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І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В СЪДА :
ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА ЩАТА, ДВИЖЕНИЕ НА КАДРИТЕ,
СЛУЖИТЕЛИТЕ В ПОМОЩНИТЕ ЗВЕНА И КАНЦЕЛАРИИТЕ,
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ЩАТА
През отчетната 2008 година съдът работи в състав от единадесет
съдии, в това число –административен ръководител 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, но през 2008г. съдът не е работил в пълен съдийски
състав. От началото на годината до 23. 09. 2008г. съдията Румяна Михайлова
беше командирована в Окръжен съд Монтана, а съдията Наташа Николова е
в отпуск по майчинство от 15. 05. 2008г. Към момента този щат е
достатъчен, с оглед натовареността на съда по отношение постъплението на
делата.
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.
За уеднаквяване практиката по АНД, съдът инициира среща с участие на
наказателни съдии от районните съдилища в съдебен окръг-Монтана и
състава на административен съд-гр. Монтана. Част от съдиите участваха в
семинари, организирани от Националния институт по правосъдие и
Министерството на правосъдието.
В Районен съд Монтана щатната численост на съдебната
администрация е тридесет и една щатни бройки. От тях заети са тридесет.
Същите са структурирани съобразно Правилника за администрацията в
районните, окръжните, административните, военните и апелативни
съдилища, обн., ДВ, бр. 9 от 29 януари 2008г. – административен секретар,
съдебни секретари, съдебни деловодители, съдебни архивари, главен
счетоводител, системен администратор, касиер, призовкари и чистачи.
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. С цел подобряване на професионалните познания и
практически умения на съдебните служители за ефективно изпълнение на
служебните им задължения, изграждане на висока административна култура и
за по-качествено обслужване на гражданите в Районен съд Монтана съдебните
служители участват в текущи обучения на Националния институт на
правосъдието за 2008г., в обучителни семинари на Министерство на
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правосъдието и др. обучителни институции. През отчетната година някои от
служителите посетиха такива обучения, а новоназначените служители
посетиха първоначалното обучение за съдебни служители, организирано от
НИП – София.
През 2008г. в съда бяха проведени конкурси за длъжностите
„чистач” и „съдебен деловодител”, освободени от служители поради
навършване на пенсионна възраст и бяха назначени нови служители. В края
на отчетния период могат да се отчетат добрите постижения в работата на
всички служители. В момента остава незаета щатната бройка за длъжността
„съдебен администратор”. Конкурс за назначаване на длъжността „съдебен
администратор” беше обявен от Висш съдебен съвет, но поради липса на
кандидати, конкурсната процедура бе прекратена. Функциите на съдебен
администратор през отчетния период се изпълняваха от административния
секретар на съда. Назначаването на съдебен администратор би подпомогнало
председателя и заместник председателите на съда при организацията и
контрола на работата на съдебната администрация и при управлението на
административната дейност на съда - изготвянето проект на бюджет, подбор
и наемане на служители, провеждане на конкурси, обучение на служителите
и повишаване тяхната квалификация, атестиране, снабдяване и оборудване
на съда.
През месец Март на 2008г. беше 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 - ученици от 11, 12 и 13 клас на училищата от Област
Монтана. Идеята на този съвместен проект бе да се 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 предостави изключителния
шанс да работят последователно в посока превенция и противодействие на
престъпността сред младите хора и месец март на 2008 г. беше времето, през
което съдиите в Районен съд Монтана се опитаха 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.
През отчетния период съвместно с Окръжен съд Монтана бе
оборудвано помещението за регистратури за класифицирана информация на
Районен съд Монтана и Окръжен съд Монтана. Служителите от Районен съд
Монтана притежават разрешение за достъп до класифицирана информация с
най-високото ниво на класификация на информацията, с която ще се работи
в регистратурата. В скоро време регистратурите ще бъдат приети и ще
получат уникален номер.
От 14. 07. 2008г. до 24. 07. 2008г. в Районен съд Монтана бе
извършен одитен ангажимент с цел: „Даване на увереност относно
надеждността на финансово-счетоводната информация, опазването на
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активите и съответствието с нормативните и вътрешните актове,
регулиращи финансовата и административната дейност на съда, както и
оценка на състоянието на системите за финансово управление и контрол в
Районен съд Монтана за периода от 01. 01. 2007г. до 31. 12. 2007г. ”
Извършена е проверка на финансово-счетоводните документи, вътрешните
актове, регулиращи финансовата и административна дейност на съда, както
и разписаните политики и процедури, въведени от ръководството при
изграждането на системите за финансово управление и контрол /СФУК/ и
резултатите са положителни. Изпълнени са препоръките, дадени от
одитиращият и доклада е приет от Висшия съдебен съвет.
В Районен съд Монтана има утвърдени вътрешни правила,
политики, процедури, вътрешни заповеди и характеристики, които са в
съответствие със законодателството, доброто финансово управление и
прозрачността, гарантирайки ефективност и ефикасност на действието на
системата за финансово управление и контрол.
През отчетната година със заповед на председателя на съда беше
утвърдена системата за финансово управление и контрол /СФУК/ в Районен
съд Монтана за 2008г. с включените в нея политики и процедури, както и
план за подобряване работата на съда /план за действие/ като стратегически
план за Районен съд Монтана за петгодишен период. Има определени
отговорници за ежегодно доразвиване на плана – заместник председателите,
административния секретар, главния счетоводител и системния
администратор и при всяка актуализация, промените се публикуват във
вътрешната страница на съда. Допълнително делегирани правомощия и
отговорности на съдебни служители и съдии се регламентират с вътрешни
заповеди.
С утвърждаването на СФУК посочените през 2007г. области от
системата, които се нуждаят от развитие и подобрение като
правилата/процедурите за управление на риска и тези за осъществяване на
мониторинг и докладване на процеса по управление на риска, бяха
усъвършенствани. Въведени са антикорупционни процедури за докладване
на административни слабости, пропуски и нарушения, които създават
предпоставки за корупция, измами и нередности, подобрен е вътрешния
контрол в съда, адаптирани са вътрешните правила и процедури в Районен
съд Монтана според изискванията на СФУКПС.
Районен съд Монтана поддържа интернет-страница, в която има
онлайн-форма за мнения и предложения относно работата на съда, а в двете
сгради, ползвани от Районен съд Монтана, са монтирани кутии за сигнали за
корупция до ВСС.
Определянето на възнаграждението и стимулирането на персонала,
както и оценката на трудовото изпълнение и санкциониране, е в съгласие със
ЗСВ, КТ, Класификатора, утвърден от ВСС, атестиране на служители,
вътрешни правила за работна заплата в съда.
Съдът подобрява административните процедури и работата с
документи: работното време е без прекъсване; документират се всички
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операции и действия и се осигурява проследимост на процесите в съда
/входящи и изходящи дневници и всички документи и книги съгласно
приложенията на Правилника за администрацията в районните, окръжните,
административните, военните и апелативни съдилища; работата на
съдебната администрация в Районен съд Монтана е организирана активно и
с отговорност в съответствие с новия правилник и индивидуалните
длъжностни характеристики. В съда няма обособена служба „Регистратура”,
както и информационен център, а всяко деловодство – гражданско,
наказателно и деловодство на държавен съдебен изпълнител са
едновременно и регистратура и информационен център и деловодство.
Съдебно-изпълнителната служба отговаря и за архивните изпълнителни
дела. Това отнема доста от времето в деловодствата за регистриране на
документите и даване на информация през работния ден.
През отчетната година са предприети мерки за ограничаване
достъпа до хранилището на делата, намиращи се в архива на Районен съд
Монтана, както и за изнасяне на дела извън архива. Със заповеди на
председателя на съда, беше разпоредено да се извърши инвентаризация на
всички архивни дела, при която се съпоставиха делата с картоните. Беше
назначена постоянно действаща комисия, отговаряща за веществените
доказателства /инвентаризация, унищожаване на такива веществени
доказателства, за които не е постановено определение от съда и са изгубили
стойността си/, и такива проверки се извършват ежемесечно. Както всяка
година, и през отчетната 2008г., бяха извършени ревизии на службите в
Районен съд Монтана от съдии, назначени за проверяващи със заповеди на
председателя на съда.
След стартиране на деловодната програма от 01. 10. 2008г.,
работата на всички съдии и служители се натовари допълнително и
резултатът не закъсня - към 31. 12. 2008г. деловодната програма беше
успешно усвоена.
По-малкият брой на съдебните секретари - девет, в сравнение с
този на магистратите в РС-Монтана – единадесет, затруднява работата,
особено когато са в намален състав, най-вече по спазването на сроковете при
обработване и предаване на протоколите. Въпреки това, в случаи на искани
бързи справки, съдебните секретари винаги оказват съдействие на колегите
си от деловодствата и архива на съда.
В бюрото за съдимост при Районен съд Монтана стои проблемът с
невъведената информация за осъжданията на лицата. Измененията в Наредба
№ 8 от 26. 02. 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата
за съдимост, обн., ДВ, бр. 24 от 4. 03. 2008 г. и инсталирания софтуерен
продукт – АИС „Бюра съдимост” изискват въвеждане на базата данни за
осъдените лица, с цел включване в централната база данни за всички бюра
„съдимост” в страната. От започване на работа със системата - 12. 02. 2004г.
до края на 2008г. са въведени 8421 броя бюлетини за съдимост, при общ
брой – 28000. От тези въведени бюлетини около 2250 броя са от
новопостъпилите, които се въвеждат веднага в програмата. Останалите са
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стари и се въвеждат при възможност в процеса на работа. Ако бъде
назначен още един деловодител ще се подобри работата в бюрото за
съдимост, особено по отношение на въвеждане базата данни за осъдените
лица.
През настоящата година ще подновим искането си за нова щатна
бройка, като се мотивираме с обема на свършената работа през отчетния
период, както и с непрекъснатия режим на работа, без обедна почивка. На
писмените ни настоявания пред Висшия съдебен съвет за такава щатна
бройка, с отказа ни се препоръчва при необходимост да се извършва
трансформация на щатни бройки по целесъобразност или да се възложи
изпълнението на допълнителни функции на друг служител в Районен съд
Монтана в рамките на утвърдената щатна численост за годината.
В съдебно-изпълнителната служба няма деловодна програма.
Ползва се единствено програмния продукт за изготвяне книжата за
призоваване по новия ГПК. Предвидената от Министерството на
правосъдието през 2007г. Информационна система на съдебното изпълнение
не е стартирана, а безспорна необходимост от електронна система за водене
на съдебно-изпълнителните дела съществува. Осигурена е и необходимата
техника за това.
Проблемите и затрудненията, възникващи при отсъствие на
служители във всички служби на съда поради временна нетрудоспособност
или ползване на платен годишен отпуск, се компенсират от непрекъснатия
ритъм на работа, понякога и след работно време от страна на служителите и
добрата организация на работата в службите от страна на ръководството на
Районен съд Монтана.
ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА:
3. ОБЩ БРОЙ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ГРАЖДАНСКИ И
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА, СРЕДНО МЕСЕЧНО ПОСТЪПЛЕНИЕ НА
ЕДИН СЪДИЯ НА БАЗА ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.
Общо за отчетната 2008 г. са постъпили общо 1282 бр. наказателни
дела, от които: НОХД -509 бр., НЧХД –35 бр., ЧНД - 244 бр., АНД -438 бр.,
в т. ч. УБДХ-43 бр. и по чл. 78а от НК-25 бр., като в началото на отчетния
период са останали несвършени от предходната година 113 бр. - НОХД, 23
бр. - НЧХД, 80 бр. - АНД, 11бр. ЧНД и 6 бр. по чл. 78а от НК. / Тези цифри
за 2007 г. са съответно: Общо постъпили 1349 бр., от които: постъпили 465
броя НОХД, НЧХД – 52 бр., ЧНД - 275 бр., 28 бр. по чл. 78а от НК, 529 бр.
АНД и 53 бр. по УБДХ/, като в началото на отчетния период са останали
несвършени от предходната година 129 бр. НОХД, 16 бр. НЧХД, 100 АНД,
18 бр. ЧНД, 6 бр. по чл. 78а от НК. През 2006г. са постъпили общо 1556 от
които: 414 бр. НОХД, 26 бр. НЧХД, 305 бр. ЧНД, 97 бр. по чл. 78а от НК,
644 бр. АНД и 70 бр. по УБДХ, като в началото на 2006г. са останали
несвършени от предходната година 147 бр. НОХД, 17 бр. НЧХД, 10 бр. ЧНД,
123 бр. АНД, 2 бр. по чл. 78а от НК. Обобщеният извод е за намаляване
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общия брой на постъпленията на наказателните дела през тригодишният
период, респ. намаляване и броя на несвършените дела от предходната
година. Изключение при постъпленията, правят НОХД, чиято бройка през
2008г. се е увеличила с 95 бр. в сравнение с постъпилите през 2006г. и с 44
бр. в сравнение с 2007г.
За годината са постъпили общо 2097 бр. граждански дела, в т. ч.
709бр. гр. д. по общия ред, 1373бр. частно граждански и 15 бр.
административни дела. От постъпилите граждански дела 2085 бр. са
новообразувани, 7 бр. дела са постъпили по подсъдност и 5 бр. са върнати
за ново разглеждане, като в началото на отчетния период са останали
несвършени от предходната година общо 490 бр. гр. дела. /Тези цифри за
2007 г. са както следва: постъпили общо 2117 бр. граждански дела, в т. ч.
1161 бр. гр. д. по общия ред, 161 бр. ч. гр. и 780 бр. по чл. 237 от ГПК. От
постъпилите граждански дела, 2104 бр. са новообразувани, 3 бр. са
постъпили по подсъдност и 10 бр. са върнати за ново разглеждане, като в
началото на периода са останали несвършени от предходната година 584 бр.
гр. д. /. През 2006г. са постъпили общо 2364 бр., в това число 1000 бр. гр. д.
по общия ред, 83 бр. ч. гр. и 1085 бр. по чл. 237 от ГПК. От постъпилите
граждански дела, 2351 бр. са новообразувани, 10 бр. са получени 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.
Анализирайки броя на постъпленията на гр. дела по общия ред, тяхната
бройка за 2008г. е намаляла в сравнения с постъпленията през 2006 и 2007г.,
за разлика от броя на постъпилите ч. гр. дела и делата по чл. 237, респ. чл.
410 и чл. 417 от новия ГПК, чиито бройки са се увеличили значително. По
отношение на броя висящи дела от предходните години, се забелязва
чувствителното им стопяване с всяка изминала година.
В Районен съд - Монтана през отчетната 2008г. са стояли за разглеждане
общо 4102 броя граждански и наказателни дела / 1515 бр. наказателни и 2587
бр. граждански дела/, а за 2007г. тези цифри са общо за разглеждане 4178
бр., от които 1618 бр. наказателни дела и 2560 бр. граждански дела. Цифрите
за 2006г. са: общо за разглеждане 4723 бр., от които 1775 бр. наказателни
дела и 2948 бр. граждански дела.
По-долу в настоящото изложение ще бъдат разгледани проблемите
по движението и приключването на наказателните, в т. ч. делата със значим
обществен интерес и граждански дела.
С оглед на посочените цифри натовареността на съдия от Районен съд гр.
Монтана по щат на месец, се явява 31. 08 броя граждански и наказателни
дела. Действителната натовареност на съдиите през отчетната година е повисока, имайки предвид времето, през което съдия Михайлова е
командирована в ОС-Монтана до 23. 09. 2008г. и временната
нетрудоспособност на съдия Н. Николова, поради отпуск по майчинство
след 15. 05. 2008г. Данните за 2007г. за натовареността на един съдия е 37.
29 бр. граждански и наказателни дела. А през 2006г. - 40. 11 бр. дела.
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Общо за всички съдии, от всички дела за разглеждане,
действителната натовареност е 39. 44 дела на един съдия. Отработените
човекомесеци за 2008г. са 104, като 47 – за гражданска колегия и 57 – за
наказателна колегия. Цифрите за действителната натовареност на съдиите от
гражданска колегия от всичко дела за разглеждане са 55. 04 бр., а за съдиите
от наказателна колегия – 26. 58 бр .

