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І.ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В СЪДА : 

UОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА ЩАТА, ДВИЖЕНИЕ НА КАДРИТЕ, 
СЛУЖИТЕЛИТЕ В ПОМОЩНИТЕ ЗВЕНА И 
КАНЦЕЛАРИИТЕ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ЩАТА 
 

Изминалата 2007г.  отново се очерта като    динамична 
година в работата на Районен съд - гр. Монтана. През отчетната 
година съдът  работи в  състав от единадесет  районни съдии, в това 
число –председател и двама заместници на административния 
ръководител. Няма незаети щатни бройки. 

 Работата в Районния съд като организация и структура е 
съобразена с броя на съдиите, които са разпределени в 6 наказателни 
и 5 граждански състава. Както в гражданските, така и в 
наказателните състави се ползва системата за автоматично 
разпределение на делата, при което разпределение се създава 
възможност за равномерна натовареност на всеки съдия. 

Съдиите в Районен съд-Монтана са добре теоретично 
подготвени и с богат практически опит. Редовно се провеждаха 
семинари на общото събрание на съдиите, на които се обобщаваше 
съдебната практика по прилагане на влезли в сила нормативни 
актове през отчетната година.  
             Трайно се утвърди практиката ежеседмично да се провеждат 
семинари, по отделно в гражданската и наказателна колегии, на 
които се довеждаше до знание на колегите практиката по отделни 
казуси на ВКС респ.ОС-Монтана. Част от съдиите участваха в 
семинари, организирани от Националния институт по правосъдие, 
Министерството на правосъдието и по линия на програма ФАР. 

           Към 31.12.2007г. в Районен съд-Монтана работят на щат 
30 броя служители.  Същите са структурирани съобразно 
Правилника за съдебната администрация в районните, окръжните, 
административните, военни и апелативни съдилища/влязъл в сила 
29.11.2004г./. Преобладаващата част от съдебните служители са 
квалифицирани и с дълъг стаж на заеманата длъжност, което им дава 
възможност за бързо и ефикасно изпълнение на служебните 
задължения. Всички притежават компютърна грамотност. През 
отчетната година почти всички от тях участваха в обучения, 
организирани със съдействието на Национален институт на 
правосъдието и фирма “Планет” по програма ФАР. След проведени 
конкурси за длъжности, освободени от служители поради 
навършване на пенсионна възраст или по други причини, се 
назначиха служители с висше образование. В края на отчетния 
период могат да се отчетат добрите постижения в работата на всички 

 2



служители. В момента остава незаета щатната бройка за длъжността 
„съдебен администратор”. 

Създаването на централна система в Бюрата за съдимост при 
районните съдилища към Министерството на правосъдието,  налага 
информацията за осъдените лица да бъде въведена в единна система, 
което обстоятелство чувствително увеличава обема на работа в Бюро 
„съдимост” при РС-Монтана. От друга страна справките за съдимост 
след влизането на страната в ЕС от 1.01.2007г., също са увеличени 
чувствително, тъй като група БДС при областна 
дирекция”Полиция”-Монтана вече изисква справки за съдимост не 
само при издаване на задграничен паспорт, но и при издаване на 
лична карта. Всичко това води до драстично увеличаване обема на 
работа в Бюрото за съдимост, което налага необходимостта от 
промяна на щата с втора бройка служител. От администрацията на 
ВСС отказаха да внесат за разглеждане от ВСС предложението на 
съда за втора щатна бройка с мотив,  че има незаета щатна бройка за 
длъжността “съдебен администратор”.  През настоящата година ще 
подновим искането си за нова щатна бройка, като се мотивираме с 
обема на свършената работа през отчетния период. 

 През месец Март на 2008г. ще бъде осъществена съвместна 
инициатива на Районен съд Монтана и Регионален инспекторат по 
образованието - Монтана под патронажа на Областен управител на 
Област Монтана –„Месец на отворени врати на Районен съд-Монтана 
за учениците от област Монтана”- стратегия „Съдът – по-близък и 
разбираем за младите”. Целевата група са ученици от 11,12 и 13 клас 
на училищата от Област Монтана. Идеята на този съвместен проект  
е да даде възможност на учениците от средните училища в Областта 
да се запознаят със структурата на съдебната система и спецификата 
в работата на съда. На съдиите от Районен съд – Монтана с тази 
инициатива се предоставя изключителния шанс да работят 
последователно в посока превенция и противодействие на 
престъпността сред младите хора и месец март на 2008 г. ще бъде 
времето, през което съдиите в Районен съд Монтана ще се опитат да 
направят по-разбираема и близка за младите съдебната система, 
защото за да уважаваш една институция, трябва да я познаваш и да й 
имаш доверие. 
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ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА: 

1.ОБЩ БРОЙ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ГРАЖДАНСКИ И 
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА, СРЕДНО МЕСЕЧНО ПОСТЪПЛЕНИЕ 

НА ЕДИН СЪДИЯ НА БАЗА ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. 

   
Общо за отчетната 2007 г.  са постъпили 1349 

бр.наказателни дела,от които: НОХД -465  бр., НЧХД –52 бр., ЧНД  
- 275  бр., АНД -529 бр., в т.ч. УБДХ-53 бр. и по чл.78а от НК-28 бр.,  
като в началото на отчетния период са останали несвършени от 
предходната година 129бр.- НОХД,  16 бр.- НЧХД, 100 бр.- АНД, 18 
бр. ЧНД и 6 бр.по чл.78а от НК. / Тези цифри за 2006 г. са съответно: 
Общо постъпили 1556 бр., от които: постъпили 414 броя НОХД, 
НЧХД – 26 бр., ЧНД  - 305 бр., 97 бр.по чл.78а от НК,  644  бр. АНД 
и 70 бр. по УБДХ/,като в началото на отчетния период са останали 
несвършени от предходната година 147 бр. НОХД, 17 бр.НЧХД, 123 
АНД, 10 бр.ЧНД, 2 бр.по чл.78а от НК. През 2005г. са постъпили 
общо 1565 от които: 515 бр.НОХД, 35 бр.НЧХД, 293 бр.ЧНД, 
11бр.по чл.78а от НК, 648 бр. АНД и 63 бр. по УБДХ, като в 
началото на 2005г. са останали несвършени от предходната година 
109 бр.НОХД, 13 бр. НЧХД, 0 бр.ЧНД, 134 бр.АНД, 0бр. по чл. 78а 
от НК. Обобщеният извод е за намаляване постъпленията на 
наказателните дела през тригодишният период, респ.намаляване и 
броя на несвършените дела от предходната година. 

За годината са постъпили общо  2117 бр.  граждански 
дела, в т.ч. 176 бр.ч.гр.д. и 780 бр. по чл.237 от ГПК. От постъпилите 
граждански дела 2104 бр.са новообразувани, 3 бр.   дела са 
постъпили по подсъдност и 10 бр. са върнати за ново разглеждане, 
като в   началото на отчетния период  са останали несвършени от 
предходната година общо 443 бр. гр. дела. /Тези цифри за 2006 г. са 
както следва: постъпили общо 2364 бр.граждански дела, в т.ч.83 
бр.ч.гр. и 1085 бр. по чл.237 от ГПК. От постъпилите граждански 
дела 2351 бр.са новообразувани, 10 бр. са постъпили по подсъдност 
и 3 бр. са върнати за ново разглеждане, като в началото на периода 
са останали несвършени от предходната година 584 бр.гр.д. /.През 
2005г.са постъпили общо 2418 бр.,    в това число 742 бр.ч.гр. и 357 
бр. по чл.237 от ГПК. От постъпилите граждански дела 2406 бр. са 
новообразувани , 7 бр.са получени по подсъдност и 5 бр. са върнати 
за ново разглеждане, като в началото на периода са останали 
несвършени от предходната година 750 бр.гр.д. И тук, както и при 
наказателните дела, се забелязва тенденция на намаляване на техния 
брой за трите години, респ.чувствителното стопяване и на 
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несвършените дела от предходната година. По-долу в настоящото 
изложение ще бъдат разгледани проблемите по движението и 
приключването на наказателните и граждански дела,   като 
дейността на   Службата по вписванията и Съдебно-изпълнителната 
служба  при Районен съд - Монтана,   ще бъде разгледана в отделни 
точки на настоящия доклад. 
               Или общо в Районен съд - Монтана през отчетната 2007г.са  
разгледани 4178 броя граждански и наказателни дела/ 1618  бр. 
наказателни и 2560  бр. граждански дела/, а за 2006г.общо са 
разгледани 4723 бр., от които 1775 бр.наказателни дела и 2948 
бр.граждански дела. Цифрите за 2005г. са: общо разгледани 4926 бр., 
от които 1758 бр. наказателни дела и 3168 бр.граждански дела. 

    С оглед на посочените цифри натовареността  на съдия от 
Районен съд гр. Монтана, се явява 37.29 броя граждански и 
наказателни дела. Действителната натовареност на съдиите през 
отчетната година е по-висока,  имайки предвид времето, през което 
съдия Михайлова е командирована в ОС-Монтана и временната 
нетрудоспособност на съдия Н.Николова поради отпуск по болест.  
Данните за 2006г. за натовареността на един съдия е 40.11 бр. 
граждански и наказателни дела.  А през 2005г.- 40.71 бр.дела. 
 
 
 
 

2.БРОЙ НА СВЪРШЕНИТЕ  ГРАЖДАНСКИ И 
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА И СРЕДНОМЕСЕЧНО СВЪРШЕНИ 
ДЕЛА ОТ ЕДИН СЪДИЯ НА БАЗА ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА 

U      СРЕДНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА РАЗГЛЕЖДАНЕ  НА 
ДЕЛАТА ОТ ПОСТЪПВАНЕ ДО ПОСТАНОВЯВАНЕ   НА  
СЪДЕБЕН   АКТ  

 
 
През отчетния период в Районен съд-Монтана са свършени 

общо 3463  бр. дела, от които 1393 бр. наказателни и 2070 бр. 
граждански дела /за сравнение през 2006 г. в Районен съд гр. 
Монтана са свършени общо 4021 броя дела, от които 1506 
бр.наказателни дела и 2505 броя граждански дела.За 2005г.общо 
свършените дела са 3997бр.,от които 1413 бр.наказателни дела и 
2584 бр.граждански дела . 

