание 

1 НОХД №30 339/2012 ІІІ Петя Топалова 0 1 

Общо НОХД: 2 бр. 0 1 
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Съдебните производства по НОХД, прекратени от РС Монтана и 
върнати за допуснати съществени процесуални  нарушения  на РП Монтана 
за 2011г. са : 

 
№ 
по 
ред 

Дело № състав Съдия - докладчик Открито 
съд. 

заседание 

Закрито 
съд. 

заседание 

1 НОХД № 30204/2011 ІІ Красимир Семов 1 0 

2 НОХД № 30358/2011 ІІ Красимир  Семов 1 0 

3 НОХД № 30373/2011 ІІ Красимир Семов 0 1 

4 НОХД № 30160/2011 ІV Наташа Николова 1 0 

5 НОХД № 30213/2011 ІV Наташа Николова 0 1 

6 НОХД № 30329/2011 V Димитрина Николова 0 1 

7 НОХД № 30257/2010 VІ Зоя Христова 1 0 

8 НОХД № 30381/2010 VІ Зоя Христова 1 0 

9 НОХД № 30411/2011 VІ Зоя Христова 0 1 

Общо НОХД: 9 бр.  5 4 

*Уточнение: 

 НОХД №30213/2011г. - След отменено разпореждане за прекратяване 
от ОС Монтана делото е върнато за продължаване на съдопроизводствените 
действия и към 31.12.2011 г. е било висящо; 

 НОХД № 30411/2011г. - След отменено разпореждане за 
прекратяване от ОС Монтана делото е върнато за продължаване на 
съдопроизводствените действия и към 31.12.2011 г. е било висящо; 

 НОХД № 30329/2011г. – След отменено разпореждане за 
прекратяване от ОС Монтана делото е върнато за продължаване на 
съдопроизводствените действия и е свършено /решено/ на 15.12.2011 г. с одобрено 
споразумение. 

 Посочените 3 бр. дела следва да се приспаднат от общо 9 бр. НОХ 
дела върнати на РП Монтана за 2011 г., или крайния брой върнати за 
доразследване през 2011 г. НОХ дела на РП Монтана са 6 броя. 

ПРЕКРАТЕНИ и ВЪРНАТИ на РП МОНТАНА АНД по чл.78а от НК в 
периода 01.01.2011г. – 31.12.2011г. 

№
  

Дело № съд 
с-в 

съдия основание  
за прекратяване 

Откри
то с.з. 

Закри
то с.з. 

1 АНД № 
40582/2011 

І 
Р. 

Михайлова
на основание чл. 377 от 

НПК 
0 1 

ВСИЧКО: 1 бр. АНД чл.78а НК: 0 1 
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Прекратени 2 бр. дела при условията на чл.382, ал.8 НПК за 2011г. – не 
сe одобрява представено споразумение за решаване на делото и  се връща на 
РП Монтана поради неявяване на подсъдимия за изслушване по реда на 
чл.382, ал.4 НПК и поради нарушение на материалния закон при 
формулиране на обвинението. 

 
№ 
по 
ред 

Дело № състав Съдия - докладчик Открито 
съд. 

заседание 

Закрито съд. 
заседание 

1 НОХД № 30073/2011 ІІІ Петя Топалова 1 0 

2 НОХД № 30116/2011 VІ Зоя Христова 1 0 

Общо 2 бр.  2 бр. 2 0 

Сравнявайки  показателите за 2011г., 2012г. и 2013г. се извежда 
изводът, че общия брой на прекратените дела и върнати на прокуратурата от 
РС Монтана за отчетната 2013г. е  незначително по – голям спрямо 2012г. и 
много по-малък спрямо данните за 2011г.Прекратени АНД по чл.78а НК за 
отчетната 2013г. няма. 

Причините за прекратяване на съдебните производства по НОХД и 
връщането им на прокурора са: неправилно формулиране на обвинението или 
непълно формулиране, засягащи основни елементи на състава по НК, довело 
до допускане на отстранимо съществено процесуално нарушение, 
ограничило правата на обвиняемия/те. 

Продължава стремежът на присъстващите наказателни съдии при РС 
Монтана да прекратяват производствата още във фаза подготвителни 
действия на съдия – докладчик за разглеждане на делото в съдебно заседание 
чрез изготвяне на разпореждания по чл.249, ал.1 вр. с чл.248, ал.2, т.3 от 
НПК, като за отчетната 2013г. от общо прекратените 7 бр. НОХД с връщане 
на прокуратурата - 5 бр. са прекратени в закрито заседание и само 2 бр. в 
открито съдебно заседание.През отчетната 2013г. при обжалване на две от 
разпорежданията за прекратяване след извършен инстанционен контрол на 
причините за прекратяване,  делата са върнати на МРС за продължаване на 
съдопроизводствените действия. 

Прекратените НОХД по чл.382, ал.8 НПК за 2013г. са както следва: за 
отчетната 2013г. - 1 бр. дело, за 2012г.  1 бр. и  2 бр. са за 2011г. – основни 
причини за прекратяване на подобни дела са – налични данни за приложение 
на чл.78а НК. 

През отчетната 2013г. няма прекратени и върнати на прокуратурата 
образувани АНД по чл.78а НК. 

Комуникацията на присъсващите наказателни съдии с прокурорите при 
РП Монтана е доста добра, което спомага ежедневно заради конкретни 
въпроси свързани с практиката, да се провеждат кратки обсъждания с цел 
правилно прилагане на закона. 

В организиран семинар в Съдебна палата Монтана на 22.11.2013г. от 
Окръжен съд Монтана съвместно с Националния институт на правосъдието 
на тема: „Документни престъпления” с лектор  Красимир Шекерджиев – 
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съдия във ВКС, са взели участие съдии от Районен съд Монтана, оглавяващи 
наказателни състави. 

С вх.№АС-В-94/05.03.2013г. по описа на административен секретар 
при РС Монтана е получен Доклад за извършена проверка на организацията 
и дейността на Районен съд Монтана по наказателни дела, включително и за 
спазване принципа на случайното разпределение на тези дела с изх.№С-
84/04.03.2013г., изпратен от комисия, назначена със Заповед №403/  
03.12.2012г. на Председателя на ОС Монтана за проверка,  извършена на 10 и 
11 декември 2012г. и обхващаща периода от 01.01.2012г. до месец декември 
2012г.Предприетите мерки по повод дадените от комисията препоръки към 
Наказателно отделение на РС Монтана са описани подробно в Доклад  с 
изх.№АС-108/26.03.2013г. на Административния ръководител на РС 
Монтана, който е предоставен на председателя на Окръжен съд Монтана. 
Докладите от проверките и тези за мерките са публикувани във вътрешната 
служебна страница на съда за сведение на съдиите и служителите при РС 
Монтана. 

Спазвайки разпореждането на Председателя на Окръжен съд Монтана в 
Заповед №11/09.01.2013г. са изпратени в указания срок от приключване на 
първото шестмесечие, сведения за спазването на принципа на случайното 
разпределение на делата, съгласно чл.9 ЗСВ, чл.46 от ПАРОАВАС, 
Инструкция за организация и реда за използване на програмните продукти за 
разпределението на делата в съдилищата на случаен принцип, приета с 
Решение по протокол №46/30.11.2010г. – допълнителна т.9 на Комисия 
„Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” 
на ВСС, както и утвърдените в тази насока Вътрешни правила на РС 
Монтана. 

В изпълнение на Заповед №202/02.07.2013г. на Председателя на 
Окръжен съд Монтана във връзка със Заповед №А-1110/28.12.2012г. на 
Председателя на САС и препоръки на ВСС по протокол №48/08.11.2012г. на 
03.07.2013г. е извършена проверка в РС Монтана относно спазване  на 
принципа на случайното разпределение на делата, залегнал в чл.9 от ЗСВ за 
период от 01.01.2013г. до 30.06.2013г. вкл.  от комисия в състав - съдии от 
Окръжен съд Монтана и системния администратор на ОС Монтана.  

Резултатите от проверката са отразени в протокол, изпратен с изх.№С-
236/12.07.2013г., ведно с приложените материали от проверката. Обобщените 
констатации на комисията са, че в РС Монтана са създадени съобразени с 
нормативната база вътрешни правила за случайно разпределение на делата, 
които се спазват и гарантират максимална прозрачност, невъзможност за 
манипулация на избора, като се спазва принципа на случайното 
разпределение на постъпващите в съда дела с документиране на направения 
избор съгласно инструкцията на ВСС. 

Въведената със Заповед №37/22.02.2010г. тримесечна справка за 
наказателните дела продължи и през отчетната 2013г., отчитайки делата по 
които е постановен съдебен акт или са приети за решаване – предаване в 
наказателното деловодство, срокове за изготвяне по видове дела – касаещи 



Доклад за дейността на Районен съд Монтана през 2013 г. 81/160

делата, по които мотивите или съответния съдебен акт не са предадени в 
наказателно деловодство в указани срокове.В книгата за изпълнение на 
присъдите се удостоверява ежемесечната проверка от Административния 
ръководител на РС Монтана.В книгата за веществени доказателства при РС 
Монтана, която е съобразена с правилата на чл.141, ал.1 и сл. от ПАРОАВАС 
също се удостоверява ежемесечна проверка от съдия Н.Николова, възложено 
й с изрична заповед.Административният ръководител Кр.Семов изказва 
благодарност на съдия Н.Николова, която спазва задълженията си по смисъла 
на чл.210, т.2 и т.4 от ЗСВ дори когато е в платен отпуск, проявявайки винаги 
уважение към институцията Председател на РС Монтана. 

Ежемесечно се докладват на съдиите – докладчици спрените 
наказателни дела, в т.ч. се изготвя справка в тази насока.Спрените 
наказателни дела през последните години, са рядко изключение. 
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V.Действителна натовареност на 
съдебните състави при РС Монтана на 
база брой постъпили, брой разгледани и 

брой свършени дела 

Справка за натовареността на всички съдии по състави при РС Монтана 
за отчетната 2013г. при критерии постъпили за разглеждане дела през 
отчетния период, общо дела за разглеждане и свършени дела през същия 
период. 

Конкретна натовареност на съставите в Районен съд Монтана спрямо 
постъпилите дела, брой дела за разглеждане  

и спрямо свършените дела за 2013г. 

Конкретна натовареност на съставите в Районен съд Монтана спрямо брой постъпили, 
брой за разглеждане и спрямо брой свършени дела за 2013г. 

Действителна натовареност съдия Брой 
постъ
пили 
дела 

Брой 
дела за 
разгле
ждане

Брой 
свърше
ни дела

Отрабо
тени 
човеко
месеци

Към 
постъпи
ли дела 

Към делата 
за 

разглеждане 

Към 
свършени
те дела 

КРАСИМИР СЕМОВ 289 301 287 12 24.08 25.08 23.92 

РУМЯНА МИХАЙЛОВА 528 567 511 12 44.00 47.25 42.58 

ЕВГЕНИЯ ПЕТКОВА 463 507 452 12 38.58 42.25 37.67 

ЗОЯ ХРИСТОВА 245 284 251 12 20.42 23.67 20.92 

РУМЕН ПЕТКОВ 460 613 400 12 38.33 51.08 33.33 

АНЕЛИЯ ЦЕКОВА 499 546 479 12 41.58 45.50 39.92 

ВАЛЯ МЛАДЕНОВА 516 560 503 12 43.00 46.67 41.92 

ДИМИТРИНА НИКОЛОВА 268 298 275 12 22.33 24.83 22.92 

НАТАША НИКОЛОВА 266 336 298 12 22.17 28.00 24.83 

ПЕТЯ ТОПАЛОВА 193 216 215 10 19.30 21.60 21.50 

АЛЕКСАНДЪР  АНГЕЛОВ 0 0 0 0 0 0 0 

Общо 3727 4228 3671 118 31.58 35.83 31.11 

 
*Уточнения :По отношение на Административния ръководител съдия Кр. Семов са включени 

общия брой граждански и наказателни дела  по посочените параметри – постъпили, общо за разглеждане 
и свършени. 

Встъпилият в длъжност съдия А.Ангелов на 25.06.2012г. не е работил в МРС и през отчетната 
2013г., тъй като от 26.06.2012г. е командирован в СРС. 

Считано от 07.11.2013г. съдия П.Топалова е командирована в СРС, като е изключена от 
системата за случайно разпределение на дела при НО на МРС, считано от 04.11.2013г. 

В червен цвят са наказателните съдии по щат за 2013г., а в черен цвят гражданските съдии по 
щат за 2013г. с оглед разграничение. 
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ДЕЙСТВИТЕЛНА   НАТОВАРЕНОСТ 
на Административен ръководител – Председател съдия  Красимир 

Семов  за 2013 година 
Брой 

постъпили 
дела 

Брой дела за 
разглеждане

Брой 
свършени 

дела 

Отработени 
човекомесеци

Действителна натовареност 

    Към 
постъпили 

дела 

Към делата за 
разглеждане 

Към свършените 
дела 

289 301 287 12 24.08 25.08 23.92 

ДЕЙСТВИТЕЛНА   НАТОВАРЕНОСТ 
на Зам. административен ръководител – Зам. председател съдия Румяна 

Михайлова за 2013 година 
Действителна натовареност Брой 

постъпили 
дела 

Брой дела за 
разглеждане

Брой 
свършени 

дела 

Отработени 
човекомесеци

Към 
постъпили 

дела 

Към делата за 
разглеждане 

Към свършените 
дела 

528 567 511 12 44.00 47.25 42.58 

ДЕЙСТВИТЕЛНА   НАТОВАРЕНОСТ 
на съдия Евгения Петкова за 2013 година 

Брой 
постъпили 

дела 

Брой дела за 
разглеждане 

Брой 
свършени 

дела 

Отработени 
човекомесеци

Действителна натовареност 

    Към 
постъпили 

дела 

Към делата за 
разглеждане 

Към 
свършените 

дела 

463 507 452 12 38.58 42.25 37.67 

*Уточнение:По – малкият процент действителна натовареност по посочените по – горе 
параметри, който се отчита при съдия Е.Петкова в сравнение с другите граждански съдии, се дължи на 
обстоятелството, че по решение на гражданските съдии разписано и във Вътрешните правила за 
случайно разпределение на дела при МРС, по време на отсъствие за по – продължително време всеки 
граждански съдия бива изключван от случайното разпределение на постъпващите за образуване заповедни 
производства.Освен през т. нар. съдебна ваканция 2013г., в края на отчетната 2013г. съдия Е.Петкова 
също е ползвала платен отпуск и поради това е била изключена от случайното разпределение на заповедни 
производства, не е била включвана и в графика за дежурства в ГО за периода на ползвания платен годишен 
отпуск.Съдия З.Христова и съдия Е.Петкова са с полагащ се за ползване най – голям размер платен 
годишен отпуск в сравнение с останалите по щат съдии при РС Монтана. 

ДЕЙСТВИТЕЛНА   НАТОВАРЕНОСТ 
на съдия Зоя Христова за 2013 година 

Действителна натовареност Брой 
постъпили 

дела 

Брой дела за 
разглеждане

Брой 
свършени 

дела 

Отработени 
човекомесеци

Към 
постъпили 

дела 

Към делата за 
разглеждане 

Към свършените 
дела 

245 284 251 12 20.42 23.67 20.92 

*Уточнение:По – малкият процент действителна натовареност по посочените по – горе 
параметри, който се отчита при съдия З.Христова в сравнение с другите наказателни съдии, се дължи на 
обстоятелството, че по решение на наказателните съдии разписано и във Вътрешните правила за 
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случайно разпределение на дела при МРС, по време на отсъствие за по – продължително време всеки 
наказателен съдия бива изключван от случайното разпределение на постъпващите за образуване бързи, 
незабавни производства и от разглеждане на искания по чл.64 НПК и чл.65 НПК, освен това не бива 
включван и в дежурствата в НО за съответния месец.Освен през т. нар. съдебна ваканция 2013г., съдия 
З.Христова е ползвала платен отпуск и по друго време на отчетната 2013г. и поради това е била 
изключвана от случайното разпределение на посочените производства в НО за периода на ползвания  
платен годишен отпуск.Съдия З.Христова и съдия Е.Петкова са с полагащ се за ползване най – голям 
размер платен годишен отпуск в сравнение с останалите по щат съдии при РС Монтана. 

ДЕЙСТВИТЕЛНА   НАТОВАРЕНОСТ 
на съдия Румен Петков за 2013 година 

Действителна натовареност Брой 
постъпили 

дела 

Брой дела за 
разглеждане

Брой 
свършени 

дела 

Отработени 
човекомесеци

Към 
постъпили 

дела 

Към делата за 
разглеждане 

Към свършените 
дела 

460 613 400 12 38.33 51.08 33.33 

*Уточнение:По отношение на съдия Р.Петков следва да се има предвид, че е изключван от 
случайното разпределение на дела в ГО на МРС за период и по причини изложени по – горе в настоящият 
доклад. 

ДЕЙСТВИТЕЛНА   НАТОВАРЕНОСТ 
на съдия Анелия Цекова за 2013 година 

Действителна натовареност Брой 
постъпили 

дела 

Брой дела за 
разглеждане

Брой 
свършени 

дела 

Отработени 
човекомесеци

Към 
постъпили 

дела 

Към делата за 
разглеждане 

Към свършените 
дела 

499 546 479 12 41.58 45.50 39.92 

ДЕЙСТВИТЕЛНА   НАТОВАРЕНОСТ 
на съдия Валя Младенова за 2013 година 

Действителна натовареност Брой 
постъпили 

дела 

Брой дела за 
разглеждане

Брой 
свършени 

дела 

Отработени 
човекомесеци 

Към 
постъпили 

дела 

Към делата за 
разглеждане 

Към свършените 
дела 

516 560 503 12 43.00 46.67 41.92 

ДЕЙСТВИТЕЛНА   НАТОВАРЕНОСТ 
на съдия Димитрина Николова за 2013 година 

Действителна натовареност Брой 
постъпили 

дела 

Брой дела за 
разглеждане

Брой 
свършени 

дела 

Отработени 
човекомесеци

Към 
постъпили 

дела 

Към делата за 
разглеждане 

Към свършените 
дела 

268 298 275 12 22.33 24.83 22.92 
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ДЕЙСТВИТЕЛНА   НАТОВАРЕНОСТ 
на съдия Наташа Николова  за 2013 година 

Действителна натовареност Брой 
постъпили 

дела 

Брой дела за 
разглеждане

Брой 
свършени 

дела 

Отработени 
човекомесеци

Към 
постъпили 

дела 

Към делата за 
разглеждане 

Към свършените 
дела 

266 336 298 12 22.17 28.0 24.83 
 

ДЕЙСТВИТЕЛНА   НАТОВАРЕНОСТ 
на съдия Петя Топалова  за 2013 година, считано до 04.11.2013г., 

командирована в СРС, считано от 07.11.2013г. 

Действителна натовареност Брой 
постъпили 

дела 

Брой дела за 
разглеждане

Брой 
свършени 

дела 

Отработени 
човекомесеци

Към 
постъпили 

дела 

Към делата за 
разглеждане 

Към свършените 
дела 

193 216 215 10 19.3 21.6 21.5 
 

ДЕЙСТВИТЕЛНА   НАТОВАРЕНОСТ 
на съдия Александър Ангелов  за 2013 година при РС Монтана, 

командирован в СРС, считано от 26.06.2012г. 

Действителна натовареност Брой 
постъпили 

дела 

Брой дела за 
разглеждане

Брой 
свършени 

дела 

Отработени 
човекомесеци

Към 
постъпили 

дела 

Към делата за 
разглеждане 

Към свършените 
дела 

0 0 0 0 0 0 0 

*Уточнения : За да бъдат посочени горните стойности са спазени 
действащите изисквания за изчисляване на действителната натовареност - 
отработените човекомесеци се изчисляват за всеки съдия поотделно като от 12 
месеца се приспадат месеците /всички дни приравнени на месеци средно от 30 
дни/ в по – продължителен отпуск по болест, неплатен отпуск и майчинство.Не 
се приспадат платеният годишен отпуск и съдебните ваканции. 

Съдия Ал. Ангелов няма отработени дни, съответно месеци в РС Монтана, 
съответно няма разпределени и решени дела. 

Съдия П.Топалова е командирована в СРС, считано от 07.11.2013г., като 
считано от 04.11.2013г. е изключена от случайното разпределение на дела при НО 
на МРС. 

Всички останали съдии при РС Монтана имат отработени 12 месеца през 
2013 г. макар всички да са ползвали годишен платен отпуск, а Зам. председателя 
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Р.Михайлова, съдия В.Младенова и съдия Н.Николова и отпуск поради временна 
нетрудоспособност, който обаче не е бил по – продължителен за период повече 
от 30 дни за Зам. Председателя Михайлова и съдия Н.Николова.При съдия 
В.Младенова ползваният отпуск поради временна нетрудоспособност е повече от 
30 дни, но същата не е била изключвана от случайното разпределение на дела при 
ГО на МРС бидейки на 100 % натовареност. 

 
Показателят за натовареност по щат 11 бр. съдии на база разгледани 

дела за РС Монтана за 2013г. е 32.03 %. Същият, на база решени дела за РС 
Монтана е 27.81 %, а на база постъпили дела е 28.23 %. 

Показателят за натовареност по щат 11 бр. съдии на база разгледани 
дела за РС Монтана за 2012г. е 36.09 %. Същият, на база решени дела за РС 
Монтана е 32.30 %, а на база постъпили е 31.5 %. 

 Показателят за натовареност по щат на база разгледани дела за РС 
Монтана за 2011г. е 37.61 %. Същият, на база решени дела за РС Монтана е 
33.02 % и 33.23 % на база постъпили дела за 2011г. 

Показателят за натовареност по щат на 5 бр. граждански съдии на база 
разгледани дела за РС Монтана за 2013г. е 46.62 %. Същият, на база решени 
дела е 39.15 %, а на база постъпили е 41.17 %. 

Показателят за натовареност по щат на 5 бр. граждански съдии на база 
разгледани дела за РС Монтана за 2012г. е 51.22 %. Същият, на база решени 
дела е 45.77 %, а на база постъпили за 2012г. гр. дела е 44.8 %. 

Показателят за натовареност по щат 5 бр. граждански съдии на база 
разгледани дела за РС Монтана за 2011г. е 56.72 %. Същият, на база решени 
дела е 50.30 %, а на база постъпили е 50.23 %. 

Показателят за натовареност по щат на 6 бр. по щат наказателни съдии 
на база разгледани дела за РС Монтана за 2013г. е 19.88 %. Същият, на база 
решени дела е 18.36 %, а на база постъпили наказателни дела за 2013г. е 
17.46 %. 

През цялата отчетна 2013г. до началото на м.11.2013г. в НО на МРС са 
работели 5 бр. наказателни съдии, а не 6 бр. съдии по щат както е било до 
края на 2013г. /от началото на 2014г. има обособен VІ –ти гр. с./, а 
понастоящем са 4 бр. присъстващи наказателни съдии.Считано от началото 
на 2014г. е обособен VІ -ти гр. състав при РС Монтана, който наред с ІІІ н.с. 
са вакантни понастоящем поради командироването на 2 бр. съдии по щат в 
СРС. 

Показателят за натовареност по щат на 6 бр. по щат наказателни съдии 
на база разгледани дела за РС Монтана за 2012г. е 23.49%. Същият, на база 
решени дела е 21.07 %, а на база постъпили дела е 20.42 %. 