4. БРОЙ НА СВЪРШЕНИТЕ ГРАЖДАНСКИ И НАКАЗАТЕЛНИ
ДЕЛА И СРЕДНОМЕСЕЧНО СВЪРШЕНИ ДЕЛА ОТ ЕДИН
СЪДИЯ НА БАЗА ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА
СРЕДНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА
ОТ ПОСТЪПВАНЕ ДО ПОСТАНОВЯВАНЕ НА СЪДЕБЕН АКТ

През отчетния период в Районен съд-Монтана са свършени общо
3408 бр. дела, от които 1293 бр. наказателни и 2115 бр. граждански дела /за
сравнение през 2007 г. в Районен съд гр. Монтана са свършени общо 3463
броя дела, от които 1393 бр. наказателни дела и 2070 броя граждански дела.
За 2006г. общо свършените дела са 4021бр., от които 1506 бр. наказателни
дела и 2505 бр. граждански дела .
От свършените общо за 2008г. са 521 бр. НОХД, 404 бр. са
приключили с постановяване на присъда. Прекратени са общо 117 бр. НОХД
с определение, от които 77 бр. са прекратени със споразумение, 32 бр. са
върнати на РП-гр. Монтана, прекратени са и 8 бр. НОХД по други причини.
Приключени са общо 25 бр. по чл. 78а от НК, като едно от тях е прекратено.
Свършени са 44 бр. НЧХД от които 8 са приключили със съдебен акт по
същество и 36 бр. са прекратени по други причини. От свършените 426
бр. АНД, 400 бр. са приключили със съдебен акт по същество и 26 бр. са
прекратени по други причини. Приключени са и 277 бр. ЧНД, от които 231
със съдебен акт по същество и 46 бр. са прекратени по други причини.
В сравнение с 2007 г. – приключени са общо 486 бр. НОХД, като от
тях с присъда -361бр. Прекратени са 125 бр. НОХД, от които 76 бр. - със
споразумение и 26 бр. са върнати на РП-гр. Монтана. Приключили са общо
28 бр. по чл. 78а от НК. От свършените 551 бр. АНД, 500 бр. са решени по
същество и 51 бр. са прекратени. Свършени са 45 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 2006г. от свършените общо 432 бр.
НОХД, 332 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 661бр. АНД, 598 бр. са решени по същество и
са прекратени 10 бр.
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В срок до три месеца през отчетната 2008г. са приключили 1065
бр. наказателни дела, при 1160 бр. за 2007г. и 1321 бр. за 2006г.
От свършените през отчетния период, общо 2115 бр. граждански дела, в т.
ч. 1373 бр. ч. гр. дела, с постановяване на съдебен акт по същество са
приключили 1916 броя, а 199 броя - с постановяване на определение за
прекратяване на производството. През 2007г. от свършените общо 2070 бр.,
в т. ч. 946 бр. ч. гр. д., с постановяване на съдебен акт по същество са
приключили 1848 бр., а 222 бр. - с постановяване на определение за
прекратяване на производството. За 2006г. от общо свършени 2505 бр. гр.
дела, в т. ч. 1163 бр. ч. гр. д., 2140 бр. са приключили с постановяване на
решение, а 365бр. - с постановяване на определение за прекратяване на
производството.
В тримесечен срок за отчетната година са свършени 2104 бр.
граждански дела, при 1160 бр. за 2007г. и за 2006г. бройката е 1321 бр.
С оглед на гореизложеното и на база дванадесет месеца съобразно
отработеното време от отделните съдии, средно месечно свършени дела от
един съдия са 25. 82 броя дела за 2008г. /наказателни – 17. 96 бр. дела и
граждански – 35. 25 бр. дела/. За 2007г. данните са следните - 26. 18 броя
дела средно месечно /наказателни - 19. 33 бр. дела и граждански – 34. 50 бр.
дела/.
Средната натовареност по щат през 2008г. на съдия в Районен съд
Монтана от всичко свършени дела е 25. 82 дела на съдия на месец / в
гражданска колегия – 35. 25 бр. дела и в наказателна колегия - 17. 96 бр.
дела/.
Действителната натовареност общо за всички съдии в Районен съд
Монтана от всичко свършени дела е 32. 77 броя дела /за съдиите от
гражданска колегия – 45 броя дела и за съдиите от наказателна колегия – 22.
68 броя дела/.

5. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ЗА
ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
Анализирайки общия брой на постъпленията на делата през
тригодишния период, за отчетната година се забелязва спад на постъпилите
наказателните дела, в сравнение с постъпленията през предходните две
години /2008г. -1282 бр., 2007г. -1349 бр., 2006г. -1476 бр. / като при
отделните видове дела динамиката на увеличение респ. намаление на броя на
делата е различна.
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В противовес на казаното, за 2008г. бройката на постъпилите
НОХД е чувствително завишена, в сравнение с постъпленията на този вид
дела за предходните години. /Постъпили НОХД през 2008г. - 509 бр., 2007г. 465 бр., 2006г. - 414 бр. Забелязва се намаление на бр. на постъпили дела по
чл. 78а от НК /през 2008г. - 25 бр., 2007г. - 28 бр. и 2006г. -97 бр. /. При
постъпили 26 бр. НЧХД през 2006г., за 2007г. тази бройка е 52, а за 2008г.
броят им е спаднал на 35. По отношение на постъпилите ЧНД, се констатира
постоянна бройка на постъпленията за последните две години/2008г. - 275
бр., 2007г. - 275 и 2006г. - 295/. Административнонаказателните дела,
постъпилите за отчетната година са намалели с 91 бр. в сравнение с
постъпилите през предходната година и с 206 бр., в сравнение с 2006г.
/2008г. - 438 бр., 2007г. -529 бр., 2006г. - 645 бр.
През отчетната 2008г. са постъпили общо 275 бр. ЧНД, от които
134 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,
тълкуване на присъда, съдебни поръчки при 275 бр. ЧНД за 2007г. и 164
бр. ЧНД през 2006г. При този вид дела цифрата на постъпленията през
2008г. е една и съща, каквато е била и за през предходната 2007г.
Цифрата 275 бр. ЧНД, включва производствата и по
извършени комулации, принудителни медицински мерки, реабилитации
и по ЗБППМН. За отчетната година сумата е 134 бр., за 2006г. -135 бр.,
при 131 бр. за 2006г. От тези данни е видно, че постъпленията по тези
дела през тригодишния период, са почти едни и същи.
Анализирайки постъпилите наказателни дела от общ характер е
видно, че висок дял се запазва за постъпилите наказателни дела за
престъпленията против собствеността-187 бр. за отчетната 2008г., 171 бр. за
предходната 2007г. и 189 бр. за 2006г. И през трите години, цифрите са
почти едни и същи.
При престъпленията против личността, бройката дела за отчетната
година, в сравнение с постъпленията за 2007г. и 2006г. се е увеличила повече
от два пъти. Постъпили дела против личността - 36 бр. постъпили през
2008г., 16 бр. постъпили за 2007г., при 16 бр. за 2006г.
Стабилност на постъпленията се отчита при делата против
стопанството, през 2008г. - 28 бр. за 2007г., 29 бр. постъпили през 2007г.,
при 23 бр. - за 2006г.
Чувствително е завишен броя на делата от общ характер в глава ХІ
- общоопасни престъпления, в сравнение с предходната година -204 бр. за
2008г., при 180 бр. за 2007г. и 129 бр. за 2006г .
През отчетния период са постъпили 509 бр. НОХД и 113 бр. са
останали несвършени от предходната година. Всички за разглеждане дела
са 622 бр. За предходната 2007г. са постъпили 465 броя НОХД и 129 бр. са
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останали несвършени от предходната година, като за разглеждане в съда на
производство са били 594 бр. НОХД. /За 2006 г. са постъпили общо 414 бр.
НОХД и 148 бр. са несвършените от предходната година, като за
разглеждане са били 561 бр. НОХД/. От горните цифри може да се направи
един възможен извод, а именно- чувствително увеличаване броя на
постъпващите НОХД, както и плавно намаляване бройката на останалите
несвършени дела от предходната година.
През 2008г. са решени общо 1293 бр. наказателни дела, от които
521 бр. НОХД, 44 бр. НЧХД, 25 бр. по чл. 78а от НК, 277 бр. ЧНД и 426 бр.
АНД. За предходната 2007г. са решени 1393 бр. наказателни дела, от които
486 бр. НОХД, 45 бр. НЧХД, 28 бр. по чл. 78а от НК, 283 бр. ЧНД, 551 бр.
АНД. За 2006г. цифрите са следните:общо са решени 1506 бр., от които 432
бр. НОХД, 27 бр. НЧХД, 93 бр. по чл. 78а от НК, 287 бр. ЧНД и 667 бр. АНД.
Анализирайки работата на наказателните състави за тригодишния
период се констатира, че през отчетната година се е повишил чувствително
броя на решените дела от общ характер. /2008г. -521 бр., 2007г. -486 бр. и
2006г. -432 бр. /И такава е и тенденцията при този род дела. От решените
общо 521 бр. НОХД, присъди са постановени по 404 бр. За предходната
година общо свършените дела са 486 бр. дела, като от тях с присъда са
приключили 361 бр. дела. За 2006г. са решени 432 бр., като с присъда са
приключили 332бр. 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.
Запазва се броя на свършените НЧХД за последните две години /2008г. -44 бр., 2007г. - 45 бр., 2006г. - 27 бр. /. Такава е и констатацията при
делата по чл. 78а от НК, /2008г. -25 бр., 2007г. - 28 бр., 2006г. - 93 бр. / В
сравнение от предходните години, през отчетната 2008г., незначително е
намалял броя на свършените ЧНД /2008г. - 277, 2007г. - 283 бр., 2006г. - 287
бр. /. Решените през 2008 година АНД са намалили броя си чувствително, в
сравнение с предходните години/2008г. - 426 бр., 2007г. - 551 бр., 2006г. -667
бр. /. За този вид дела е характерно и чувствително намалелият брой на
постъпленията им през отчетната година /2008г. -438 бр., 2007г. - 529 бр.,
2006г. - 644 бр. /.
През 2008г. в РС-Монтана е постъпило НОХД със значим
обществен интерес, свързано с фондове на ЕС, но същото е висящо.
При сравнителния анализ за последните три години на
прекратените производства, данните са следните: през 2008г. са прекратени
общо 117 НОХД, от които – 77 бр. със споразумение по чл. 382 от НПК и 32
бр. са върнати за доразследване. През 2007г. прекратени са производствата
по 124 бр. дела, като от тях 76 бр. със споразумение и 49 бр. са върнати за
доразследване. За 2006г. броят на прекратени дела общо е 100 бр., като от
тях 77 бр. със споразумение и 23 бр. са върнати за доразследване.
Характерното при тези дела е, че приключилите със споразумение дела
запазват броя си за последните три години. Но се забелязва известна
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устойчивост на броя дела върнати за доразследване, за последните две
години.
В края на 2008г. са останали несвършени общо 222 бр.
наказателни дела, при 231 бр. за 2007г. и 269 бр. - за 2006г. И по този
показател, работата на наказателните съдии може да се отбележи като много
добра, отчитайки обстоятеллството, че през по-голямата част на отчетния
период, са работили в намален състав.
През 2008г. са стояли на разглеждане 597 бр. обвинителни актове.
Постъпили са 484 бр. обвинителни актове. Постановени са осъдителни
присъди по 444 бр. дела и са четени 14 бр. оправдателни присъди. Влезлите в
сила присъди са 458 бр.
През отчетния период общо свършените НОХД са 521 бр., от които
40 бр. са прекратени. Решени по същество с присъди са 404 бр. . Осъдените
лица за периода са 553.
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 НОХД 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.
С оглед ретроспективният анализ за тригодишният период може да
се отбележи:
1. тенденция към завишаване броя на постъпилите обвинителни
актове /2006г. -414 бр., 2007г. -465 бр., 2008г. -484 бр. /
2. завишаване броя на осъдителните присъди /2006г. - 407 бр.,
2007г. -433 бр., 2008г. -444 бр. /, както и на оправдателните присъди.
3. трайно увеличаване броя на свършените наказателни дела
/2006г. -432 бр., 2007г. -486 бр., 2008г. -521 бр. /
4. завишаване броя на постановените присъди/2006г. -332 2007г. -361
бр., 2008г. -404 бр. /
5. относителна стабилност на броя на осъдените лица /2006г. -542
бр., 2007г. -579 бр., 2008г. -553 бр. /
Осъдени са общо 553 лица, от които на „лишаване от свобода”203 бр. За 2007г. броят на осъдените е 535, от които 164 бр. на „лишаване от
свобода”, а за 2006г. цифрите са: 533 бр. осъдени от които 202 бр. на
„лишаване от свобода”. По отношение на 117 бр. осъдени на „лишаване от
свобода”, е приложена разпоредбата на чл. 66 НК, т. е. са наложени условни
присъди/, за 2007г. тази цифра е 96 бр., при 117 бр. за 2006г. Видно от
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горното, броят на осъдените през отчетния период е леко завишен, в
сравнение с броя осъдени лица за предходните две години, чиито брой е
един и същ. Анализирайки броя на осъдените на “лишаване от свобода” през
тригодишният период, се констатира уеднаквяване на броя им, с този през
2006г. За 2008г. техният брой е 203, през 2007г. - 164 бр. и 2006г. -202 бр.
През отчетната година броя на осъдените на „пробация”, в
сравнение с предходната година се запазва/2008г. -234 бр., 2007г. -236 бр.,
2006г. -135 бр. / Такава е и оценката за осъдените на “глоба”. През 2008 г.,
на 92 осъдени е наложено наказание „глоба”, при 72 осъдени за 2007г., а за
2006г. броят им е 162. На 24 лица е наложено друго наказание, съобразно
предвидените в НК, при 57 бр. за 2007г. и 34 бр. през 2006г. При
сравнителния анализ на горните данни, единствен извод, който може да се
направи е: запазване броя на осъдените лица за тригодишния период, като
броя на осъдените на „лишаване от свобода” и “условно осъдените” е един и
същ през 2006г. и през 2008г. Такъв резултат се очертава и по отношение на
наказанията “пробация” и “глоба”, но за 2008г. и за 2007г.
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
За отчетната 2008 г. са постъпили общо граждански дела -2097 бр.,
от които 709 бр. по общия ред, 198 бр. ч. граждански, 1175 бр. по чл. 410 и
чл. 417 ГПК и 15 бр. административни дела. За предходната 2007г. общо
постъпилите гр. дела са 2117 бр., от които 1176 бр. по общия ред, 161 бр. ч.
гр. и 780 бр. по чл. 237 от ГПК. Постъпилите гр. дела през 2006г. са 2364 бр.,
от които 1196 бр. по общя ред, 83 бр. ч. гр. и 1085 бр. по чл. 237 от ГПК. От
тези цифри е видно, че общо постъпленията по гражданските дела за
тригодишния период е почти един и същ. Разлика в бройките се забелязва
при постъпилите дела по общия ред за 2008г., дължаща се на приложението
на новия ГПК. /2008г. - 709 бр., 2007г. - 1176 бр. и 2006г. -1196 бр. /. Прави
впечатление, че през 2008г., значително се е увеличил броя на частните
граждански дела /2008г. -1373 бр., 2007г. -161 бр. и 2006г. -83 бр.
През отчетната 2008г. броят на висящите граждански дела към 1.
01. 2008г. е 490 бр., постъпили са 2097 бр. и съответно всичко за
разглеждане броя дела са 2587. За предходната година цифрите са
съответно – останали несвършени от предходната година към 1. 01. 2007г.
443 бр., постъпили през годината 2117 бр. и всичко за разглеждане-2560 бр.
Несвършени дела към 1. 01. 2006г. са 584 бр., постъпили през годината-2364
бр., като общо за разглеждане са 2948 бр. дела . Анализирйки посочените
цифри по отношение на висящите дела се наблюдава тенденция към
намаляване на техния брой -показател за добре свършена работа през
отчетната година.
През 2008г. са решени 731 бр. гр. дела по общия ред, в т. ч. 195 бр.
са прекратени, решени 113 бр. дела по чл. 310 ГПК, 11 бр. административни
дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ, 198 бр. ч. гр. и 1175 бр. по чл. 237 от ГПК, респ.
чл. 410 и чл. 417 от ГПК/нов/. Общият брой на решените граждански дела по
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общия ред и броя на ч. гр. дела е 2115. За предходната 2007г. са решени
985 бр. граждански дела по общия ред, в т. ч. 222 бр. прекратени, 15 бр. дела
по бързи производства, 124 бр. административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ,
161 бр. ч. граждански дела и 785 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 1285. За 2006г. цифрите са следните: решени 1148 бр. гр. дела по
общия ред, 26 бр. -по бързите производства, 168 бр. административни дела
83 бр. частно граждански дела и 1080 бр. гр. д. 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: 2008г. – 2115 бр., 2007г. – 2070 бр. и 2006г. – 2505 бр.
Анализирайки работата на гражданските състави за тригодишния
период се констатира намаляване броя на решените по общия ред дела
/2008г. – 721 бр., 2007г. – 985 бр., 2006г. – 1148 бр. /. Драстично е увеличен
бр. на решените дела по бързите производства: от 113 бр. за 2008г., при 15
бр. за 2007г. и 26 бр. за 2006г. При административните дела по ЗСПЗЗ и
ЗВГЗГФ се забелязва тенденция към чувствително намаляване на техния
брой, особено за 2008г. /2008г. - 11 бр., 2007г. -124 бр. и 2006г. - 168 бр. /.
Значително обаче, са завишени решените частно граждански дела за
тригодишният период –тенденцията е възходяща /2008г. -198 бр., 2007г. -161
бр., 2006г. -83 бр. /. При делата по чл. 237 от ГПК, респ. чл. 410 и чл. 417 от
ГПК/нов/, се забелязва драстичното им увеличение, в сравнение с
предходната година и с около 100 бр. -в сравнение с 2006г. /2008г. -1175,
2007г. -785 бр., 2006г. -1080 бр. /.
В края на 2008г. са останали несвършени 472 бр. граждански дела.
За 2007г. тази бройка е 490, при 443 бр. за 2006г. 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 2008г. са приключени 2104 бр.
граждански дела, при 1533 бр. през 2007г. и 2165 бр. през 2006г.
През 2008г. от общо свършените граждански дела 2115 бр., при
1797 бр. искът е уважен изцяло, при 58 бр. искът е уважен отчасти, като при
61 бр. искът е отхвърлен. По спогодба са приключени 23 бр. и 176 бр. са
прекратени по други причини. За 2007г. от общо свършените 1124 бр. дела,
искът е уважен изцяло при 929 бр., искът е уважен отчасти при 54 бр., искът
е отхвърлен по 80 бр. Със спогодба са прекратени 20 бр., а по други причини
202 бр. дела. През 2006г. от общо свършените 1342 бр. дела, по 816 бр. искът
е уважен изцяло, по 55 дела искът е уважен отчасти, исковата претенция е
отхвърлена при 135 бр. дела. Със спогодба са прекратени 89 бр., а по други
причини-276 бр. Обобщавайки данните на свършените дела през
тригодишният период, може да се направи извод, че за 2008г. са свършени
почти два пъти повече граждански дела в сравнение с предходната година,
като бройката е драстично по-висока, в сравнение с решените през 2006г. гр.
дела.