От свършените общо 486  бр. НОХД, 361 бр.  са 
приключили с постановяване на присъда. Прекратени са 125  бр. 
НОХД с определение, от които 76 бр. са прекратени със 
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споразумение по чл.382 от НПК и 26 бр.са върнати за доразследване.  
Приключени са общо 28 бр. по чл.78а от НК, 45 бр. НЧХД,  551 бр. 
АНД,  от които 500 бр. са приключили със съдебен акт по същество 
и 51 бр. са прекратени по други причини. Приключени са и 283 бр. 
ЧНД, от които 261 със съдебен акт по същество и 22 бр. са 
прекратени по други причини. /В сравнение с 2006 г. – приключени 
са общо 432 бр. НОХД, като от тях с присъда -332бр. Прекратени са 
с определение 100 бр. са прекратени, от които 77 бр. - със 
споразумение по чл.414”з” и „к” от НПК и 23 бр.  са върнати за 
доразследване. Приключили са общо 93 бр. по чл.78а от НК. От 
свършените  667 бр. АНД, 653 бр. са решени по същество и 14 бр. са 
прекратени. От  общо свършени 27 бр.НЧХД, 13 бр. са със 
споразумение, а от общо приключените 287  бр. ЧНД, решени по 
същество са 209 бр. и 35 бр.са прекратени /. За 2005г.  от свършените 
общо 477 бр.НОХД, 311 бр.са приключили с присъда, 166 бр.са 
прекратени, от които 157 бр. са със споразумение и 9 бр. са върнати 
за доразследване. Приключили са общо 9 бр. дела по чл.78а от НК, 
31 бр.НЧХД и 238 бр.ЧНД. От приключилите общо 661 бр.АНД, 
598 бр.са решени по същество и са прекратени 10 бр.  

В срок до три месеца през отчетната 2007г. са приключили 
1160 бр.  наказателни дела, при 1321 бр.за 2006г. и  1266 бр. за 
2005г. 

От свършените  2070 бр.  граждански дела, в т.ч. 946 
бр.ч.гр.дела, с постановяване на съдебен акт по същество са 
приключили 1848 броя, а 222   броя - с постановяване на 
определение за прекратяване на производството. През 2006г. от 
свършените общо 2505 бр., в т.ч. 1163 бр.ч.гр.д., с постановяване на 
съдебен акт по същество са приключили 2140 бр.,   а 365 бр. - с 
постановяване на определение за прекратяване на производството. 
За 2005г.от общо свършени 2584 бр.гр.дела, в т.ч.1127 бр.ч.гр.д., 
2399 бр. са приключили с постановяване на решение, а 185бр. -                          
с постановяване на определение за прекратяване на производството.  

В тримесечен срок за отчетната година са приключили 
1533 бр. граждански дела, при 2165 бр. за 2006г. и за 2005г. бройката 
е 1966 бр. 

С оглед на гореизложеното  и на база дванадесет месеца 
съобразно отработеното време от отделните съдии , средно месечно  
свършени дела от един съдия  са   26.18 броя дела /наказателни  - 
19.33 бр. дела и граждански – 34.50 бр. дела/. 
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3.СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА 
ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ 

       
UНАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

 
През отчетната година се забелязва спад на постъпилите  

наказателните дела, в сравнение с постъпленията през предходните 
две години /2007г.-1349 бр., 2006г.-1476 бр., 2005г.-1502 бр. / като 
при отделните видове дела динамиката на увеличение и намаление 
на броя на делата касае обикновено определен вид дела по съответно 
приложимия закон. По отношение постъпленията на наказателни 
дела през тригодишния период, се забелязва завишение на броя 
НОХД с 51 бр., за сметка на драстично намаления брой дела по 
чл.78а от НК, поради изменението на чл.78а, ал.6 от НК. /Постъпили 
НОХД през 2007г. - 465 бр., 2006г. - 414 бр., 2005г. - 515 бр. 
Постъпили дела по чл.78а от НК през 2007г. - 28 бр., 2006г. - 97 бр. и 
2005г.-11 бр./. По останалите видове наказателни дела 
постъпленията почти запазват бройките си, с изключение на делата 
от частен характер. В сравнение с предходната година, броят им се е 
увеличил два пъти. При постъпили 35 бр.НЧХД през 2005г., за 
2006г. тази бройка е 26, а за 2007г. е увеличена на 52 бр.По 
отношение на постъпилите ЧНД, броят им през 2007г. е намалял с 
около 20, в сравнение с постъпилите дела през 2006г. и 2005г., в 
които години, броят им е почти еднакъв /2007г. - 275 бр., 2006г. - 
295 и 2005г. - 293/. При административнонаказателните дела, 
постъпилите за отчетната година са намалели със 116 бр. в 
сравнение с постъпилите през предходната година. Докато през 
2006г. и през 2005г. бройките им са почти еднакви. /2007г. - 529 бр., 
2006г. -645 бр., 2005г. - 648 бр.  

 Както бе изложено по-горе, постъпилите наказателни дела 
за 2007г. са: 465 бр.НОХД, 52 бр.НЧХД, 28 бр. по чл.78а от НК, 275 
бр.ЧНД и 529 бр.АНД, в т.ч. 53 бр.УБДХ. За 2006г. - са съответно: 
414  бр. НОХД, НЧХД –26 бр., ЧНД  - 305 бр., 644  бр. АНД, 97 бр. 
по 78 а НК и 70 бр.дела по УБДХ / За предходната 2005 г. са 
постъпили: 515 бр. НОХД, по НЧХД – 35 бр. , ЧНД  - 293 бр., 11 
бр.по чл.78а от НК ,  648   бр.АНД и 63 бр. по УБДХ/.  

През отчетната 2007г. са постъпили общо 275 бр.ЧНД, от 
които 140 бр. от досъдебното производство, включващи разпити на 
обвиняеми и свидетели пред съдия, жалби срещу постановления на 
РП за прекратяване, респ.спиране на наказателното производство, 
разглеждане на делото в съда по искане на обвиняемия,   действия по 
претърсване и изземване, респ.изменение мярката за неотклонение в 
съдебната фаза, произнасяне по ограничителните мерки по ЗБДС,     
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при 164 бр.ЧНД за 2006г. и 180 бр. ЧНД през 2005г. При този вид 
дела постъпленията през 2007г. са намалели в сравнение с 
предходните години. Като обща цифра ЧНД - 275 бр., включва  
производствата и по извършени комулации, принудителни  
медицински мерки, реабилитации и по ЗБППМН. За отчетната 
година сумата е 135 бр., за 2006г.-131 бр., при  113 бр. за 2005г. 
Анализирайки постъпленията на тези дела през тригодишния 
период, тенденцията е към завишаване. 

Анализирайки  постъпилите наказателни дела от общ 
характер е видно, че отново относително най-висок дял се запазва за 
постъпилите наказателни дела за посегателства против 
собствеността-171 бр. за отчетната 2007г., 189 бр.за предходната 
2006г. и 240 бр. за 2005г. През отчетната 2007г. техният брой е 
намалял, в сравнение с предходните две години. При 
престъпленията против личността, бройката дела за отчетната и 
предходната година се запазва, в сравнение с постъпленията за 
2005г. Постъпили дела против личността - 16 бр.постъпили през 
2007г., 16 бр.постъпили за 2006г., при 36 бр. за 2005г. Стабилност на 
постъпленията се отчита при делата против стопанството, като леко 
е завишен броят им през 2007г. - 29 бр. за 2007г., 23 бр.постъпили 
през 2006г., при 27 бр. - за 2005г. Чувствително е завишен броя на 
делата от общ характер в глава ІХ - общоопасни престъпления и по-
конкретно престъпления в транспорта - чл.343, ал.1, б.”б” и ал.3, 
б.”а” от НК, в сравнение с предходната година -180 бр. за 2007г., при  
129 бр. за 2006г. и 175бр. за 2005г .  

Анализирайки решените дела с присъди по отделни видове 
престъпления по глави от НК за тригодишният период, отново по-
голям брой заемат престъпленията против собствеността /2005г.-
136 бр., 2006г. - 126 бр, 2007г. - 159 бр./ . Твърда позиция заемат 
общоопасните престъпления по глава ХІ - /2005г.-126 бр., 2006г.-
118 бр., 2007г. - 127 бр. /за разлика от 2006г., където решени са 26 
бр.дела за престъпления против личността, през 2007г. бройката им 
е намаляла на 10, а през 2005г. са постановени 17 бр.присъди. 

На общия фон осъдителни присъди, постановените присъди 
по наказателните дела със значим обществен интерес-престъпления 
с предмет-наркотични вещества и прекурсори и такива за незаконен 
трафик на хора, са много малко на брой. 

1.по чл.354а, ал.3 и ал.5 от НК  и по чл.354в, ал.1 от НК, 
постановените осъдителни присъди са следните: /2005г.-1 бр.,2006г.-
1 бр.,2007г.-3 бр./ 

2.по чл.279, ал.1 от НК е постановена една присъда през 
2006г. 

За тригодишният период не е постановена оправдателна 
присъда по този род дела. 
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През отчетния период  са постъпили 465 бр. НОХД и 129 

бр. са останали несвършени от предходната година. Всички за 
разглеждане дела са 594 бр. За предходната 2006г. са постъпили 414  
броя НОХД и 148 бр. са останали несвършени от предходната 
година, като за разглеждане в съда на производство са били  561 
бр.НОХД.  /За 2005 г. са постъпили общо 515 бр.НОХД и 109 бр.са 
несвършените от предходната година,  като за разглеждане са били 
624 бр. НОХД/ 

През 2007г.са решени общо 1393 бр.наказателни дела, от 
които 486 бр. НОХД, 45 бр.НЧХД, 28 бр.по чл.78а от НК, 283 
бр.ЧНД и 551 бр.АНД. За предходната 2006г. са решени 1506 бр. 
наказателни дела, от които 432 бр.НОХД, 27 бр.НЧХД, 93 бр.по 
чл.78а от НК, 287 бр.ЧНД, 667 бр.АНД. За 2005г. цифрите са 
следните:общо са решени 1413 бр., от които 477 бр.НОХД, 31 
бр.НЧХД, 9 бр.по чл.78а от НК, 237 бр.ЧНД и 659 бр.АНД. 