Показателят за натовареност по щат на наказателните съдии на база 
разгледани дела за РС Монтана за 2011г. е 21.69%. Същият, на база решени 
дела е 18.63 %., а на база постъпили наказателни дела за 2011г. е  19.07 %. 

За отчетната 2013г. действителната натовареност на база общ брой 
разгледани дела е 35.83 %, а спрямо свършени дела е 31.11%. 

За 2012г. действителната натовареност на РС Монтана на база общ брой 
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разгледани дела е 41.07 %, а спрямо свършени дела е 36.75%.Тези показатели 
за 2011г. са 41.03 %, съответно 36.02 %. 

Констатираната по – горе разлика в натовареността на присъстващите 
граждански и наказателни съдии надявам се ще бъде компенсирана чрез 
заемане на създадения от началото на 2014г. VІ – ти граждански състав, като 
щатът от 11 бр. съдии е особено необходим от всякога на РС Монтана. 
Надявам се, че административното ръководство на МРС, че ще бъде 
подкрепено от административното ръководство на МОС и от присъстващите 
съдии при РС Монтана, така, че да не се допусне намаляване щата на съда 
при условията на чл.194 ЗСВ имайки предвид утвърдените правила от ВСС в 
тази насока.РС Монтана има нужда от щатът си от 11 бр. съдии, от които 6 
бр. съдии да работят в ГО, а 5 бр. съдии в НО на РС Монтана.През отчетната 
2013г. е направен извод от ВСС, че РП Монтана е с висока натовареност, а за 
РС Монтана се приема, че е под средната натовареност за страна, което  
очевидно е несъответно и подлежи на допълнителен анализ от ВСС, което ще 
бъде задължително в случай, че ВСС предприеме процедура по чл.194 ЗСВ. 
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VІ.Бюро съдимост 

През отчетният период 2013г. са издадени в Бюро съдимост при РС 
Монтана 6616 бр. свидетелства за съдимост и 5294 бр. справки за съдимост 
от които 1850 бр. издадени на хартиен носител и 3444 бр. издадени по 
електронен път в отговор на запитвания от бюра за съдимост при съответни 
съдилища.За отчетният период са въведени 607 бр. бюлетини за съдимост, от 
които 88 бр. по чл.78а НК, както следва – за времето от 01.01.2013г. до 
30.06.2013г. – 332 бр. и за периода от 01.07.2013г. до 31.12.2013г. – 275 бр. 

През 2012г. са издадени в Бюро съдимост при РС Монтана 7616 бр. 
свидетелства за съдимост и 5807 бр. справки за съдимост от които 2105 бр. 
издадени на хартиен носител и 3702 бр. издадени по електронен път в 
отговор на запитвания на бюра за съдимост при съответни съдилища.За 
времето от 01.01.2012г. до 30.06.2012г. са въведени 392 бр. бюлетини за 
съдимост, за времето от 01.07.2012г. до 31.12.2012г. са въведени 306 бр. 
бюлетини за съдимост, като общия брой въведени бюлетини за съдимост за 
2012г. е 698, от които 75 бр. по чл.78а НК /в доклада за 2012г. е посочено 73 
бр. по чл.78а НК, тъй като не е била посочена отметка по 2 бр. от 
бюлетините, че са по чл.78а НК/. 

За сравнение за 2011г. са издадени 7308 бр. свидетелства за съдимост, 5 
627 справки за съдимост, от които 2149 бр. издадени на хартиен носител и 
3478 бр. издадени по електронен път в отговор на запитвания на бюра за 
съдимост при съответни съдилища.За времето от 01.01.2011г. до 30.06.2011г. 
са въведени 446 бр. бюлетини за съдимост, като за времето от 01.07.2011г. до 
31.12.2011г. са въведени  369 бр., а като цяло за 2011г. са въведени общо 815 
бр. бюлетини за съдимост, от които 78 бр. по чл.78а НК.  

През 2010 година са въведени всички стари бюлетини за съдимост при 
БС при РС Монтана и от 2011г. се въвеждат само новопостъпили бюлетини с 
малки изключения касаещи лица родени преди 1930г. 

В БС при РС Монтана се работи с програмния продукт ЛОТ 4, в 
рамките на проекта “Изпълнение на стратегията за реформа на съдебната 
система в Република България”, известна още и като АИС – “Бюра 
съдимост”. 

Деловодителят от Бюро съдимост при РС Монтана изпълнява и 
допълнително вменените й задължения като завеждащ регистратура 
класифицирана информация “КИ” при РС Монтана.Искания по ЗЕС със 
вносител ТД ”НС” Монтана отправени до Председателя на РС Монтана са 
маркирани с гриф за сигурност, което налага завеждащия регистратурата 
“КИ” да извършва поредица от действия по изпълнение на изискванията за 
работа с класифицирана информация в РС Монтана.По време на отсъствие на 
административния секретар, на деловодителя при бюрото е възложено да 
води и регистъра при МРС по чл.250в, ал.3 от ЗЕС.  

Деловодителят при БС и през отчетната 2013г. се стараеше 
регистратурата за КИ при РС Монтана да функционира правилно и съгласно 
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нормативните изисквания.При редките отсъствия на деловодител Н. 
Тодорова дейностите се извършват от зам. завеждащ регистратура КИ 
секретар Н.Александрова, която навлиза в материята, проявявайки 
присъщата си отговорност.При отсъствията на деловодител Н.Тодорова, 
секретар Г.Митова я замества в БС. 

Със Заповед №28/18.02.2013г. на основание писмо изх.№11-05-
1/18.01.2013г. на Министерство на правосъдието вр. с издаване на Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба №8/2008г. за функциите и 
организацията на дейността на бюрата за съдимост /ДВ, бр.24/2008г., изм. 
ДВ, бр.14/12.02.2013г./ и въвеждане издаването на електронно свидетелство 
за съдимост на лица, които нямат съставени бюлетини за съдимост и/или 
бюлетини за наложени административни наказания по чл.78а от НК, което 
ще се извършва от Министерство на правосъдието, считано от 15.02.2013г., 
на деловодител Н.Тодорова при Бюро съдимост е разпоредено, незабавно и 
приоритетно да обработва всички заявления за издаване на електронни 
свидетелства за съдимост и незабавно да въвежда получените бюлетини в 
електронния архив, като е разпоредено на съдебните деловодители от 
Наказателното отделение стриктно да спазват сроковете за съставяне на 
бюлетините от влизане в сила на съдебния акт и своевременно да ги 
изпращат по месторождението на осъдените лица. 
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VІІ.Съдебно изпълнение 

През отчетната 2013г. в Съдебно-изпълнителната служба/СИС/ при РС 
Монтана, както бе посочено по-горе в доклада са работили:ДСИ-Ръководител 
Камелия Рангелова и ДСИ Леночка Георгиева, както и служителите – 
деловодителите - Мария Петрова Каменова и Бояна Петрова Пешова. 

Държавните съдебни - изпълнители, респективно служителите в СИС- 
Монтана и през изминалата 2013г., работиха с мобилизирани сили при 
осигурена материално техническа  база с пълно техническо оборудване – 
въведената деловодна програма за съдебното изпълнение “JES” на г-н Еди 
Чакъров продължава значително да улеснява работата на СИС при РС 
Монтана, в т.ч. и при изготвяне на статистическите данни.През отчетната 
2013г. от началото на месец март в СИС Монтана, беше въведена програмата 
LawChoice за случайно разпределение на изпълнителните дела, което доведе 
до  уеднаквяване броя на постъпилите през 2013г. изпълнителни дела  за 
двамата държавни съдебни –изпълнители, като едновременно с това отпадна 
районирането чрез първи и втори изпълнителни райони.  

През отчетната 2013г. образуваните в службата новопостъпили 
изпълнителни дела са 467 броя за сумата 6 080 355 лева, от които 56 бр. за 
частни държавни вземания, 257 броя в полза на юридически лица и търговци, 
139 броя в полза на частни лица /граждани/ и 15 бр. за изпълнение на 
обезпечителни мерки. 

Прекратените /свършените/ - /изплатени, по давност, изпратени  по 
подсъдност в друг съдебен район, както и изпратени на ЧСИ/  през 2013г.  
дела са общо 393 броя за сумата 5 618 088 лева,  от които 13 броя за частни  
държавни вземания, 189 броя в полза на юридически лица и търговци,  178  
броя в полза на частни лица /граждани/ и 13 броя изпълнение на 
обезпечителни мерки, като събраната сума /реално изплатена от длъжниците/ 
е  в размер на 361 563 лева/колона 4 от раздел II на таблицата/ - Приложение 
№ 9. 

Останалите несвършени дела в края на отчетния  период 2013г. са  
общо 1909 броя / колона 7 от раздел I на таблицата/ и е останала за събиране 
сума в размер на 14 408 501 лева /колона 12 от раздел II на таблицата/. 

 
Постъпилите и свършените изпълнителни дела и събраната сума от 

ДСИ – ли през 2013г. са както следва: 
 
Име на ДСИ Постъпили 

дела 
Свършени 

дела 
Събрани 
суми от 

длъжниците 
Камелия Рангелова 235 200 199 135 лева
Леночка Георгиева 232 193 162 428 лева
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ДСИ - Ръководител СИС Камелия Рангелова  има новопостъпили през 

отчетната 2013г. - 235 броя дела и свършени – 200 броя със събрана  от 
длъжниците сума 199 135 лева.Останалите несвършени дела в началото на 
отчетния период /01.01.2013г. са 1005 броя за сумата 5 581 368 лева, а 
останалите несвършени в края на отчетния период /31.12.2013г. / са 1040 
броя дела, с останала за събиране сума 7 016 507 лева. 

ДСИ Леночка Георгиева  има новопостъпили през 2013г. - 232 бр. дела 
за сумата 4 102 864 лева и свършени - 193 броя дела със събрана от длъжници 
сумата 162 428 лева.Останалите несвършени дела в началото на отчетния 
период /01.01.2013г./ са 830 броя за сумата 8 364 866 лева, а останалите 
несвършени дела в края на отчетния период /31.12.2013г./ са 869 броя дела, с 
останала за събиране сума  7 391 994 лева.  

Посочените резултати в работата на СИС Монтана са пряко свързани и  
с насрочените и извършени изпълнителни действия,  чиито брой  по ДСИ-ли 
е  както следва:  

ДСИ Ръководител СИС К.Рангелова има 10 броя явни търгове на 
движими вещи и 12 публични продажби на недвижими имоти, 3 въвода и 71 
описа на движимо и недвижимо имущество; 

 ДСИ Л.Георгиева има 27 броя описи на движимо и недвижимо 
имущество, 5 бр. предаване на движими вещи, 3 бр. въвода, 19 бр. публични 
продажби на недвижимо имущество и 13 броя явни търгове на движимо 
имущество/Приложение №9 - Раздел І колони 8-12/. 

От горните данни е видно, че ДСИ Ръководител СИС К.Рангелова  е 
събрала по - голяма сума като размер за отчетната 2013г., а ДСИ Л.Георгиева 
има в края на отчетната 2013г. по – малко несвършени дела, макар и с по – 
голяма останала сума за събиране. 

 През отчетната 2013г. са постъпили общо 16 бр. жалби против 
действия на ДСИ – ли при СИС при МРС, от които по повод на действия на 
ДСИ К.Рангелова  са  постъпили общо 7 броя.Резултатите от обжалване са 
както следва –  5 бр. потвърдени и 2 бр. отменени действия. 
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При обжалване на общо 9 бр. действия на ДСИ Л.Георгиева през 
отчетната 2013г. резултатите са : 7 бр. потвърдени и 2 бр. отменени действия 
/Приложение №9 - Раздел І колони 13-14/. 

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА РАБОТАТА НА СИС 
МОНТАНА ПРЕЗ  2011 г., 2012 г. и 2013 г. 

За 2011 година: 

Бр. постъпили 
изп. дела  

Бр. съд 
изпълнители  

Средномесечно постъпление на 
1 ДСИ  на база 12 месеца 

383 2 15.96 
 

Бр. постъпили изп. дела  за 2011

383

15.96

Бр. постъпили изп. дела  на 2 ДСИ по щат
Средномесечно постъпление на 1 ДСИ  на база 12 месеца

 
 

Бр. свършени 
изп. дела  

Бр. съд 
изпълнители  

Средномесечно свършени на 1 
ДСИ на база 12 месеца  

523 2 21.79 

Бр. свършени изп. дела  за 2011

523

21.79

Бр. свършени изп. дела  на 2 ДСИ по щат

Средномесечно свършени на 1 ДСИ на база 12 месеца
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В таблиците и графиките за 2011 г. са записани двама държавни съдебни 
изпълнители /това са и бройките по щат/, тъй като в първи район на СИС при 
Районен съд Монтана през 2011 г. до излизане в отпуск по чл.163, ал.1 КТ е 
работил титуляра Камелия Рангелова – ДСИ-Ръководител /девет месеца от 
годината/, а след това назначеният по заместване  ДСИ Николай Георгиев 
/останалите три месеца/. Във втори район на СИС през цялата 2011 г. е  
работила  ДСИ Леночка Георгиева. 

 
Както е посочено по-горе през 2011г. новопостъпили изпълнителни 

дела са били общо 383 броя за сумата 2 643 074 лева, от които 21 броя за 
събиране на държавни вземания, 224 броя в полза на юридически лица и 
търговци, 127 броя на частни лица /граждани/ и 11 бр. за изпълнение на 
обезпечителни мерки.Средно месечно постъпили изпълнителни дела на един 
съдебен изпълнител през 2011г. е 15.96 броя.Средно месечно свършени 
изпълнителни дела през 2011г. на един съдебен изпълнител се равнява на 
21.79 броя. 

Прекратените /свършени/ - /изплатени, по давност, изпратени по 
подсъдност в друг съдебен район, както и изпратени на ЧСИ/ през 2011г. 
дела са били общо 523 броя за сумата 3 357 318 лева.Събраната сума по 
свършените изпълнителни дела от длъжниците през 2011г. е 480 964 лева. 
Общо събраната сума  в СИС Монтана през 2011г. по всички дела - висящи и 
прекратени е 601 824.56 лева, от които 39 367.29 лева - държавни такси и 
562 457.27 лева е събрана сума по изпълнителни листове.   

Средно месечно прекратени изпълнителни дела на един ДСИ са 21.79 
броя дела.Останалите несвършени дела в края на 2011г. са били общо 1896 
броя с останала за събиране сума в размер на 16 104 044 лева. 

 
За 2012 година: 

 

Бр. постъпили 
изп. дела  

Бр. съдебни 
изпълнители  

Средномесечно постъпление на 
1 ДСИ  на база 12 месеца 

383 2 15.96 
 

Бр. постъпили изп. дела  за 2012

383

15.96

Бр. постъпили изп. дела  на 2 ДСИ по щат
Средномесечно постъпление на 1 ДСИ  на база 12 месеца
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Бр. свършени 
изп. дела  

Бр. съд 
изпълнители  

Средномесечно свършени на 1 
ДСИ на база 12 месеца  

444 2 18.5 
 

Бр. свършени изп. дела  за 2012

18.5

444

Бр. свършени изп. дела  на 2 ДСИ по щат

Средномесечно свършени на 1 ДСИ на база 12 месеца
 

В таблиците и графиките за 2012 г. са записани двама държавни съдебни 
изпълнители /това са и бройките по щат/, тъй като в първи район на СИС при 
Районен съд Монтана от началото на 2012 г. до връщане от отпуск поради 
бременност и раждане на  титуляра Камелия Рангелова – ДСИ-Ръководител,  е 
работил до 01.11.2012г. назначеният по заместване  ДСИ Николай Георгиев, а от 
15.11.2012г. до края на годината- титулярът  Камелия Рангелова – ДСИ-
Ръководител. Във втори район на СИС през цялата 2012 г. е  работила  ДСИ 
Леночка Георгиева. 

 
През 2012г. образуваните в СИС Монтана новопостъпили 

изпълнителни дела са били 383 броя  за сумата 1 554 124 лева, от които 14 бр. 
за частни държавни вземания, 198 броя в полза на юридически лица  и 
търговци, 159 броя в полза на частни лица /граждани/ и 12 бр. за изпълнение 
на обезпечителни мерки. 

Прекратените /свършените/ - /изплатени, по давност, изпратени  по 
подсъдност в друг съдебен район, както и изпратени на ЧСИ/  през 2012г.  
дела са  били общо 444 броя за сумата 3 711 934 лева,  от които дела 29  броя 
за частни държавни вземания, 267 броя в полза на юридически лица и 
търговци,  140 броя в полза на частни лица /граждани/ и 8 броя изпълнение 
на обезпечителни мерки, а събраната сума /реално изплатена от длъжниците/ 
е  била 606 080  лева. 

Средно месечно постъпилите изпълнителни дела за 2012г. са били 
15.96 броя, а средно месечно прекратените/свършени/ изпълнителни дела на 
един ДСИ са били 18.5 броя дела. 

Останалите несвършени дела в края на 2012г. са били общо 1835 броя с 
останала за събиране сума в размер на 13 946 234 лева. 
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За 2013 година: 

 

Бр. постъпили 
изп. дела  

Бр. съдебни 
изпълнители  

Средномесечно постъпление на 
1 ДСИ  на база 12 месеца 

467 2 19.46 
 

Бр. постъпили изп. дела  за 2013

467

19.46

Бр. постъпили изп. дела  на 2 ДСИ по щат

Средномесечно постъпление на 1 ДСИ  на база 12 месеца

 
Бр. свършени 
изп. дела  

Бр. съд 
изпълнители  

Средномесечно свършени на 1 
ДСИ на база 12 месеца  

393 2 16.38 
 

Бр. свършени изп. дела  за 2013

393

16.38

Бр. свършени изп. дела  на 2 ДСИ по щат
Средномесечно свършени на 1 ДСИ на база 12 месеца

 

В таблиците и графиките за 2013 г. са записани двама държавни съдебни 
изпълнители /това са и бройките по щат/, заемани от ДСИ Ръководител СИС 
Камелия Рангелова и ДСИ Леночка Георгиева. 

 
През отчетната 2013г. образуваните в СИС Монтана новопостъпили 

изпълнителни дела са 467 броя за сумата 6 080 355 лева, от които 56 бр. за 
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частни държавни вземания, 257 броя в полза на юридически лица и търговци, 
139 броя в полза на частни лица /граждани/ и 15 бр. за изпълнение на 
обезпечителни мерки. 

Прекратените /свършените/ - /изплатени, по давност, изпратени  по 
подсъдност в друг съдебен район, както и изпратени на ЧСИ/  през 2013г.  
дела са общо 393 броя за 5 618 088 лева,  от които  дела  13  броя за частни  
държавни вземания, 189 броя в полза на юридически лица и търговци,  178  
броя в полза на частни лица /граждани/ и 13 броя изпълнение на 
обезпечителни мерки, като събраната сума /реално изплатена от длъжниците/ 
е  361 563  лева - / колона 4 от раздел II на таблицата/ - Приложение № 9. 

Средно месечно постъпилите изпълнителни дела са 19.46 броя на един 
ДСИ, а средно месечно прекратените/свършени/ изпълнителни дела на един 
ДСИ за отчетната 2013г. са 16.38 броя дела. 

Останалите несвършени дела в края на отчетния  период  са  общо 1909 
броя /колона 7 от раздел I на таблицата/ - Приложение №9 и е останала за 
събиране сумата от 14 408 501 лева /колона 12 от раздел II на таблицата/- 
Приложение №9. 

ДЕЙСТВИТЕЛНА НАТОВАРЕНОСТ на ДСИ при  
Районен съд град Монтана за 2013 година 

*Уточнения: За да бъдат посочени горните стойности са спазени 
изискванията за изчисляване на действителната натовареност за магистрати, 
като следва да се има предвид, че отработените човекомесеци се изчисляват за 
всеки ДСИ  поотделно като от 12 месеца се приспадат месеците /всички дни 
приравнени на месеци средно от 30 дни/ в по – продължителен отпуск по болест, 
неплатен отпуск и майчинство.Не се приспадат платеният годишен отпуск и 
съдебните ваканции. ДСИ Рангелова и ДСИ Георгиева нямат ползван отпуск  
поради временна нетрудоспособност, неплатен отпуск или майчинство за 
отчетния период поради което не се приспада такъв. 

 

Действителна натовареност ДСИ Брой 
постъпили 

дела  

Всичко - 
останали 

несвършени  

Брой 
свършени 

дела 

Брой 
ДСИ 
- по 
ЩАТ

Брой 
ДСИ - 
ЗАЕТА 

численост

Отработ
ени 

човеком
есеци 

Към 
постъпили 

дела 

Към всичко 
- постъпили 
и останали 
несвършени 

дела 

Към 
свършените 

дела 

Камелия 
Рангелова 

235 1040 200 1 1 12 19.58 86.67 16.67 

Леночка 
Георгиева  

232 869 193 1 1 12 19.33 72.42 16.08 
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Анализирайки данните за 2013г. в сравнение с предходните две години 

се извежда извода за увеличаване броя на новопостъпилите изпълнителни 
дела  през отчетната 2013г. спрямо предходните 2012г. и 2011г., като  през 
2011г. е най-голям бил броят на свършените изпълнителни дела в сравнение с 
2012г. и 2013г.През отчетната 2013г. е събрана реално най – малката като 
размер сума от длъжниците в сравнение с предходните 2011г. и 2012г. и са 
останали несвършени в края на 2013г. най – голям брой изпълнителни дела 
спрямо предходните 2011г. и 2012г. 
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Сравнителен анализ на постъпленията  
през  2011 г., 2012 г и 2013 г. 

През 2013г. се наблюдава по-голям брой новообразувани изпълнителни 
дела в сравнение с предходните 2012г. и 2011г. - 383 броя и за двете 
предходни години спрямо 467 броя за 2013г.През отчетния период размерът 
на сумата, за която са образувани изпълнителните дела - 6 080 355 лева е най-
голям  в сравнение с 2012г., когато сумата е била 1 554 124 лева, а през 2011г. 
- образуваните изпълнителни дела са били за сумата 2 643 074 лева. 

Запазва се тенденцията както и през 2011г. и 2012г. броят на 
образуваните дела в полза на юридически лица  да е по-голям в сравнение с 
този на образуваните дела в полза на частни лица - за отчетната 2013г. 
образуваните в полза на юридически лица и търговци изпълнителни дела са 
257 броя, а тези в полза на частни лица – 139 броя. През 2012г. тези данни са 
198 бр., спрямо 159 бр.През 2011г. образуваните в полза на юридически лица 
и търговци изпълнителни дела са 224 броя, а тези в полза на частни лица - 
127 броя.В сравнение с 2013г. и предходните две години е бил увеличен  
броят на образуваните дела през 2013г. в полза на държавата - 56 броя за 
2013г., при 21 броя за 2011г. и  най - малък е бил броят на тези дела през 
2012г.,  а именно 14 броя. 

Разглеждайки сравнителния анализ на прекратените /свършените/ 
изпълнителни дела, а именно: през 2011г. - 523 броя, 2012г. - 444 броя и  
2013г. - 393 броя е очевидно, че броят на прекратените /свършените/ дела 
през отчетната 2013г. е намалял в сравнение с предходните две години.През 
2011г. големият брой прекратени дела се дължи на изтекла погасителна 
давност и поради други причини, а именно – 277 броя, срещу 215 бр. чрез 
реализиране на вземането и 31 бр. прекратени и изпратени на друг съдебен-
изпълнител.През 2013г. броят на прекратените изпълнителни дела е най-
малък - 393 броя за сумата 361 563  лева/ реално събрана сума /.Най-голям е 
броя на прекратените изпълнителни дела през 2011г., но най-голяма е сумата, 
за която са прекратени изпълнителните дела през 2013г.,  а именно 5 618 088 
лева,   в сравнение с 2011г., когато сумата е била 3 357 318 лева и през 2012г. 
– 3 711 934 лева. 