15

С оглед постъпленията на делата по материя през последните три
години прави впечатление, че делата по СК почти запазват бройката си
през отчетната и предходната години. През отчетния период са образувани
277 бр., при 248 бр. дела за 2007г. и 476 бр. за 2006г. При разводите по чл.
99 от СК и тези по взаимно съгласие, се забелязва завишаване на бройката
им, в сравнение с предходните години. /2008г. -105/86, 2007г. -97/66, а за
2006г. -77/75 бр. /. Облигационните искове са намалели чувствително, в
сравнение с предходните години. През 2008г. са образувани 157 бр., при
постъпили 246 бр. за 2007г. и 241 бр. за 2006г. При вещните искове, броят
на постъпилите дела е намалял над пет пъти, в сравнение с предходната
година:/2008г. -75 бр., 2007г. -392 бр., 2006г. -194 бр. / . През отчетната
2008г. исковете за делба почти запазват бройката си в сравнение с
постъпилите през 2007г. и четири пъти са в повече, в сравнение с
постъпилите през 2006г. /2008г. - 50 бр., 2007г. - 68 бр., 2006г. -12 бр. / При
исковете по КТ се наблюдава еднаквост на постъпилите през отчетната и
предходната година, в сравнение с постъпленията през 2006г. / 2008г. - 41
бр., 2007г. -46 бр., 2006г. - 68 бр., а уволненията почти запазват бройката се,
в сравнение с предходните години / 2008г. -23 бр. 2007г. - 17 бр., през 2006г.
– 22 бр.
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.
РАЙОНЕН СЪДИЯ ЗОЯ ХРИСТОВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ, със
стаж като съдия към 1. 01. 2009г. - 10 г. 7 м. и 10 дни.
Съдия Христова има общо свършени дела 244 бр. наказателни дела,
от които 107 бр. НОХД, 83 бр. АНД, 7 бр. НЧХ и 47 бр. ЧНД. От тях са
решени по същество 98 бр. НОХД, 2 бр. НЧХД, 40 бр. ЧНД и 76 бр. АНД.
От общо свършените 107 бр. НОХД, са атакувани са 12 бр. НОХД,
като 11 бр. са потвърдени, 1 бр. изменено.
От общо свършените 76 бр. АНД, са обжалвани 17 бр. АНД, като 10
бр. са потвърдени, 2 бр. са отменени, 1 бр. изменено и 4 бр. са без резултат.
При общо свършените 47 бр. ЧНД - 4 бр. са обжалвани, 2 бр. са
потвърдени, 1 бр. отменено и 1 бр. - без резултат.
От решените общо 7 бр. НЧХД, са обжалвани 3 бр., като 1 бр. е
потвърдено и 2 са без резултат.
Прекратени са общо 28 бр. наказателни дела, от които 9 бр. НОХД,
5 бр. НЧХД, 7 бр. ЧНД и 7 бр. АНД.
В тримесечния срок са решени 77 бр. НОХД, 45 бр. ЧНД, 3 бр.
НЧХД и 58 бр. АНД. Над три месеца няма нерешени дела.
РАЙОНЕН
СЪДИЯ
ЕВГЕНИЯ
ПЕТКОВА
–
ЗАМ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ със стаж като съдия към 1. 01. 2009г. - 11 г. 10 м. и 8 дни.
Съдия Петкова има общо свършени 2 бр. ЧНД и 513 бр.
граждански дела, от които 201 бр. гр. дела, 33 бр. ч. гр. дела и 279 бр. по чл.
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237 ГПК, респ. чл. 410 и чл. 417 ГПК/нов/. От тези дела са решени по
същество 159 бр. – гр. д. и 33 бр. – ч. гр. д. и 279 бр. по чл. 237 ГПК, респ. чл.
410 и чл. 417 ГПК/нов/.
Обжалвани са 59 бр. граждански дела, 24 бр. са потвърдени, 8 бр.
отменени – 4 .бр. решения и 4 бр. определения, а 36 бр. - без резултат.
Прекратени са общо 42 бр. д.
Решени в тримесечния срок са 201 бр. гр. дела, 33 бр. ч. гр. дела,
279 бр. по чл. 237 ГПК, респ. чл. 410 и чл. 417 ГПК/нов/ и 2 бр. ЧНД. Няма
решени дела над 3 месеца.
РАЙОНЕН
СЪДИЯ
ПЕТЯ
ТОПАЛОВА
–
ЗАМ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ със стаж като съдия към 1. 01. 2009г. - 7 г. 0 м. и 27 дни.
Съдия Топалова има свършени общо 269 бр. наказателни дела от
които - 98 бр. НОХД, 101 бр. АНД, 14 бр. НЧХД и 56 бр. ЧНД. От тях са
решени по същество 90 НОХД, 3 бр. НЧХД, 49 бр. ЧНД и 96 бр. АНД.
От общо свършените 98 бр. НОХД, са атакувани са 10 бр., от
които 3 бр. са потвърдени, като 3 бр. са изменени и 4 са без резултат.
От общо свършените 101 бр. АНД, са обжалвани 15 бр., от които 7
бр. са потвърдени, 2 бр. са отменени, 1 бр. изменено и 5 бр. - без резултат.
От общо свършените 56 бр. ЧНД, са обжалвани 3 бр., от които 2 бр.
са потвърдени и 1 бр. изменено.
От общо свършените 14 бр. НЧХД, 2 бр. са обжалвани, като 1 е
потвърдено и 1-изменено.
Прекратени са общо 31 бр. наказателни дела, от които 8 бр.
НОХД, 11 бр. НЧХД, 7 бр. ЧНД и 5 бр. АНД.
В тримесечния срок съдия Топалова е постановила 96 бр. НОХД, 7
бр. НЧХ, 56 бр. ЧНД и 99 бр. АНД. Над 3 месеца няма нерешени дела.
РАЙОНЕН СЪДИЯ РУМЕН ПЕТКОВ със стаж като съдия към 1.
01. 2009г. - 10 г. 2 м. и 29 дни.
Съдия Петков има общо свършено 1 бр. ЧНД и общо 487 бр.
граждански дела, от които 148 бр. гр. дела, 61 бр. ч. гр. дела и 278 бр. по чл.
237 ГПК, респ. чл. 410 и чл. 417 ГПК/нов/. От тях са решени по същество 1
бр. ЧНД, 97 бр. гр. дела, 61 бр. ч. гр. д. и 278 бр. по чл. 237 ГПК, респ. чл.
410 и чл. 417 ГПК/нов/.
Обжалвани са общо 53 бр. гр дела, потвърдени са 41 бр., 6 са
отменени, 4 бр. са изменени и 30 бр. са без резултат.
По 51 бр. дела производството е прекратено.
От свършените дела постановените в три месечен срок са 137 бр.
гр. д., 61 бр. ч. гр. д. и 278 бр. по чл. 237 ГПК, респ. чл. 410 и чл. 417
ГПК/нов/. Решените над три месеца са 11 бр. гр. дела.
РАЙОНЕН СЪДИЯ ЦВЕТАН КОЛЕВ със стаж като съдия към 1.
01. 2009г. - 10 г. 2м. и 26 дни.
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Съдия Колев има общо приключени 260 бр. наказателни дела, от
които 100 бр. НОХД, 83 АНД, 70 бр. ЧНД и 7 бр. ЧХД. От тях са решени по
същество 95 бр. НОХД, 2 бр. НЧХД, 59 бр. ЧНД и 83 бр. АНД.
От общо свършените 100 бр. НОХД, обжалвани са присъдите по
12 бр. НОХД, като за 5 бр. са потвърдени, 1 бр. отменена, 2 бр. изменени и 4
бр. са без резултат.
От общо решените 83 бр. АНД, са обжалвани 21 бр., от които 6 бр.
са потвърдени, 6 бр. са отменени, 2 бр. са изменени и 7 бр. са без резултат от
обжалването.
От общо решените 70 бр. ЧНД, 5 бр. са обжалвани и са потвърдени.
От общо решените 7 бр. НЧХД, 4 бр. са обжалвани и са
потвърдени.
Прекратени са общо 21 бр. наказателни дела, от които 5 бр. НОХД,
5 бр. НЧХД, 11 бр. ЧНД.
От свършените наказателни дела в тримесечния срок са
приключили 59 бр. НОХД, 3 бр. НЧХД, 70 бр. ЧНД и 57 бр. АНД. Над три
месеца няма нерешени дела.
РАЙОНЕН СЪДИЯ РУМЯНА МИХАЙЛОВА със стаж като
съдия към 1. 01. 2009г. - 9 г. 11м. и 11 дни. Данните са дадени след 23. 09.
2008г., до която дата съдия Михайлова беше командирована в ОС-гр.
Монтана.
Съдия Михайлова има общо свършени 94 бр. граждански дела, от
които 11 бр. гр. дела, 15 бр. ч. гр. д и 68 бр. по чл. 237 ГПК, респ. чл. 410 и
чл. 417 ГПК/нов/. От тях, решени по същество са 10 бр. гр. дела, 15 бр. ч. гр.
д. и 68 бр. дела по чл. 237 ГПК, респ. чл. 410 и чл. 417 ГПК/нов/.
Атакувани са 4 бр. гр. дела, 2 бр. са оставени в сила и 2 бр.
отменени
Прекратено е 1 бр. гр. дело.
В тримесечния срок е приключила 94 бр. гр. дела, 15 бр. ч. гр. д. и
68 бр. дела по чл. 237 ГПК, респ. чл. 410 и чл. 417 ГПК/нов/. Няма нерешени
дела над три месеца.
В ОС-Монтана съдия Михайлова е разгледала 3 бр. фирмени дела .
От общо постъпилите 43 бр. наказателни дела, е приключила 41 бр.
Обжалвани са 6 бр. нак. д., от които 3 бр. са потвърдени, 3 бр. са отменени и
1 бр. -изменено. .
РАЙОНЕН СЪДИЯ ДИМИТРИНА НИКОЛОВА – със стаж като
съдия към 1. 01. 2009г. - 8 г. 10 м. и 24 дни.
Съдия Николова през отчетната 2008г. има общо приключили 257
наказателни дела, от които 102 бр. НОХД, 7 бр. НЧХД, 44 бр. ЧНД и 104 бр.
АНД. От тях са решени по същество 94 бр. НОХД, 0 бр. НЧХД, 35 бр. ЧНД и
98 бр. АНД.
От общо свършените 102 бр. НОХД, са атакувани 8 бр., от които 4
бр. са потвърдени, 1 бр. е отмемено, 1 бр. е изменено и 2 бр. са без резултат.
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От общо свършените 44 бр. ЧНД, са обжалвани 5 бр., от които 4
бр. са потвърдени и 1 бр. е изменено.
От общо свършените 104 бр. АНД, са обжалвани 25 бр., от които 16
бр. са потвърдени, 3 бр. са отменени и 6 бр. са без резултат. Прекратени са
общо 30 бр. наказателни дела, от които-8 бр. НОХД, 7 бр. НЧХД, 9 бр. ЧНД
и 6 бр. АНД.
В тримесечния срок са решени 96 бр. НОХД, 5 бр. НЧХД, 44 бр.
ЧНД и 93 бр. АНД. Над 3 месеца няма нерешени дела.
РАЙОНЕН СЪДИЯ АНЕЛИЯ ЦЕКОВА със стаж като съдия към
1. 01. 2009г. - 8 г. 9 м. и 18 дни.
През отчетната година съдия Цекова има общо свършени дела 1
бр. ЧНД и 501 бр. граждански дела, от които 196 бр. гр. дела, 38 бр. ч. гр.
дела и 267 бр. дпо чл. 237 ГПК, респ. чл. 410 и чл. 417 ГПК/нов/. От тези
дела, са решени по същество са 145 бр. гр. дела, 38 бр. ч. гр. д. и 267 бр. по
чл. 237 ГПК, респ. чл. 410 и чл. 417 ГПК/нов/.
Обжалвани са решенията по 56 бр. дела, 36 бр. решенията са
оставени в сила, 14 бр. отменени и 9 бр. са изменени и 32 бр. са без резултат.
Прекратени са 51 бр. гр. д.
В три месечен срок са решени 1бр. ЧНД, 196 бр. гр. дела, 38 бр. ч.
гр. д. и 267 бр. дела по чл. 237 ГПК, респ. чл. 410 и чл. 417 ГПК/нов/. Над
три месеца няма неприключили дела.
РАЙОНЕН СЪДИЯ ВАЛЯ МЛАДЕНОВА със стаж като съдия
към 1. 01. 2009г. - 8 г. 7 м. и 16 дни.
Съдия Младенова има решени общо 2 бр. ЧНД и 520 бр.
граждански дела, от които 186 бр. гр. дела, 51 бр. ч. гр. д. и 283 бр. по чл. 237
ГПК, респ. чл. 410 и чл. 414 ГПК/нов/. От тези дела, са решени по същество
132 бр. гр. д., 51 бр. ч. гр. д. и 283 бр. по чл. 237 ГПК, респ. чл. 410 и чл. 417
ГПК/нов/.
Обжалвани са 60 бр. гр. дела, 56 бр. са потвърдени, 5 бр. отменени, 7 бр. са изменени, оставени без резултат са 32 бр.
Прекратени са 54 бр. гр. д.
В тримесечния срок съдия Младенова е постановила 186 бр. гр.
дела, 51 бр. ч. гр. д. и 283 бр. по чл. 237 ГПК, респ. чл. 410 и чл. 417
ГПК/нов/. Няма решени дела над три месеца .
РАЙОНЕН СЪДИЯ КРАСИМИР СЕМОВ със стаж като съдия,
към 1. 01. 2009г. - 6 г. 1 м. и 24 дни.
Съдия Семов има приключени общо 235 бр. наказателни дела, от
които - 99 бр. НОХД, 77 бр. АНД, 9 бр. НЧХД и 50 бр. ЧНД. От тях са
решени по същество 93 НОХД, 1бр. НЧХД, 38 бр. ЧНД и 68 бр. АНД.
От общо свършените 99 бр. НОХД, атакувани са 6 бр., които са
потвърдени от по-горна инстанция.
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От общо свършените 77 бр. АНД, обжалвани са 17 бр., от които
12 бр. са потвърдени, 1 е отменено, 1 е изменено и 3 бр. -без резултат.
От общо решените 50 бр. ЧНД, обжалвани са 3 бр., като 1 бр. е
потвърдено и 2 бр. е без резултат.
От общо свършените 9 бр. НЧХД, 2 бр. са обжалвани и няма
резултат от обжалването.
Прекратени са общо 35 бр. наказателни дела, от които 6 бр.
НОХД, 8 бр. НЧХД, 12 бр. ЧНД и 9 бр. АНД.
В тримесечния срок съдия Семов е решил 77 бр. НОХД, 56 бр.
АНД, 50 бр. ЧНД и 4 бр. НЧХД. Над три месеца не са постановени съдебни
актове.
РАЙОНЕН СЪДИЯ НАТАША НИКОЛОВА – със стаж като
съдия към 1. 01. 2009г. - 7 г. 3 м. и 7 дни. Данните за съдия Николова са
дадени към 15. 05. 2008г., след която дата е излязла в отпуск по майчинство.
Същата има решени общо 22 бр. наказателни дела, от които 15 бр.
НОХД, 3 бр. АНД, 0 бр. НЧХД и 4 бр. ЧНД. От тях по същество са решени
11 бр. НОХД, 0 бр. НЧХД, 4 бр. ЧНД и 3 бр. АНД.
От общо свършените 15 бр. НОХД, обжалвани са 2 бр. като 1 бр. е
отменено и 1 бр. е потвърдено.
От общо свършените 3 бр. АНД, е обжалван 1 бр., като решението е
потвърдено.
От общо свършените 4 бр. ЧНД – няма обжалвани дела.
През 2007г. е решено 1 бр. НЧХД и през 2008г., в резултат на
обжалване е отменено.
Прекратени са 4 бр. НОХД.
В тримесечния срок съдия Николова се е произнесла по 4 бр.
НОХД, 3 бр. АНД, 4 бр. ЧНД. Няма несвършени дела в тримесечния срок.
В колоната “стаж като съдия”, е включен стажът като младши
съдия, съдия в РС и съдия в ОС.
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 2008г. в процентно
изражение на свършените дела, към всички за разглеждане, е 83, 08%. Тази
цифра за 2007г. е 82. 80 % и за 2006г. е 84. 90 %.
При наказателните дела са приключили през 2008г. 85. 34% от
всички за разглеждане, а цифрите за 2007г. са 86% от тези за разглеждане
през годината и за 2006г. са 84. 85%. В сравнение с предходните две години,
през отчетната 2008г. се наблюдава леко намаляване броя на общо
свършените наказателни дела по обяснените по-горе причини /2008г. –
1293бр., 2007г. -1393 бр., 2006г. -1506 бр. /.
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С оглед засилен обществен интерес към прекратени от съда и върнати на
прокуратурата дела поради допуснати съществени отстраними проц. нарушения, ще
разгледам по наказателни съдии този показател за отчетната 2008 г. :
I н. с-в - съдия Колев, прекратени НОХД 5 бр.
II н. с-в – съдия Семов, прекратени НОХД са 5 бр.
III н. с-в – съдия Топалова, прекратени НОХД са 7 бр.
IV н. с-в - съдия Н. Николова, прекратени НОХД са 4 бр.
V н. с-в - съдия Д. Николова, прекратени НОХД са 7 бр. VI н. с-в - съдия З. Христова, прекратени НОХД са 6 бр.
В сравнение с прекратените НОХД през 2007 г., броят на делата чувствително
се е увеличил – прекратени 27 бр. дела за 2007 г. и 34 бр. – за 2008 г.
След разглеждане на постановените определения /разпореждания/ по
делата се установява, че същите се връщат на РП-Монтана, поради няколко
основни причини:
- противоречия между обстоятелствената и заключителната част на ОА или
различия между ОА и заключителното постановление по дознанието-напр.
престъплението, за което е обвинено лицето на досъдебно производство е
при условията на чл. 63 от НК, а в ОА липсва такава хипотеза,
престъплението е извършено на една дата, а в ОА е отразена друга дата, или
обвинението по дознанието е във вр. с чл. 26 или чл. 29 от НК, но в ОА
същите не отразени и зр.
- непрецизна правна квалификация на деянията, непълно описание на
деянията с всичките квалифициращи признаци, или без да се конкретизира
обвинението-напр. на досъдебното производство и в ОА е повдигнато е
обвинение срещу едно лице, а на съдебното следствие се установява, че
деянието е извършено при съучастие, или на досъдебното производство е
повдигнато обвинение по чл. 195 от НК, без да е посочена отделна стойност
на вещите, като е отразена тяхната обща цена, или деянието е при опасен
рецидив или продължавано престъпление, но не е така квалифицирано във
връзка с тези текстове от закона; на обвиняемия е предявено обвинение по
чл. 343б НК, а внесеният ОА е с предмет квалифицирана кражба и др.
- установено от съдия докладчика ограничаване /нарушаване/ на
процесуалните права на пострадалите или на обвиняемите на ДП. ;
Никой от наказателните съдии не си е позволил неоснователно
връщане на делото на прокуратурата. Допуснатите нарушения на
процесуалните правила, винаги са били съществени и водещи до
невъзможност делото да бъде разглеждано от съда.
Ще направя анализ на всички разглеждани от наказателните съдии
дела, независимо от техния вид по критерии – обжалвани, съответно
потвърдени, отменени, изменени. Резултатите ще представя в табличен вид
по съдии за по-голяма яснота.
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СЪДИЯ ЦВЕТАН КОЛЕВ
РЕШЕ ОБЖАЛВ ПОТВЪРДЕ ОТМЕНЕНИ ИЗМЕНЕН
БЕЗ
НИИ
РЕЗУЛТА
НИ
АНИ
ОБЩО
Т
2008 брой
брой
брой
брой
брой
брой