Анализирайки работата на наказателните състави за 
тригодишния период се констатира, че е намалял броя на общо 
свършените дела. Но за разлика от предходните години, през 
отчетната година се е повишил чувствително броя на решените дела 
от общ характер. Решени са  общо  486 бр.НОХД , от които по 361 
бр. са постановени присъди. За предходната година общо 
свършените дела са 432 бр. дела, като от  тях с присъда са 
приключили 332 бр. дела. За 2005г. са решени 477 бр., като с 
присъда са приключили 311бр. От тези данни е видно, че през 
отчетния период чувствително е завишен броя на приключилите с 
присъда дела,  в сравнение с броя постановени присъди за 
предходните две години. Почти един път и половина се е увеличил 
броя на свършените НЧХД - /2007г.-45 бр., 2006г. - 27 бр., 2005г. - 
31 бр./. Чувствително са намалели делата по чл.78а от НК, поради 
промяна на законодателството /2007г.-28 бр., 2006г. - 93 бр., 2005г. - 
9 бр./ В сравнение с предходната година броят на ЧНД се запазва, в 
сравнение с 2005г./2007г. - 283, 2006г. - 287 бр., 2005г. - 237 бр./. 
Решените през отчетната година АНД са в намален брой, в 
сравнение с предходните години/2007г. - 551 бр., 2006г. - 667 бр., 
2005г.-659 бр./. За този вид дела е характерно и чувствително 
намалелият брой на постъпленията им през отчетната година 
/2007г.-529 бр., 2006г. - 644 бр., 2005г. - 648 бр./. 

В края на 2007г.са останали несвършени общо 231 
бр.наказателни дела, при 269 бр.за 2006г. и 299 бр. - за 2005г. И по 
този показател, работата на наказателните съдии може да се 
отбележи като много добра. За пример може да се посочи висящите 
дела към 1.01.2008г. при НОХД -  за 2007г. са останали несвършени 
108 бр., при 129 бр.за 2006г. и 147 бр.-през 2005г. 
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В срок до три месеца през отчетната 2007г. са 
приключили 1160 бр.наказателни дела, при 1321 бр. през 2006г. и 
1220 бр. през 2005г. 

През 2007г. са стояли на разглеждане 594 бр.обвинителни 
актове, постъпили са 465 бр. обвинителни актове, постановени са 
осъдителни присъди по 433 бр.дела и са четени 4 бр.оправдателни 
присъди. Влезлите в сила присъди са 437бр. 

През отчетния период общо свършените наказателни дела 
са 486 бр.,от които 49 бр.са прекратени.Решените дела по същество с 
присъди са 361 бр.Осъдените лица за периода са 579. 

През 2006г. са стояли на разглеждане 561 бр.обвинителни 
актове, постъпили са 414бр., постановени са 407 бр.осъдителни и 2 
бр.оправдателни присъди. 

През този период общо свършените наказателни дела са 
432 бр., от които 23 бр.са прекратени.Решените дела по същество с 
присъди са 332 бр.Осъдените лица през тази година са 542. 

През 2005г. са стояли на разглеждане 624бр. 
бр.обвинителни актове, постъпили са 515бр., постановени са 415 
бр.осъдителни присъди и 1 бр.оправдателна присъда. 

За периода общо свършените наказателни дела са 477 
бр.,от които 61бр. са прекратени. Решените дела по същество с 
присъди са 311 бр. Осъдените лица през годината са 627 . 

С оглед ретроспективният анализ за тригодишният период 
може да се отбележи: 

 1.тенденция към завишаване броя на постъпилите  
обвинителни актове /2005г.-515 бр.,2006г.-414 бр.,2007г.-465 бр./  

   2. завишаване броя на осъдителните присъди /2005г.- 
415 бр.,2006г.-407 бр.,2007г.-433 бр./,както и на оправдателните 
присъди. 

   3.трайно увеличаване броя на свършените наказателни 
дела/2005г.-477 бр., 2006г.-432 бр.,2007г.486 бр./ 

   4.завишаване броя на постановените присъди/2005г.-
311, 2006г.-332 бр., 2007г.-361 бр./ 

При сравнителния анализ за последните три години на 
прекратените производства, данните са следните: през 2007г. са 
прекратени общо 124 НОХД,  от които 76 със споразумение по 
чл.382 от НПК и 49 бр.са върнати за доразследване. През 2006г. 
прекратени са производствата по 100 бр. дела, като от тях 77 бр. със 
споразумение   по чл.414з и чл.414к НПК и 23 бр.са върнати за 
доразследване. За 2005г. броят на прекратени дела общо е 166 бр., 
като от тях 157 бр.със споразумение по чл.414з от НПК и 9 бр.са 
върнати за доразследване. Характерното при тези дела е, че 
приключилите със споразумение дела запазват броя си за 
последните две години. Но през 2007г.чувствително е завишен броя 
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дела върнати за доразследване, в сравнение с предходните две 
години. 

Осъдени са общо 535 лица, от които на „лишаване от 
свобода”- 164 бр. За 2006г. броят на осъдените е 533, от които 202 
бр.  на „лишаване  от свобода”, а за 2005г. цифрите са: 616 
бр.осъдени от които 273 бр.на „лишаване от свобода”. По отношение 
на 96 бр. осъдени на „лишаване от свобода”, е приложена 
разпоредбата на чл. 66 НК, т.е. са наложени условни присъди/, за 
2006г.тази цифра е 117 бр., при 178 бр. за 2005г. Видно от горното, 
броят на осъдените през отчетния период е почти еднакъв с броя 
осъдени лица за предходната година и чувствително намален, в 
сравнение с 2005г. Анализирайки броя на осъдените на “лишаване от 
свобода” през тригодишният период, се констатира тенденция на 
чувствително им намаляне. За 2007г. техният брой е 164,  през 2006г. 
- 202 бр. и 2005г.-273 бр.  

През отчетната година почти двойно е завишен броя на 
осъдените на „пробация”, в сравнение с предходната година/2007г.-
236 бр., 2006г.-135 бр., 2005г.-71 бр./  На 72 осъдени е наложено 
наказание „глоба”, при 162  бр.осъдени за 2006г., а за 2005г. броят 
им е 194. Изменението на чл.55,ал.1,т.2,б.”б” от НК/Д.в.бр. 
103/2004г./ рефлектира върху броя на наложените по-горе наказания 
„пробация” и „глоба”, в полза на наказанието „пробация”. На 57 
лица е наложено друго наказание, съобразно предвидените в НК, 
при 34 бр. за 2006г. и 71 бр.през 2005г. При сравнителния анализ на 
горните данни, единствен извод, който може да се направи е: 
запазване броя на осъдените лица за последните две години, 
чувствително намаляване броя на осъдените на „лишаване от 
свобода”, за сметка на значително увеличаване броя на осъдените на 
„пробация”. Констатира се и тенденция към намаляване броя на 
осъдените с наложени условни присъди. По отношение на 
наказаните с „глоба”, за последните две години броят им е намалял 
повече от два пъти . 

За отчетният период броят на съдените лица е увеличен  в 
сравнение с предходната година и намален в сравнение с 2005г.,но 
средностатистически, цифрата не пада под 550 бр./2007г.-579, 
2006г.-542, 2005г.-627/. А при оправданите лица броят им за 2007г. е 
увеличен два пъти в сравнение с 2005г. и почти три пъти в сравнение 
с броят им за 2006г. /2007г. – 23бр., 2006г. – 9бр. и 2005г. – 11бр./. 

 
 

UГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
 

За отчетната 2007 г.  са постъпили общо граждански дела -
2117 бр., от които 1176 бр.по общия ред, 161 бр.ч.граждански и 780 
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бр.по чл.237 от ГПК/. За предходната 2006г. общо постъпилите 
гр.дела са 2364 бр., от които 1196 бр. по общия ред, 83 бр.ч.гр. и 
1085 бр.по чл.237 от ГПК. Постъпилите гр.дела през 2005г. са 2416 
бр., от които 1317 бр. по общя ред, 742 бр.ч.гр. и 357 бр. по чл.237 от 
ГПК. Анализирайки постъпленията на общия брой гр.дела за 
тригодишният период, може да се направи извод за намаляване на 
техния брой. Приблизително еднакъв е броят на постъпилите гр.дела 
разглеждани по общият ред за последните две години/2007г. - 1176 
бр.,2006г. - 1196 бр. и 2005г.-1317 бр./. Частните граждански дела 
през 2007г. са увеличили броя си почти два пъти,в сравнение с 
постъпилите през 2006г.Чувствително са намалили броя си 
постъпилите дела по чл.237 от ГПК в сравнение с предходната 
година./2005г.-357 бр.,2006г.-1085 бр.,2007г.-780 бр./. 

 През  отчетната 2007г.броят на висящите граждански дела 
към 1.01.2007г. е 443 бр.,постъпили са 2117 бр. и съответно всичко 
за разглеждане броя дела са 2560. За предходната година цифрите 
са съответно – останали несвършени от предходната година към 
1.01.2006г. 584 бр.,постъпили през годината 2364 бр. и всичко за 
разглеждане-2948 бр.За 2005г. са останали несвършени дела към 
1.01.2005г. 752 бр.,постъпили през годината-2416 бр.,като общо за 
разглеждане са 3168 бр.дела .Анализирайки посочените цифри по 
отношение на висящите  дела се наблюдава чувствителното 
намаляване на същите с 309 бр.в сравнение с 2005г. и значителното 
им намаляване в сравнение с предходната 2006г./141 бр./-показател 
за добре свършена работа през отчетната година. 