В края на отчетната 2013г. в СИС – Монтана са останали несвършени 
1909 броя дела, през 2012г. този брой е бил 1835 дела, а през 2011г. – 1896 
бр.Най–големият брой несвършени дела е за отчетния период 2013г. в 
сравнение с 2011г. и 2012г. , като този брой е най-малък бил през  2012г. 

Останалата за събиране сума в края на отчетния период 2013г. е 14 408 
501 лева, през 2011г. е била 16 104 044  лева, а през 2012г. – 13 946 234 лева. 
Имайки предвид посочените суми, най–голяма за събиране сума е била за 
2011г.Останалата за събиране сума в края на отчетния период 2013г. е  по –
малка в сравнение със сумата в края на 2011г. и по–голяма в сравнение със 
останалата за събиране сума в края на 2012г.   

В  СИС Монтана са образувани значителен брой  изпълнителни дела, с 
голям материален интерес,  които са висящи и към настоящия момент,  и по 
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които се насрочват множество публични продажби и явни търгове на 
описано имущество, но без конкретна реализация, поради намалялото 
търсене от страна на  граждани и дружества.Делата по които са наложени 
запори върху трудови възнаграждения на длъжниците, предвид ниските 
размери на трудовите възнаграждения  се изплащат в течение на години, 
когато задължението е голямо.Запорът върху трудово възнаграждение 
напоследък  стана най-честият способ  особено когато се касае за вземания на 
банките и дружествата, които се занимават със събиране на дългове.За 
разлика от частното съдебно изпълнение, за което се отнася и ЗЧСИ, 
държавния съдебен изпълнител не може по своя преценка сам да  извършва 
действия  или да предлага на взискателя друг способ различен от посочения 
от него, макар и с този способ  дължимата сума  да  може да се събере по - 
бързо. 

През отчетната 2013г. броят на прекратените изпълнителни дела е 393 
за сумата 5 618 088 лева.Най-голям е броят на прекратените изпълнителни 
дела през 2011г., но най-голяма е сумата, за която са прекратени 
изпълнителните дела през 2013г.По - малкият брой прекратени изпълнителни 
дела през 2013г.,  както и през 2012г. в сравнение с 2011г. се дължи и на 
обстоятелствата свързани с  икономическата криза в страната и липсата на 
работни места и от там и възможността на  физическите и юридическите 
лица - длъжници да погасяват задълженията си.   

Принудителното изпълнение по изпълнителните  дела продължава да е 
свързано с редица трудности, най – важната от които е липсата на 
секвестируемо имущество, липса на банкови сметки, върху които да се 
насочи принудителното изпълнение, или там където има имущество и са 
извършени описи на такова,  следват  не станали публични продажби и явни 
търгове на описани вещи, поради неявяване на наддавачи.Взискателите по 
делата продължават все по-рядко да се насочват към способа за 
принудително изпълнение опис и продажба на движими вещи като 
неефективен такъв, както и към опис на моторни превозни средства,  предвид 
обстоятелството, че според Сектор ПП при ОДМВР Монтана в ЗДвП не е 
посочено основание за спиране от движение на мпс-ва по искане на съдебен 
изпълнител, което на практика е пречка мпс-ва с регистрация в КАТ Монтана 
да бъдат открити и описани. 

 Друг показател от работата на СИС - Монтана, който следва да се 
отчете е размерът на събраната държавна такса, в която се включва събраната 
държавна такса по прекратени дела и по висящи такива.През отчетния 
период 2013г. размерът на събраната държавна такса е 81 965.43 лева, която е 
по – голяма спрямо  2011г.  - 39 367 лева и спрямо тази за  2012г. -  43 101.29 
лева.През 2013г. СИС при РС – Монтана е издала най – много на брой 
съдебни удостоверения - 476, за сравнение през 2012г. са били издадени 272  
бр. съдебни удостоверения, а през 2011г. - 232 броя съдебни удостоверения. 

Въпреки трудностите, съпровождащи принудителното изпълнение – 
настъпилата и за съжаление продължаваща икономическа криза, особено 
ясно изразена в регион Монтана, липса на секвестируемо имущество на 
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длъжниците, проблеми с призоваването на същите, конкуренция с  
вземанията на държавата и други, голяма част от които са резултат от 
нормативната уредба и са проблем на законодателството на страната, 
създаването на института на  частния съдебен - изпълнител /при което част от 
изпълнителните дела се образуват там/, СИС при  РС Монтана, успява да се 
справи с по - голямата част от текущите си проблеми и показва добра 
ефективност и през отчетната 2013г. 

В тази част относно дейността на СИС при РС Монтана, доклада е 
изготвен от ДСИ Ръководител СИС при МРС Камелия Рангелова със 
съдействието на деловодител Мария Каменова Петрова, с уточнения от 
Председателя Семов имайки предвид утвърдената от ВСС задължителна 
структура на годишните доклади за дейността на районните съдилища. 
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VІІІ.Съдии по вписвания 

През отчетната 2013г. дейността на съдиите вписвания и службата по 
вписванията Монтана се осъществяваше в съответствие с действащата 
нормативна уредба, динамично развиващите се икономически процеси в 
страната, с оглед осигуряване стабилността на гражданския оборот. 
Законосъобразността на сделките с недвижими имоти и поддържането на 
публичния регистър бяха определящи за упражняването на контрол и закрила 
на гражданите, нотариуси и институции по отношение на имуществено-
правни интереси. 

През изтеклата 2013г. се оптимизира методологията на работа както на 
съдиите по вписванията, така и на служителите с Интегрираната 
информационна система за кадастър и имотен регистър за водене на файлови 
имотни партиди, съблюдавайки стриктно прилагането на Закона за кадастъра 
и имотния регистър, дейностите според разпоредбите на Правилника за 
вписванията и правоприлагането във вещно-правната материя. 

През отчетната 2013г. беше създадена възможност от Агенция 
Вписвания за извършване на услугата – СМС – оповестяване за гарантиране 
сигурността на граждани и институции при осъществяване на сделките с 
недвижими имоти. 

За периодът м.01. – м.12.2013г. са извършени общо 9745 бр. вписвания, 
от които 9496 бр. вписвания и 249 бр. заличавания; писмените 
справки/удостоверения за вещни тежести са 1427 бр., устните справки са 760 
бр., справки по молба на държавен орган са 356 бр. или общо справките за 
физически, юридически лица и държавни организации са 1116 бр. и 
преписите са 2296 бр. 

За периодът м. януари - м. декември 2012г. са извършени общо 9895 бр. 
вписвания, отбелязвания и заличавания, от които 9650 бр. вписвания, 2 бр. 
отбелязвания и 243 бр. заличавания; издадени удостоверения за вещни 
тежести са 2016 бр.; преписите са 1583 бр.; справките за физически, 
юридически лица и държавни организации са общо 976 бр. 

За сравнение : за периода м. януари - м.декември 2011г. са извършени 
7511 броя вписвания, без броят на отбелязванията и заличаванията, чиито 
общ брой е 387 или общо вписванията, отбелязванията и заличаванията за 
2011г. са били 7898 бр.; издадени удостоверения за тежести са 1821 броя; 
преписите за 2011г. са били - 1747 броя; справките за физически, юридически 
лица и държавни организации за 2011г. са били – общо 633 броя – устни 
справки – 300 бр. и 333 бр. по молба на държавен орган.За 2011г. 
отбелязванията са били 6 бр. и заличаванията  381 бр., като общият брой на 
вписванията, отбелязванията и заличаванията е бил 7898 бр., погрешно 
посочени в текстовата част от доклада за 2011г. - 7511 бр., които като брой са 
били само вписванията.Данните за брой вписвания, отбелязвания и 
заличавания са правилно посочени в Приложение №10 към доклад за 
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дейността на РС Монтана за 2011г., в т.ч. правилно и отчетени пред МП и 
ВСС. 

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 

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 
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*Посочените данни са съгласно разпечатките от регистъра при 
служба по вписванията Монтана, обобщени и попълнени от съдия по 
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вписванията Ръководител съдии вписвания при МРС Й.Станимирова в т.ч. в 
новоутвърдената през 2011 г. статистическа форма за дейността на 
службите по вписванията, част от внедрената от МП “Централизирана 
информационна система за интегрирана обработка на статистическа 
информация”- Приложение №10, която през 2013г. е допълнена от 
пълнотата на данните от регистъра. 

Поради отсъствието и на двамата съдии вписвания за времето от 10 
до 14 юни 2013г. и на 29.07.2013г., с изрични заповеди на Административния 
ръководител на МРС същите са били замествани за периода от съдиите 
при ГО на МРС, както следва: на 10.06.2013г. и на 29.07.2013г. – Зам. 
председателя Р.Михайлова, на 11.06.2013г. съдия В.Младенова, на 
12.06.2013г. съдия А.Цекова, на 13.06.2013г. съдия Р.Петков и  на 
14.06.2013г. съдия Е.Петкова. 

Съдия вписвания Й.Станимирова през отчетната 2013г. е ползвала и 
отпуск поради временна нетрудоспособност в общ размер 39 дни, поради 
което при изчисляване на действителната натовареност на съдиите 
вписвания и на действителното отработено време при тях, се приспадат 
30 дни /един работен месец/ при съдия вписвания Й.Станимирова, 
съобразявайки превилата за изчисляване на действителна натовареност 
относно магистратите. 

 
9745 – те бр. вписвания и заличавания за 2013г. са както следва : 

продажби – 2999 броя със събрани такси от вписването им  – 59654 лева и 
удостоверен материален интерес  - 30 867 510 лева, дарения – 394 броя, 
замени – 124 броя със събрани такси от вписването им – 1718 /1717.77 лева/ 
лева и удостоверен материален интерес  - 811844 лева, наеми – 237 броя, 
аренди – 2241 броя, законни ипотеки – 42 броя,  договорни ипотеки – 149 
броя със събрани такси от двата вида ипотеки 38102 лева и удостоверен 
материален интерес 35 672 896 лева, заличаване на ипотеки – 56 броя, 
възбрани за обезпечение на бъдещ иск  - 11 броя, възбрани на ДСИ – 67 броя, 
възбрани на ЧСИ – 242 броя, възбрани от АДВ/публичен изпълнител – 28 
броя, общи възбрани – 4 броя, постановления на ДСИ – 9 броя, 
постановления на ЧСИ – 19 броя, постановления АДВ/публичен изпълнител 
– 3 броя, искови молби – 67 броя, делби – 168 броя, обявени завещания - 14 
броя, откази от вещни права – 9 броя, констативни нотариални актове – 400 
броя, влезли в сила решения на поземлени комисии – 13 броя, 
обстоятелствени проверки – 193 бр., АДС – 26 броя, АОС - 1051 броя, влязла 
в сила присъда, с която е конфискуван недвижим имот – 1 бр., апорт на 
недвижим имот в ТД или кооперация – 3 броя, договори за прехвърляне на 
предприятие – 4 броя, право на ползване – 7 броя, суперфиция – 24 бр., 
сервитут – 29 броя, заличаванията са  249 бр., други вписвания – 862 броя, 
чиито размер такси е 79752/79752.23/ лева и удостоверен материален интерес 
в размер на 22 520 403 лева.Отбелязвания за 2013г. не са извършвани. 

През отчетният период съдия вписвания Ръководител съдии вписвания 
при МРС Й.Станимирова е обявила 6 бр. саморъчни завещания, депозирани 
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до 1998г. пред държавен нотариус, а останалите 8 бр. от общо 14 бр., са 
обявени от нотариуси. 

Общо вписванията и заличаванията за 2013г. са  9745 броя със събрани 
такси от всички дейности на стойност 179 226 лева /179 226.03 лева/  и 
удостоверен материален интерес – 89 872 653 лева, съгласно регистър за 
вписванията при служба по вписванията Монтана. 
 По 98 броя от вписванията са постановени откази, обжалвани са 11 бр., 
от които 4 бр. отменени, 6 бр. потвърдени и 1 бр. без резултат към 
31.12.2013г.Писмените справки/ удостоверения за 2013г. са 1427 броя със 
събрани такси от тях – 28003 лева, устните справки са 760 броя със събрани 
такси от тях – 3113 лева, по молба от държавен орган са извършени 356 броя 
справки, издадените преписи са 2296 броя със събрани такси от тях – 7842 
лева. 

За справка : Приложение № 10.  

Разпределението на вписванията, отбелязванията и 
заличаванията по съдии по вписвания  

за 2012 г е следното: 

Съдия по вписвания Й. СТАНИМИРОВА 
Вписвания, отбелязвания и заличавания 4 954 
Удостоверения за тежести 1 008 
Преписи  794 

 
Съдия по вписвания Ал. АЛЕКСАНДРОВ 

Вписвания, отбелязвания и заличавания 4 941 
Удостоверения за тежести 1 008 
Преписи                               789 

4 954 4 941

1 008 1 008
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СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯ Й. СТАНИМИРОВА
СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯ Ал. АЛЕКСАНДРОВ

 

*Посочените данни са съгласно разпечатките от регистъра при служба по 
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вписванията Монтана, обобщени и попълнени от съдия по вписванията 
Й.Станимирова в т.ч. в новоутвърдената през 2011 г. статистическа форма за 
дейността на службите по вписванията, част от внедрената от МП 
“Централизирана информационна система за интегрирана обработка на 
статистическа информация”- Приложение №10. 

 
9895 – те бр. вписвания, отбелязвания и заличавания за 2012г.  са както 

следва : продажби – 2773 броя със събрани такси от вписването им  – 44 007 
лева и удостоверен материален интерес  - 26 381 260 лева, дарения – 375 
броя, замени – 94 броя със събрани такси от вписването им – 2 466.32 лева и 
удостоверен материален интерес  - 955 505 лева, наеми – 202 броя, аренди – 
3002 броя, законни ипотеки – 40 броя, договорни ипотеки – 149 броя със 
събрани такси от вписването им  – 2 045 808 лева и удостоверен материален 
интерес  - 20 084 717 лева, заличаване на ипотеки – 161 броя, възбрани за 
обезпечение на бъдещ иск  - 9 броя, възбрани на ДСИ – 42 броя, възбрани на 
ЧСИ – 196 броя, възбрани от АДВ/публичен изпълнител – 46 броя, общи 
възбрани – 3 броя, постановления на ДСИ – 12 броя, постановления на ЧСИ – 
23 броя, постановления АДВ/публичен изпълнител – 5 броя, искови молби – 
79 броя, делби – 189 броя, обявени завещания - 11 броя, откази от вещни 
права –11 броя, констативни нотариални актове – 502 броя, влезли в сила 
решения на поземлени комисии – 21 броя, АДС – 81 броя, АОС - 985 броя, 
апорт на недвижим имот в ТД или кооперация – 2 броя, договори за 
прехвърляне на предприятие – 4 броя, право на ползване – 13 броя, 
суперфиция – 35 бр., сервитут – 39 броя, отбелязванията са 2 бр., 
заличаванията са  243 бр. и други вписвания – 546 броя, чиито размер такси и 
удостоверен материален интерес съгласно актуализираната версия на 
регистъра при служба вписвания Монтана за 2012г. не е могъл да бъде 
отделно отчетен. 

През 2012г. съдия вписвания Станимирова е обявила 5 бр. саморъчни 
завещания, депозирани до 1998г. пред държавен нотариус, а останалите 6 бр. 
от общо 11 бр., са обявени от нотариуси. 

Общо вписванията, отбелязванията и заличаванията за 2012г. са 9895 
броя със събрани такси от всички дейности на стойност 222 162.55 лева и 
удостоверен материален интерес – 53 718 025 лева, съгласно регистър за 
вписванията при служба по вписванията Монтана. 
 По 82 броя от вписванията са постановени откази, обжалвани са 11 бр., 
от които 4 бр. отменени, 6 бр.  потвърдени и 1 бр. без резултат към 
31.12.2012г.Писмените справки/удостоверения за 2012г. са 2016 броя със 
събрани такси от тях – 30 521 лева, устните справки са 630 броя със събрани 
такси от тях – 2162 лева, по молба от държавен орган са извършени 346 броя 
справки, издадените преписи са 1583 броя със събрани такси от тях – 6947 
лева. 
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Разпределението на вписванията по съдии  
за 2011 г. е следното: 

Съдия по вписвания Й. СТАНИМИРОВА 
Вписвания, без броят на отбелязвания и 
заличавания 

2 001 

Удостоверения за тежести 501 
Преписи  513 

 
Съдия по вписвания Ал. АЛЕКСАНДРОВ 

Вписвания, без броят на отбелязвания и 
заличавания 

4 570 

Удостоверения за тежести 1 146 
Преписи                               1 038 

 
СЪДИЯ Цв. КОЛЕВ 

Вписвания, без броят на отбелязвания и 
заличавания 

868 

Удостоверения за тежести 159 
Преписи                               178 

 
СЪДИЯ  Р. ПЕТКОВ 

Вписвания, без броят на отбелязвания и 
заличавания 

72 

Удостоверения за тежести 15 
Преписи                               18 
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СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯ Й. СТАНИМИРОВА СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯ Ал. АЛЕКСАНДРОВ

СЪДИЯ Цв. КОЛЕВ СЪДИЯ  Р. ПЕТКОВ
 

Поради отсъствието на съдия по вписванията Станимирова за времето от 20.06. 
– 16.12.2011г. и поради ползване на отпуск в т.ч. такъв поради временна 
нетрудоспособност от съдия по вписванията Александров, през 2011 г. са възлагани 
функции съдия по вписванията на тогавашния Зам. административен ръководител съдия 
Цв.Колев за времето както следва – 08.06.2011 г., 08.08. – 10.08.2011 г., 22. – 26.08.2011 
г., 26.10. – 28.10.2011 г., 07.11. – 09.11.2011 г., 08.11. - 22.11.2011 г. и 15.12. – 16.12.2011 г. 
и на съдия Румен Петков както следва : на 08.07.2011 г.,  20.09. - 21.09.2011 г.. 
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7511 – те бр. вписвания, без отбелязванията и заличавания за 2011г.  са 
както следва : продажби – 2447 броя със събрани такси от вписването им  – 
48 125.72 лева и удостоверен материален интерес  - 33 375 410 лева, дарения 
– 274 броя, замени – 56 броя със събрани такси от вписването им – 112 963.30 
лева и удостоверен материален интерес  - 890 623.91 лева, наеми – 123 броя, 
аренди – 2036 броя, законни ипотеки – 19 броя, договорни ипотеки – 180 
броя със събрани такси от вписването им  – 68 293.75 лева и удостоверен 
материален интерес  - 48 642 413 лева, заличаване на ипотеки – 209 броя, 
възбрани за обезпечение на бъдещ иск  - 8 броя, възбрани на ДСИ – 23 броя, 
възбрани на ЧСИ – 145 броя, възбрани от АДВ/публичен изпълнител – 39 
броя, общи възбрани – 4 броя, постановления на ДСИ – 10 броя, 
постановления на ЧСИ – 12 броя, постановления АДВ/публичен изпълнител 
– 4 броя, искови молби – 93 броя, делби – 240 броя, обявени завещания - 10 
броя, откази от вещни права – 8 броя, констативни нотариални актове – 287 
броя, влезли в сила решения на поземлени комисии – 24 броя, 
обстоятелствени проверки – 191 броя, АДС – 77 броя, АОС - 195 броя, влезли 
в сила съдебни присъди, с които се конфискува недвижим имот – 1 брой, 
апорт на недвижим имот в ТД или кооперация – 11 броя, договори за 
прехвърляне на предприятие – 3 броя, право на ползване – 12 броя, 
суперфиция – 33 бр., сервитут – 43 броя, други вписвания – 694 броя със 
събрани такси от вписването – 88 521.31 лева и удостоверен материален 
интерес 55 002 163 лева.Отбелязванията за 2011г. са 6 бр., а заличаванията 
381 бр., като общия брой ведно с вписванията е 7898 бр. 

Общо вписванията за 2011г. са 7511 броя със събрани такси на 
стойност 317 904.08 лева и удостоверен материален интерес – 137 910 609.91 
лева.По 94 броя от вписванията са постановени откази, обжалвани са 3 бр., от 
които 1 бр. отменен, 1 бр. частично потвърден и 1 бр. без резултат към 
31.12.2011г. Писмените справки/удостоверения за 2011г. са 1821 броя със 
събрани такси от тях – 29 701 лева, устните справки са 300 броя със събрани 
такси от тях – 2314 лева, по молба от държавен орган са извършени 333 броя 
справки, издадените преписи са 1747 броя със събрани такси от тях – 5784 
лева. 

Действителна   натовареност на съдиите по вписванията по щат 
при Районен съд Монтана за 2013 година 

Действителна 
натовареност 

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 

човекоме
сеци 

Към 
постъпили 

Към 
свършените  

Йорданка 
Станимирова 

4124 4124 1 1 11 374.91 374.91 

Александър 
Александров 

5372 5372 1 1 12 447.67 447.67 
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Йорданка Станимирова Александър Александров

2013 година

Към постъпили Към свършените  

*Съдия вписвания Ръководител съдии вписвания при МРС Й.Станимирова през 
отчетната 2013г. е ползвала и отпуск поради временна нетрудоспособност в общ 
размер 39 дни, поради което при изчисляване на действителната натовареност на 
съдиите вписвания и на действителното отработено време при тях, се приспадат 30 
дни /един работен месец/ при съдия вписвания Й.Станимирова, съобразявайки превилата 
за изчисляване на действителна натовареност относно магистратите. 

 
Сравнявайки посочените данни за отчетната 2013г. броят на 

вписванията, отбелязванията и заличаванията се е увеличил в сравнение с  
2011г. и  незначително е намалял спрямо 2012г. 

През отчетната 2013г. са регистрирани 9745 бр. вписвания и 
заличавания /9496 бр. вписвания, 0 бр. отбелязвания и 249 бр. заличавания/ 
от двамата по щат съдии  вписвания Й.Станимирова и Ал. Александров, като 
за времето 10.06.-14.06.2013г. и на 29.07.2013г. функции на съдии вписвания 
през посочения период са изпълнявали и  действащите граждански съдии при 
МРС. 

През 2012г. са регистрирани 9895 бр. вписвания, отбелязвания и 
заличавания /9650 бр. вписвания, 2 бр. отбелязвания и 243 бр. заличавания/ 
от двамата по щат съдии по вписвания Й.Станимирова и Ал. Александров. 

През 2011г. са извършени 7511 бр. вписвания, без отбелязвания и 
заличавания, които включени заедно с вписванията са общо 7898 бр. / 6 бр. 
отбелязвания и 381 бр. заличавания/ от общо четирима съдии – съдия 
Цв.Колев, съдия Р.Петков, съдия по вписванията Й. Станимирова и съдия по 
вписванията Ал. Александров.  