Вид годи
ДЕЛО
на

АНД
НОХД
ЧНД
ЧХ
78А

79
100
70
7
4
260

21
12
5
4

6
5
5
4

6
1
0
0

2
2
0
0

7
4
0
0

СЪДИЯ КРАСИМИР СЕМОВ
Вид
ДЕЛО

годи РЕШЕНИ ОБЖАЛВА ПОТВЪРДЕ
-ОБЩО
НИ
на
НИ

2008
АНД
НОХД
ЧНД
ЧХ
78А

брой
72
99
50
9
5
235

брой
17
6
3
2

брой
12
6
1
0

ОТМЕН
ЕНИ

брой
1
0
0
0

ИЗМЕНЕ
НИ

брой
1
0
0
0

БЕЗ
РЕЗУЛТ
АТ

брой
3
0
2
2

СЪДИЯ ПЕТЯ ТОПАЛОВА
Вид година РЕШЕНИ ОБЖАЛВА ПОТВЪРДЕ ОТМЕНЕНИ
-ОБЩО
НИ
ДЕЛО
НИ

2008
АНД
НОХД
ЧНД
ЧХ
78А

брой
96
98
56
14
5
269

брой
14
10
3
2
1

брой
6
3
2
1
1

брой
2
0
0
0
0

ИЗМЕНЕ
НИ

БЕЗ
РЕЗУЛ
ТАТ

брой
1
3
1
1
0

брой
5
4
0
0
0
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СЪДИЯ НАТАША НИКОЛОВА
Вид година РЕШЕНИ ОБЖАЛВАНИ ПОТВЪРДЕН
-ОБЩО
И
ДЕЛО

2008
АНД
НОХД
ЧНД
ЧХ
78А

брой
3
15
4
0
0
22

брой
1
2
0
1
0

ОТМЕН
ЕНИ

брой
1
1
0
0
0

брой
0
1
0
1
0

ИЗМЕН
ЕНИ

брой
0
0
0
0
0

БЕЗ
РЕЗУЛ
ТАТ

брой
0
0
0
0
0

СЪДИЯ ДИМИТРИНА НИКОЛОВА
Вид година РЕШЕНИ ОБЖАЛВАНИ ПОТВЪРД
-ОБЩО
ЕНИ
ДЕЛО

2008
АНД
НОХД
ЧНД
ЧХ
78А

брой
100
102
44
7
4
257

брой
25
8
5
1
0

ОТМЕН
ЕНИ

брой
16
4
4
1
0

брой
3
1
0
0
0

ИЗМЕН
ЕНИ

брой
0
1
1
0
0

БЕЗ
РЕЗУЛТ
АТ

брой
6
2
0
0
0

СЪДИЯ ЗОЯ ХРИСТОВА
Вид годи РЕШЕНИ ОБЖАЛВАН ПОТВЪРД
-ОБЩО
ЕНИ
ДЕЛО на
И

2008
АНД
НОХД
ЧНД
ЧХ
78А

брой
76
107
47
7
7
244

брой
16
12
4
3
0

ОТМЕН
ЕНИ

брой брой
10
1
11
0
2
0
1
0
0
0

ИЗМЕНЕ
НИ

брой
1
1
1
0
0

БЕЗ
РЕЗУЛТ
АТ

брой
5
0
1
2
0

Видно от резултатите на всички видове дела, разглеждани през
отчетния период от наказателните съдии, броят на отменените дела е 19 бр. –
общо за всички съдии, която отнесена към броя на потвърдените общо 104
бр. и изменените дела – 15 бр. е едва 0, 1 %, т. е този брой е незначителен.
Видно от отменените изцяло дела, преобладава броя на АНД, но не и
на останалите по вид дела. Като причини за отмяна на съдебния акт,
Административен съд-Монтана в касационното си решение излага мотиви
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като “нарушение на материалния закон”. Следва да се отбележи, че
отменените по горепосочените дела решения се дължат на различната
практика на докладчиците от касационната инстанция, която е твърде
разностранна и в някои случай противоречива. В тази връзка по инициатива
на РС-Монтана през месец май 2008 г. беше проведено събрание на
наказателните съдии от РС-Монтана и съдиите от Административния съд.
Въпреки мнението на съдиите от АС-Монтана, че при приложение на чл. 28
ЗАНН /наличие на маловажен случай/ от районния съдия, те ще се съобразят
с преценката му при обсъждане на доказателствата /писмени и гласни/, факт
е, че по-голямата част от отменените актове са именно поради неприемане от
касационната инстанция на горепосочената разпоредба.
През отчетния период съдиите разглеждащи граждански дела са
свършили общо 81. 75 % от всички постъпили за разглеждане дела, при 80.
80 % за 2007г. и 84. 85% за 2006г. Гражданските съдии разглеждат и дела по
чл. 152 от НК. Един от значимите показатели за добрата работа на всички
съдии през 2008г. е отчетеният висок % на разгледаните дела в тримесечният
срок – 93%, в сравнение с предходните години – 78% - за 2007г. и 87% - за
2006г. Данните сочат, че все по-малко по брой дела при обжалване са
отменени, респ. изменени. За качеството на работата на гражданските съдии
говорят показателите “оставени в сила”, ”отменени”, ”изменени”, както и
срочността на приключване на делата и спазване сроковете за обявяване на
съдебния акт.