 През 2007г. са решени 985 бр.гр.дела по общия ред,в т.ч. 
222 бр. са прекратени,15 бр.дела по бързите производство по чл.126а 
от ГПК и чл.126ж от ГПК,124 бр.административни дела по ЗСПЗЗ и 
ЗВГЗГФ ,161 бр.ч.гр. и 785 бр.по чл.237 от ГПК.Общият брой на 
решените граждански дела по общия ред и броя на ч.гр.дела  е 
1285.За предходната 2006г. са    решени  1148 бр.граждански дела по 
общия ред,26 бр.дела по бързи производства-чл.126а ГПК и чл.126ж 
от ГПК,168 бр. административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ,83 
бр.ч.граждански дела и 1080 бр. по чл.237,б.”в” до „з” от ГПК.Или 
общият брой на свършените граждански дела по общия ред и броя 
на ч. гр.дела е 1425.За 2005г.цифрите са следните: решени 1258 
бр.гр.дела по общия ред,14 бр.-по бързите производства,185 
бр.административни дела и общо 1127 бр.частно граждански дела,от 
които 744ч.гр.д.,включващи дела на “В и К” и 383 бр.гр.з. по чл.237 
от ГПК.Общият брой на свършените гр.д.по общия ред и броя на 
ч.гр.дела е 2201.Обобщени,данните за решените граждански дела за 
тригодишният период са следните: 2007г. – 2070 бр.,2006г. – 2505 
бр. и 2005г. – 2584 бр. 
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Анализирайки работата на гражданските състави за 
тригодишния период се констатира намаляване броя на решените по 
общия ред дела /2007г. – 985 бр., 2006г. – 1148 бр., 2005г. – 1258 бр./. 
Броя на делата по бързите производства варира - почти два пъти са 
намалели в сравнение с предходната година и почти еднакви - с 
2005г.: от 15 бр. за 2007г. при 26 бр. за 2006г. и 14 бр.за 2005г. При 
административните дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ се забелязва 
тенденция към чувствително намаляване на техния  брой /2007г.- 
124 бр., 2006г.-168 бр. и 2005г. - 185 бр./. Бройката на решените 
частно граждански дела за тригодишният период е непостоянна-
увеличена е два пъти в сравнение с предходната година и 
чувствително е намалена в сравнение с 2005г. /2007г.-161 бр.,2006г.-
83 бр. , 2005г.-744 бр./. При делата по чл.237 от ГПК се забелязва 
чувствителното им намаляване в сравнение с предходната година и 
двойно увеличение в сравнение с 2005г./2007г.-785, 2006г.-1080 бр., 
2005г.-383 бр./. 

В края на 2007г. са останали несвършени 490 
бр.граждански дела. За 2006г.тази бройка е 443, при 584 бр. за 2005г. 
По този показател работата на гражданските състави следва да се 
прецени, като се има предвид обстоятелството, че през отчетната 
година са работили в намален състав. 

В срок до три месеца през отчетната 2007г. са приключени 
1533 бр. граждански дела, при 2165 бр. през 2006г. и 2452 бр.през 
2005г. 

 През 2007г. от общо свършените граждански дела 1124 
бр., при 929 бр. искът е уважен изцяло, при 54 бр.искът е уважен 
отчасти, като при 80 бр. искът е отхвърлен. По спогодба са 
приключени 20 бр. и 202 бр. са прекратени по други причини. За 
2006г. от общо свършените 1342 бр.дела, искът е уважен изцяло при 
816 бр., искът е уважен отчасти при 55 бр., искът е отхвърлен по 135 
бр. Със спогодба са прекратени 89 бр., а по други причини 276 
бр.дела. През 2005г. от общо свършените 1538 бр.дела, по 1171 
бр.искът е уважен изцяло, по 62 дела искът е уважен отчасти, 
исковата претенция е отхвърлена  при 117бр.дела. Със спогодба са 
прекратени 18 бр., а по други причини-171бр. 

С оглед постъпленията на делата по материя през 
последните три години прави впечатление, че чувствително е 
намалена бройката на делата по СК , в сравнение с предходната 
година. През отчетния период  са образувани 248 бр., при 476 бр. 
дела за 2006г. и 277 бр.за 2005г. При разводите по чл.99 от СК и тези 
по взаимно съгласие, се забелязва завишаване на бройката на 
първите и намаление на вторите, в сравнение с предходната година. 
/2007г.-97/66, 2006г.-77/75,а за 2005г.-134/60 бр./. Облигационните 
искове почти запазват бройката си в сравнение с предходната 2006г. 
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През 2007г.са образувани 246 бр., при постъпили 241 бр. за 2006г.и 
128 бр.за 2005г. При вещните искове, броят на постъпилите дела е 
почти два пъти увеличен, в сравнение с предходната година:/2007г.-
392 бр.,2006г.-194 бр.,2005г.-252 бр./ . През отчетната 2007г. три 
пъти са се увеличили исковете за делба в сравнение с постъпилите 
през 2006г. и два пъти в сравнение с постъпилите през 2004г. 
/2007г.- 68 бр., 2006г.- 12бр., 2005г.-35 бр./ При исковете по КТ се 
наблюдава спад на постъпилите през отчетната година, в сравнение с 
предходните две години,/ 2007г. - 46 бр., 2006г.-68 бр., 2005г.- 61 бр., 
а уволненията бележат лек спад, в сравнение с предходната година / 
2007г.-17 бр. 2006г.- 22 бр., през 2005г. - не са постъпвали такива 
искове. 

От приключилите през отчетния период дела отменените 
изцяло решения от въззивна инстанция са 4 броя. При тях 
окръжният съд се е произнесъл по същество на спора, като е 
постановил противоположно по резултат решение на обжалваното, 
след приемане на нови доказателства, които са повлияли на този 
изход на делата или след съображения за неправилно приложение на 
материалния закон от първата инстанция. Претенциите са по 
облигационни искове в три от тези случаи и един иск е с 
пр.осн.чл.55 ал.1 ЗЗД , които съгл.чл.218а, ал.1 б."а" ГПК не 
подлежат на касационно обжалване. По две от делата /с 
пр.осн.чл.27а ППЗСПЗЗ/ се е произнесъл с решение ВАС, като е 
отменил решенията на МРС и ги е върнал за ново разглеждане от 
друг състав с указания за назначаване на техническа експертиза, по 
съображения за неизяснена фактическа обстановка по спора.  

Останалите съдебни актове, посочени в колона 
"отменени" в изготвените поименни таблици за всеки от 
гражданските състави са определения. Прави впечатление 
преобладаващия брой на тези актове в производства по чл.250 ГПК.-
6 броя и по чл.308 и чл.309 от ГПК-6 броя. За да постанови по 
същество определение, различно от обжалваното, въззивният съд е 
обосновавал крайния си извод на база събраните по делото писмени 
доказателства, с каквито е разполагала и първата инстанция. Това би 
могло да бъде знак за районните съдии за едно по - прецизно и 
задълбочено изследване на доказателствения материал с оглед 
правилно приложение на специалните изисквания на закона при 
допускане на обезпечение, налагане на съответни обезпечителни 
мерки и в производства по оспорване на вземането по 
изпълнителния лист.  

От отменените отчасти решения въззивният съд се е 
произнесъл по същество, при условията на чл.208 ал.1 ГПК в 6 
случая. Предявените искове са били с пр.осн.чл.327 ТЗ във вр.чл.79 
и чл.86 ЗЗД-1 бр.,с пр.осн.чл.59 ЗЗД-1бр. В друг случай произнесено 
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решение на МРС на същото пр.осн. е било обезсилено като такова 
по непредявен иск. Отчасти са отменени решения по искове с 
пр.осн.чл.79,във вр.чл.228 и чл.92 ЗЗД. В един случай е отменено 
решение в частта относно режима на лични контакти между родител 
и дете в бракоразводен процес.  

От отменените определения за прекратяване на 
производството по две дела районният съд е приел, че същото е 
недопустимо. В единият случай не е бил представен 
удостоверителен документ относно пропуснат срок по чл.11 ал.1 
ЗСПЗЗ. В отменителното определение на МОС е указано да се 
съберат нужните данни чрез съответна експертиза. В другия случай 
МРС е прекратил производството, като е прието,че не са отстранени 
в срок указани нередовности на исковата молба. Това становище 
категорично не е споделено от МОС и след отмяна делото е върнато 
за продължаване на съдопроизводствените действия. Подобен е 
случаят и при искова претенция с пр.осн.чл.200 КТ, при който след 
отменителното определение и връщане на делото е прието за 
решаване от състава на МРС. Отменено е определение на МРС,с 
което е спряно производството по делото на осн.чл.182 ал.1 б."г" от 
ГПКжато въззивната инстанция е приела, че не е налице посоченото 
законово основание и делото е върнато за продължаване на 
съдопроизводствените действия.  

С оглед резултатите по обжалваните определения 
/независимо, че техният брой не е значителен след съпоставка с 
общо постановените такива/ би могло да се обсъдят причините, 
изложени във въззивните актове по отделните дела на общо 
събрание на гражданските състави,за да се избегне повтаряне на 
вече допуснати грешки от процесуално и материално-правно 
естество.  

 За да се направи оценка на работата на районните съдии, 
следва да се вземат предвид съвкупно множество показатели: брой и 
вид на свършените дела, бързина на правораздаването, срочно 
изготвяне на съдебните актове и резултатите на всеки един от тях 
при обжалване. 

UРАЙОНЕН СЪДИЯ ЗОЯ ХРИСТОВА - ПРЕДСЕДАТЕЛU, 
със стаж в органи на съдебната власт към 1.01.2008г. - 9 г. 7 м. и 10 
дни. Съдия Христова има общо свършени дела 246 бр. наказателни 
дела, от които 90 бр. НОХД, 104 бр. АНД, 8 бр. НЧХ  и 44 бр. ЧНД. 
От тях са решени по същество 85 бр. НОХД, 2 бр.НЧХД, 37 бр.ЧНД 
и 95 бр.АНД. Атакувани са 8 бр. НОХД,   5 бр. са потвърдени , 1 
бр.отменено и 2 бр. са без резултат. От обжалваните 10 бр. АНД, 3 
бр. са потвърдени , 4 бр.са отменени и 3 бр. са без резултат. При 
решените ЧНД - 2 бр. са обжалвани,1 бр.е потвърдено и 1 бр.- без 
резултат,а от решените НЧХД, е обжалвано  1 и е отменено. 
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Прекратени са 5 бр.НОХД, 6 бр.НЧХД, 7 бр.ЧНД и 9 бр.АНД. В 
тримесечния срок са решени 90 бр.НОХД, 44 бр.ЧНД ,8 бр.НЧХД и 
104 бр.АНД. Над три месеца няма нерешени дела. 