Резултатите са израз на динамичната икономическа обстановка в 
държавата, ръст в ипотечното кредитиране и прехвърлителните сделки, 
увеличаване броя на договорите за покупко-продажба от общините и 
актуването на общинска собственост през 2013г., увеличаване броя на 
договорите за арендуване на земеделска земя, както и промяна на срока на 
същите договори със споразумение между страните, което налага  изводи за  
тенденция в развитието на гражданския оборот и сделките с недвижими 
имоти в регион Монтана. 
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Намалял е броят на издадените удостоверения за вещни тежести – 1427 
бр. за 2013г. при 2016 бр. за 2012г. и 1821 бр. за 2011г. В цифрово изражение 
броят на удостоверенията през отчетния период е намалял, което е свързано с 
предоставената възможност за отдалечен достъп до информация по 
електронен път до базата данни на Агенцията по вписванията.При 
необходимост се заявява удостоверяването на вписванията, отбелязванията и 
заличаванията на хартиен носител, с оглед доказателствената сила на 
удостоверението за вещни тежести. 

Броят на издадените преписи заверени и не заверени през отчетната 
2013г. е 2296 бр., за 2012г. е 1583, като през 2011г. техният брой е бил - 1747 
бр., което е показателно както за заинтересоваността на гражданите, така и за 
прецизността на нотариусите при сделките с недвижими имоти.Реалното 
увеличение на сделките с недвижими имоти обяснява необходимостта от 
информация за историята на имотите, техните собственици, вписванията, 
отбелязванията и заличаванията по партидите на недвижимите имоти.  

Броят на справките за физически, юридически лица и държавни 
организации е увеличен през 2013г. – 1116 бр., спрямо  предходните 2012г. - 
976 бр. и  2011г. -  633 бр. 

  През отчетната 2013г. са постановени общо 98 бр. откази от вписване, 
от които: съдия по вписвания Й.Станимирова - 18 бр., съдия по вписванията 
Ал. Александров - 79 бр., съдия А.Цекова - 1 бр., съгласно регистър за 
отказите при Служба по вписванията Монтана. 

От постановените 18 бр. откази от вписване на съдия по вписванията 
Й.Станимирова 4 бр. са обжалвани отнасящи се до вписване на едностранно 
прекратяване на арендни договори, прехвърляне на вземане и вписване на 
съдебно решение.От обжалваните 4 бр. откази на съдия вписвания 
Й.Станимирова, 2 бр. са потвърдени от МОС и ВКС и 2 бр. са отменени от 
МОС.Обобщени мотивите за постановяване на отказите на съдия по 
вписвания Й. Станимирова най - често са били: неподлежащи на вписване 
актове съгласно Правилника за вписванията; подлежащи на вписване в друг 
съдебен район актове; неспазване разпоредбите на Закона за арендата в 
земеделието, ЗКИР, ЗУТ, ГПК.  

От постановените 79 бр. откази от вписване на съдия по вписвания Ал. 
Александров, 7 бр. са обжалвани  от които 2 бр. са  потвърдени, 3 бр. са 
отменени от МОС и по 2 бр. няма резултат към 31.12.2013г.Причините за 
отказите на съдия по вписвания Ал. Александров са били: не представяне на 
документи като скици от кадастрални карти, данъчни оценки, не внесени 
държавни такси, откази поради грешки във фактите и обстоятелствата в 
подлежащия на вписване актове;  подлежащи на вписване в друг съдебен 
район актове. 

В Приложение № 10 - колона “обжалвани откази”са посочени 11 бр. 
общо обжалвани откази с отбелязване, че 6 бр. са потвърдени имайки 
предвид статистическата форма, която предвижда отбелязване само на 
потвърдените откази, но не и на отменените, респ. тези без резултат от 
обжалване. 
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През отчетната година съдия вписвания Й.Станимирова взе участие в 
семинар, организиран от Окръжен съд Монтана на тема:търговска 
несъстоятелност.   

И през отчетния период 2013г. постъпващите вписвания са извършвани 
само ако отговарят на всички законови изисквания, незабавно в рамките на 
същия работен ден, както изисква Правилника за вписванията, като 
вписаните актове се връщат на правоимащите в законоустановения срок.В 
рамките на работния ден, когато е заявено вписването е давана възможност, 
както на нотариусите в съдебен район Монтана, така и на адвокати, граждани 
и представители на общини за отстраняване на някои нередовности и 
привеждане в съответствие с нормативните изисквания на подлежащите на 
вписване актове.Продължава ежедневно да се приключват входящия и 
двойно - входящия регистър по указания начин в Правилника за вписванията. 

Служителите при службата по вписвания Монтана поддържат добре 
подреден архив, който е недостатъчен за съхранение на наличната 
документация на службата по вписванията. До отчетната 2013г. Агенцията по 
вписванията е предприела действия, като са подвързани актовите книги от 
2005г. до 2010г. с оглед тяхното съхранение и запазване.Техническото 
оборудване на съдиите по вписванията и служителите е много добро.В 
служба вписвания Монтана се работи с три компютърни конфигурации, 
скенери, копирна машина, с трима служители, кабинетът на съдиите е 
оборудван с компютърна техника, поддържана от системния администратор 
на РС Монтана.Като цяло, съдиите по вписванията и служителите на 
службата по вписванията са работили отговорно и професионално, като 
добросъвестно са изпълнявали служебните си задължения, с оглед 
поддържане на публичния регистър на сделките с недвижими имоти, 
упражняване на контрол и закрила на интересите на различни правни 
субекти. 

Качествено функциониращата система на вписванията е важен фактор 
за развитието на икономиката, за намаляване риска на банките, за 
стимулиране на чуждестранните инвестиции и за един сигурен и 
благоприятен икономически климат и стопански оборот, свързан с 
недвижимите имоти.Имотният регистър съдържа в себе си данни на 
неимоверно широк кръг лица, чиято достоверност гарантира основни 
граждански правa. 

В тази част относно дейността на съдиите по вписвания и на служба по  
вписвания Монтана доклада е изготвен от съдия вписвания Ръководител 
съдии вписвания при МРС Йорданка Станимирова, с уточнения от страна на 
Председателя Семов имайки предвид данните за отчетната 2013г. обобщени 
от съдия по вписвания Й.Станимирова ползвайки данните от регистъра при 
служба по вписвания Монтана - посочени в приложение №10, съобразявайки 
и утвърдената от ВСС задължителна структура на годишните доклади за 
дейността на районните съдилища. 
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IХ.СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ  

  Работното време на съдебната администрация в РС Монтана, 
обслужваща гражданите е непрекъснато. 

През отчетната 2013г. със Заповед №389/09.12.2013г. бяха повишени в 
ранг общо четирима съдебни служители подлежащи на повишаване в ранг, 
получили трета положителна оценка не по – ниска от 2 при атестиране през 
2011г.,  2012г. и  2013г. Не е повишен в ранг един съдебен служител, тъй като 
не е получила трета последователна оценка след проведеното атестиране 
през 2013г., не по-ниска от оценка „2”.  

Административното ръководство за поредна година изказва 
благодарността си на всички служители участвали в изготвяне на 
статистическите данни за 2013г. /пряко и косвено/, положили усилия и 
старание с цел правилно отчитане на резултатите за дейността на РС 
Монтана, от които ще следват много важни решения за РС Монтана по 
отношение щат при съдии и служители.Целта на административното 
ръководство е бързо и точно да се изготвят статистическите данни ползвайки 
възможностите на деловодната програма “САС” при РС Монтана, но за това 
следва всички съдии и служители да бъдат по – акуратни и взискателни при 
изпълнение на задълженията си при въвеждане на конкретните данни в 
деловодната програма.През 2013г. не е имало промени в състава на 
назначените със Заповеди №298/10.09.2012г. и №55/11.03.2010г. 
постояннодействащи комисии за обработване на данни и изготвяне на 
статистическите справки – шестмесечни и годишни сведения за 
Министерството на правосъдието и Висш съдебен съвет, справки при 
изготвяне на годишния доклад, както и други такива, касаещи дейността  на 
Районен съд Монтана.   

Със заповед №75/10.04.2013г. е определен за член на 
постояннодействащата експертна комисия /ПДЕК/ при РС Монтана, 
назначена със Заповед №78/11.04.2011г., Пепа Василева – на длъжност 
съдебен секретар в НО на РС Монтана, на мястото на Лидия Миткова – 
съдебен деловодител в наказателно деловодство, след нейното 
освобождаване, считано от 10.09.2012г. и намаляване щатната численост на 
РС Монтана съгласно решение на ВСС по Протокол №8/28.02.2013г. с 1 
/една/ щатна бройка за същата длъжност.  

Със Заповед  №138/04.06.2013г. Административният ръководител на 
РС Монтана разпореди предприемане на организационни мерки за 
приключване на образувани преди 2010г. дела и недовършени такива във 
връзка с решение на ВСС по протокол №20 от 23 май 2013г. т.46. относно: 
Анализ на констатираните от Инспектората към ВСС случаи на нарушаване 
правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок и препоръките 
на ВСС в тази насока. В изпълнение на т.46.3.4. от горе цитираното Решение 
на ВСС е възложено на назначените постоянно действащи комисии за 
статистически сведения в двете отделения на РС Монтана да изготвят 
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справка за делата, образувани преди 2010г. и за тези образувани през 2010г., 
но недовършени до настоящия момент, която да се докладва на 
административния ръководител и на съответните съдии – докладчици в срок 
до 21 юни 2013г., с оглед предприемане организационни мерки и действия от 
съдиите-докладчици за приключването /решаването/ на тези дела. Възложено 
на службите “Съдебно деловодство” и “Връчване на призовки и съдебни 
книжа” при РС Монтана срочно и стриктно да изпълняват определените им в 
ПАРОАВАС задължения с цел не отлагане на делата поради нередовно 
призоваване.Възложено е на определените постоянно действащи 
координатори по обученията в РС Монтана при необходимост да 
организират обучения, по възможност съвместно с Окръжен съд Монтана, на 
които да се дадат указания на съдебните служители по призоваването, с 
оглед спазване на разпоредбите на ГПК, НПК и АПК при връчване на 
призовки, съобщения и книжа по делата, с оглед препятстване възможността 
отделните видове дела да се отлагат поради нередовно призоваване и да не 
приключват в разумен срок. Препоръчано е  на съдиите-докладчици от двете 
отделения на РС Монтана в контекста на т.46.3.3. от горе цитираното 
Решение на ВСС, да използват дисциплиниращите средства за страните, 
вещите лица и свидетелите, предоставени от ЗСВ, ГПК, НПК и АПК. С оглед 
разпореждането по т.46.3.5. от горе цитираното решение на ВСС за 
задължението на административния ръководител на РС Монтана на всеки 
шест месеца да извършва проверки на делата за тяхното приключване в 
разумни срокове е възложено на постояннодействащите комисии за 
статистика при РС Монтана да продължават да изготвят изискваните към 
настоящия момент тримесечни справки и да ги докладват своевременно на 
административния ръководител.  

Със заповед №155/17.06.2013г. на Административният ръководител на 
РС Монтана, издадена във връзка с Решения по протоколи №1, 
т.2/26.03.2013г. и №2/26.05.2013г. на Временната комисия за изготвяне на 
Указания относно реда за събиране на разноските, присъдени в полза на 
държавата по влезли в сила съдебни актове към ВСС, имайки предвид, че 
разноски, присъдени в съдебни производства в полза на държавата, 
респективно на бюджета на съдебната власт, с изключение на споровете, в 
които държавата е равнопоставена страна в процеса, са публични държавни 
вземания, е възложено на съдебните служители – деловодители от службите 
“Деловодство” в Гражданско и Наказателно отделение, след влизане в сила 
на съдебните актове на Районен съд Монтана, по които са присъдени 
разноските в полза на органите на съдебната власт /без тези по сметка на ОД 
на МВР Монтана – за НО/, преди издаване на изпълнителните листове за 
събирането им, да изготвят и отправят покана за доброволно изпълнение към 
съответното лице – длъжник, съгласно приложение №1 – покана за 
доброволно изпълнение, неразделна част от заповедта до утвърждаване на 
образец в деловодна програма САС. С оглед спазване изискванията на чл.162 
от ДОПК, е разпоредено вземанията да се разделят съобразно вида им и да се 
издават различни изпълнителни листове за присъдените държавни такси и 
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глоби и за разноски, които да се изпращат на НАП.Във връзка с писмо 
изх.№С-171/10.06.2013г. на Председателя на Окръжен съд Монтана беше 
възложено на Служба Архив и на съдебните служители от службите на РС 
Монтана, в срок до 19.06.2013г. да изготвят справка за върнатите от НАП 
изпълнителни листове с неизпълнени вземания и сумите по тях, за периода 
от 2010г. до датата на издаване на заповедта, с оглед обобщаването и 
изпращането на справката в указания срок на Окръжен съд Монтана от 
административният секретар. 

На системния администратор Мирослав Вълков е възложено със 
Заповед №191/18.07.2013г. да извършва по Инструкция изравняване на 
данните за разпределените дела чрез Тест на случайното разпределение на 
Програмата за случайно разпределение Law Choice - /Приложение 1/, по 
шифри и видове в рамките на двете отделения – Гражданско и Наказателно 
на съда, както и Съдебно-изпълнителната служба, за съответен период при 
наложило се по-продължително отсъствие на съдия или ДСИ, поради 
временна неработоспособност или по други причини, които след изключване 
от разпределянето, отново се включват в случайното разпределение на 
делата, за да се спазва принципа на случайно разпределение в изпълнение на 
чл.9 от ЗСВ, във връзка с ползване на платени годишни отпуски по 
утвърдения график в РС Монтана, както и в случаите на продължително 
отсъствие на съдии поради временна неработоспособност или др. причини, с 
оглед спазване на случайния избор и съблюдаване целената равномерна 
натовареност на съдиите и ДСИ, както и т.19 от вътрешните правила за 
случайното разпределение на делата. 

Със Заповед №314/01.11.2013г. на Административният ръководител на 
РС Монтана с оглед взето Решение на Общо събрание на съдиите при PC 
Монтана от 29.10.2013г. за разкриване при МРС на VI-ти граждански състав 
при щат от единадесет съдийски бройки и настоящето разпределение на щата 
от съдии в двете отделения на съда, вр. със Заповед №313/01.11.2013г. за 
преназначаване на една заета щатна бройка „съдебен секретар” в една 
длъжност “съдебен деловодител” в наказателно деловодство при Наказателно 
отделение на РС Монтана се регламентира, считано от 4 ноември 2013г., 
ново разпределение на заетите осем щатни бройки за съдебни секретари в 
двете отделения  - Гражданско и Наказателно отделения, а именно по четири 
заети щатни бройки съдебни секретари, както следва: в ГО – Надка Иванова, 
Теменужка Цветанова, Радка Михайлова и Татяна Стефанова; в НО – 
Тодорка Владинова, Пепа Василева, Николинка Александрова и Гинка 
Митова.В НО се утвърди с изрична заповед разпределение на заетите четири 
щатни бройки за съдебни секретари спрямо заетите четири щатни бройки 
наказателни съдии. 

С Решение на ВСС, взето по Протокол №46/21.11.2013г. т.4. за 
утвърждаване на Проект на технически правила за използване на софтуер за 
случайно разпределение на делата Law Choice, версия 4 и предвид 
определената дата 01.01.2014г. по т.4.3. за начален срок за създаване и 
поддържане чрез Интернет на архив за протоколите за случаен избор по чл.9 
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от ЗСВ за всички съдилища е възложено със Заповед  №419/17.12.2013г. на 
системния администратор Мирослав Вълков да се запознае с утвърдения по 
т.4.1. от Решението на ВСС Проект на технически правила за използване на 
софтуер за случайно разпределение на делата версия 4 на LawChoice, да 
тества новата версия до 20 декември 2013г. и да извърши подготовката за 
преминаване към версия 4 на Law Choice съгласно приложението към 
Проекта на технически правила за използване на софтуер за случайно 
разпределение на делата LawChoice, версия 4, с оглед гарантиране на 
работата на програмата при спазване всички мерки на защита, от началото на 
2014г.Считано от 01.01.2014г. в РС Монтана е налице преминаване към 
версия 4 на Law Choice при случайното разпределение на делата в двете 
отделения на съда. 

За поредна година със Заповед №27/18.02.2013г. беше въведен лимит за 
разходи на месец за телефонни разговори в РС Монтана, както и задължение 
за съобразяване разходването на копирна хартия, други канцеларски 
материали и консумативи за ползваните копирни устройства само за 
служебни цели в изпълнение на решение на ВСС. 

Административно ръководство не е изоставило намерението си да 
обособи регистратури /информационни центрове/ в двете колегии на съда, за 
която цел има нужда от средства за преустрояване на помещения и 
изграждане на такова в наказателната колегия.Налице е изготвен подробен и 
обоснован проект, който само следва да бъде финансиран. 

За организацията на работа в отделните служби са изложени данни по-
горе в настоящия доклад, а също така и в предишни доклади за дейността на 
РС Монтана и затова намирам за ненужно да се излагат в детайли и в този 
раздел.При провеждане на работни срещи на административното 
ръководство и служителите при РС Монтана, а най-вече ежедневно в 
непрекъсната комуникация са обсъждани редица въпроси свързани с 
организацията на работа в отделните служби и като цяло в съда, в т.ч. и по 
спазването на трудовата дисциплина, етичните правила и съобразяването на 
отсъствията, така че да не се затруднява работата на отделните служби. 

Административният ръководител Кр.Семов с удовлетворение отчита 
навлизайки в последната година от петгодишния си мандат, че понастоящем 
вече е налице сплотен колектив от служители в РС Монтана,  съобразявайки 
изцяло изискванията на работодателя си. 
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Х.Сграден фонд  

Във връзка с необходимостта от ограничаване на разходите и през 
2013г. по указание на ВСС са извършвани само наложителни ремонтни 
дейности.Нерешен и през 2013г. остана проблема с обособяване на 
регистратури с информационни центрове към тях, с оглед по-ефективно, 
съвременно и бързо обслужване на гражданите в Районен съд Монтана - в 
двете отделни сгради – ГО и НО, и в същото време отделяне на потока от 
граждани, така, че деловодствата при двете отделения да извършват само 
същинските деловодни функции.  

През 2013г. заради извършен спешен текущ ремонт на покрива на 
сградата, находяща се на ул.”Граф Игнатиев” №4, в т.ч. жилищна, в която 
Районен съд Монтана – Гражданско отделение ползва част от етаж І, се 
наложи изготвяне на искане до ВСС и бяха отпуснати средства, необходими 
за заплащане на изчислената стойност, дължима от РС Монтана с оглед 
заетата и ползвана площ. 
 Необходимост от текущ ремонт е налице отдавна и за двете сгради, в 
които се помещава РС Монтана.Сградата на ул. “Граф Игнатиев” №4 е 
новозакупена от Министерството на правосъдието през 2000г. и 
функционира от 2004г., като тогава е извършен и цялостен ремонт и 
обзавеждане на кабинети, канцеларии и съдебни зали с цел привеждането им 
във вид за нормалното им използване за целите на Гражданското отделение 
на РС Монтана.С течение на времето и в резултат на експлоатацията на 
сградата се появиха редица проблеми, свързани с дефектирали елементи от 
инсталациите в сградата, както и като резултат на цялостното износване на 
конструкцията, имащи за последица чести повреди, налагащи изразходване 
на средства за отстраняването им. Тези проблеми можеха да бъдат решени 
своевременно с  ремонт и подмяна на инсталациите в сградата и частично 
възстановяване и освежаване на помещенията, но в условията на липса на 
средства по бюджета на съдебната система като цяло и в частност на  силно 
занижената сума за издръжка на Районен съд Монтана това намерение не бе 
осъществено.  

През 2013г. действията, предприети в тази насока, след Решението по 
Протокол №53/28.11.2012г., т.27, т.1, т.2 на Комисия “Бюджет и финанси” 
при ВСС, с което  не се дава съгласие за увеличение на бюджетната сметка на 
РС Монтана за 2012г. за текущ ремонт и предлага на Административния 
ръководител на РС Монтана да поднови искането и през 2013г. поради 
липсата на средства по бюджета на съдебната власт за 2012 г., са следните:  

Изпратено е искане за осигуряване на средства за текущ ремонт и 
подмяна на структурна и ел. мрежа с изх.№АС – 13/14.01.2013г. по описа на 
административен секретар при МРС, по което Комисия “Бюджет и финанси” 
при ВСС с Решение по Протокол №11/27.02.2013 г., т.31,  не  дава съгласие 
за увеличение на бюджетната сметка на РС Монтана за 2013г. поради 
липсата на средства. 
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Същото е решението на Комисия “Бюджет и финанси” към ВСС по 
протокол №15/27 март 2013г. относно искането на административния 
ръководител с изх.№АС-99/19.03.2013г. за текущ ремонт на работни 
помещения  и в двете отделения на съда, с което не се дава съгласие поради 
липса на средства. 

През 2013г. беше подновено за втори път съвместно искане с 
Председателя на МОС до Висш съдебен съвет за увеличаване щатната 
численост на Районен съд Монтана с една щатна бройка за съдебен служител 
на длъжността „работник по поддръжката, той и пазач невъоръжена охрана” 
при РС Монтана, с  възложени функции на „работник по поддръжката” при 
ОС Монтана. В тази връзка бе изискано становище от Началник  ОЗ 
„Охрана” Монтана относно възможностите за изпълнение на задълженията в 
съответствие с разпоредбите на чл.391, ал.1 от ЗСВ  вр. с чл.15, ал.2 от 
Правилника за устройството и дейността на Главна дирекция „Охрана” 
спрямо сградата на ул.”Граф Игнатиев” №4, предоставена за ползване на РС 
Монтана и в която се помещава Гражданското отделение на съда, съдебното 
изпълнение и служба по вписванията гр.Монтана.Според становището, в 
съответствие с разпоредбите на чл.391, ал.3, т.1 и 2 ЗСВ служителите на 
Главна дирекция „Охрана” охраняват сградите на съдебната власт, а в случая 
Гражданско отделение на РС Монтана, което е на ул.”Граф Игнатиев” № 4,  
се намирало извън Съдебна палата Монтана, находяща се на ул.”Васил 
Левски” №22 и недостатъчният числен състав не позволява физическа охрана 
на Гражданското отделение на РС Монтана.Приложеното становище на 
Началник ОЗ „Охрана” Монтана е изпратено на ВСС с искането. 

С решение на ВСС по протокол №44/20.04.2013г. е отхвърлено 
искането за увеличаване щатната численост на Районен съд Монтана с една 
щатна бройка за съдебен служител на длъжността „работник по 
поддръжката, той и пазач невъоръжена охрана” при РС Монтана, с  
възложени функции на „работник по поддръжката” при ОС Монтана, като 
мотивите са липса на финансова обезпеченост и това, че функции по охрана 
на ОСВ са възложени по силата на чл.391, ал.3, т.1 и т.2 от ЗСВ на ГД 
„Охрана” към Министерство на правосъдието. 

С оглед поетият ангажимент от административното ръководство за 
осигуряване на нормална работна среда и защитена зона за сигурност 
относно съдиите, ДСИ и съдии вписвания, през 2013г. в Гражданското 
отделение на РС Монтана са обособени две зони – Зона за сигурност, 
обхващаща кабинети на съдии и Зона за обществен достъп, обхващаща 
деловодствата и съдебните зали посредством монтиране на контрол на 
достъп на вратата, разделяща двете зони. 