ОБЩО

№

1
2
3
4
5
6
7
8
8
9
10
За всичко дела
ЕВГЕНИЯ ПЕТКОВА
РУМЕН ПЕТКОВ
АНЕЛИЯ ЦЕКОВА
ВАЛЯ МЛАДЕНОВА
РУМЯНА МИХАЙЛОВА
ЗОЯ ХРИСТОВА
ПЕТЯ ТОПАЛОВА
ЦВЕТАН КОЛЕВ
ДИМИТРИНА НИКОЛОВА
НАТАША НИКОЛОВА
КРАСИМИР СЕМОВ
297
26
44
52
60
4
23
16
25
24
4
19

Съдия

216
22
34
32
48
2
19
9
14
18
1
17
21

3
2
1

1
2
7
3
1
1
23
4
3
10
3
2

1
1

1
0
0
13

3
3
2
1
3
5

4
4
2
1
1

0
0

2
1

ИНДЕКСИ

2
1

1
1

1

1

ЗАБЕЛЕЖКА: ЧХ № 325/2007 Г. Е ОТЧЕТЕНО КАТО ВИСЯЩО ДЕЛО НА СЪДИЯ КР. СЕМОВ КЪМ 31.12.2007 Г.
СЪЩОТО Е ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНО НА 25.07.2008 Г. НА СЪДИЯ ЦВ. КОЛЕВ И Е ОТ

ОХ 14/2003 Г. Е ОТЧЕТЕНО КАТО ВИСЯЩО НА СЪДИЯ Д. НИКОЛОВА КЪМ 31.12.2007 г.
ЧЕТЕНО В ГОДИШНАТА СПРАВКА КАТО ВИСЯЩО НА ПОСЛЕДНИЯ СЪДИЯ.

,СЪЩОТО Е ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНО НА СЪДИЯ ТОПАЛОВА Е СЪОТВЕТНО ОТЧ. КАТО ВИСЯЩО КЪМ 31.12. 2008 Г.

0
0
0

7(г) възражение за давност пред въззивната инстанция.

7(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;

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

0
7(а) поради представяне на нови доказателства пред
въззивната инстанция, които са обусловили отмяната или
обезсилването;

6(г) възражение за давност пред въззивната инстанция

6(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;

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

0
6(а) поради представяне на нови доказателства пред
въззивната инстанция, които са обусловили отмяната или
обезсилването;

5(г) възражение за давност пред въззивната инстанция

5(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;
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5(б) отказ или оттегляне пред въззивна (касационна)
инстанция на исковата молба или постигане на спогодба
пред въззивна (касационна) инстанция;

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

4.ОСТАВЕНО В СИЛА В ЕДНА ЧАСТ. Отменено, обезсилено или нищожно
ПОРАДИ НАРУШЕНИЕ НА МАТЕРИАЛНИЯ ИЛИ ПРОЦЕСУАЛНИЯ ЗАКОН,
върнато или не за ново разглеждане В ДРУГА ЧАСТ;

3(г) възражение за давност пред въззивната инстанция.

3(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;

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

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

2. ИЗЦЯЛО ОТМЕНЕНО, ОБЕЗСИЛЕНО ИЛИ НИЩОЖНО ПОРАДИ
НАРУШЕНИЕ НА МАТЕРИАЛНИЯ ИЛИ ПРОЦЕСУАЛНИЯ ЗАКОН, върнато
или не за ново разглеждане;

1. ИЗЦЯЛО ОСТАВЕНО В СИЛА;

РАЙОНЕН СЪД, вкл. СРС
Справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани дела на съдиите от Районен съд-МОНТАНА през 2008г.
/ име на районния съд, вкл.СРС/
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РЕШЕНИЯ

1.ИЗЦЯЛО ОСТАВЕНО В СИЛА;
2.ИЗЦЯЛО ОТМЕНЕНО, ОБЕЗСИЛЕНО ИЛИ НИЩОЖНО ПОРАДИ НАРУШЕНИЕ НА МАТЕРИАЛНИЯ ИЛИ ПРОЦЕСУАЛНИЯ ЗАКОН, върнато или не за ново разглеждане;
върнато или не за ново разглеждане В ДРУГА ЧАСТ;
5.ОСТАВЕНО В СИЛА В ЕДНА ЧАСТ; Отменен

0
0

№

1
2
3
4
5
6
7
8
8
9
10
За всичко дела
ЕВГЕНИЯ ПЕТКОВА
РУМЕН ПЕТКОВ
АНЕЛИЯ ЦЕКОВА
ВАЛЯ МЛАДЕНОВА
РУМЯНА МИХАЙЛОВА
ЗОЯ ХРИСТОВА
ПЕТЯ ТОПАЛОВА
ЦВЕТАН КОЛЕВ
ДИМИТРИНА НИКОЛОВА
НАТАША НИКОЛОВА
КРАСИМИР СЕМОВ
53
6
7
7
8
0
5
5
6
7
0
2

Съдия

43
2
7
4
8

3
4
6
7
0
2
2
1
3
2

1
1
1
1
0
0
2

1

1

1

0
0
0
1

1

1

0
0
0
0
0

7(г) възражение за давност пред въззивната инстанция.

7(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;

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

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

6(г) възражение за давност пред въззивната инстанция

6(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;

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

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

5(г) възражение за давност пред въззивната инстанция

5(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;

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

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

4.ОСТАВЕНО В СИЛА В ЕДНА ЧАСТ. Отменено, обезсилено или
нищожно ПОРАДИ НАРУШЕНИЕ НА МАТЕРИАЛНИЯ ИЛИ
ПРОЦЕСУАЛНИЯ ЗАКОН, върнато или не за ново разглеждане В
ДРУГА ЧАСТ;

3(г) възражение за давност пред въззивната инстанция.

3(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;

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

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

2. ИЗЦЯЛО ОТМЕНЕНО, ОБЕЗСИЛЕНО ИЛИ НИЩОЖНО ПОРАДИ
НАРУШЕНИЕ НА МАТЕРИАЛНИЯ ИЛИ ПРОЦЕСУАЛНИЯ ЗАКОН,
върнато или не за ново разглеждане;

1. ИЗЦЯЛО ОСТАВЕНО В СИЛА;

ОБЩО

РАЙОНЕН СЪД, вкл. СРС
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От приложените към доклада таблици е видно, че върнатите
обжалвани през 2008г. дела по състави, са със следните резултати:съдия
Петкова-от върнатите 26 бр. дела, са оставени в сила изцяло решенията по 22
бр., съдия Цекова-от върнатите 52 бр. дела с оставени в сила решения са 32
бр., съдия Младенова-от върнатите 60 бр. дела, изцяло оставени в сила са
решенията по 48 бр., съдия Петков-от върнатите 44 бр., в сила са решенията
по 34 бр. дела, съдия Михайлова-върнати 4 бр., от които по2 дела решенията
са оставени в сила и по 2 дела-отменени.
Останалите резултати се отнасят до отменените съдебни актове и от
тях е видно, че общо 6 решения са отменени изцяло, поради нарушение на
материалния или процесуалния закон /индекс 2/. Поради представяне на
нови доказателства пред въззивната инстанция, обусловили отмяната или
обезсилването са общо 22 решения /индекс 3а/. Отказ от иска или оттегляне
на жалбата пред въззивната инстанция е причина за обезсилване на 1
решение. От части отменените решения, поради нарушение на материалния
или процесуалния закон, са общо 8 броя. От части са оставени в сила, а в
друга част са отменени или обезсилени 11 бр. решения, поради представяне
на нови доказателства пред въззивната инстанция, обусловили отмяната. Въз
основа на изложените данни може да се обобщи, че основание за отмяна на
по-голяма част от върнатите с резултат съдебни актове, е дало представянето
на нови доказателства пред въззивната инстанция, които са я обусловили или
отказ от иска, респ. оттегляне на жалбата, дало основание за обезсилване на
акта. Съпоставка с предходната година по посочените показатели е трудно
да се направи, защото не са отчитани върнати с резултат дела, а само
отнасящи се за отчетния период.
Причините
за
отмяната
или
изменянето
на
решенията/определенията/, са видни от изготвената справка за резултатите
от върнати, обжалвани дела на съдиите.
Необходимо е да се отбележи, че въпреки натовареността през 2007,
2008г., работещите наказателни и граждански състави са положили много
труд, за да успеят да приключат делата си със съдебен акт до 3 месеца, с
изключение на ІІІ гр. състав.
В края на отчетната година от приетите за решаване дела са били с
необявен съдебен акт по състави:ІІ нак. с-в-17 бр., ІІІ нак. с-в-3 бр., VІ нак св-14 бр. ІІ гр. с-в 10 гр. д., ІІІ гр. с-в 73 дела, ІV гр. с-в 11 гр. д., V гр. с-в 5 гр.
д. Съдебните актове по тях са обявени в рамките на изискващите се
процесуални срокове.
Нежелано забавяне в това отношение е констатирано в работата на
ІІІ гр. с-в, което не е от сега и за което са взети административни мерки. С
решение от 5. 11. 2008г. ВСС потвърди на основание чл. 314, ал. 3 от ЗСВ,
заповед № 289/20. 10. 2008г. на административния ръководител на РС-гр.
Монтана, с която е наложено дисциплинарно наказание “забележка” на
председателстващия състава.
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През годината всички съдии са работили еднакви или сходни по
тежест дела с оглед разпределението на делата с програмен продукт, на
принципа на случайния избор. Не са сформирани специализирани състави по
отделни материи на законодателството.
Постоянно действаща комисия, назначена със Заповед №280/06. 10.
2008 г., при определяне на допълнително материално стимулиране на
магистратите в РС-Монтана, винаги отчита като положителен
критерий именно липсата на просрочени съдебни актове за съответния
период /отчетна 2008 г. /, поемане на дела на отсъстващ съдия /поради
временна нетрудоспособност и командироване в друг съд/, качествени
показатели във връзка с разглежданите от съответния съдия дела, т. е.
по този начин административното ръководство е приело, че следва да
бъде стимулиран /поощряван/ съответният магистрат.

ІV. 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 2008 г. в Съдебно- изпълнителната служба
при Районен съд-Монтана, като Държавни съдебни изпълнители работиха:
ръководител служба Камелия Рангелова, ръководела първи съдебноизпълнителен район, Вяра Благоева – ръководела работата на втори съдебноизпълнителен район до 29. 04. 2008г., след която дата –Леночка Георгиева,
заела мястото след конкурс.
Държавните съдебни- изпълнители, респ. служителите в СИС –гр.
Монтана, през изминалата 2008 г. работиха с максимална натовареност и
мобилизирани сили при изпълнение на служебните си задължения.
През отчетния период са образувани общо 243 броя изпълнителни дела за
сумата 760 778 лв. от които 19 бр. държавни вземания, 125 броя на
юридически лица и 96 броя на частни лица, както и 3 бр. обезпечителни
мерки.
Свършените през 2008 г. дела са общо 790 броя и е събрана сумата
445 005 лв. - от които дела 41 броя държавни, 286 броя на юридически лица
и 411 броя на частни лица. Обезпечителните мерки са 52 бр.
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Останалите несвършени дела в края на отчетния период са общо 1840
броя, като е останала за събиране сумата от 8 510 403 лв.
Броят на висящи в началото на отчетния период дела, постъпилите изп.
дела през периода, свършените изпълнителни дела през отчетния
период и останалите несвършени дела в края на отчетния период по
райони и Държавни съдебни- изпълнители са, както следва :
- ДСИ К. РАНГЕЛОВА / на първи район / има останали
НЕСВЪРШЕНИ дела към 01. 01. 2008г. - 1294 бр дела и сума за събиране
6 898 796 лв, ПОСТЪПИЛИ през отчетния период 126 бр. дела, ЗА
СУМА 523 130 лв., СВЪРШЕНИ 324 бр. и СЪБРАНА СУМА 240 802 лв.
и останали НЕСВЪРШЕНИ в края на отчетния период 1096 бр. дела за
сума 6 238 510 лв .
ДСИ Л. ГЕОРГИЕВА / на втори район от 29. 04. 2008 г. до 31. 12. 2008 г.
/ има останали НЕСВЪРШЕНИ дела в началото на отчетния период 1093 бр дела и сума за събиране 2 815 715 лв., ПОСТЪПИЛИ през 2008 г.
97 бр дела за СУМА 201 158 лв. и СВЪРШЕНИ 310 бр. дела и е събрана
сума 134 016 лв., в края на отчетния период останалите НЕСВЪРШЕНИ
изпълнителни дела са 744 дела и е останала сума за събиране 2 271 893
лв.
ДСИ В. БЛАГОЕВА/на втори район от 1. 01. 2008г. до 29. 04. 2008г. / има
ПОСТЪПИЛИ 20 бр. дела за 36 489 лв. и СВЪРШЕНИ 156 бр. дела и
СЪБРАНА СУМА 70 187 лв.
През отчетната 2008 г. службата е издала 312 бр. съдебни удостоверения
по молби на банки, физически и юридически лица .
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА РАБОТАТА НА СИС МОНТАНА през
2006 г., 2007 г. и 2008 г.
- През 2006 г. са постъпили 586 броя дела, за сумата 6 647 494 лв., от които
на първи район - 359 броя и на втори район - 227 броя дела.
Свършените през 2006 год дела са общо 468 броя, за сумата 6 907 678 лв., от
които, на първи район 324 броя дела и е събрана сумата 3 274 754лв. и на
втори район са свършени 144 броя дела и е събрана сумата 3 632 924 лв.
Средно месечно постъпили изпълнителни дела през 2006 г. – на първи
район- 29. 9 броя и на втори район- 18. 9 броя.
Средно месечно свършени дела през 2006 год на първи район - 27 броя дела,
а на втори район- 12 броя дела.
През 2006 год в СИС –гр. Монтана – работиха, както следва: на първи район
К. Рангелова / от 01. 01. 2006 г. до 31. 12. 2006 г. /, на втори район Мая
Иванова/ от 01. 01. 2006 г. до 12. 05. 2006 г. и Вяра Благоева -от 22. 05. 2006
г. до 31. 12. 2006 г.
През 2007 год са постъпили общо 255 броя дела, за сумата 2 964 117 лева,
свършени са общо 264 броя дела и е събрана сумата 588 981лв.
Средно месечно постъпили изпълнителни дела на един съдебен –
изпълнител през 2007 г. – 21. 25 броя .
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Средно месечно свършени изпълнителни дела през 2007 г. на един
съдебен-изпълнител през 2007 г. - 22 броя.
През 2007 год в СИС Монтана работиха: на първи район К. Рангелова и на
втори район В. Благоева.