TUРАЙОНЕН СЪДИЯ ЕВГЕНИЯ ПЕТКОВА – ЗАМ. 
ПРЕДСЕДАТЕЛUT със стаж в органите на съдебната власт към 
1.01.2008г. - 10 г. 10 м. и 8 дни. Съдия Петкова има общо свършени 
4 бр.ЧНД и 500  бр. граждански дела, от които с решение по 
същество 275 бр. – гр.д. и 225 бр. – ч.гр.д. От обжалваните 49 бр. 
граждански дела, 16 бр.са потвърдени, 1бр.отменено, 2 бр.изменени 
частично, 4 бр.върнати за продължаване на съд.действия, а 26 бр. - 
без резултат. Прекратени 45 бр.гр.д. Решени в тримесечния срок са 
275 бр.гр.дела , 225 бр.ч.гр.дела и 4 бр.ЧНД. Няма решени дела над 3 
месеца. 

TРАЙОНЕН СЪДИЯ ПЕТЯ ТОПАЛОВА – ЗАМ. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ T със стаж в органите на съдебната власт към 
1.01.2008г.- 6 г. 0 м. и 27 дни. Същата има свършени общо 243 бр. 
наказателни дела от които - 89 бр. НОХД, 104 бр. АНД, 8 бр.НЧХ и 
42 бр. ЧНД. От тях са решени по същество 76 НОХД, 2 бр.НЧХД, 39 
бр.ЧНД и 103 бр.АНД. Атакувани са 7 бр.НОХД, 10 бр.АНД и 6 
бр.ЧНД. Потвърдени са 2 бр.НОХД, като 1 бр.е отменено и 1 е без 
резултат. От обжалваните АНД - 5 бр. са потвърдени и 5 бр. - без 
резултат. От обжалваните 6 бр.ЧНД,  4 бр.са потвърдени,  1 
бр.отменено и 1 бр.без резултат. Няма обжалвани НЧХД. 
Прекратени са 13 бр. НОХД, 6 бр.НЧХД, 3 бр.ЧНД и 1 бр.АНД. В 
тримесечния срок съдия Топалова е постановила  89 бр.НОХД, 8 
бр.НЧХ, 42 бр.ЧНД и 104 бр.АНД. Над 3 месеца няма нерешени 
дела. 

 
TРАЙОНЕН СЪДИЯ РУМЕН ПЕТКОВT със стаж в 

органите на съдебната власт към 1.01.2008г. - 9 г. 2 м. и 29 дни. 
Същият  има свършени  5 бр. ЧНД и общо  465 бр. граждански дела, 
от които 235 бр.гр.дела и 230 бр.ч.гр.дела. Обжалвани са 42 бр.гр 
дела, потвърдени са 13 бр., 1 е отменено, 2 бр. са изменени, 2 бр.са 
върнати и 24 бр.са без резултат. По 54 бр.дела производството е 
прекратено. От свършените дела постановените в три месечен срок 
са 151 бр.гр.д. и 230 бр.ч.гр.д. Решените над три месеца са 84 
бр.гр.дела.  

TРАЙОНЕН СЪДИЯ  ЦВЕТАН КОЛЕВT със стаж в 
органите на съдебната власт към 1.01.2008г.- 9 г. 2м. и 26 дни. Съдия 
Колев има общо приключени 215 бр.наказателни дела, от които 72 
бр.  НОХД, 82 АНД, 52 бр. ЧНД и 9 бр.ЧХД. От тях са решени по 
същество 63 бр.НОХД, 7 бр.НЧХД, 44 бр.ЧНД и 76 бр.АНД. 
Обжалвани са присъдите по  3 бр. НОХД,  като за 1 бр. присъда е 
потвърдена и 2 бр.са без резултат. От обжалваните  4 бр. АНД, 1 бр.е 
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потвърдено, 1 бр. е отменено и 2 бр. са без резултат от обжалването. 
От 4 бр. обжалвани ЧНД , 3 бр.са потвърдени и 1 бр.без резултат. От 
решените НЧХД,  няма обжалвани присъди. Прекратени са 9 
бр.НОХД, 2 бр.НЧХД, 8 бр.ЧНД и 6 бр.АНД . От свършените 
наказателни дела в тримесечния срок са приключили 72 бр.НОХД, 9 
бр.НЧХД, 52 бр.ЧНД и 82 бр.АНД. Над три месеца няма нерешени 
дела. 

T РАЙОНЕН СЪДИЯ  РУМЯНА МИХАЙЛОВАT  със  
стаж в органите на съдебната власт към 1.01.2008г.- 8 г.11м. и 11 
дни. Същата  има свършени  126 бр. граждански дела, от които 89 
бр.гр.дела и 36 бр.ч.гр.д. Решила е и 1 бр.ЧНД. Атакувани са 15 
бр.гр.дела, 7 бр. са оставени в сила, 2 бр.са отменени, 2 бр.изменени 
частично и 4 бр.са без резултат от обжалването. Прекратени са 21 
бр.гр.д. В тримесечния срок е приключила 1 бр. ЧНД, 89 бр.гр.дела и 
36 бр.ч.гр.д. Няма нерешени дела над три месеца. В ОС-Монтана 
съдия Михайлова е разгледала 42 бр.фирмени дела и 1 бр.гр.дело - І 
инст. От постъпилите 57 бр.наказателни дела е приключила 50 бр., 
от които 22 бр. І инст. и 28 бр.ІІ инст., или общо - 93 бр.дела.  
Обжалвано е 1 бр. нак. дело - без резултат от обжалването. 

TРАЙОНЕН СЪДИЯ   ДИМИТРИНА НИКОЛОВА T– със 
стаж в органите на съдебната власт към 1.01.2008г.- 7 г. 10 м. и 24 
дни. Същата  през отчетната 2007 г. има общо приключили 263 
наказателни дела, от които 89 бр.НОХД, 10 бр.НЧХД, 44 бр.ЧНД и 
120 бр. АНД. От тях са решени по същество 81 бр.НОХД, 3 
бр.НЧХД, 42 бр.ЧНД и 114 бр.АНД. Атакувани са 3 бр.НОХД, 4 
бр.ЧНД и 13 бр.АНД. Потвърдено е 1 НОХД и 2 бр. са без резултат. 
От обжалваните ЧНД, 2 бр.са потвърдени и 2 бр.са отменени. От 
обжалваните АНД, 8 бр.са потвърдени , 1 бр.отменено и 4 бр.са без 
резултат. Прекратени са 8 бр.НОХД, 7 бр.НЧХД, 2 бр.ЧНД и 6 
бр.АНД. В тримесечния срок са решени 89 бр.НОХД, 10 бр.НЧХД , 
44 бр.ЧНД  и 120 бр.АНД. Над 3 месеца няма  нерешени дела. 

 TРАЙОНЕН СЪДИЯ АНЕЛИЯ ЦЕКОВАT  със стаж в 
органите на съдебната власт към 1.01.2008г.- 7 г. 9 м. и 18 дни. През 
отчетната година  съдия Цекова има решени 4 бр.ЧНД, общо 472 бр. 
граждански дела, от които 245 бр. гр.дела и 227 бр.ч.гр.дела. Решени 
по същество 199 бр.гр.дела и 227 бр.ч.гр.д. Обжалвани  са решенията 
по  70  бр. дела, от които 18 бр. решенията са оставени в сила, 6 
бр.отменени и 2 бр. са изменени, 1 бр.обезсилено и 43 бр. са без 
резултат. Прекратени са 46 бр.гр.д. В три месечен срок са решени 
4бр.ЧНД, 245 бр.гр.дела и 227 бр.ч.гр.д. Над три месеца няма 
неприключили дела. 

TРАЙОНЕН СЪДИЯ ВАЛЯ МЛАДЕНОВАT със стаж в 
органите на съдебната власт към 1.01.2008г. - 7 г. 7 м. и 16 дни. 
Същата има решени  общо 6 бр.ЧНД и 508 бр. граждански дела, от 
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които с решение по същество 280  бр.г.д.  и 228 бр.ч.гр.д. Обжалвано 
е едно ЧНД, което е потвърдено и 75 бр.гр.дела, от които 26 бр. са 
потвърдени, 4 бр.-отменени, 3 бр. са изменени и 3 бр. са върнати, 
оставени без резултат са 39 бр. Прекратени са 56 бр.гр.д. В 
тримесечния срок съдия Младенова е постановила 280 бр. гр.дела, 
228 бр.ч.гр.д. и 6 бр.ЧНД.  Няма решени дела над три месеца . 

TРАЙОНЕН СЪДИЯ  КРАСИМИР СЕМОВT със стаж в 
органите на съдебната власт към 1.01.2008г.- 6 г. 6 м. и 6 дни. 
Същият има приключени общо 251 бр. наказателни дела, от които - 
88  бр. НОХД,  106 бр. АНД, 6 бр.НЧХД  и 51  бр. ЧНД. От тях са 
решени по същество 79 НОХД, 4 бр.НЧХД, 35 бр.ЧНД и 100 
бр.АНД. Атакувани са 6 бр.НОХД, 3 бр.ЧНД и 7 бр.АНД. От 
обжалваните НОХД, 2 бр.са потвърдени и 4 бр. - без резултат от 
обжалването. От обжалваните АНД, 6 бр.са потвърдени и 1 бр.-без 
резултат. Обжалвани са 3 бр.ЧНД, 2 бр. са отменени и 1 бр. е без 
резултат. Няма обжалвани НЧХД. Прекратени са 9 бр.НОХД, 2 
бр.НЧХД, 16 бр.ЧНД и 6 бр.АНД. В тримесечния срок съдия Семов 
е решил 88 бр. НОХД, 106 бр.АНД, 51 бр.ЧНД и 6 бр.НЧХД. Над 
три месеца не са постановени съдебни актове. 