Предвид това, че и в двете отделни сгради на МРС достъпа на хора с 
увреждания до службите, деловодствата и съдебните зали е ограничен, а в 
повечето от случаите и невъзможен и при липсата на изградени асансьори, и 
при все по-често констатирано основателно недоволство на гражданите в 
неравностойно положение и на техните близки от липсата на възможност да 
бъдат обслужени от службите на съда, както и да присъстват на съдебни 
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заседания, касаещи техни интереси, в контекста и на това, че живеем в 21 век, 
РБ е член на ЕС и съществуват редица законови изисквания по Закона за 
интеграция на хората с увреждания за осигуряване на достъп на хората с 
увреждания до обществени сгради, с изходящ №АС-331/22.10.2013г. беше 
направено искане от Административния ръководител на РС Монтана за 
осигуряване на средства за закупуване на верижно устройство за изкачване на 
стълби от инвалидни колички в съответствие с изискванията за достъпна среда 
за хората с увреждания, което устройство поради своята мобилност може да се 
използва и в двете сгради, предоставени за ползване на РС Монтана, а също и 
от Окръжен съд Монтана, който има помещения /канцеларии и съдебни зали/ 
на втори и трети етаж в Съдебна палата Монтана, без да са налице изградени 
асансьори. 

  С решение на Комисия „Бюджет и финанси” към ВСС по протокол №43 
от 06.11.2013г. не е уважено искането на Административния ръководител на 
РС Монтана за отпускане средства за доставка на верижно устройство за  
инвалидни колички, без да са изложени мотиви. 

Тази част от доклада е изготвена от административния секретар Галина - 
Мария Иванова, с известни корекции от Председателя Семов. 
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ХІ.ИНФОРМАЦИОННО И 
ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ 

През отчетната 2013г. в Районен съд Монтана бяха закупени следните 
видове устройства - мрежови принтери 3 броя, мултифункционални 
устройства 3 броя  и 1 брой монитор, които замениха дефектирали такива. 

Обезпечението с техника за работните места в Районен съд Монтана е 
осигурено с наличната техника. Проблемни са монитори LCD доставени през 
2007г., но при проблем се подменят своевременно.Тъй като вече се 
произвеждат и продават само такива монитори няма проблем за незабавно 
закупуване и подмяна на дефектирал такъв монитор.Старите CRT монитори 
се използват вече само в съдебните зали за заседания като втори контролен 
монитор за наблюдение от съдията - докладчик и на две други работни места.  

Общият брой печатащи устройства е 35.Много от принтерите са на 5 
години или повече, като при повреда не е рентабилно да бъдат ремонтирани. 
Печатащите устройства, които са неизползваеми към края на 2013г. са 3 броя 
и са предвидени за бракуване. 

Печатащите устройства, които са в експлоатация и са работещи към 
края на 2013г. са общо 32 броя.Устройствата са разположени в 
деловодствата, съдебните зали, при съдиите и на другите работни места в РС 
Монтана. 

През отчетната 2013г. са подменени 3 броя дефектирали печатащи 
устройства чрез новозакупени такива за двустранен печат.Принтерите в 
отделните служби на съда са най-натоварени, което поставя изисквания за 
най-бърз начин за реагиране при повреда и спиране на някои от тях при 
повреда.Подмяната на тези устройства трябва да се предвижда поне на 2 или 
3 години, за да не се прекъсва работата в съда.Закупени през 2013г. са 6 броя 
печатащи устройства, 3 броя двустранно печатащи принтери.Закупени са и 3 
броя мултифункционални устройства след изготвени искания до ВСС.  

Компютърната и комуникационна техника се нуждае от периодично 
обновяване, поради което са необходими  средства за закупуване на нова 
такава.Тази необходимост е поради моралното и физическо изхабяване на 
компютърната, комуникационна и периферната техника.От компютърните 
конфигурации 34 броя са на пределната възраст за устройства от този тип от 
5 и повече години.От компютърните конфигурации 13 броя са на възраст до 3 
до 5 години.От компютърните конфигурации 3 броя са на възраст до 3 
години. 

През 2013г. след изготвяне на обосновани искания до ВСС и 
съответното разрешение са закупени 16 броя компютри за подмяна на стари 
такива.  

Комуникационните устройства са използвани за разширяване на 
мрежата и се подменят своевременно при тяхното дефектиране, но това касае 
прекъсване на комуникацията докато се подмени устройството. 
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През отчетната 2012 година беше направено искане за закупуване на 
копирна машина с цел подмяна на действащата копирна машина в 
Наказателно отделение на съда, с нова от същия висок клас и отговаряща на 
голямото натоварване. Използваната такава / Xerox Work Centre Pro 128/ от 
Наказателното деловодство на Районен съд Монтана и др. административни 
служби, находящи се в Наказателното отделение на МРС е закупена на 
21.12.2005 г. Xerox Work Centre Pro 128 е остаряла и ползването й е свързано 
понастоящем с чести повреди, повечето части са износени, а в някои случаи и 
с  прекъсвания на работния процес.Ремонтите за дефектирали части са 
нерентабилни, а поради остарелия вече модел на машината намирането на 
резервни части и някои от по-скъпите консумативи изисква повече време 
поради изчакване на внос и доставка.С подмяната се цели осигуряване на 
условия за осъществяване на нормален работен процес на гореописаните 
служби, бързо обслужване на гражданите и  най – вече да няма прекъсване на 
работата, поради очакване на сервизно обслужване.Тъй като няма друга 
копирна машина с такива възможности това предполага прекъсвания на 
работа при спиране на машината. Въпреки подадени искания до ВСС, липсва 
положителен отговор до настоящия момент. 

Използваната в Гражданско отделение Xerox WorkCentre 5020 машина, 
която като клас е по-нисък от тази в Наказателно отделение,  не би могла да 
се ползва освен поради натоварването на работа в РС-Монтана, но и поради 
необходимостта да се пресича натоварената улица “Граф Игнатиев”, която е 
между двете сгради, в които се помещава НО на РС Монтана.По Протокол 
№49 от заседанието на комисия „Бюджет и финанси” при ВСС, проведено на 
23 ноември 2011г. се изиска допълнително становище за състоянието на 
машината Xerox WC Centre Pro 128 от оторизиран сервиз на “Rank Xerox”. 
Тъй като в гр.Монтана няма сервиз на фирмата Xerox бяха използвани 
услугите на фирма в гр.Монтана, която е оторизиран сервизен дилър на 
Xerox в гр.Монтана.  

През септември 2011г. беше направено първото искане за закупуване 
на копирна машина за подмяна на Xerox Work Centre Pro 128. През април 
2012г. отново беше подновено искането за закупуване на копирна машина.До 
настоящият момент по искането няма отговор от ВСС.Надявам се, че 
искането за копирна машина висок клас ще бъде одобрено от Висш съдебен 
съвет и такава ще бъде закупена за обезпечаване на работата на Районен съд 
Монтана през 2014г. 

Локалната мрежа в МРС е вече остаряла и не отговаря на нуждите на 
съда - тя е изграждана по проект преди години при по-ниски изисквания и 
по-малко налични компютри.Има недостиг на розетки, което налага 
включване на допълнителни мрежови устройства (switches) за да се включи в 
мрежата необходимото оборудване.Непрекъснатото й разширяване води до 
намаляване на бързодействието й, на моменти и до смущения при 
експлоатацията й както и затруднено поддържане.Това налага през 2014г. да 
се отпуснат средства от ВСС за реализация на нов проект по цялостно 
структурно окабеляване, съответстващо на новите изисквания и съвременни 
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технологии касаещо сигурност и бързодействие на двете отделни сгради, в 
които се помещава Районен съд Монтана.Необходимо е и ново обзавеждане 
на ел. захранването в сградите на Районен съд Монтана. 

Сървърно оборудване: 
През 2013г. след изготвено обосновано искане до ВСС е получено 

разрешение за закупуване на 1 брой сървър, което позволи разполагане на 
приложенията на РС Монтана на сървърна платформа чрез виртуализиране 
на сървърната среда, така, че да не се ползват обикновени компютри като 
сървъри.Един брой сървър закупен през 2008г. остава за допълнителен  
сървър за помощни приложения и данни на съда. 

В Районен съд Монтана се използва следния софтуер за управление на 
делата и деловодната работа и другите административни дейности на съда, 
както следва: 

 JES – програма за управление на делата в съдебно-изпълнителна 
служба и ДСИ. Поддържа се от фирма “ТЕМИДА 2000”; 
 Съдебна административна система (САС) – програма за 

управление на делата разглеждани в Наказателно и Гражданско 
отделение на Районен съд Монтана. Поддържа се от фирма 
“Информационно обслужване”-клон Варна; 
 АИС “Бюра Съдимост”  - за издаване на свидетелства за 

съдимост на и въвеждане на бюлетините за съдимост. Поддържа се от 
фирма “ИНДЕКС-БЪЛГАРИЯ”; 
 Linux WEB сървър за вътрешен сайт в локалната мрежа на 

Районен съд Монтана; 
 Централизирана Счетоводна система; 
 Правно-информационна система “АПИС 7”; 
 LawChoice - софтуер за случайно разпределение на делата; 
 Както и други обслужващи програми; 
 По отношение на антивирусен софтуер за нуждите на съда през 

2013г. се използват лицензите за Антивирусен софтуер ESET Endpoint  
Antivirus, като лицензите изтичат на 04.02.2014г. 

 
Интернет Web–сайта на Районен съд Монтана се поддържа ежедневно 

в актуално състояние от системния администратор. Съгласно изискванията 
на ЗСВ и по Решения на ВСС в него се публикуват ежедневно постановените 
съдебни актове, обявленията за продан на ДСИ, вътрешни правила на МРС, 
отчетните доклади за работата на съда, както и друга информация за 
дейността на Районен съд Монтана. 

Районен съд Монтана, въпреки посоченото състояние на 
техническото обезпечение по -горе, през 2013г. бе подсигурен с техника за 
извършване на дейността си.Въпреки амортизацията на старата техника 
същата все още функционира, макар вече параметрите на хардуера да са 
недостатъчни и да причинява забавяне, в определени моменти прекъсване на 
работата поради което да е необходима намесата на системния 
администратор.При подновяване на цялата техника така, че да отговаря на 
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изискванията за по-нова версия на операционна система Microsoft Windows 
(версия 7 или 8) ще се премине към новата среда.Това се налага, тъй като 
поддръжката на операционната система Microsoft Windows XP се прекратява 
през месец април 2014г. от фирмата разработчик. 

Тази част от доклада е съставена от системния администратор 
Мирослав Вълков. 
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XIІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

РС Монтана е най – натоварения съд в съдебен окръг Монтана, заради 
което е важно щата му за съдии и служители да е обезпечен, за да може 
адекватно да функционира, а съдиите и служителите да са в поносими норми 
натоварени, за да се постановяват в срок качествени съдебни актове. 

В началото на последната година от пет годишния мандат 
Административния ръководител Красимир Семов отчита добри 
статистически данни, сплотен колектив на служители, макар, че двете 
отделения на съда се помещават в две отделни сгради и в предходни години 
според всеобщо възприето мнение в това се изразяваше „проблема”, и на 
мнозинството от съдии, дси-ли и съдии вписвания, в който цари взаимно 
уважение, дисциплина и отговорност и въведени редица положителни 
практики служещи за модел, независимо от неблагоприятните икономическа, 
политическа и социална политики в страната през изминалите четири години 
в периода 2009г. – 2013г. и не на последно място независимо от спецификите 
на заварения в началото на м.12.2009г. колектив на РС Монтана. 

  Уважение и Благодарност към Председателя на ОС Монтана – съдия 
Диана Кузманова, за подкрепата й, проявеното винаги разбиране и 
стопроцентовата помощ в рамките на компетентността й за решаване на 
конкретни проблеми през изминалите четири отчетни години за времето 
2009г. – 2013г.  

 

 
 
 
 
 

 
 



Приложение № 1 
12 месеца за 2011, 2012, 2013 година 

Видове дела година
Всичко за 

разглеждане
Всичко Всичко

По други 
причини

Обжалвани и 
протестирани

Брой %

а б 1 2 2а 3 4 4а 4б 5 6 6а 6б 6в 6г 7 8 9

2011 322 342 0 664 378 354 94% 307 71 20 51 830 286 127

А 2012 286 385 0 671 418 379 91% 331 87 15 72 663 253 130

2013 253 439 1 692 396 314 79% 341 55 20 35 619 296 105

2011 19 78 0 97 70 67 96% 55 15 5 10 93 27 29

Б 2012 27 68 0 95 83 74 89% 58 25 12 13 90 12 28

2013 12 43 0 55 46 40 87% 29 17 7 10 89 9 19

Админстративни 2011 3 35 0 38 21 20 95% 16 5 5 45 17 11

 по ЗСПЗЗ В 2012 17 46 0 63 49 42 86% 38 11 0 11 52 14 18

 и ЗВГЗГФ 2013 14 24 0 38 23 9 39% 16 7 0 7 38 15 18

Частни 2011 0 459 0 459 459 459 100% 450 9 9 0 0 1

граждански  Г 2012 0 281 0 281 280 280 100% 253 27 0 27 0 1 8

дела 2013 1 253 0 254 248 247 100% 230 18 0 18 12 6

2011 0 1795 0 1795 1795 1795 100% 1752 43 0 43 0 0 11

Д 2012 0 1682 0 1682 1678 1678 100% 1628 50 0 50 0 4 21

2013 4 1494 0 1498 1441 1441 100% 1388 53 0 53 0 57 20

2011 9 26 0 35 25 23 92% 15 10 3 7 57 10 14

Е 2012 10 29 0 39 26 13 50% 18 8 0 8 55 13 8

2013 12 32 0 44 25 14 56% 18 7 0 7 35 19 11

2011 36 279 0 315 270 248 92% 231 39 2 37 307 45 46

Ж 2012 45 197 0 242 212 168 79% 184 28 0 28 230 30 29

2013 31 185 0 216 170 130 76% 138 32 0 32 212 46 30

2011 389 3014 0 3403 3018 2966 98% 2826 192 0 30 0 162 1332 385 239

З 2012 385 2688 0 3073 2746 2634 96% 2510 236 0 27 0 209 1090 327 242

2013 327 2470 1 2797 2349 2195 93% 2160 189 0 27 0 162 1005 448 203

Наказателни 2011 73 477 5 550 473 385 81% 269 204 62 128 6 8 757 77 67

общ характер И 2012 77 445 0 522 460 381 83% 237 223 71 138 3 11 734 62 51

дела 2013 62 357 2 419 381 335 88% 164 217 52 153 4 8 616 38 55

Наказателни 2011 14 26 0 40 31 12 39% 15 16 0 0 0 16 87 9 12

частен характер К 2012 9 20 0 29 21 10 48% 8 13 0 0 0 13 56 8 5

дела 2013 8 28 36 29 19 66% 9 20 0 0 0 20 74 7 7

Дела 2011 1 26 0 27 25 23 92% 23 2 0 0 0 2 32 2 1

по чл.78a Л 2012 2 33 0 35 28 27 96% 26 2 0 0 0 2 29 7 3

НК 2013 7 32 39 34 33 97% 34 0 0 0 0 0 41 5 0

Частни 2011 7 209 0 216 215 211 98% 182 33 0 0 0 33 169 1 35

наказателни М 2012 1 205 0 206 202 202 100% 186 16 0 0 0 16 175 4 31

дела 2013 4 307 311 303 303 100% 277 26 0 0 0 26 193 8 33

Приложение № 1

Производства по 
чл.310ГПК

 В т.ч.: 
Върнати 
дела от 
горна 
инст.за 
продълж.

Дела от и срещу 
търговци

Със 
съдебен 
акт по 

същество

Монтана заОтчет за работата на Районен 

Общо граждански  
дела

Постъпили 
през 

годината

Висящи в 
началото 

на 
периода

В срок до 3 месеца

Граждански   дела 
по общия ред

2008 Дела по чл.237  
2007 б. в-з от ГПК 

2008 - Дела по чл.410 
  и 417 б. в - з от ГПК 

Други граждански 
дела

Висящи в 
края на 
периода

Върнати 
за 

доразслед
ване

Брой 
заседан

ия

Прекратени производства

Споразум. 
по чл.382 

НПК

Споразум. 
по чл.384 
НПК или 
спог. по 
234 ГПК

Свършени дела
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Частни   2011 0 31 0 31 31 31 100% 29 2 0 0 0 2 x 0 x

наказателни дела Н 2012 0 54 0 54 54 54 100% 51 3 0 0 0 3 x 0 x

разпити 2013 0 48 48 48 48 100% 47 1 0 0 0 1 x 0 x

Админстративно 2011 94 604 0 698 566 436 77% 544 22 0 0 0 22 871 132 150

наказателен О 2012 132 713 0 845 752 671 89% 704 48 0 0 0 48 1042 93 190

характер дела 2013 93 485 578 527 473 90% 499 28 0 0 0 28 777 51 230

2011 189 1373 5 1562 1341 1098 82% 1062 279 62 128 6 83 1916 221 265

П 2012 221 1470 0 1691 1517 1345 89% 1212 305 71 138 3 93 2036 174 280

2013 174 1257 2 1431 1322 1211 92% 1030 292 52 153 4 83 1701 109 325

2011 578 4387 5 4965 4359 4064 93% 3888 471 62 158 6 245 3248 606 504

Р 2012 606 4158 0 4764 4263 3979 93% 3722 541 71 165 3 302 3126 501 522

2013 501 3727 3 4228 3671 3406 93% 3190 481 52 180 4 245 2706 557 528

2011 11

С 2012 11

2013 11

2011 37.61 33.02

Т 2012 36.09 32.30 Изготвил:                                 
2013 32.03 27.81 Елеонора Спасова
2011 5

У 2012 5 Теменужка Цветанова
2013 5

2011 56.72 50.30 Анни Георгиева
Ф 2012 51.22 45.77

2013 46.62 39.15 Радка Михайлова
2011 6

Х 2012 6 Николинка Александрова
2013 6

2011 21.69 18.63 Гинка Митова
Ц 2012 23.49 21.07

2013 19.88 18.36 Иванка Рангелова
2011 121

2012 116 Велика Цветкова
2013 118

2011 41.03 36.02

2012 41.07 36.75

2013 35.83 31.11

Административен ръководител:               
Административен секретар:               

/подпис и печат/
Телефон: 096 395164; 096 395157
E-mail: montana_sad@mail.bg 27.01.2014

Отработени 
човекомесеци

Ч

Общо наказателни 
дела

Брой наказателни  
съдии по щат

Брой съдии  по щат 
общо

Натовареност по 
щат общо     

Брой граждански 
съдии по щат

Натовареност  на 
гражданските съдии 

по щат      

Натовареност  на 
наказателните  
съдии по щат      

ВСИЧКО ДЕЛА

Утвърдени от ВСС с Протокол № 3/21.01.09г.Действителна 
натовареност - 

ОБЩО
Я
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Приложение № 2 

Монтан за 12

Видове дела година
Всичко за 

разглеждане
Всичко

Със 
съдебен 
акт по 

същество

Всичко
По други 
причини

Обжалвани и 
протестирани

Брой %

а б 1 2 2а 3 4 4а 4б 5 6 6а 6б 6в 6г 7 8 9

2011 0 0 0% 0 0

2012 0 0 0% 0 0

2013 253 439 1 692 396 314 79% 341 55 20 35 619 296 105

2011 0 0 0% 0 0

2012 0 0 0% 0 0

2013 12 43 0 55 46 40 87% 29 17 7 10 89 9 19

2011 0 0 0% 0 0

2012 0 0 0% 0 0

2013 14 24 0 38 23 9 39% 16 7 0 7 38 15 18

2011 0 0 0% 0 0

2012 0 0 0% 0 0

2013 1 253 0 254 248 247 100% 230 18 0 18 12 6

2011 0 0 0% 0 0

2012 0 0 0% 0 0

2013 4 1494 0 1498 1441 1441 100% 1388 53 0 53 0 57 20

2011 0 0 0% 0 0

2012 0 0 0% 0 0

2013 12 32 0 44 25 14 56% 18 7 0 7 35 19 11

2011 0 0 0% 0 0

2012 0 0 0% 0 0

2013 31 185 0 216 170 130 76% 138 32 0 32 212 46 30

2011 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2012 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2013 327 2470 1 2797 2349 2195 93% 2160 189 0 27 0 162 1005 448 203

2011 0 0 0% 0 0

2012 0 0 0% 0 0

2013 62 357 2 419 381 335 88% 164 217 52 153 4 8 616 38 55

2011 0 0 0% 0 0

2012 0 0 0% 0 0

2013 8 28 36 29 19 66% 9 20 0 0 0 20 74 7 7

2011 0 0 0% 0 0

2012 0 0 0% 0 0

2013 7 32 39 34 33 97% 34 0 0 0 0 0 41 5 0

2011 0 0 0% 0 0

2012 0 0 0% 0 0

2013 4 307 311 303 303 100% 277 26 0 0 0 26 193 8 33

2011 0 0 0% 0 x 0 x

2012 0 0 0% 0 x 0 x

2013 0 48 48 48 48 100% 47 1 0 0 0 1 x 0 x

Е

Н

И

К

Л

М

Г

Д

Ж

З

Висящи в 
края на 
периода

Върнати 
за 

доразслед
ване

Брой 
заседания

Общо граждански  
дела

Производства по 
чл.310ГПК

 В т.ч.: 
Върнати 
дела от 
горна 
инст.за 
продълж.