През 2008 год. са постъпили общо 243 бр. дела, за сумата 760 778лв.
Свършени са ОБЩО за службата 790 броя дела и е събрана сума 445 005лв.
Средно месечно постъпили изпълнителни дела на един съдебен- изпълнител
през 2008 г. са 10. 13 бр. дела . Средно месечно свършени изпълнителни дела
на един Държавен съдебен изпълнител са 32. 92 дела.
Постъпленията за
последните три години
ОБЩ БРОЙ НА ИЗП. ДЕЛА 3121бр. 3240бр. 2387 бр. -

2006 г. 2007 г. 2008г.
Брой на постъпили
Изп. дела 587 255 243
1. В полза на държавата 109 44 192. В полза на юридически 310 92 125 лица.
-вземания на банки 97 43 38
-Други вземания 213 49 87
2006г. 2007г. 2008г.
3. В полза на граждани
в т. ч. 148 119 96
- парични вземания 80 59 48
-издръжка 44 49 38
- трудови спорове 24 11 10
4. ОБЕЗП. ДЕЛА 20 13 3
От таблицата по – горе е видно, че през 2008 г. е намалял броя на
постъпилите изпълнителни дела- 243 бр. в сравнение с 2007 г., когато
техния брой е бил 268 дела и чувствително, в сравнение с 2006 г. когато
са постъпили 587 бр. дела. Броя на постъпилите през 2008 г. и изп. дела в
полза на юридически лица -125 бр. е по- голям от броя на постъпилите
през 2007 г. изп. дела в полза на ю. л/ 92 бр. /. Най- голям е броят
постъпили изп. дела в полза на граждани през 2008 г. - с предмет
събиране на парични задължения - 48 бр.
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Дължими суми по
Постъпилите изп. дела 6 647 494лв. 2 964 117 лв. 760 778лв.
в т. ч.
1. в полза на Държавата 4 509 323 лв 2 187 059 лв. 131 303лв
2. в полза на Юрид лица 1 852980 лв 417 174 лв 343 802лв
3. в полза на граждани 285 191 лв 359 884 лв 285 673 лв

Към 31. 12. 2006 към 31. 12. 2007 към 31. 12. 08 г.
Дължими суми по всички
Изпълнителни дела/ лв/ 3 607 565 лв. 5 800 234лв. 8 510 403 лв.
От справката е видно, че размера на дължимите суми по постъпилите изп.
дела през 2006 г. е бил най- голям, а именно 6 647 494 лв., в сравнение
2007г., за която сумите са 2 964 117 лв. и 2008 г. за която сумите са 760 778
лв. През 2008 г. с най – големи суми са постъпили изп. дела в полза на
юридически лица, в сравнение с 2006 г., когато размера на дължимите суми
по постъпили изп. дела в полза на държавата е най- голям, а именно
4 509 323 лв. Дължимите суми по постъпили през 2008 г. изп. дела/ 285 673
лв/ в полза на граждани са по- малки, в сравнение с 2007 г., когато този
размер е 359 884 лв. През 2008 г. сумата за която са образувани изп . дела в
полза на Държавата, е най- малка, в сравнение със сумата на делата в полза
на Държавата през 2006 г. и 2007 г. През 2006г. и 2007 г. в СИС –Монтана,
постъпиха изпълнителни дела в полза на АДВ СОФИЯ/ ДЪРЖАВЕН
ФОНД” ЗЕМЕДЕЛИЕ”/ ЗА ГОЛЕМИ СУМИ СРЕЩУ ДЛЪЖНИЦИ, при
събирането на които вземания съществуват посочените по – долу трудности.
В края на отчетния период 31. 12. 2008 г. останалата несъбрана сума е поголяма, в сравнение с 2007г. и 2006 г., което се обяснява с факта, че в СИС
има образувани-висящи значителен брой изпълнителни дела с взискатели -„
АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ „ гр. София и „АГЕНЦИЯ ЗА
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ” –гр. София за СЪБИРАНЕ НА
парични вземания срещу длъжници, които нямат имущество, върху което да
се насочи изпълнението. За най- голяма сума е образувано ИД№1-332/ 2006
г. за сумата 1 424 890. 00 лв срещу “МОНТАНА ТЕКСТИЛ „ АД, по което
са извършвани много справки, с цел проучване имущественото състояние на
длъжника, които са без резултат т. е., не е открито имущество. Образувани са
и други изпълнителни дела за големи суми както следва ИД № 1-131/2006 г.
срещу „ МОНТЛЕС 38 „ АД, за сумата от 176 909. 00 ЛВ. – по което също е
налице липса на имущество, също така и - ИД № 1-307/2006 г. за 25000
лв., ИД № 1-309/06 г. за 23 500лв., ИД № 1-319/ 06 г. за 63 970. 00 лв., ИД№
1-337/06 г. за 39 760лв., ИД № 1-221/ 2006 г. за 212 700лв. -което постъпи в
службата през 2008 г. – по подсъдност от СИС Берковица, КЪДЕТО ПРЕДИ
ТОВА БЕШЕ ИЗПРАТЕНО, поради наличието в района на СИС Берковица –
НА ИПОТЕКИРАНО И ЗАЛОЖЕНО ИМУЩЕСТВО НА ДЛЪЖНИКА, но
тъй като взискателят не пожела да насочи изпълнението към това
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имущество, чрез което много бързо щеше да се събере сумата, а
предпочете делото да се върне в СИС Монтана и да се наложи запор върху
вземане на длъжника от трето лице, като чрез този способ постъпват по 1500
лв. месечно. Други такива дела с големи задължения по тях са : ИД № 1-9/
2008 г. за 100 461 лв- делото е между частни лица, ИД № 1-114/ 2003 г. за
601 441 лв., ИД№ 2-6/ 2007г. за 131 170 лв. срещу „ МОНТУРИСТ
ИНВЕСТ”, ИД № 2-91/ 2005 г. за 108 777лв., ИД № 2-174/2006 г. за
68 971лв., ИД № 2-183/ 2006 г. за 50 785лв., ИД № 2-184/2006 г. за 56 529лв.,
ИД № 2-205/2006 г. за 72 323 лв., ИД № 1. 470/ 2004 г. за 94 255лв. - ПО
КОЕТО ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО Е СПРЯНО С АКТ
НА СЪДА, ИД № 1-220/2003 г. за 60 020 лв. срещу „ ПТИКОМ „ АД / Н /.
Проблемите при събирането на задълженията по тези и други дела, са многолипсата на каквото и да е секвестируемо имущество, собственост на
длъжниците, бездействието на взискателите предвид високия размер на
дължимите авансово такси за принудителните действия . По голяма част от
делата с частни държавни вземания по които няма секвестируемо
имущество, взискателите правят искания за извършвавне на периодични
справки за имущество, с цел да прекъснат изтичането на 2 годишния
давностен срок по чл. 433 т. 8 от ГПК. Насрочват се описи на движими вещи
и недвижими имоти, които не се извършват поради неявяване на
взискателите. Насрочват се публични продажби на недвижими имоти и
търгове с устно наддаване на движими вещи, на които не се явяват
наддавачи.
По- горе посочих само дела които са образувани за суми над 20 000лв., и
при които се срещат трудности при събиране на задължението, но общо
взето като цяло делата по които не се събират суми, са изключение. Всички
изпълнителни дела се проверяват ежемесечно и се изпращат напомки на
взискателите, с указания за посочване на способ или за внасяне на държавни
такси, с оглед продължаване действията по принудителното изпълнение.
Постъпилите и разпределени по райони изпълнителни дела през отчетния
период по съдии, са както следва:
Камелия Рангелова - 126 бр. / от 01. 10. 2008г. до 31. 12. 2008 г., или
средно месечно -10. 5 дела.
Вяра Благоева -20 бр. / от 01. 01. 2008г. до 29. 04. 2008 г., или средно
месечно -5 бр. дела
Леночка Георгиева -97 бр. / от 29. 04. 2008г. до 31. 12. 2008 г., или средно
месечно-12. 13 бр дела.
СВЪРШЕНИ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА
брой свършени
изп. дела

2006г.

2007г.

2008г.

468 бр.

264 бр

790 бр.

По показателят брой на свършените през 2008 г., изпълнителни дела,
СИС- Монтна показа много добра ефективност, като през отчетната
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2008 г. са свършени повече изп. дела 790 броя изп. дела, в сравнение с
2007 г., когато са прекратени 264 броя дела и 2006 г., когато са
прекратени 468 броя дела.
Най-голям е броят на свършените изпълнителни дела през 2008 г. в
полза на граждани - 391 броя, в сравнение с броя на свършените изп.
дела в полза на юридически лица 283 бр., в сравнение с 2007 г., когато са
свършени повече изп. дела в полза на юридически лица 171 бр., в
сравнение със свършените изп. дела в полза на физически лица 89 бр. и
през 2006 г., когато броят на свършените изп. дела в полза на
юридически лица е 221 бр., в сравнение с тези на физически лица -170
бр.
От изнесените по – горе данни е видно, че през отчетната 2008 г. броя на
свършените изпълнителни дела 790 бр., надвишава 3, 5 пъти броя на
постъпилите през отчетния перод дела - 243 броя, което е показателно за
подобряване работата на службата в сравнение с 2007 г., когато броя на
свършените дела беше 264 броя, а постъпилите изп. дела през 2007 г. са
268 броя.
Броят на висящи в началото на отчетния период дела, постъпилите изп.
дела през периода, свършените изпълнителни дела през отчетния
период и останалите несвършени дела в края на отчетния период по
райони и Държавни съдебни- изпълнители са, както следва :
- ДСИ К. РАНГЕЛОВА има останали НЕСВЪРШЕНИ дела към 01. 01.
2008Г. 1294 бр дела и сума за събиране 6 898 796 лв, ПОСТЪПИЛИ през
отчетния период 126 бр. дела, ЗА СУМА 523 130 лв. свършени 324 бр. и
СЪБРАНА СУМА 240 802 лв., и останали несвършени в края на
отчетния период 1096 бр. дела, за сума 6 238 510 лв .
ДСИ Л. ГЕОРГИЕВА има останали НЕСВЪРШЕНИ дела в началото на
отчетния период 1093 бр дела и сума за събиране 2 815 715 лв.,
ПОСТЪПИЛИ през 2008 г. 97 бр дела за СУМА 201 158 лв. и
СВЪРШЕНИ 310 бр. дела, като е събрана сума 134 016 лв., в края на
отчетния период останалите несвършени изпълнителни дела са 744 дела
и е останала сума за събиране 2 271 893 лв.
ДСИ В. БЛАГОЕВА има ПОСТЪПИЛИ 20 бр. дела за 36 489 лв. и
СВЪРШЕНИ 156 бр. дела и СЪБРАНА СУМА 70 187 лв.
През отчетната 2008 г. службата е издала 312 бр. съдебни удостоверения
по молби на банки физически и юридически лица .
Общо събраните суми по изпълнителни дела са дадени в таблицата по
долу по видове.