TРАЙОНЕН СЪДИЯ НАТАША НИКОЛОВАT – със стаж в 
органите на съдебната власт към 1.01.2008г.- 6 г. 3 м. и 7 дни. 
Същата има решени общо   155 бр. наказателни дела, от които 58 бр. 
НОХД, 63 бр. АНД, 4 бр.НЧХД и 30 бр.ЧНД. От тях по същество са 
решени 53 бр.НОХД, 2 бр.НЧХД, 22 бр.ЧНД и 56 бр.АНД. От 
обжалваните 7 бр.НОХД, 2 бр.са потвърдени, 1 бр.изменено и 4 бр. 
са без резултат. Обжалвани са 3 бр.АНД, от които 1 бр. е 
потвърдено, 1 бр.отменено и 1 бр.без резултат. От обжалваните 2 
бр.ЧНД - 2 бр.са потвърдени. Няма обжалвани НЧХД. Прекратени са 
5 бр.НОХД, 8 бр.ЧНД, 2 бр.НЧХД и 7 бр.АНД. В тримесечния срок 
съдия Николова се е произнесла по 26 бр. НОХД, 56 бр.АНД, 30 
бр.ЧНД и 1 бр.НЧХД. Над три месеца са приключили 32 бр.НОХД, 3 
бр.НЧХД и 7 бр.АНД. 

В колоната “стаж в органите на съдебната власт” е включен 
стажът като младши съдия,съдия в РС,съдия в ОС,младши прокурор. 

 Във връзка с работата на съдиите от състава на Районен 
съд - Монтана, разглеждащи граждански и наказателни дела, следва 
да се отбележи, че  всички съдии през отчетната година са работили 
с голяма натовареност и ефективност, с изключение на двама съдии 
по обективни причини. Общата натовареност на съдиите през 
2007г. в процентно изражение на свършените дела, към всички за 
разглеждане, е 82.80 %. Тази цифра за 2006г. е 84.90 % и за 2005г. – 
81.11 %. При  наказателните дела са приключили през 2007г. 86% 
от всичките за разглеждане, цифрите за 2006г. са 84.85%  от тези за 
разглеждане през годината, при  решени 80% за 2005г. В сравнение 
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с предходните две години, през отчетната 2007г.се наблюдава леко 
намаляване броя на общо свършените наказателни дела по 
обяснените по-горе причини/2007г.-1393 бр., 2006г.-1506 бр.,   
2005г.-1431 бр. / Следва да се има предвид, с оглед измененията в 
НПК, Част пета-ОСОБЕНИ ПРАВИЛА през отчетната година, че 
колегите бързо се ориентираха и успешно започнаха да прилагат 
новите наказателни производства. 

Обобщено от изнесеното в табличен вид може да се направи 
единственият извод, че в сравнение с предходните две години, през 
2007 г. качеството на работа на наказателните съдии се е увеличило. 
Това се установява от незначителния брой отменени /изменени/ 
съдебни актове. Наказателните дела, по които през годината е 
упражнен инстанционен контрол са 68 бр., от тях 49 дела с 
потвърдени решения. Това е 72 %  напълно одобрена 
правораздавателна дейност на районните съдии.  

В сравнение с предходните две години, 2007 г. по този 
показател безспорно се откроява. Този отличен показател беше 
постигнат от наказателните съдии благодарение на няколко важни 
фактора: 
  - мн.добра ПРЕДВАРИТЕЛНА подготовка и проучване на 
делото от съдията-докладчик преди разглеждането му в с.з.; 

- максимално възползване от процедурата по Глава 27 НПК – 
Съкратено съдебно следствие; 

- оказана помощ на колега ползващ отпуск поради бременност 
и бързо преразпределение на делата му на останалите пет 
наказателни състава /от септември 2007 г./ 
 - максимално бързо насрочване на делото от съди-докладчика 
след разпределянето му, както и при евентуално отлагане – избиране 
на по-близка дата; 

Запазва се тенденцията и от предишните две години, а именно 
делата да се отлагат по причини извън съда, а именно – заболяване 
на подсъдим /и/, адвокати,  искания за събирането на допълнителни 
доказателства /допускане на експертизи, повторни разпити на 
свидетели/, служебна ангажираност на адвокати по други дела и др. 

Данните сочат на запазване на сравнително високата 
натовареността по щат и действителната натовареност на съдиите 
през отчетната година , с тази в сравнение с предходните две години 
на база всички дела за разглеждане през годината, поради няколко 
причини: отсъствие от м.септември 2006 г. на колега поради ползван 
отпуск  поради бременност и съответно спиране разпределянето на 
дела на същия, запълване на графиците с по-тежки дела в 
определени дни от седмицата, за които съдията разполага със 
съдебна зала.  
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       За натовареността на съдиите говори и броят на постъпилите 
дела и  съответно  свършени дела за периода. 

Като се вземат предвид незначителния брой отменени 
/изменени/ съдебни актове на наказателните съдии в сравнение с 
предходните две години, което безспорно говори за повишаване 
качеството на постановените съдебни актове, причините поради 
които същите са били отменени /изменени/, немалката натовареност 
на съдиите в съпоставима със срочността на приключване на делата 
/100 % от делата са в срок/, оценката за работата на наказателните 
съдии може да бъде само една – мн.добра.  

По отношение на конкретна оценка за работата на всеки 
наказателен съдия, който е гледал през годината “тежки за 
съдебния район дела”: 

Без ясни критерии за горното понятие не може да се отговори 
еднозначно и трудно би се направил някакъв обективен анализ.  
Дали под това понятие се разбира квалификация на деяние, брой 
подсъдими, дело със значим обществен интерес или др. – не става 
ясно. Дело, което за един съдия е тежко, за друг може да приключи с 
одобрено споразумение или по процедурата по глава 27 НПК. Още 
повече, че с въвеждането от април 2006 г. на софтуер в РС-Монтана 
разпределящ  делата с прилагане принципа на случайния избор, е 
много трудно да се отговори конкретно кой съдия е разглеждал през 
годината такива дела. Може би  отговорът  е  - всички. 

 Работата на съдиите, разглеждащи граждански дела следва 
да се оцени и с оглед на обстоятелството, че от 21.05.2007г. съдия 
Михайлова е командирована в ОС-Монтана. През отчетния период 
са свършени общо 80.80 % от всички постъпили за разглеждане 
дела, при 84.85% за 2006г. и  81.50 % - за 2005 г.  

Гражданските колегии разглеждат и дела по чл.152 от НК. 
Един от значимите показатели за добрата работа на всички съдии 
през 2007г. е отчетеният висок % на разгледаните дела в 
тримесечният срок, в сравнение с предходните години. Данните 
сочат, че все по-малко по брой дела при обжалване са отменени, 
респ.изменени. През първата половина  на м.юни 2007г. съдебни 
инспектори от Министерството на правосъдието извършиха планова 
тематична проверка /Мониторинг на делата по приложението на 
НПК, в частта на съкратеното съдебно следствие и незабавните 
производства-анализ на практиката за периода 29.04.2006г. - 
1.05.2007г.  и на делата образувани през 2006г. по Закона за защита 
срещу домашното насилие/. Анализирана бе и организацията на 
административната дейност и на дейността на съдебната 
администрация. Направени бяха констатации, че образуването, 
насрочването, разглеждането и приключването на тези дела е 
съобразено изцяло с процесуалните правила, установени в НПК, 
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респ.в ЗЗДН. Дадена бе много добра оценка за работата на съдиите и 
за бързината на приключване на тези производства, в съответствие с 
целта на законовата уредба. Отчетените данни въздействаха 
стимулиращо в работата както на гражданските съдии, така и на 
съдиите, разглеждащи наказателни дела.  
Традиционно, вече трета година през седмица в четвъртък, 
наказателните съдии се събират и обсъждат нови тълкувателни 
решения, организация на работата по насрочване на дела, по 
разпределение на съдебни зали, по осигуряване на служебната 
защита по наказателни дела. Благодарение на тези срещи и 
обсъждането на проблемите с новата разпоредба на чл.78 а ал.6 НК 
/преди излизане на ТР № 2 от 29.11.2007 г. на ВКС по тълк. н. д. № 
2/2007 г., ОСНК, докладчик председателят на II НО Савка Стоянова/, 
се избегна и грешката допусната от съдии от други съдебни райони 
да освобождават от нак.отговорност с налагане на адм.наказание 
подсъдими извършили деяние по чл.343ба ал.1 НК. Подобен беше 
случая и по отношение на приложението на чл.28 ЗАНН /преди 
излизането на ТР № 1/12.12.2007 г. на тълк. н. д. № 1/2005 г., НК, 
докладчик съдията Блага Иванова/. 

На този етап, РС-Монтана е обезпечен със съдийски 
бройки, достатъчни да разглеждат граждански и наказателни дела, 
съобразно постъпленията им през годината. Натоварването на 
съставите /граждански и наказателен/ идва, ако някой колега излезе 
в продължителен отпуск по болест. 

Видно от приложената таблица, по-малък брой дела през 
отчетната година е свършила съдия Н.Николова, поради отпуск 
поради бременност. Това е причина и част от делата и да са решени 
над три месеца. Чувствителна е бройката  на нерешените дела в 
рамките на три месеца на съдия Петков. Причините за забавянето им 
по негови обяснения се коренят в забавяне дължащо се на смяна на 
състава - от наказателен в граждански и натоварването с по-голям 
брой дела, след командироването на съдия Михайлова в ОС-
Монтана. От страна на административния ръководител многократно 
устно е обръщано внимание на съдия Петков за взимане мерки и 
срочно приключване на приетите за решаване дела.  
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ІІІ. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 
БРОЙ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА СРЕДНО 
МЕСЕЧНО ПОСТЪПЛЕНИЕ НА ЕДИН СЪДИЯ 
БРОЙ НА СВЪРШЕНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА 
СРЕДНО МЕСЕЧНО СВЪРШЕНИ ДЕЛА НА ЕДИН СЪДИЯ 
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА  ПОСТЪПЛЕНИЯТА ЗА 
ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ 
ПРАВНИ И ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ 
 

През отчетния период 2007 год в Съдебно- изпълнителната 
служба при Районен съд-Монтана, като Държавни Съдебни 
Изпълнители  работиха г- жа Камелия Рангелова на първи съдебно-
изпълнителен район и г-жа  Вяра Благоева - на втори съдебно-
изпълнителен район, както и служителите- деловодители  г-жа Васка 
Якимова от  01.01.2007 г. до 01.03.2007 г. и г-жа Мария Петрова от   
23.04.2007 г. до 31.12.2007 г. – на първи  район и г- жа  Йорданка 
Лилова от 01.01.2007 г. до 30.10.2007 г. и  г- жа Боянка  ПЕТРОВА   
от 30.10.2007 г. до 31.12.2007 г.  – на втори район. 