Дела от и срещу 
търговци

Други граждански 
дела

Граждански   дела 
по общия ред

А

Б

В

Свършени дела Прекратени производства

В срок до 3 месеца

Споразум. 
по чл.384 
НПК или 
спог. по 
234 ГПК

Приложение № 1

Админстративни 
дела  по ЗСПЗЗ и 

ЗВГЗГФ

месеца на 2013 г.Отчет за работата на Районен съд   град

Постъпили 
през 

годината

Висящи в 
началото 

на 
периода

Споразум. 
по чл.382 

НПК

Частни  граждански 
дела

Дела по чл.410 и 
чл.417 ГПК

Наказателни общ 
характер дела

Наказателни частен 
характер дела

Дела по чл.78а НК

Частни наказателни 
дела

Частни наказателни 
дела - разпити
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2011 0 0 0% 0 0

2012 0 0 0% 0 0

2013 93 485 578 527 473 90% 499 28 0 0 0 28 777 51 230

2011 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2012 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2013 174 1257 2 1431 1322 1211 92% 1030 292 52 153 4 83 1701 109 325

2011 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2012 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2013 501 3727 3 4228 3671 3406 93% 3190 481 52 180 4 245 2706 557 528

2011

2012

2013 11

2011 0.00 0.00

2012 0.00 0.00

2013 32.03 27.81

2011

2012

2013 5

2011 0.00 0.00

2012 0.00 0.00

2013 46.62 39.15

2011

2012

2013 6

2011 0.00 0.00

2012 0.00 0.00

2013 19.88 18.36

2011

2012

2013 118

2011 0.00 0.00

2012 0.00 0.00

2013 35.83 31.11

Телефон: 096 359163, 096 359162;   096 395153,  096395157 Съд.администратор: Административен ръководител:               
e-mail: montana_sad@mail.bg 27.01.2014

Изготвил: ТЕМЕНУЖКА ЦВЕТАНОВА НИКОЛИНКА АЛЕКСАНДРОВА /подпис и печат/
РАДКА МИХАЙЛОВА ГИНКА МИТОВА
ЕЛЕОНОРА СПАСОВА ИВАНКА РАНГЕЛОВА
АННИ ГЕОРГИЕВА ВЕЛИКА ЦВЕТКОВА

Х

Ц

С

Т

У

Ф

О

П

Р

Утвърдени от ВСС с Протокол № 3/21.01.09г.Натовареност  на 
наказателните  
съдии по щат      

ВСИЧКО ДЕЛА

Натовареност по 
щат общо     

Брой граждански 
съдии по щат

Натовареност  на 
гражданските съдии 

по щат      

Брой наказателни  
съдии по щат

Брой съдии  по щат 
общо

Общо наказателни 
дела

Отработени 
човекомесеци

Ч

Действителна 
натовареност - 

ОБЩО
Я

Админстративно 
наказателен 
характер дела
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Приложение № 3 
РАЙОНЕН СЪД, вкл. СРС

Справка за дейността на съдиите в РАЙОНЕН СЪД гр.Монтана
за 2013 година (ГРАЖДАНСКИ  ДЕЛА)

гд
По 
чл310 
ГПК

адм.д чгд

По 
чл410 
и 417 
ГПК

От и 
с/у 
търго
вци

Други гд
По 
чл310 
ГПК

адм.д чгд

По 
чл410 
и 417 
ГПК

От и 
с/у 
търго
вци

Други гд
По 
чл310 
ГПК

адм.д чгд

По 
чл410 
и 417 
ГПК

От и 
с/у 
търго
вци

Други гд
По 
чл310 
ГПК

адм.д чгд

По 
чл410 
и 417 
ГПК

От и 
с/у 
търг
овц

Други

За всичко дела 327 253 12 14 1 4 12 31 2470 439 43 24 253 1494 32 185 2797 692 55 38 254 1498 44 216 2349 396 46 23 248 1441 25 170
1 КРАСИМИР СЕМОВ 11г. 1м. 24д. 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0
2 РУМЯНА МИХАЙЛОВА 14г. 9м. 11д. 39 19 3 2 0 0 2 13 528 88 8 4 52 334 6 36 567 107 11 6 52 334 8 49 511 80 8 4 50 329 6 34
3 ЕВГЕНИЯ ПЕТКОВА 16г. 10м. 14д 44 37 3 2 0 0 1 1 463 92 9 5 54 259 7 37 507 129 12 7 54 259 8 38 452 84 10 4 54 259 6 35
4 РУМЕН ПЕТКОВ 15г. 2м. 29д. 153 127 2 6 1 1 0 16 460 78 9 4 49 275 7 38 613 205 11 10 50 276 7 54 400 72 9 5 49 229 1 35
5 АНЕЛИЯ ЦЕКОВА 13г. 9м. 18д. 47 38 1 0 0 3 5 0 499 88 8 6 53 301 6 37 546 126 9 6 53 304 11 37 479 76 9 5 50 300 5 34
6 ВАЛЯ МЛАДЕНОВА 13г. 7м. 16д. 44 32 3 4 0 0 4 1 516 89 9 5 45 325 6 37 560 121 12 9 45 325 10 38 503 80 10 5 45 324 7 32
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

несвършени дела в началото на отчетния 
период

общо свършени дела

об
щ
о 
д
ел
а в т.ч.по видове дела:

об
щ
о 
д
ел
а в т.ч.по видове дела:

об
щ
о 
д
ел
а в т.ч.по видове дела:

С
ъ
д
и
й
ск
и

 с
та
ж

СЪДИЯ

№ об
щ
о 
д
ел
а в т.ч.по видове дела:

постъпили дела през отчетния период общо дела за разглеждане
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РАЙОНЕН СЪД, вкл. СРС РАЙОНЕН СЪД, вкл. СРС

Справка за дейносттаСправка за дейността на съдиите в РАЙОНЕН СЪД гр.Монтана
за 2013 година (ГРАЖДза 2013 година (ГРАЖДАНСКИ  ДЕЛА)

гд
По 
чл310 
ГПК

адм.д чгд

По 
чл410 
и 417 
ГПК

От и 
с/у 
търго
вци

Други гд
По 
чл310 
ГПК

адм.д чгд

По 
чл410 
и 417 
ГПК

От и 
с/у 
търго
вци

Други гд
По 
чл310 
ГПК

адм.д чгд

По 
чл410 
и 417 
ГПК

От и 
с/у 
търго
вци

Други гд

По 
чл31
0 
ГПК

адм.
д

чгд

По 
чл41
0 и 
417 

От и 
с/у 
търг
овци

Други

За всичко дела 2160 341 29 16 230 1388 18 138 189 55 17 7 18 53 7 32 2195 314 40 9 247 1441 14 130 448 296 9 15 6 57 19 46
1 КРАСИМИР СЕМОВ 11г. 1м. 24д. 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 РУМЯНА МИХАЙЛОВА 14г. 9м. 11д. 489 72 5 3 47 324 6 32 22 8 3 1 3 5 0 2 488 67 8 2 50 329 3 29 56 27 3 2 2 5 2 15
3 ЕВГЕНИЯ ПЕТКОВА 16г. 10м. 14д 414 69 6 2 52 254 4 27 38 15 4 2 2 5 2 8 430 70 10 3 53 259 3 32 55 45 2 3 0 0 2 3
4 РУМЕН ПЕТКОВ 15г. 2м. 29д. 360 61 7 3 47 216 0 26 40 11 2 2 2 13 1 9 332 41 3 0 48 229 1 10 213 133 2 5 1 47 6 19
5 АНЕЛИЯ ЦЕКОВА 13г. 9м. 18д. 436 69 6 4 44 281 3 29 43 7 3 1 6 19 2 5 454 62 9 1 50 300 3 29 67 50 0 1 3 4 6 3
6 ВАЛЯ МЛАДЕНОВА 13г. 7м. 16д. 461 70 5 4 40 313 5 24 42 10 5 1 5 11 2 8 487 70 10 3 46 324 4 30 57 41 2 4 0 1 3 6
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Съставил: ТЕМЕНУЖКА ЦВЕТАНОВА

Дата: РАДКА МИХАЙЛОВА Съдебен администратор:

27.01.2014 ЕЛЕОНОРА СПАСОВА

Телефон: АННИ ГЕОРГИЕВА Административен ръководител:
096395162
096395163

Утвърдени от ВСС с Протокол № 3/21.01.09г.

останали несвършени дела в края на 
периодасвършени в 3 месечен срок

в т.ч. от свършените дела: от свършените дела:

решени по същество прекратени

в т.ч.по видове дела:

об
щ
о 
д
ел
а в т.ч.по видове дела:

об
щ
о 
д
ел
а в т.ч.по видове дела:

С
ъ
д
и
й
ск
и

 с
та
ж

СЪДИЯ

№ об
щ
о 
д
ел
а 

об
щ
о 
д
ел
а в т.ч.по видове дела:
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РАЙОННИ СЪДИЛИЩА,вкл. СРС

Справка за дейността на съдиите в РАЙОНЕН СЪД гр.Монтана 
2013 за 2013 година (НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА)

нох нчхд
чл.78а
НК

чнд анхд нох нчхд
чл.78а
НК

чнд анхд нох нчхд
чл.78а
НК

чнд анхд нох нчхд
чл.78а
НК

чнд анхд

За всичко дела 174 62 8 7 4 93 1257 357 28 32 355 485 1431 419 36 39 359 578 1322 381 29 34 351 527
1 КРАСИМИР СЕМОВ 11г. 1м. 24д. 12 9 1 2 0 0 285 76 8 6 94 101 297 85 9 8 94 101 283 81 7 8 94 93
2 ЗОЯ ХРИСТОВА 15г. 7м. 9д. 39 14 2 2 0 21 245 75 4 8 61 97 284 89 6 10 61 118 251 79 5 7 56 104
3 ДИМИТРИНА НИКОЛОВА 13г. 10м. 24д. 30 12 3 1 2 12 268 73 6 7 80 102 298 85 9 8 82 114 275 76 9 7 80 103
4 НАТАША НИКОЛОВА 12г. 3м. 9д. 70 17 2 2 1 48 266 71 6 7 82 100 336 88 8 9 83 148 298 73 5 8 82 130
5 ПЕТЯ ТОПАЛОВА 12г.0м.27д. 23 10 0 0 1 12 193 62 4 4 38 85 216 72 4 4 39 97 215 72 3 4 39 97
6 АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ 4г. 6м. 7д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

об
щ
о 

д
ел

а в т.ч по видове дела.:
СЪДИЯ

несвършени дела в началото на 
отчетния период

об
щ
о 

д
ел

а 

об
щ
о 

д
ел

а 

№

постъпили дела през отчетния 
период

в т.ч по видове дела.: в т.ч по видове дела.:

С
ъ
д
и
й
ск
и

 с
та
ж

в т.ч по видове дела.:

общо дела за разглеждане

об
щ
о 

д
ел

а 

общо свършени дела

 
За разликата по отношение на останали несвършени наказателни дела в началото на 2013г.  
за справка може да се ползва стр.72 и стр.73 от доклада. 
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нох нчхд
чл.78а
НК

чнд анхд нох нчхд
чл.78а
НК

чнд анхд нох нчхд
чл.78а
НК

чнд анхд нох нчхд
чл.78а
НК

чнд анхд

За всичко дела 1235 369 9 34 324 499 87 12 20 0 27 28 1211 335 19 33 351 473 109 38 7 5 8 51
1 КРАСИМИР СЕМОВ 11г. 1м. 24д. 257 78 3 8 86 82 26 3 4 0 8 11 273 74 5 8 94 92 14 4 2 0 0 8
2 ЗОЯ ХРИСТОВА 15г. 7м. 9д. 237 76 4 7 50 100 14 3 1 0 6 4 204 65 2 7 56 74 33 10 1 3 5 14
3 ДИМИТРИНА НИКОЛОВА 13г. 10м. 24д. 258 75 1 7 75 100 17 1 8 0 5 3 261 70 7 7 80 97 23 9 0 1 2 11
4 НАТАША НИКОЛОВА 12г. 3м. 9д. 278 71 0 8 78 121 20 2 5 0 4 9 260 54 2 7 82 115 38 15 3 1 1 18
5 ПЕТЯ ТОПАЛОВА 12г.0м.27д. 205 69 1 4 35 96 10 3 2 0 4 1 213 72 3 4 39 95 1 0 1 0 0 0
6 АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ 4г. 6м. 7д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Съставил:
НИКОЛИНКА АЛЕКСАНДРОВА

Дата: ГИНКА МИТОВА Съдебен администратор:

27.01.2014 ИВАНКА РАНГЕЛОВА
Телефон: ВЕЛИКА ЦВЕТКОВА Административен ръководител:
096 395153 ; 096 395157

от свършените дела:

СЪДИЯ

об
щ
о 

д
ел
а 

об
щ
о 

д
ел
а 

в т.ч. от свършените дела:

№

в т.ч по видове дела.:в т.ч по видове дела.:в т.ч по видове дела.:в т.ч по видове дела.:

решени по същество прекратени

Утвърдени от ВСС с Протокол № 3/21.01.09г.

С
ъ
д
и
й
ск
и

 с
та
ж

об
щ
о 

д
ел
а 

останали несвършени дела в 
края на периода

об
щ
о 

д
ел
а 

свършени в 3 месечен срок
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Приложение № 4 
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 148 80 26 13 1 0 0 19 5 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
1 КРАСИМИР СЕМОВ 0
2 РУМЯНА МИХАЙЛОВА 19 11 3 1 2 2
3 ЕВГЕНИЯ ПЕТКОВА 33 20 7 4 2
4 РУМЕН ПЕТКОВ 30 13 7 5 4 1
5 АНЕЛИЯ ЦЕКОВА 34 16 6 6 1 4 1
6 ВАЛЯ МЛАДЕНОВА 26 17 2 1 4 1 1
7 ЦВЕТАН КОЛЕВ 6 3 1 1 1
8 0
9 0

10 0
11 0
12 0
13 0

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

РАЙОНЕН СЪД гр.Монтана през 2013 година

№

Съдия

РЕШЕНИЯ

ИНДЕКСИ
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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 38 22 8 2 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 КРАСИМИР СЕМОВ 0
2 РУМЯНА МИХАЙЛОВА 9 3 5 1
3 ЕВГЕНИЯ ПЕТКОВА 6 5 1
4 РУМЕН ПЕТКОВ 2 1 1
5 АНЕЛИЯ ЦЕКОВА 10 8 1 1
6 ВАЛЯ МЛАДЕНОВА 11 6 1 3 1
7 ЦВЕТАН КОЛЕВ 0
8 0
9 0

10 0
11 0
12 0
13 0

Съставил:

Дата: ТЕМЕНУЖКА ЦВЕТАНОВА Съдебен администратор:

27.01.2014 РАДКА МИХАЙЛОВА

Телефон: ЕЛЕОНОРА СПАСОВА Административен ръководител:
096395162 АННИ ГЕОРГИЕВА
096395163

РАЙОНЕН СЪД гр.Монтана през 2013 година

Утвърдени от ВСС с Протокол № 3/21.01.09г.

№

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ИНДЕКСИ

Съдия

Справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани ГРАЖДАНСКИ 
дела на съдиите от                
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ОБЩО 1 2а 2б 2в 2г 3а 3б ОБЩО 1 2а 2б 2в 2г 3а 3б
ОБЩО 282 211 2 6 2 46 14 1 47 36 0 3 2 5 1 0

1 КРАСИМИР СЕМОВ 52 34 1 14 3 10 6 2 1 1
2 ЗОЯ ХРИСТОВА 59 44 2 1 8 3 1 10 9 1
3 ДИМИТРИНА НИКОЛОВА 40 34 5 1 10 8 2
4 НАТАША НИКОЛОВА 73 59 2 7 5 8 8
5 ПЕТЯ ТОПАЛОВА 55 38 2 1 1 11 2 9 5 1 3
6 АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ 0 0
7 РУМЯНА МИХАЙЛОВА 3 2 1 0
8 0 0
9 0 0

10 0 0
11 0 0
12 0 0
13 0 0

Съставил: НИКОЛИНКА АЛЕКСАНДРОВА Телефон:

Дата: ГИНКА МИТОВА 096 395153

27.01.2014 ИВАНКА РАНГЕЛОВА 096 395157

ВЕЛИКА ЦВЕТКОВА

РАЙОННИ СЪДИЛИЩА,вкл. СРС

Справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани НАКАЗАТЕЛНИТЕ дела на съдиите от РАЙОНЕН СЪД 
гр. Монтана през 2013 година

№ по 
ред

Съдия

РЕШЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ИНДЕКСИ ИНДЕКСИ
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Приложение № 5 
Монтана за 12

а б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ИСКОВЕ ПО СК 0100 47 207 1 255 195 128 27 8 12 20 183 60 40

в т.ч. развод и недействителност на брака 0110 25 62 1 88 61 46 6 1 8 53 27 16

        развод по взаимно съгласие 0120 76 76 75 71 2 2 74 1 7

        издръжка 0130 8 19 27 20 1 7 3 5 4 16 7

        изменение на издръжка 0140 1 23 24 20 7 9 3 1 19 4 2

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ 0200 137 187 1 1 326 145 69 19 19 8 30 100 181 18

в т.ч.:за непозв. увреждане и дела от и с/у търговци 0220 13 27 40 21 6 1 7 7 14 19 11

ВЕЩНИ ИСКОВЕ 0300 22 43 65 45 19 7 8 11 17 20 30
     в т.ч.   по ЗСПЗЗ 0310 6 6 5 1 2 2 3 1 3
ДЕЛБИ 0400 50 38 88 47 30 3 2 5 7 14 41 18
ИСКОВЕ ПО КТ 0500 20 36 56 36 11 12 9 4 31 20 29

     в т.ч. за обезщетение по чл. 200 КТ 0510 3 2 5 4 1 2 1 3 1 6

     за отмяна на уволнение 0520 17 17 17 8 2 6 1 12 17

ФИНАНСОВИ НАЧЕТИ 0600 2 2 2

ДРУГИ ДЕЛА 0800 31 437 1 469 417 361 10 14 2 30 389 52 30

в т.ч. по Закона срещу домашното насилие 0801 26 26 24 7 1 2 14 24 2 2

по Закона за защита срещу дискриминацията 0802 2 1 3 1 1 1 2

по чл.26-ти от Закона за закрила на детето 0803 2 44 46 40 39 1 33 6

по чл.30-ти от Закона за закрила на детето 0804 4 64 68 61 57 1 1 2 55 7
ОБЩО:   / от ш. 0100 до ш. 0800/ 0899 309 948 3 1 1261 885 618 78 60 27 102 734 376 165
ДЕЛА ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН ХАРАКТЕР 0900 14 23 1 38 23 8 1 7 7 9 15 18

     в т.ч. по ЗУТ 0910

Дела по чл.410 и чл. 417 ГПК и Закона за кредитн.и-ии 1000 4 1484 10 1498 1441 1388 53 1441 57 20
ВСИЧКО:    /от ш. 0100 до ш. 1000/ 1099 327 2455 14 1 2797 2349 2014 79 67 27 162 2184 448 203
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СПРАВКА  ІІІ- За времетраенето на размяната на книжата                                                              

СПРАВКА І шифър брой
Брой насрочвания на дела в открито заседание 2100 1005 1м. 2м. 3м Над 3м. 1м. 2м. 3м Над 3м. 1м. 2м. 3м Над 3м.
Брой отлагания на дела в открито заседание 2200 321 691 382 117 66 42 16 26 12 2 18 2 6 2
В т.ч. в І-во по делото заседание и помирително 2210 246

СПРАВКА ІI шифър брой
Несвършени дела  от 1 до 3г. 2300 56
Несвършени дела  от 3 до 5г. 2400 26
Несвършени дела  над  5г. 2500 11
От решените дела /кол.7+8+9/ с необявени решения с 
изтекъл срок над 3 м. 2600

СПРАВКА IV - Извадка от ДРУГИ ДЕЛА - ШИФЪР 0800

Процедура по Регламент 1393/2007г 0806 3
Прицедура по Регламент 1206/2001г. 0807 0
Процедура по Регламент 861/2007г. 0808 0
Процедура по Регламент 2201/2003 0809 0

Съставил:
ТЕМЕНУЖКА ЦВЕТАНОВА
РАДКА МИХАЙЛОВА
ЕЛЕОНОРА СПАСОВА
АННИ ГЕОРГИЕВА

тел: 096 395162 ; 096 395163 град: Монтана Административен ръководител:

Съд.администратор:

Особени правила относно производството по гражд.дела 
при действие на правото на европейския съюз

шифър брой

дата: 27.01.2014

Брой 
дела

За граждански дела по общия ред

Утвърдени от ВСС с Протокол № 3/21.01.09г.

За търговски делаЗа производства по чл.310  от ГПК
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Приложение № 6 - СПРАВКА за върнати  от горна  инстанция  обжалвани Граждански дела – отменени и  изменени 

СЪДИЯ : РУМЯНА МИХАЙЛОВА 
 

ОТМЕНЕНИ ИЗЦЯЛО 
№ по 
ред 

№ на дело характер върнато за ново разглеждане Решени( о-ние) – 
ІІ -ра инстанция ОТМЕНЕНИ ОТЧАСТИ 

1. 70245/12 Чл.108 ЗС Отменено изцяло реш. на МРС ,поради 
нарушение на мат.закон 

Решение-2  

2. 70509/12 Чл.422ГПК 
Отменено изцяло реш. на МРС,поради предст.на 
нови доказателства пред ІІ-ра инст. 

Решение -3а 
 

3. 70363/10 Чл79ЗЗД 
 Решение-4 Отменено реш.на МРС частично 

,поради нарушаване на мат.Закон  в 
останалата част оставено в сила 

4. 70491/11 Чл.233ГПК 
Отменено изцяло реш. на МРС ,поради 
нарушение на мат.закон 

Решение-2  

5. Адм.№33/12
чл. 146 от 
АПК 

Отменено изцяло реш. на МРС ,поради 
нарушение на мат.закон 

Решение-2  

6. 70263/12  
 Решение-5а Отменено част.реш.на МРС ,поради 

представяне на нови д-ва пред ІІ – ра 
инст. в останалата част оставено в сила 

7. 70044/13 Чл.344 КТ 
 Решение-5а Отменено част.реш.на МРС ,поради 

представяне на нови д-ва пред ІІ – ра 
инст. в останалата част оставено в сила 

8. 70363/12 Чл.348 ТЗ 
 Решение-4 Отменено реш.на МРС частично 

,поради нарушаване на мат.Закон  в 
останалата част оставено в сила 

      

9. 70245/12 Чл.108 ЗС Отменено изцяло Опр. на МРС ,поради 
нарушение на мат.закон 

Определение -2  

10. 70480/12 Чл.344 КТ Отменено изцяло Опр. на МРС,поради предст.на 
нови доказателства пред ІІ-ра инст. 

Определение -3а  

11 80005/13 Чл.417ГПК Отменено изцяло Опр. на МРС ,поради 
нарушение на мат.закон 

Определение -2  

12 Адм.№6/13 
чл. 146 от 
АПК. 

Отменено изцяло Опр. на МРС ,поради 
нарушение на мат.закон 

Определение -2  



Доклад за дейността на Районен съд Монтана през 2013 г. 138/160 

ОТМЕНЕНИ ИЗЦЯЛО 
№ по 
ред 

№ на дело характер върнато за ново разглеждане Решени( о-ние) – 
ІІ -ра инстанция ОТМЕНЕНИ ОТЧАСТИ 

13 80778/13 Чл.417ГПК Отменено изцяло Опр. на МРС ,поради 
нарушение на мат.закон 

Определение -2  

14 70358/13 Чл.200 КТ Отменено изцяло Опр. на МРС ,поради 
нарушение на мат.закон 

Определение -2  
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СЪДИЯ : ЦВЕТАН КОЛЕВ 
 

ОТМЕНЕНИ ИЗЦЯЛО 
№ по 
ред 

№ на дело характер върнато за ново разглеждане Решени( о-ние) – 
ІІ -ра инстанция ОТМЕНЕНИ ОТЧАСТИ 

1. 70518/11 Чл.108 ЗС Отменено изцяло реш.на МРС ,поради 
неправилно приложение на мат.Закон 

Решение -2  

2. 70438/11 Чл.49СК 

 

Решение -5а 

Отменено частично реш. на МРС в една 
част, в друга обезсилено поради 
предст.на нови доказателства пред ІІ-ра 
инст. в останалата част оставено в сила 

3. 70031/08 Чл.29СК 
 Решение-4  Обезсилва реш.на МРС частично 

,поради нарушаване на мат.Закон  в 
останалата част оставено в сила 

 
 

 
 

 
 



Доклад за дейността на Районен съд Монтана през 2013 г. 140/160 

СЪДИЯ : ВАЛЯ МЛАДЕНОВА 
 

ОТМЕНЕНИ ИЗЦЯЛО 
№ по 
ред 

№ на дело характер върнато за ново разглеждане Решени( о-ние) – ІІ -ра 
инстанция ОТМЕНЕНИ ОТЧАСТИ 

1. 70234/11 Чл.124 ГПК Отменява  изцяло реш.на МРС поради 
нарушаване на мат.закон 

Решение-2  

2. 70162/13 Чл.274 КЗ 
Отменява изцяло реш.на МРС поради 
нарушаване на мат.закон 

Решение-2 
 

3. 70697/11  Чл.133СК 
Отменено изцяло реш. на МРС,поради 
предст.на нови доказателства пред ІІ-ра 
инст. 