Държавните съдебни- изпълнители , респ. служителите в 
СИС - МОНТАНА  през изминалата 2007 год. работиха с голяма 
натовареност и мобилизирани сили при изпълнение на служебните 
си задължения. С приемането  през 2005 год. на новия Правилник за 
съдебната администрация в 
районните,окръжните,административните,военните и апелативни 
съдилища” работата на „секретаря„  на службата,  а именно – 
извършването на справки по дела, писането на платежни 
нареждания, отбелязването на  изплатените суми върху 
изпълнителните листове и др. да се поеме от деловодителите от 
двата района. Последното натовари допълнително  служителите в 
Съдебно – изпълнителната служба, но въпреки това те се справиха 
успешно с увеличения обем на работата и не допуснаха това да 
повлияе върху качеството и. 

През отчетната  2007 год. държавните съдебни изпълнители  
и деловодители  работиха при отлична  материално техническа  база, 
с  пълно техническо оборудване, което улесни  значително работата 
на службата.  

През отчетната 2007 год.  са образувани новопостъпили 
общо   255 броя изпълнителни дела за сумата 2 964 117.00 лева,  от 
които  44 бр. държавни вземания, 92 броя на юридически лица  и 119  
броя на частни лица. 
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Свършените през 2007 г. дела са  общо 264 броя  и е 
събрана сумата  588 981.00 лева -  от които  дела 16 броя държавни,  
167 броя на юридически лица и 81 броя на частни лица. 

Останалите несвършени дела в края на отчетния период са 
общо  3122 броя,в това число са висящи 126 бр.дела по 
обезпечителни заповеди,  и е останала за събиране сумата от 5 800 
234.00 лева. 
 
              ДСИ К. Рангелова /с 9 години юридически стаж/  има 
новопостъпили дела за 2007 г.  общо 156 бр, свършени дела, общо 
187 бр., за сумата 346 084.00 лева. 

 
ДСИ В. Благоева /със 7 години юридически стаж/ през 

отчетната 2007 г.  има новопостъпили общо 112 броя дела   и 85 броя 
свършени дела за сумата 242 897 .00 лева. 

 
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА РАБОТАТА НА СИС 

МОНТАНА ПРЕЗ 2005 г., 2006 г. И 2007 г. 
 

През 2005 г.в Съдебноизпълнителната служба са постъпили  
711 броя дела  за сумата 2 684 834.00 лева и са прекратени 773 броя 
дела от които е събрана сумата от 3 130 688 .00 лева. 

Средно месечно постъпили изпълнителни дела на един 
съдебен- изпълнител  през  2005 г.   -  59.30 броя дела. 

Средно месечно прекратени изпълнителни дела през 2005 г. 
на един държавен съдебен- изпълнител - 64.40 броя дела. 

През 2005 г. на първи район работиха от 01.01.2005 г. до 
11.07.2005 г. г-жа М. Маркова и от  12.07.05 г. до 31.12.2005 г. г-жа 
К.Рангелова на първи район и г-жа Мая Иванова на втори район от 
/01.01.2005 г. до 31.12.2005 г./. 
               През  2006  г. са постъпили 586 броя дела за сумата  6 647 
494.00 лева, от които на първи район 359 броя и на втори  район 227 
броя дела. 

Свършените през 2006 г. дела са общо  468 броя за сумата  
6 907 678 .00 лева, от които на първи район 324 броя  дела и е 
събрана сумата 3 274 754.00 лева и на втори район  са свършени 144 
броя дела и е събрана сумата  3 632 924 .00 лева 

Средно месечно  постъпили изпълнителни дела през  2006 
г. – на първи район- 29.90 броя и на втори район- 18.90 броя. 

Средно месечно свършени дела през 2006 г. на първи район  
- 27 броя дела, а на втори район - 12 броя дела. 

През 2006 г. в СИС  работиха  на първи район  г-жа К. 
Рангелова /от 01.01.2006 г. до 31.12.2006 г./,  на втори район  г- жа 
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Мая Иванова /от 01.01.2006 г. до 12.05.2006 г./  и г-жа Вяра Благоева 
/от 22.05.2006 г. до 31.12.2006 г./.  

 През 2007 г.  са постъпили общо   255 броя дела за 
сумата 2 964 117.00 лева, свършени са  общо 264 броя дела и е 
събрана сумата  588 981.00 лева. 

Средно месечно  постъпили изпълнителни дела  на един 
Съдебен – изпълнител през 2007 г. – 21.25 броя . 

Средно месечно свършени изпълнителни дела през 2007 г. 
на един Съдебен-изпълнител през 2007 г.- 22 броя. 

През 2007 г. в СИС работиха  на първи район г-жа К. 
Рангелова  и на втори район г- жа В. Благоева.  

 
Сравнителен анализ на  постъпленията през 2005г., 2006 г. 

и 2007 г. 
                 През 2007 г. се наблюдава значително  по- малък брой на 
постъпили дела  - 255 броя в сравнение с 2006 г. – 586 броя и 2005 г. 
– 711 броя. По –малък е и броя на  свършените дела през 2007 год. 
264 броя в сравнение с предходните две години,  а именно  773 броя 
през 2005 г. и  468 броя през 2006 г. 

    Сумата, за която са постъпили новообразуваните дела 
през 2007 г.  е по –голяма /2 964 117.00 лева/,  в сравнение със  2005 
г.  /2 684 834.00 лева/, но от друга страна  посочените суми са 
значително по- малки в сравнение с 2006 г.,   когато са постъпили 
дела за общата сума  6 647 494.00 лева. 
                   През 2007 г. са свършени значително по малък брой дела  
264  броя в сравнение със 468 броя през 2006г.  и  773 броя дела през 
2005 г. и е събрана  сумата 588 981.00 лева, която е по – малка сума в 
сравнение с предходните години, през 2005 г. събраната сума е  3 
130 688.00 лева и през 2006 г. -   6 907 678.00 лева  . 
                   В края на отчетния период 2007 г. е останала несъбрана 
сума в размер на 5 800 234.00 лева, като при  разглеждането на този 
проблем следва да се има в предвид , че през 2006 г. и 2007 г. в СИС 
бяха образувани изпълнителни дела в полза на Агенция за държавни 
вземания  гр. София и  на Агенция за следприватизационен контрол 
– ИД № 1-332/2006 г. първи район срещу „Монтана Текстил” АД гр. 
Монтана за сумата 1 424 890.00 лева и ИД № 1-131/ 2006 г. –първи 
район срещу  „ Монтлес 98” АД -гр. Монтана за сумата 176 909.00 
лв. ИД № 1-319/2006 г. за сумата 63 970.00 лв., ИД 1-55/ 2007 г. -
първи район за сумата 171601.00 лева срещу „МОНТАНА 
ЕКОИНВЕСТ” ООД- гр. Монтана, ИД № 1-85/2007г. срещу  
Л.Александров, и др.  длъжници за сумата 958 259.00 лева, ИД № 1-
156/2007 г. за сумата 700 223.00 лв. срещу „ Монтана текстил - 
АД.ИД №1-150/07 за сумата 40 416.00 лв., ИД №2-174/06 за 68 
917.00 лв.,  ИД 2-205/06 за сумата 72 323.00 лв., ИД 2-6/07 за сумата 
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131 170.00 лв., както и други дела образувани за големи суми, а 
именно  - над 40 000.00 лв. Принудителното изпълнение по тези дела  
е свързано с редица трудности,  най – важната от които е липсата на 
секвестируемо имущество. 
                  Въпреки трудностите, съпровождащи принудителното 
изпълнение - липса на секвестируемо имущество на длъжниците, 
проблеми с призоваването на   същите, конкуренция с  вземанията на 
държавата и други, голяма част от които са резултат от 
нормативната уредба и са  проблем на законодателството на 
страната, създаването на института на  Частния съдебен изпълнител 
/при което част от изпълнителните дела се образуват там/.  Съдебно- 
изпълнителната служба при   РС - Монтана успя да се справи с  по- 
голямата част от  текущите си проблеми и показа сравнително добра 
ефективност през отчетната 2007 г., като  всички Държавни съдебни 
изпълнители следва да мобилизират силите си,  за да  се подобрят 
показателите за работа през 2008 год. 

През отчетната  2007 г. съдебно-изпълнителната служба 
при е събрала общо 30 670.00 лв. ДЪРЖАВНИ ТАКСИ.през 2007г.в 
Съдебно-изпълнителната служба беше извършена проверка от 
инспектори на Министерството на правосъдието,при която бяха 
констатирани пропуски, свързани с окомплектоването на 
изпълнителните дела, тяхното номериране, въвеждането на входящи 
и изходящи дневници за всички постъпващи в и излизащи от 
службата документи, както и поставянето на табло пред службата, за 
обявления, което да се заключва. Посочените пропуски бяха 
отстранени своевременно. 

 
 
 

 
СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА 

БРОЙ ИЗВЪРШЕНИ ВПИСВАНИЯ – ОБЩО И ПО 
ВИДОВЕ 

 През отчетния период дейността на съдиите по 
вписванията, респективно служителите  в Службата по вписванията 
при Районен съд Монтана се осъществяваше в съответствие с 
действащата нормативна уредба, с оглед осигуряване стабилността 
на гражданския оборот и поддържане на публичния регистър на 
сделките с недвижими имоти.  