Решение -3а  

4. 70385/12 Чл.327ТЗ 
 Решение -4 Отменено реш.на МРС частично 

,поради нарушаване на мат.Закон  в 
останалата част оставено в сила 

5. 70436/12 Чл.232 ЗЗД 
 Решение -4  Отменено реш.на МРС частично 

,поради нарушаване на мат.Закон  в 
останалата част оставено в сила 

6. 70229/12 Чл.422 ГПК 
 Решение -4 Отменено реш.на МРС частично 

,поради нарушаване на мат.Закон  в 
останалата част оставено в сила 

7. 70225/12 Чл.344 КТ 
 Решение -4 Отменено реш.на МРС частично 

,поради нарушаване на мат.Закон  в 
останалата част оставено в сила 

8. 70121/12 Чл.286 ТЗ 
 Решение -5а Отменено част.реш.на МРС ,поради 

представяне на нови д-ва пред ІІ – ра 
инст. в останалата част оставено в сила 

9. 70551/11 Чл.357 КТ 

Обезсилено изцяло реш. на МРС,поради 
предст.на нови доказателства пред ІІ-ра 
инст. и връща делото за ново разглаждане 
от друг състав на МРС 

Решение -6а  

10. 81837/12 Чл.417ГПК 
Отменява  изцяло Опр.на МРС поради 
нарушаване на мат.закон 

Определение -2  

11. 70560/10 Чл.341 ГПК 
 Определение -4 Отменено опр.на МРС частично ,поради 

нарушаване на мат.Закон  в останалата 
част оставено в сила 
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ОТМЕНЕНИ ИЗЦЯЛО 
№ по 
ред 

№ на дело характер върнато за ново разглеждане Решени( о-ние) – ІІ -ра 
инстанция ОТМЕНЕНИ ОТЧАСТИ 

12. 81758/12 Чл.390 ГПК 
 Определение -4 Отменено опр.на МРС частично ,поради 

нарушаване на мат.Закон  в останалата 
част оставено в сила 

13. 70330/11 Вещен иск 
 Определение -4 Отменено опр.на МРС частично ,поради 

нарушаване на мат.Закон  в останалата 
част оставено в сила 

14. 70322/13 Иск по КТ 
 Определение – 5а Отменено част.опр.на МРС ,поради 

представяне на нови д-ва пред ІІ – ра 
инст. в останалата част оставено в сила 

 



Доклад за дейността на Районен съд Монтана през 2013 г. 142/160 

СЪДИЯ : РУМЕН ПЕТКОВ 
 

ОТМЕНЕНИ ИЗЦЯЛО 
№ по 
ред 

№ на дело характер върнато за ново разглеждане Решени( о-ние) – 
ІІ -ра инстанция ОТМЕНЕНИ ОТЧАСТИ 

1. 70598/11  Вещен иск Отмемено изцяло реш.на МРС поради 
нарушаване на мат.закон 

Решение - 2  

2. 70636/09  Чл.108 ЗС 
Отмемено изцяло реш.на МРС поради 
процесуално нарушуние 

Решение -2 
 

3. Адм.42/12 АПК 
Отмемено изцяло реш.на МРС поради 
процесуално нарушуние 

Решение -2  

4. 70717/11  Чл.108 ЗС 
Отмемено изцяло реш.на МРС поради 
нарушение на процесуалния закон 

Решение -2  

5. 70358/08 Чл.108 ЗС 
Отменено изцяло реш.на МРС ,поради 
неправилно приложение на мат.Закон 

Решение -2  

6. 70561/09 Чл.45ЗЗД 
Отменено изцяло реш.на МРС ,поради 
неправилно приложение на мат.Закон 

Решение -2  

7. Адм.34/11  АПК 
Обезсилено изцяло реш.на МРС ,поради 
неправилно приложение на мат.Закон 

Решение -2  

8. 70395/08 Делба 
Отменено изцяло реш. на МРС,поради предст.на 
нови доказателства пред ІІ-ра инст. 

Решение -3а  

9. 70267/11 Чл.422ГПК 
Отменено изцяло реш. на МРС,поради предст.на 
нови доказателства пред ІІ-ра инст. 

Решение -3а  

10. 70075/11 Чл.124ГПК 
Отменено изцяло реш. на МРС,поради предст.на 
нови доказателства пред ІІ-ра инст. 

Решение -3а  

11. Адм.3/12 АПК 
Отменено изцяло реш. на МРС,поради предст.на 
нови доказателства пред ІІ-ра инст. 

Решение -3а  

12 70442/10 Чл.108 ЗС 
Отменено изцяло реш. на МРС,поради предст.на 
нови доказателства пред ІІ-ра инст. 

Решение -3а  

13 71707/04 делба 
 Решение -4 Отменено частично реш. на МРС 

,поради нарушаване на мат.Закон в 
останалата част оставено в сила 

14 70469/12 Чл.150 СК 
 Решение -4 Отменено частично реш. на МРС 

,поради нарушаване на мат.Закон в 
останалата част оставено в сила 
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ОТМЕНЕНИ ИЗЦЯЛО 
№ по 
ред 

№ на дело характер върнато за ново разглеждане Решени( о-ние) – 
ІІ -ра инстанция ОТМЕНЕНИ ОТЧАСТИ 

15 70044/10 Чл.109 ЗС 
 Решение -4 Отменено частично реш. на МРС 

,поради нарушаване на мат.Закон в 
останалата част оставено в сила 

16 70429/13 ЗЗДН 
 Решение -4 Отменено частично реш. на МРС 

,поради нарушаване на мат.Закон в 
останалата част оставено в сила 

17 70201/12 Чл.49 СК 
 Решение – 5б В обжалваната част реш.на МРС е 

обезилено ,поради постигната спогодба 
одобрена от МОС 

 
18 

80462/07 Чл.309 ГПК(отм) 
 ОПРЕДЕЛЕНИЕ

-2 
Отмемено изцяло Опр.на МРС поради 
процесуално нарушуние 

19 82055/11 Чл.417 ГПК 
Обезсилено Опр.на МРС,въз основа на факт 
установен след постановавяне на обжалвания 
съдебен акт 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
– 3а 
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СЪДИЯ : АНЕЛИЯ ЦЕКОВА 
 

ОТМЕНЕНИ ИЗЦЯЛО 
№ по 
ред 

№ на дело характер върнато за ново разглеждане Решени( о-ние) – 
ІІ -ра инстанция ОТМЕНЕНИ ОТЧАСТИ 

1. 70443/11  делба Отменено изцяло реш. на МРС ,поради 
нарушение на процесулните права 

Решение- 2  

2. 70226/11  Чл.108 ЗС  
Отменено изцяло реш. на МРС ,поради 
нарушение на мат.закон 

Решение - 2 
 

3. 70025/10 Чл.26 ЗЗД 
Отменено изцяло реш. на МРС ,поради 
нарушение на процесулните права 

Решение - 2  

4. 70182/12  Чл.225 КТ 
Отменено изцяло реш. на МРС ,поради 
нарушение на процесулните права 

Решение - 2  

5. 70213/11 Вещен иск 
Обезсилено изцяло реш.на МРС поради 
нарушаване поради нарушение на процесулните 
права 

Решение - 2  

6. 70566/12 Чл.422 ГПК 
Отменено изцяло реш. на МРС ,поради 
нарушение на мат.закон 

Решение - 2  

7. 70576/10 Чл.108 ЗС 
Отменено изцяло реш. на МРС,поради предст.на 
нови доказателства пред ІІ-ра инст. 

Решение – 3а  

8. 70201/12 Чл.109 ЗС 
Отменено изцяло реш. на МРС,поради предст.на 
нови доказателства пред ІІ-ра инст. 

Решение – 3а  

9. 70482/11 Чл.108 ЗС 
Отменено изцяло реш. на МРС,поради предст.на 
нови доказателства пред ІІ-ра инст. 

Решение – 3а  

10. 70403/11  Чл.55 ЗЗД 
Отменено изцяло реш. на МРС,поради предст.на 
нови доказателства пред ІІ-ра инст. 

Решение – 3а  

11. 70992/06 Чл.109 ЗС 
Отменено изцяло реш. на МРС,поради предст.на 
нови доказателства пред ІІ-ра инст. 

Решение - 3а  

12. 70400/12 ЗСПЗЗ 
Отменено изцяло реш. на МРС,поради предст.на 
нови доказателства пред ІІ-ра инст. 

Решение – 3а  

13. 70324/12   Чл.86 ЗЗД 
Отменено изцяло реш. на МРС,поради постигане 
на спогодба пред въззивна инстанция 

Решение  - 3б   

14. 70434/11  Чл.344 КТ 
 Решение – 4  Отменено реш.на МРС частично 

,поради нарушаване на процесуалните 
права  в останалата част оставено в сила 
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ОТМЕНЕНИ ИЗЦЯЛО 
№ по 
ред 

№ на дело характер върнато за ново разглеждане Решени( о-ние) – 
ІІ -ра инстанция ОТМЕНЕНИ ОТЧАСТИ 

15. 70578/12 Чл.422 ГПК 
 Решение - 4 Отменено реш.на МРС частично 

,поради нарушаване на мат.закон  в 
останалата част оставено в сила 

16. 70600/11 Делба  
 Решение - 4 Отменено реш.на МРС частично 

,поради нарушаване на процесуалните 
права  в останалата част оставено в сила 

17. 70453/10 Делба  
 Решение – 4  Отменено реш.на МРС частично 

,поради нарушаване на процесуалните 
права  в останалата част оставено в сила 

18 Адм.36/12  АПК  
 Решение – 5а  Отменено част.реш.на МРС ,поради 

представяне на нови д-ва пред ІІ – ра 
инст. в останалата част оставено в сила 

19 70585/13  Чл.26 ЗЗД 
  Определение -4 Отменено опр. на МРС частично 

,поради нарушаване на мат.закон  в 
останалата част оставено в сила 

20 70154/10 Чл.124 ГПк 
Отменява  изцяло Опр.на МРС поради 
нарушаване на мат.закон 

Определение -2  
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СЪДИЯ : ЕВГЕНИЯ ПЕТКОВА 
 

ОТМЕНЕНИ ИЗЦЯЛО 
№ по 
ред 

№ на дело характер върнато за ново разглеждане Решени( о-ние) – 
ІІ -ра инстанция ОТМЕНЕНИ ОТЧАСТИ 

1. 70639/12 ЗЗДН Отменява изцяло реш. на МРС ,поради 
нарушаване на процес.закон 

Решение -2  

2. 70390/12 Чл.109ЗС 
Обезсилено изцяло реш. на МРС ,поради 
процесуално нарушение 

Решение -2 
 

3. 7023/12 чл.344 КТ 
Отменява изцяло реш. на МРС ,поради 
нарушаване на мат.закон 

Решение -2  

4. 70271/12 Чл.55 ЗЗД 
Отменява изцяло реш. на МРС ,поради 
нарушаване на мат.закон 

Решение -2  

5. 70169/11 Чл124 ГПК 
Отменява изцяло реш. на МРС ,поради 
нарушаване на процес.закон 

Рещение -2  

6. 70543/12 Чл.108 ЗС 
Обезсилено изцяло реш. на МРС и връщаза ново 
разглеждане от друг състав на МРС,поради 
процесуално.нарушение 

Решение -2  

7. 70510/12 Чл.422 ГПК 
Отменява изцяло реш. на МРС ,поради 
нарушаване на мат.закон 

Решение -2  

8. 70394/12 Чл.45 ЗЗД 
 Решение- 4 Обезсилва 1/10 част от Реш.на МРД и 

потвърждава в останалата част ,поради 
процесуално основание 

9. 70690/11 Чл.109 ЗС 
 Решение-4 Отменено частично реш. на МРС 

,поради нарушаване на мат.Закон в 
останалата част оставено в сила 

10. 70666/11 Вещен иск 
Отменява изцяло реш. на МРС ,поради 
нарушаване на мат.закон 

Решение-4 Отменено частично реш. на МРС 
,поради нарушаване на мат.Закон в 
останалата част оставено в сила 

11. 70570/09 Чл.59 ЗЗД 
 Решение-4 Отменено частично реш. на МРС 

,поради нарушаване на мат.Закон в 
останалата част оставено в сила 

12. 1220/05 Чл.26 ЗЗД 

 Решение-6а Обезсилва частично реш. на МРС в 
една част, в друга отменено поради 
предст.на нови доказателства пред ІІ-ра 
инст. в останалата част оставено в сила 
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ОТМЕНЕНИ ИЗЦЯЛО 
№ по 
ред 

№ на дело характер върнато за ново разглеждане Решени( о-ние) – 
ІІ -ра инстанция ОТМЕНЕНИ ОТЧАСТИ 

13. 1219/05 Чл.26 ЗЗД 

 Решение-6а Обезсилва частично реш. на МРС в 
една част, в друга отменено поради 
предст.на нови доказателства пред ІІ-ра 
инст. в останалата част оставено в сила 

14 80396/11 Чл.417 ГПК 
 Определение -4 Отменено частично реш. на МРС 

,поради нарушаване на мат.Закон в 
останалата част оставено в сила 

 
 
 
 
 
 

ИЗГОТВИЛА  СПРАВКАТА: ЕЛЕОНОРА СПАСОВА................................... 
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Приложение № 7 
МОНТАН за 12

а б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Гл. ІІ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА 0200 5 19 19 0 24 20 10 10 7 0 0 16 9 4 21 3 15 2 3 2 2 2 7 1 8
в т.ч. по чл. 159 ал.2,3 и 5 от НК 0201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
трафик на хора - чл.159а-159в 0202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
средна телесна повреда - чл.129 НК 0204 1 3 3 0 4 4 1 3 2 0 0 3 2 0 5 0 4 0 0 0 1 0 3 0 3
противозак.лиш. от свобода чл. 142а НК 0205 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
блудство - чл. 149 и 150 НК /без чл.149,ал.5 НК/ 0206 1 1 1 0 2 2 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
изнасилване - чл. 152 НК /без чл.152,ал.4 НК/ 0207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
склоняване към проституция - чл. 155 0208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
отвличане на лице от женски пол - чл. 156 0209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гл.ІІІ ПРЕСТ. П-В ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ 0300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
в т.ч.п-в интелект.собств.-чл.172а-173 ал.1 НК 0301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ГЛ. ІV П-Я П-В БРАКА, СЕМЕЙСТВ. И МЛАДЕЖТА 0400 4 19 19 0 23 21 17 4 4 0 0 20 2 2 21 0 21 0 0 0 0 4 14 3 4
Гл. V ПРЕСТЪПЛЕНИЯ П-В СОБСТВЕНОСТТА 0500 27 137 137 2 164 147 88 59 56 0 2 123 26 17 222 3 214 22 146 70 6 8 45 9 89
в т.ч. кражба - чл. 194-197 НК /без чл.196а НК/ 0501 18 107 107 2 125 114 66 48 47 0 2 97 18 11 179 3 175 21 124 57 6 4 33 8 77
грабеж - чл. 198 и чл. 200 НК 0505 1 2 2 0 3 3 2 1 1 0 0 2 2 0 6 0 6 0 4 0 0 0 2 0 2
присвояване - чл. 201-208 НК /без чл.203 и чл.206,ал4/ 0506 4 6 6 0 10 8 6 2 2 0 0 7 4 2 10 0 10 0 6 4 0 2 1 1 3
измама - чл. 209-211 НК 0507 1 11 11 0 12 11 6 5 4 0 0 9 2 1 15 0 13 1 7 5 0 1 4 0 5
документна измама - чл. 212/без чл.212,ал5/, 212а, 212б НК 0511 2 5 5 0 7 5 4 1 0 0 0 2 0 2 6 0 4 0 3 3 0 1 0 0 0
застрахователна измама - чл. 213 НК 0512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
изнудв./рекет/ чл. 213а/1,2/, 214/1/ и 214а НК 0514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гл. VІ ПРЕСТЪПЛ. ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО 0600 9 43 43 0 52 49 13 36 34 0 0 42 9 3 56 4 50 0 21 19 0 14 15 0 36
п-я в отделни стоп.отрасли - чл. 228 до чл. 240 НК 0604 7 39 39 0 46 44 12 32 30 0 0 38 8 2 51 4 45 0 20 18 0 11 14 0 32
п-я п/в индустр. собств.чл. 227 и 227а НК 0606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гл. VІІ П-Я П-В ФИН., ДАН. И ОСИГ.СИСТЕМИ 0700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ГЛ. VІІІ П-Я ПРОТИВ Д-ТА НА Д.ОРГ. И ОБЩ. О-ИИ 0800 3 3 3 0 6 6 3 3 3 0 0 4 1 0 8 0 8 0 3 2 0 2 3 0 3
в т.ч. незак. премин. на границата чл. 279 НК 0802 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 3 0 3 2 0 0 0 0 0
прев. през. границата лица и групи чл.280 НК 0803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гл.ІХ  ДОКУМЕНТНИ  ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 0900 5 11 11 0 16 16 7 9 8 0 0 13 5 0 22 0 21 0 5 5 0 6 10 0 13
Гл. Х П-Я ПРОТИВ РЕДА И ОБЩ. СПОКОЙСТВИЕ 1000 1 5 5 0 6 5 3 2 2 0 0 4 0 1 8 3 5 0 1 0 0 2 1 1 2
хулиганство - чл. 325 НК 1005 0 4 4 0 4 3 2 1 1 0 0 3 0 1 6 3 88 0 1 0 0 2 0 0 1
Гл. ХІ ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 1100 8 120 120 38 128 117 23 94 91 1 37 113 3 11 117 1 113 1 39 35 0 12 62 0 91
в транспорта-чл. 343 ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК 1103 3 8 8 0 11 10 5 5 3 0 0 9 2 1 10 0 8 0 3 3 0 4 1 0 3
отнемане на МПС - чл. 346 НК 1106 1 5 5 1 6 4 3 1 1 0 1 3 1 2 4 1 3 1 2 1 0 0 1 0 1
отглежд растения и престъпл. свързани с наркот. в-ва    чл. 
354, 354а ал.5, 354в ал.1НК 1107 2 14 14 0 16 14 6 8 8 0 0 13 0 2 14 0 14 0 10 10 0 4 0 0 8
Гл. ХІІ П-Я ПРОТИВ ОТБР.С-Т НА РЕПУБЛ. 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гл. ХІІІ  ВОЕННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 1250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гл. ХІV П-Я ПРОТИВ МИРА И ЧОВЕЧЕСТВОТО 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ВСИЧКО НОХД от ш.0200 до ш.1300 1399 62 357 357 40 419 381 164 217 205 1 39 335 55 38 475 14 447 25 218 133 8 50 157 14 246
НЧХД 1400 8 28 28 0 36 29 9 20 0 0 0 19 7 7 34 2 6 0 0 0 0 4 2 1 0
чл. 78 а НК 1410 7 32 32 0 39 34 34 0 0 0 0 33 0 5 37 0 37 0 x x x 33 x 4 0
ЗБППМН 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x 0 0
Давност и амнистии - чл.80-84 от НК 1440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x x x x x x 0
Реабилитации чл. 85-88а от НК 1450 0 7 7 0 7 6 3 3 0 0 0 6 0 1 x x x x x x x x x x 0
Принудителни мед.мерки от ЗЗ и чл. 89 от НК 1460 1 21 21 0 22 22 15 7 0 0 0 22 1 0 x x x x x x x x x x 0
Комулации - чл. 23, 25 и 27 НК 1470 2 58 58 0 60 55 52 3 0 0 0 55 0 5 x x x x x x x x x x 0
НЧД от досъдебното производство 1480 1 251 251 0 252 250 241 9 0 0 0 250 32 2 x x x x x x x x x x 0
Други престъпления 1490 0 18 18 0 18 18 13 5 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

месеца на 2013    г.
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СПРАВКА ІI
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а б 1 2 3 4 5 6 7 8 9
АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА - ОБЩО 2000 93 485 578 527 217 83 199 28 51
в т.ч. до ЗГ и ЗЛОД 2001 8 22 30 29 6 7 14 2 1
по ЗА, ЗДДС и ДОПК 2002 2 14 16 14 10 0 4 0 2
по ЗД по пътищата 2003 37 236 273 253 100 50 89 14 20
по ЗУТ 2004 1 8 9 7 1 0 6 0 2
по Закона за стандартизация 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0
по Закона за митниците 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0
по Закона за конкуренцията 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0
по Закона за опазване на селскостоп.имущество и ЗОЗЗ 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0
по Закона за опазване на околната среда /ЗОВВПЗ/ 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
по Закона за авторското право 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0
по Закона за мерките срещу изпиране на пари 2012 0 1 1 0 0 0 0 0 1
по Закона за защита на потребителите /ЗЗП/ 2013 1 2 3 3 2 1 0 0 0
по Закона за местните данъци и такси   /ЗМДТ/ 2014 1 1 2 2 0 0 2 0 0
По УБДХ 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0
По Закона за защита срещу дискриминацията 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0

СПРАВКА ІII
Шифъ
р Брой

а б в
Брой насрочвания на дела – ОХ + ЧХ 3100 690
                       В т.ч. от общ характер 3110 616
Брой отлагания на дела ОХ + ЧХ 3200 291
                       В т.ч. от общ характер 3210 242
Изпратени дела за доразсл.от съдия-докладчик 3300 4
Изпр.за доразсл.в открито заседание 3320 2
От влезли в сила решени,брой  дела, изпратени за 
доразследване 3350 0
Комулации 3600 28
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СПРАВКА ІV
Шифъ
р Брой

а б в
От несвършените дела /кол.14/ с изтекъл срок от първото
образуване на делото  38

Утвърдени от ВСС с Протокол № 3/21.01.09г.

А/ до  3 месеца 4100 33
Б/ от три до шест месеца 4200 2
В/ от 6 месеца  до 1 година 4300 2
Г/ над една година 4400 1 Съставил: Съд. администратор:
От решените дела /кол. 7/ с ненаписани мотиви към 
присъдата  с изтекъл  15-дневен срок 4500 0 НИКОЛИНКА АЛЕКСАНДРОВА

ГИНКА МИТОВА Административен  ръководител:
СПРАВКА V ИВАНКА РАНГЕЛОВА

Шифъ
р Брой ВЕЛИКА ЦВЕТКОВА

а б в
Издадени свидетелства за съдимост 3000 6616
Издадени справки за съдимост 3100 5294

СПРАВКА VI
СВЪРШЕНИ ДЕЛА Брой Телефон: 
Гл.ХІV НПК  Бързи производства 38
Гл.XXV НПК Незабавни производства 2 27.01.2014
Гл.XXVI НПК Свършени производства по искане на 
обвиняемия 0
Гл.XXVII НПК Съкратени производства 91

Дата:

096 395153; 096 395157
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Приложение № 8 - СПРАВКА за върнати  от горна  инстанция  обжалвани Наказателни дела – отменени и  изменени 

СЪДИЯ : КРАСИМИР СЕМОВ 
 

№по ред   ВИД И № НА ДЕЛО   ОБЖАЛВАНИ ПРЕД  РЕЗУЛТАТ    ПРИЧИНИ  
1 НДОХ 30 451/2011 ВКС Изменено 3а Изменена присъда в частта  на приложение на чл.25 НК чрез отмяна на  

пробационната мярка  по чл. 42 ал.2 т.4 от НК. 
2 АНД 40392/2012 АС - МОНТАНА Отменено 2г Отменено от АС –Монтана  поради неправилно приложение на чл.140 

,ал.1, респек. чл. 175 ,ал.1 т.1 от ЗДвП .Особено мнение  на член на 
състава на АС –Монтана  посочвайки , че решението на въз. съд е 
правилно. 

3 ЧНД № 50 236/12 ОС МОНТАНА Отменено 2 г МОС изпраща делото по компетентност на ОП Монтана. 
4 АНД №40552/2012 АС Монтана Отменено 2 г Отменено от  АС Монтана поради  неправилно  приложение на чл. 140 

, ал.1 , респ. Чл.175 ,ал.1 т.1 ЗДвП. Особено мнение на съдия – 
докладчика  в АС Монтана , посочвайки , че решението  на въз. съд е 
правилно . 

5 ЧНД 50065/2013 ОС-Монтана  Изменено 3а Изменено  определение по реда  на чл.64 и сл. НПК , без да е уважено 
искането  на РП –Монтана  за вземане на мярка “ задържане под 
стража “  

6 ЧНД 50013/2013 ОС МОНТАНА  Отменено 2в ДП е върнато на  РП –Монтана за доразследване 
7. АНД 40450/12 АС-Монтана  Отменено 2г  Неправилно приложение на чл.140, ал.1 респек. чл. 175 ,ал.1 т.1 от 

ЗДвП. 
8 АНД №40017/2013 АС-Монтана  Отменено 2г Неправилно приложение на  чл.21 ,ал.1 респ. Чл.112от ЗДвП 
9. АНД 40093/2013г. АС –Монтана  Изменено 3а Отменено в частта на приспадане на изтърпяната част  от наказанието 

лишаване от право да  управлява МПС 
10. АНД 40687/2012 АС –Монтана  Отменено 2 г Настъпила давност пред  касационната инстанция  

съгласно чл. 80 , ал.1 т.5 от НК . Особено мнение  на член на състава на 
АС –Монтана 

11. АНД 40046/2013 АС- Монтана  Отменено 2г Неправилно приложение  на чл. 28 от ЗАНН 
12 АНД 40196/2013  АС Монтана Отменено 2г Неправилно приложение  на чл. 28 от ЗАНН 
13 НОХД 30140/2013 ОС - Монтана изменено 3а Изменени наказанията като размер на двамата подсъдими от 8 месеца  

на една година чрез запазване на приложението на чл.66 НК. 
14 АНД 40287/2013 АС Монтана Отменено 2г Според състав на АС Монтана налице са доказателства уличаващи като 

автор на нарушението по ЗДвП жалбоподателя по делото. 
15 АНД 40386/2013 АС Монтана Отменено 2г Според състав на АС Монтана правилно е бил определен субекта на 

нарушението в лицето на жалбоподателката като физическо лице. 
16 АНД 40271/2013 АС Монтана Отменено 2г Според състав на АС Монтана доказано е нарушението  и не следва да 

се прилага чл.28 от ЗАНН. 
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№по ред   ВИД И № НА ДЕЛО   ОБЖАЛВАНИ ПРЕД  РЕЗУЛТАТ    ПРИЧИНИ  
17 АНД 40295/2013  АС Монтана Отменено 2г Неправилно приложение на чл.28 от ЗАНН според състав на АС 

Монтана. 
18 АНД 40332/2013 АС Монтана Отменено 2г Според състав на АС Монтана нарушението по чл.139 ал.5 от ЗДвП е 

доказано в лицето на жалбоподателя по делото. 
19 АНД 40358/2013 АС Монтана Отменено 2б Административен съд Монтана с Рeшение от 03.12.2013г.  по КАНД № 

689/2013г. ОБЕЗСИЛВА  определение от 09.09.2013г. по АНД № 
40358/2013г. на Районен съд Монтана като недопустимо. ОБЕЗСИЛВА 
решение от 14.10.2013г. по АНД № 40 358/2013г. на Районен съд 
Монтана като недопустимо. Делото е докладвано на председателя на 
Ас Монтана за образуване на дело по частна жалба против 
определение от 28.08.2013. С ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 756/12.12.2013г. по 
КАНД 729/2013г. ОТМЕНЯ определение на Районен съд Монтана по 
АНД № 40  358/2013г. за прекратяване на производството по делото. 
ВРЪЩА делото на Районен съд Монтана за ново разглеждане от друг 
състав, предвид постановеното решение по КАНД № 689/2013г. на 
Административен съд Монтана.   

20 АНД 40397/2013 АС Монтана Отменено 2г Според състав на АС Монтана правилно е приложен ЗАДС и не е 
налице нарушение на ЗАДС и не е налице нарушение на закона в т.ч. 
не е налице и чл.28 от ЗАНН. 

21 ЧНД 50309/2013 ОС - МОНТАНА Отменено 2в В производство по чл.243, ал.3 и сл. НПК, състав на МОС е приел, че 
прокурора следва да извърши допълнително разследване. 

22 АНД 40278/2013 АС МОНТАНА Отменено 2г Обезсилено решение, тъй като състав на АС Монтана приема, че 
жалбата против НП е била подадена след изтичане на 7 дневния срок.  
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СЪДИЯ : ПЕТЯ ТОПАЛОВА 
 

№ по 
ред 

 ВИД И № НА ДЕЛО ОБЖАЛВАНИ ПРЕД РЕЗУЛТАТ   ПРИЧИНИ  

1. НДОХ 30352/2012г. ОС–МОНТАНА изменено 3а  Изменена присъда в частта  на продължавано престъпление  по чл.26 , ал.1 от НК. 
2. ЧНД 50194/2013 ОС-МОНТАНА отменено 2г Нарушение на материалния закон 
3. АНД 40129/2013 АС-МОНТАНА отменено 2г Нарушение на материалния закон 
4. АНД 40128/2013 АС-МОНТАНА отменено 2г Нарушение на материалния закон 
5. АНД 40 363/2012 АС-МОНТАНА отменено 2г Нарушение на материалния закон  
6. АНД 40 372/2012 АС–МОНТАНА отменено 2а Нарушение на материалния закон  
7. АНД 40 532/2012 АС–МОНТАНА отменено 2а Нарушение на материалния закон  
8. АНД 40563:2012 АС-МОНТАНА отменено 2г Нарушение на материалния закон  
9. АНД 40 633/2012 АС-МОНТАНА отменено 2г Нарушение на материалния закон  
10. ЧНД 50241/2012 ОС-МОНТАНА отменено 2г Нарушение на материалния закон  
11. АНД 40 667/2012 АС-МОНТАНА отменено 2г Нарушение на материалния закон  
12 АНД 40301/2013 АС-МОНТАНА отменено 2г. Отменено и върнато за  продължаване на съдопроизводствените действия 
13 АНД 40 197/2013 АС–МОНТАНА отменено 2г Нарушение на материалния закон  
14 АНД 40021/2013 АС-МОНТАНА отменено 2г Нарушение на материалния закон  
15 АНД 40 179/2013 АС-МОНТАНА отменено 2г Нарушение на материалния закон  
16 АНД 40 246/2013 АС-МОНТАНА отменено2 г Нарушение на материалния закон  
17 ОХ 30194/2013 ОС–МОНТАНА изменено 3а Намален размер на глобата и  лишаването от правоуправление 
18.  АНД 40 390/2013 АС–МОНТАНА отменено 2г Нарушение на материалния закон  
19.  НДОХ30 274/2013 ОС-МОНТАНА отменено 2б Върнато з продължаване на  съдопроизводствените действия  
20 НДОХ 30064/2013 ОС–МОНТАНА отменено 2в Върнато от ОС  на РП-Монтана 
21. НДОХ 30095/2012 ВКС отменено 2б Върнато  от ВКС  за разглеждане от стадия на   съдебното заседание 
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СЪДИЯ : ДИМИТРИНА НИКОЛОВА 
 

№по ред  ВИД И № НА ДЕЛО  ОБЖАЛВАНИ ПРЕД   РЕЗУЛТАТ    ПРИЧИНИ  

1. АНД 40499/2012 АС МОНТАНА Отменено 2г Нарушен е материалния закон 
2. АНД №40 596/2012 АС МОНТАНА Отменено 2г Нарушен е материалния закон 
3. АНД №40 668/2012г. АС МОНТАНА  Отменено 2г Нарушен е материалния закон 

4. НДОХ 30223/12 ОС МОНТАНА  Изменено3а  Изменява присъдата , като преквалифицира  деянието и налага адм. 
наказание  по чл.78а от НК . 

5. АНД 40 198/2013 АС – МОНТАНА  Отменено 2 г Нарушен е материалния закон 
6. НДОХ 30 180/2013 ОС-МОНТАНА Отменено 2 б Върнато за продължаване на съдопроизводствените действия 

7. АНД 40 258/2013 АС МОНТАНА  Отменено 2 б Върнато за продължаване на съдопроизводствените действия 

8. АНД 40 243/2013 АС-МОНТАНА  Отменено 2 г Нарушен е материалния закон 

 
 
 

 
 

 
 



Доклад за дейността на Районен съд Монтана през 2013 г. 155/160 

СЪДИЯ : НАТАША  НИКОЛОВА 
 
№p
по 
ред 

 ВИД И № НА ДЕЛО  ОБЖАЛВАНИ ПРЕД   РЕЗУЛТАТ    ПРИЧИНИ  

     
1. АНД  № 40541/2012 г Административен съд Монтана отменено  индекс 2 г неправилно приложение на материалния закон 
2 НОХ  №   30407/2010 г. Окръжен съд Монтана изменено индекс  3 а  изменено в една част , потвърдено друга 
3. АНД  №  40 345/2012 г. Административен съд  Монтана  отменено  индекс 2 г нарушение на материалния закон 
4 НЧХД № 50 099/2011 г. Окръжен съд Монтана  отменено индекс  2б допуснати съществени процесуални нарушения. 
5. АНД  № 40 449/2012 г. Административен съд Монтана  отменено индекс 2 г влязло в сила решение на съда  с което е потвърдено н.п. за 

същото нарушение,според касационната инстанция . 
Другото решение на съда е влязло в сила след 
постановяването на решението по настоящето дело АНД № 
40 449/2012 г.  

6. АНД  № 40 585/2012 г. Административен съд  Монтана  изменено индекс 3а  изменено в една част,  потвърдено в друга. 
7. АНД  №  40 489/2012 г Административен съд Монтана отменено индекс  2 г нарушен материалния закон  
 НОХД  №  30123/2012 г. Окръжен съд Монтана  изменено индекс  3 а изменено в наказателната част, приложен чл. 66 от НК  
8 АНД  №  40160/2013 г Административен съд Монтана изменено  индекс  2 б нарушен материалния закон 
9. АНД  №  40434/2012 Административен съд Монтана  изменено индекс  3 а  нарушен материалния  закон 
10. АНД № 40041/2013 г Административен съд  Видин отменено  индекс  2 г нарушен материалния закон 
11. АНД № 40130/2013 г. Административен съд  Монтана  отменено  индекс  2 г нарушение на материалния закон 
12. НОХД № 30079/2013 г. Окръжен съд Монтана  изменено индекс  3 а нарушен материалния закон 
13. .АНД № 40 172/2013 г. Административен съд Монтана  отменено  индекс  2 г неправилно приложен чл. 28 от ЗАН  

 
 

 



Доклад за дейността на Районен съд Монтана през 2013 г. 156/160 

СЪДИЯ : ЗОЯ ХРИСТОВА 
 
№ 
по 
ред 

ВИД И № НА ДЕЛО ОБЖАЛВАНИ ПРЕД РЕЗУЛТАТ ПРИЧИНИ 

1. АНД   №  40505/2012 Административен съд   Монтана  отменено индекс   2 г нарушение на процесуалния закон 
2. НОХ   № 30 248/2012 г Окръжен съд  Монтана  изменено индекс   3 а нарушен  наказателния закон  
3. АНД  № 40 567/2012 г Административен съд  Монтана  отменено индекс  2 г нарушен материалния закон 
4. АНД  № 40562/2012 г. Административен съд Монтана  изменено  индекс 3а изменено в наказателната част  
5. НОХД № 30 377/2012 г. Окръжен съд Монтана изменено индекс  3б изменена присъдата в гражданската част, намален размер на 

обезщетението 
6 НОХД  № 30301/2012 г. Окръжен съд Монтана   изменено индекс  3 а  Нарушен материалния закон 
7 НОХД  № 30030/2013  определение -Окръжен съд Монтана  отменено индекс  2 г  нарушен материалния  закон отменено определение за мярка за 

неотклонение “задържане под стража “ 
8 АНД    № 40094/2013 г Административен съд Монтана   отменено индекс  2 б нарушен процесуалния закон. 
9 АНД    № 40485/2012 г. Административен съд Монтана  отменено  индекс  2 г нарушен материалния закон. 
10. АНД    № 40 601/2012 г Административен съд Монтана  отменено индекс  2 г нарушен материалния закон 
11 АНД    № 40088/2013 г Административен съд Монтана   отменено  индекс  2 г нарушение на процесуалния закон 
12 АНД    № 40183/2013 г Административен съд Монтана   отменено индекс  2 г нарушен материалния закон 
13 АНД    № 40 199/2013 г Административен съд Монтана   отменено индекс  2б нарушен материалния закон 
14 НОХД  № 30 297/2012 г. Окръжен съд Монтана   отменено индекс  2 г нарушен материалния закон 
15. НОХД  № 30108/2013 г Окръжен съд Монтана   отменено  индекс 2в  върнато на РП Монтана за ново разглеждане от прокурора 
16 АНД  №  40702/2012 г. Административен съд Монтана  отменено  индекс  2 г нарушен процесуалния закон  

 
 

 
 



Доклад за дейността на Районен съд Монтана през 2013 г. 157/160 

СЪДИЯ : РУМЯНА  МИХАЙЛОВА 
 

№ по 
ред 

 ВИД И № НА ДЕЛО  ОБЖАЛВАНИ ПРЕД   РЕЗУЛТАТ    ПРИЧИНИ  

1. АНД  № 40180/2012 г Административен съд  Отменено инд 2 г Нарушен материалния закон 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗГОТВИЛИ  СПРАВКАТА :  1. ИВАНКА РАНГЕЛОВА................................... 
 
 
 

 
 
     2. ВЕЛИКА ЦВЕТКОВА  .......................................... 
 
 
 
 
 
 
     3. EЛЕНКА СИМЕОНОВА .......................................... 
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Приложение № 9 

ДСИ - ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА
Районен съд Код 1303
Окръжен съд Код 1300

2
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ОБЩО /шифър.1000 = 1100 + 1200 + 
1300 + 1400 + 1500/

1000 1 835 467 2 302 184 195 14 1 909 23 31 6 5 98 16 4 10 130 9 583

І. В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА /ш. 1100 
= 1110+1120/

1100 70 56 126 11 2 113 3 2 4 1 1 894 840

в т.ч. а/ публични държавни 
вземания

1110 7 7 7 68 56

б/частни държавни вземания 1120 70 49 119 11 2 106 3 2 4 1 1 826 784
ІІ. В ПОЛЗА НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 
И ТЪРГОВЦИ / ш.1200 = 
шифър.1210+1220+1230/

1200 928 257 1 185 56 126 7 996 12 20 1 2 50 3 5 324 5 059

в т.ч. а/ в полза на банки 1210 438 126 564 24 14 7 519 9 12 1 37 3 197 3 056
б/ в полза на търговци 1220 5 4 9 9 48 46
в/ в полза на други ЮЛ 1230 485 127 612 32 112 468 3 8 1 1 13 3 2 079 1 957
ІІІ. В ПОЛЗА НА ГРАЖДАНИ /ш.1300 = 
ш.1310+1320+1330/

1300 679 139 818 116 57 5 640 8 9 5 3 44 12 3 3 625 3 410

в т.ч. а/ за издръжки 1310 299 37 336 43 6 2 285 1 1 15 6 2 1 486 1 370
б/ по трудови спорове 1320 90 11 101 12 12 77 2 232 218
в/ предаване на дете 1330 11 1 12 2 10 9 8
г/ други 1340 279 90 369 61 37 3 268 7 9 5 2 27 6 1 1 898 1 814
ІV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ЧУЖДЕСТРАННИ РЕШЕНИЯ

1400

V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИ МЕРКИ

1500 158 15 173 1 10 2 160 287 274

ВИДОВЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА

Монтана  
Монтана

Период

1 - от (01.01-30.06)
2 - от (01.01-31.12)
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Година 2013

Движение на делата - кол. 3 = кол. 4 + кол. 5 + кол. 6 + кол. 7\
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ДСИ - Суми по изпълнителни дела
Районен съд Код 1303
Окръжен съд Код 1300

2

ОБЩО /шифър.1000 = 1100 + 1200 + 
1300 + 1400 + 1500/

1000 13 946 234 6 080 355 20 026 589 361 563 48 491 4 880 10 552 34 796 262 844 33 189 5 355 244 14 408 501

І. В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА /ш. 1100 = 
1110+1120/

1100 937 018 482 324 1 419 342 41 875 4 148 234 150 8 181 29 162 111 327 932 1 062 248

в т.ч. а/ публични държавни вземания 1110 7 293 7 293 7 293

б/частни държавни вземания 1120 937 018 475 031 1 412 049 41 875 4 148 234 150 8 181 29 162 111 327 932 1 054 955
ІІ. В ПОЛЗА НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И 
ТЪРГОВЦИ / ш.1200 = 
шифър.1210+1220+1230/

1200 11 007 388 5 292 522 16 299 910 130 406 18 398 2 274 3 192 5 576 100 966 1 303 4 792 565 11 406 379

в т.ч. а/ в полза на банки 1210 7 795 386 4 799 116 12 594 502 78 126 9 488 325 2 767 3 145 62 401 4 486 960 8 045 141
б/ в полза на търговци 1220 11 596 8 178 19 774 19 774
в/ в полза на други ЮЛ 1230 3 200 406 485 228 3 685 634 52 280 8 910 1 949 425 2 431 38 565 1 303 305 605 3 341 464
ІІІ. В ПОЛЗА НА ГРАЖДАНИ /ш.1300 = 
ш.1310+1320+1330+1340/

1300 2 001 828 305 509 2 307 337 189 282 25 945 2 372 7 210 21 039 132 716 31 775 234 747 1 939 874

в т.ч. а/ за издръжки 1310 33 624 4 425 38 049 6 707 3 524 316 100 2 767 483 34 799
б/ по трудови спорове 1320 277 916 26 869 304 785 41 457 2 218 174 1 670 4 669 32 726 22 621 22 133 249 926
в/ предаване на дете 1330
г/ други 1340 1 690 288 274 215 1 964 503 141 118 20 203 1 882 5 440 16 370 97 223 9 154 212 131 1 655 149
ІV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ 
РЕШЕНИЯ

1400

V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИ МЕРКИ

1500

2 12
Дата:  13.01.2014 Г.
Град:  МОНТАНА 01.12.06г.

Монтана  
Монтана

Период

1 - от (01.01-30.06)
2 - от (01.01-31.12)

Година 2013
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БРОЙ СЪДИИ ПО ЩАТ ОТРАБОТЕНИ ЧОВЕКОМЕСЕЦИ

Председател:  КРАСИМИР СЕМОВ
Адм. секретар:  ГАЛИНА-МАРИЯ ИВАНОВАСъставил:  МАРИЯ П. КАМЕНОВА и БОЯНА П. ПЕШОВА

Тел.:  096/395 165
 



Приложение № 10 

Районен съд 1303
Окръжен съд 1300

2

ВИД
ОБЩ 
БРОЙ

ТАКСИ
УДОСТОВЕРЕН 

МАТЕРИАЛЕН ИНТЕРЕС
ОТКАЗИ

ОБЖАЛВА
НИ 

ОТКАЗИ

ПОТВЪРД
ЕНИ 

ОТКАЗИ

ПРОДАЖБИ 2999 59654 30867510 7 1

ДАРЕНИЯ 394 2

ЗАМЕНИ 124 1718 811844

НАЕМИ 237 6

АРЕНДИ 2241 42 4 4

ЗАКОННИ ИПОТЕКИ 42 38102 35672896

ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ 149 2 1

ЗАЛИЧАВАНЕ НА ИПОТЕКИ 56 5 2 1

ВЪЗБРАНИ ЗА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА БЪДЕЩ 
ИСК

11

в т.ч. възбрани по чл. 12, ал.3 от Закона за 
мерките срещу изпиране на пари
в т.ч. възбрани по чл. 22, ал.2 от Закона за 
отнемане в полза на държавата на имущество, 
придобито от престъпна дейност

ВЪЗБРАНИ НА ДСИ 67 2

ВЪЗБРАНИ НА ЧСИ 242 5

ВЪЗБРАНИ ОТ АДВ/ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ 28 3

ОБЩИ ВЪЗБРАНИ 4

ПОСТАНОВЛЕНИЯ НА ДСИ 9

ПОСТАНОВЛЕНИЯ НА ЧСИ 19 1

ПОСТАНОВЛЕНИЯ НА АДВ/ПУБЛИЧЕН 
ИЗПЪЛНИТЕЛ

3

ИСКОВИ МОЛБИ 67 11 1 1

ДЕЛБИ 168 2

ОБЯВЕНИ ЗАВЕЩАНИЯ 14

ОТКАЗИ ОТ ВЕЩНИ ПРАВА 9

КОНСТАТИВНИ НОТАРИАЛНИ АКТОВЕ 400

ВЛЕЗЛИ В СИЛА РЕШЕНИЯ НА ПОЗЕМЛЕНИ 
КОМИСИИ

13 2

ОБСТОЯТЕЛСТВЕНИ ПРОВЕРКИ 193

АДС 26

АОС 1051
ВЛЕЗЛИ В СИЛА СЪДЕБНИ ПРИСЪДИ, С КОИТО СЕ 
КОНФИСКУВА НЕДВИЖИМ ИМОТ

1

АПОРТ НА НЕДВ.ИМОТ В ТД ИЛИ 
КООПЕРАЦИЯ

3

ДОГОВОРИ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА 
ПРЕДПРИЯТИЕ

4

ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ 7

СУПЕРФИЦИЯ 24 1

СЕРВИТУТ 29 3

ДРУГИ ВПИСВАНИЯ 862 79752 22520403 4 2

ОБЩО 9 496 179 226 89 872 653 98 11 6

съдии 2 служители 3
БРОЙ ТАКСИ

ПИСМЕНИ СПРАВКИ/УДОСТОВЕРЕНИЯ 1427 28003

УСТНИ СПРАВКИ 760 3113

СПРАВКИ ПО МОЛБА НА ДЪРЖАВЕН ОРГАН 356

ПРЕПИСИ 2296 7842

ОТБЕЛЯЗВАНИЯ
ЗАЛИЧАВАНИЯ 249

НОТАРИАЛНИ ЗАВЕРКИ НА ДОГОВОРИ, 
ПЪЛНОМОЩНИ И ДР.
ИЗПОВЯДАНИ СДЕЛКИ

ЗА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯ, ИЗВЪРШВАЩИ НОТАРИАЛНИ ДЕЙСТВИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 80, АЛ.1, Т.3 ОТ ЗСВ ЗА ОБРАЗУВАНЕ, ДВИЖЕНИЕ И
ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРЕПИСКИТЕ И ДЕЛАТА НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯ КЪМ РАЙОНЕН СЪД

1 - от (01.01 - 30.06)
2 - от (01.01 - 31.12)

Монтана  
Монтана

Период

Код районен съд
Код окръжен съд

Година 2013
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