          Натовареността  се обуславяше от  големия брой 
вписвания в резултат на нарасналия обем прехвърлителни и 
разпоредителни сделки, увеличаване на ипотечните кредити, както и 

 25



количествения растеж на договорите за покупко- продажба от 
общините и  актуването на общинска и държавна собственост. 
                През отчетната 2007 год. са извършени 8296 вписвания , в 
това число  745 бр. отбелязвания, възбрани, заличавания и 
завещания. От тях нотариалните дела са 5501 бр.  
    Разпределението на вписванията по съдии по вписванията е 
следното: 
 
           1. съдия по вписванията Йорданка  Станимирова - 4220 бр; 
           2. съдия по вписванията Мария  Петрова - 3615 бр; 
           3. съдия по вписванията Бисерка Бойчева - 461 бр. 
 
              През изминалата година съдия по вписванията Станимирова 
е направила 5 отказа, които не са  обжалвани по реда на ГПК;  съдия 
по вписванията Петрова - 10 отказа, от които един обжалван и 
потвърден от Окръжен съд Монтана  и ВКС, съдия по вписванията 
Бойчева - 1 отказ, необжалван. 
             За календарната 2007 година в Службата  по вписванията са 
регистрирани 3258 бр.  удостоверения за тежести, 2686 бр. устни 
справки,  340 бр. издадени преписи; 17564 бр. др. справки по ЕГН и 
Булстат / поща и държавни организации/. 
             След въвеждането на  новите държавни такси за издаване 
удостоверения за тежести от м. юли 2007г., ежедневната работа на 
служителите се увеличи с оглед  спазване на срочността за 
издаването: 8 работни часа, 3 работни дни, до 7 работни дни, в 
зависимост от платената  такса.  
              В ретроспективен  план броят на вписванията, както и 
цялостната работа в службата по вписванията се е увеличила в 
сравнение с предходните 2005 г. /6957бр. вписвания, като от тях 
нотариални дела – 4641бр./ и 2006 г. /7670 бр. вписвания от които 
5594бр. нотариални дела/. Сравнителният анализ показва възходяща 
тенденция на вписванията, която  се наблюдава от 2000г до 
настоящия момент. 
              През 2007 г. съдия по вписванията Петрова , съдия по 
вписванията Станимирова и служителите на службата по вписвания  
взеха участие в обучителен семинар, организиран от Агенцията по 
вписванията, който  се проведе в гр. Ботевград по два модула:  
модул "Методология на кадастъра и имотния регистър" и модул " 
Информационни технологии".  Придобитите  знания и умения от 
съдиите и служителите са  сертифицирани с удостоверения за 
професионално обучение по съответните модули. 
              От месец февруари след спечелен  конкурс, съдия по 
вписванията Б. Бойчева премина на работа  като съдия в 
Административен съд гр. Монтана, а от месец октомври – съдия по 
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вписванията М. Петрова – съдия в Районен съд - гр. Силистра. 
              За периода от м. октомври на 2007г. до настоящия момент 
службата по вписванията работи  с един съдия по вписванията. През 
последните два месеца на отчетния период деловодството на 
службата също е в намален състав, поради отсъствието на една от 
служителките по болест. 
              Техническата обезпеченост на  службата по вписванията е 
добра. Има  два компютъра, на които се извършват всички 
вписвания, заличавания, справки, удостоверения  и др. Службата 
разполага със скенер за сканиране на актове, копирна машина, добре 
подреден архив за съхранение на документите. 
             Като цяло,  както съдиите по вписванията, така и 
служителите на службата по вписванията са работили отговорно и 
професионално, с усърдие и последователност, добросъвестно  са 
изпълнявали служебните си задължения, с оглед постигане на 
качествено  и  ефективно обслужване на гражданите и водене на 
имотния регистър . 
 
 
 

V .СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА   
ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 
През изминалата 2007г. Окръжен съд Монтана извърши 

ремонт на входната врата и  стълбището на новата сграда на съда. 
През настоящата година е наложително да се извърши ремонт на 
северната стена на архивното помещение в старата сграда. В края на 
отчетната година се извърши ремонт на канцелариите на Бюрото за 
съдимост и на съдебните секретари към наказателните състави, като 
бе закупено и ново офис оборудване. Подмениха се старите 
осветителни тела в помещенията в сградата на съдебната палата. С 
оглед по-доброто отопление на архивното помещение на етажа, се 
постави преградна врата към помещението на архивните дела. След 
тази подмяна ще е нужно да бъде извършен текущ ремонт на  
кабинетите на съдиите /шпакловане и латексиране на стени и тавани,  
циклене и лакиране на подовете/, както и подмяна на някои от 
мебелите.През изминалата година във всички съдийски кабинети се 
поставиха климатици. 

Относно обезпечеността с техника - необходимо условие за 
изпълнение на ЛОТ - вете на Финансов меморандум 2002 – проект 
BG 0201. 03 „Изпълнение на стратегията за съдебна реформа в 
Република България” компонент 3, проблемът в по-голямата си част 
е решен през изминалата 2007 година.  
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От разпределените компютърни конфигурации от 
Министерство на правосъдието за нуждите на съдилищата бяха 
получени две такива от Районен съд Монтана. Получени бяха и 
необходимите бройки компютърни конфигурации за двадесет и едно 
работни места – съдебни зали, съдебни секретари, архив и  съдебно - 
изпълнителна служба.  

• 2 броя компютърни конфигурации от Министерство на 
правосъдието по проект E-Justice, PR: 
EuropeAid/121596/D/S/BG 

• 2 броя Лазерни принтери  по проекта 
EuropeAid/121597/D/S/BG, ”Подкрепа за по-нататъшното 
осъществяване на стратегията за реформа в Българската 
съдебна система”(Support for Further Implementation of the 
Strategy for Reform of Bulgarian Judiciary – Suplay 
Component  IV-2 LOT 2) от Министерство на правосъдието. 

• 21 броя компютърни конфигурации по проект E-Justice, PR: 
EuropeAid/121597/D/S/BG, “Подкрепа за по-нататъшното 
осъществяване на стратегията за реформа в Българската 
съдебна система – ЛОТ 1” (Support for Further 
Implementation of the Strategy for Reform of Bulgarian 
Judiciary – 2 LOT 1) от Министерство на правосъдието. 
По отношение на сървърите съда остава необорудван. 

Доставеният през 2005г. един 32 - битов сървър по ЛОТ 8 ,се ползва 
и от двете съдилища. Той изпълнява ролята на Database Server на 
Районен и Окръжен съд Монтана, с инсталирана върху него Система 
за управление на база данни Oracle, доставена по ЛОТ 5. Освен това 
е и Application server с инсталирани от разработчиците необходими 
компоненти за работата му като такъв: 
- Microsoft. NET Framework 1. 1 
- Microsoft ASP NET 
Върху сървъра са инсталирани както всички разработени досега по 
лотовете приложения: 
- ЛОТ 1 – „Единна система за управление на съдебните дела”; 
- ЛОТ 2 – „Информационна система за управление на работния 
поток от документи”; 
- ЛОТ 4 – Единна система за издаване на свидетелства за съдимост”,  
така също и правно - информационните системи АПИС И СИЕЛА.  

Това не се одобрява от разработчиците на приложните 
системи по отделните лотове, тъй като не са проведени 
интеграционни тестове с тези т. нар. „други софтуерни продукти”, 
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което от своя страна може да доведе до възникване на проблеми, 
включително и до блокиране работата на приложенията по 
ЛОТ-вете.  

По отношение на вътрешната мрежова организация в съда е 
необходим още един сървър, който да изпълнява ролята на Domain 
Controller за описание и управление на потребителите в локалната 
мрежа, както и за подобряване на организацията на локалната 
мрежова среда.  

Разработката на фирма Сименс – Система за управление на 
съдебните дела (СУСД) и през изминалата 2007 г. не беше въведена.  

Друга необходима допълнителна техника са мрежови 
принтери – 4 на брой, десет лазерни принтери/за магистрати, 
държавни съдебни изпълнители, съдебно - изпълнителна служба и 
архив/ и обезпечаване на всички работни станции с UPS – общо 
42 броя и един голям UPS за сървърите.  

Необходимо е закупуването на антивирусни пакети за 
нуждите на съда – 4. 

За въвеждането в експлоатация на системата за документо-
оборота на фирма Немечек са необходими скенери, както и за 
улеснение на въвеждане на бюлетините в Бюро за съдимост  и други 
дейности -  20 броя.  

Районен съд Монтана не разполага с отделно от Окръжен съд 
Монтана сървърно помещение. През 2008г.следва да се направи 
необходимото, за да бъде обособено такова помещение за нуждите 
на съда със съответното обзавеждане, оборудване и уреди, съгласно 
минималните изисквания за сървърно помещение, утвърдени с 
протокол №35/02. 08. 2006г. на Висш съдебен съвет.  

Предвид големите температурни разлики, чувствителността 
на техниката/особено в горещите летни дни и през зимата, след като 
през двата почивни дни не е било отоплявано/ и това, че понякога 
при недостиг на съдебни зали се налага да се заседава в съдийските 
кабинети, е необходимо канцелариите да бъдат оборудвани с 
климатици.  

Оставаме с надежда, че през настоящата 2008г. 
горепосочените проблеми ще бъдат преодолени с общи усилия и 
надяваме се и с помощта на МП , ВСС и на  Окръжен съд - Монтана.  

В заключение, като докладчик и като Председател на 
Районен съд – Монтана, искам да благодаря на всички съдии от 
състава на Районен съд - Монтана и на целия  административно-
технически персонал за работата, свършена през изтеклата 2007 г.  и 
същевременно  да отправя своя апел към тях за още по-добра и 
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ефективна работа през настоящата 2008г., за мобилизиране силите 
на всички нас за подобряване на основните показатели за качеството 
на  правораздаването, за бързото, своевременно и качествено 
отстраняване на наличните проблеми и недостатъци в работата ни, 
които бяха цитирани по-горе в настоящия доклад, за спазване на 
трудовата дисциплина, както и всеки да знае и помни, че с 
поведението и работата си участва в изграждане  съвременния  
облик на съдебната система. 
 

 
 

 
 

 
                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
 /ЗОЯ ХРИСТОВА/ 
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