Събрани суми

2006г.

2007г.

2008г.

6 907 678лв.

588 981лв.

445 005 лв.
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От таблицата по-горе е видно, че през отчетната 2008 г. размера на
събраната сума е най- малък в сравнение с 2007г. / събрана сума 588 981
лв. / и 2006 г., когато е събрана сума в размер на 6 907 678 лв.
Действително е прекратен голям брой изпълнителни дела, но за помалки суми, в сравнение със 2006 г. и 2007 г.
През отчетната 2008 г. Държавните съдебни – изпълнители при РСМонтана са насрочили и извършили множество изпълнителни действия
както следва :
1. ДСИ КАМЕЛИЯ РАНГЕЛОВА има следните изпълнителни действия/
насрочени и извършени/ - описи на движимо и недвижимо имущество,
предявяване на разпределения 209 бр., продажби на движими вещи 51,
продажби на недвижими имоти 28, въводи 21, и предаване на движими вещи
12бр.
2. ДСИ ЛЕНОЧКА ГЕОРГИЕВА има следните изпълнителни действия –
насрочени и извършени- описи на движимо и недвижимо имущество 58 бр.,
продажби на недвижими имоти 1бр и въводи 1 бр.
3 . ДСИ ВЯРА БЛАГОЕВА има насрочени и извършени следните
изпълнителни действия – 2 описа на моторни превозни средства.
През отчетната 2008 г. службата е издала 312 бр. съдебни удостоверения
по молби на банки физически и юридически лица .
През отчетния период 2008г. СИС при Районен съд-гр. Монтана. е събрала
държавни такси по свършени дела 42 490 лв . Също така, събраните
държавни такси през 2008 г. по висящите изпълнителни дела са в
размер на 40 545. 20 лв.
Въпреки трудностите, съпровождащи принудителното изпълнение – липсата
на секвестируемо имущество на длъжниците, проблеми с призоваването на
същите, конкуренцията с вземанията на държавата, неявяването на купувачи
за насрочените публични продажби на движими вещи и недвижими имоти и
други, голяма част от които са резултат от нормативната уредба на страната,
както и това, че част от изпълнителнителните дела се образуват при ЧСИ,
СЪДЕБНО- ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА СЛУЖБА при Районен съд гр. Монтана
успя да се справи с голяма част от текущите си проблеми и показа по добра
ефективност в сравнение с 2007 г., като бяха свършени по – голям брой дела.
През отчетната 2008 г. Държавните съдебни- изпълнители и деловодителите
в СИС- МОНТАНА работиха при отлична материално техническа база, с
пълно техническо оборудване, което улесни значително работата на
службата.

СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА

През отчетния период, дейността на съдията по вписванията-Йорданка
Станимирова, респ. на служителите в службата по вписванията, се
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осъществяваше в съответствие с провежданата държавна политика на
превенция в широк кръг обществени отношения за осигуряване на
сигурност, публичност и равнопоставеност на граждани, нотариуси,
физически и юридически лица по отношение на имуществено - правни
интереси.
Цялостната дейност се обуславяше от действащата нормативна уредба и
правоприлагане във вещно-правната материя с оглед упражняването на
контрол и закрила интересите на различни правни субекти.
Натовареността през изтеклата 2008г се определяше от големия брой
вписвания, в резултат на нарасналия обем прехвърлителни сделки, висок
ръст на ипотечните кредити през първото деветмесечие на годината, както и
количествения растеж на договорите за покупко–продажба от общините,
договорите за арендуване на земеделски земи, актуването на държавна и
общинска собственост.
За периода месец януари-месец декември 2008 г. са извършени 9 716 бр.
вписвания, отбелязвания и заличавания. От тях нотариални дела са 6 044 бр.
Обявени от съдията по вписванията са 5 бр. саморъчни завещания,
депозирани в Районен съд гр. Монтана.
През отчетния период съдията по вписванията е постановил 71 бр. откази от
вписване, от които 3 бр. обжалвани, като 1 бр. отменен от Окръжен съд гр.
Монтана.
За календарната 2008 г. в Службата по вписванията са регистрирани 3 355
бр. удостоверения за тежести, 1 502 бр. устни справки, 19 860 бр. справки по
ЕГН и Булстат / поща и държавна организации/, 687 бр. издадени преписи,
1 725 бр. разпечатки.
В ретроспективен план броят на вписванията, както и цялостната работа в
службата по вписванията се увеличила, в сравнение с предходната 2006г. и
2007 г. Сравнителният анализ показва възходяща тенденция на вписванията,
която се наблюдава от 2000 г. до настоящия момент.
От 01 ноември 2008 г. в съдебен район гр. Монтана стартира новата файлова
програма за въвеждане и преход към имотен регистър, генерираща данни и
събиране на единна информация, както за обекта – недвижимия имот, така и
за субекта – притежател на вещните права върху него. Тази информация
трябва да е достатъчно достоверна, пълна и отразена по строго определени
правила, ред и изисквания на законите.
В тази връзка поетапно Агенцията по вписванията проведе обучение на
служителите на модулен принцип, като знанията им бяха сертифицирани със
съответните удостоверения.
Съдията по вписванията Й. Станимирова взе участие в съвместен семинар,
организиран от Нотариалната камара и Министерството на правосъдието
относно стартирането на пилотен проект за изграждане на Интегрирана
система за кадастър и имотен регистър, където съдиите по вписванията,
преподаватели от Юридическия факултет на СУ”Св. Кл. Охридски”, съдии
от ВКС обсъдиха проблемите на право- прилагането, както и услугата
„Отдалечен достъп”, предоставени от Агенцията по вписванията.
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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 недвижими имоти.
Имотният регистър съдържа в себе си данни на неимоверно широк кръг
лица, чиято достоверност гарантира основни граждански права.
По настоящем в Службата по вписванията работят трима служители – един
главен специалист и двама старши специалисти, които извършват всички
вписвания, заличавания, справки, удостоверения и други услуги, като
работят с три компютъра, три броя скенери, копирна машина и поддържат
архив за съхранение на документите.
Като цяло, както Съдията по вписванията, така и служителите на Службата
по вписванията са работили отговорно и професионално, добросъвестно са
изпълнявали служебните си задължения, с оглед осигуряване стабилността
на гражданския оборот и поддържане на публичния регистър на сделките с
недвижими имоти.
V . СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

През 2008г. в голяма степен бяха подобрени условията на труд на
всички съдии и служители от Районен съд Монтана. Извършен бе
предвиденият текущ ремонт на съдийските кабинети в Съдебната палата,
като бяха оборудвани изцяло с ново обзавеждане.
През изминалата година във всички канцеларии в двете сгради на
съда, се поставиха климатици. В изпълнение на неотложни мероприятия, за
подобряване сигурността на сградата на съдебната палата в съответствие с
нормите на безопасност и охрана, съгласно Наредба №4/10. 01. 2008г., обн.
ДВ, бр. 8 от 25. 01. 2008г. за правилата и нормите за безопасност и охрана
при проектиране, строителство, реконструкция, модернизация и
експлоатация на обектите на съдебната власт, набелязани в протокол за
охранително обследване на сградата на съдебната палата Монтана,
извършено от експерти на Главна дирекция „Охрана” при Министерството
на правосъдието, бяха подменени всички врати на етажа, ползван от Районен
съд Монтана в Съдебната палата и бяха обезопасени прозорците на
съдебните зали на Районен съд Монтана и на всички помещения на етажа,
ползван от съда в съдебната палата с противоударно фолио.
В изпълнение на мерките, предприети със заповед на Председателя
на Районен съд Монтана в помещението на архива на съда беше изграден
парапет и беше поставена заключваща се врата между канцеларията и
помещението на същинския архив на делата, с което се ограничи
нерегламентирания достъп до хранилището на делата на съда.
Относно обезпечеността с техника - необходимо условие за
изпълнение на ЛОТ - вете на Финансов меморандум 2002 – проект BG 0201.
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03 „Изпълнение на стратегията за съдебна реформа в Република България”
компонент 3, проблемът в по-голямата си част е решен през 2007 година.
През изминалата 2008 година, в Районен съд Монтана беше
завършено оборудването с необходимата техника и уреди сървърното
помещение, съгласно получените минималните изисквания за сървърно
помещение, утвърдени с протокол №35/02. 08. 2006г. на Висш съдебен съвет.
Бяха закупени сървърен шкаф, както и нужните устройства за него:
UPS, Switch.
В сървърното помещение е инсталиран и климатик, който да
поддържа необходимата температура за работа на техниката.
Използваният сървър, получен по програма PHARE през 2005 година,
даде дефект на 22.04.2008г. и беше обслужен в съответния сервиз
гаранционно, като беше подменен захранващия блок на сървъра. През
времето на ремонта беше пусната машина, която позволи, да се продължи
работата приложението “БЮРО СЪДИМОСТ”, от специалист на фирмата
разработчик на приложението INDEX-Bulgaria. По-късно през годината, м.
август 2008г., сървъра отново отказа да стартира, като при тест в сервиза се
оказа проблем с паметта на машината. Поради морално остарялата
хардуерна конфигурация и параметри на машината и прекалено високата
цена за подмяна на компонентите, беше закупен сървър за вграждане в шкаф
за сървърното помещение, с който да работят приложенията на съда.
През 2008 г. бяха закупени следните видове техника:
UPS за всяко работно място – 28 броя
Скенери за деловодствата – 4 броя с които се довърши
оборудването с такава техника на деловодствата
Бяха закупени и мултифункционални машини нисък клас за архив,
Бюро съдимост, деловодство
бяха подменени и 3 броя останали по-стари и повредени принтери.
От Юни 2008г., в една от залите на съда е инсталирана система за цифров
звукозапис на заседания с помощта на Работна станция, по проект на
Министерство на Правосъдието.
Въпреки подновения сървър през 2008 г., по отношение на
сървърите, съда остава не оборудван, което обстоятелство през 2009 г. остава
като цел за постигане.
Върху единствения новозакупен сървър в съда са инсталирани
приложенията за работа на съда.
Необходимо е оборудване с поне още един сървър, за разполагане
върху него на Информационните системи АПИС и СИЕЛА, както и за
вътрешен обмен на файлове между потребителите на информационната
система.
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.
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Разработката на фирма Сименс – Система за управление на
съдебните дела (СУСД) през изминалата 2007 г. не беше въведена, както и
до средата на 2008 година. Беше предоставен избор на деловодна програма
за съда, като се внедри за използване програмата “САС” (СЪДЕБНОАДМИНИСТРАТИВНА СИСТЕМА) на Информационно обслужване –
Варна. Тя е най-разпространена в съдебната система, с най-много
инсталации, като се осигурява абонаментна поддръжка от разработчика,
обновяване с последните промени в законодателството.
По отношение на антивирусен софтуер за нуждите на съда в края на
2008 година, беше изпратено предложение до съда брой на лицензите за
Антивирусен софтуер PANDA. Като пристигналите лицензи са за използване
до 02. Септември. 2011 година.
Също така бяха предоставени и лицензи за Microsoft Windows 2003
R2 Standard Edition, които да се ползват в Районен съд Монтана – 2 броя
лицензи за сървъри.
В заключение, мога да споделя, че работата на Районен съд-гр.
Монтана и през 2008 г. може да бъде определена като много добра.
Въпреки големия брой дела и работа в намален състав,
правораздаването в съда беше качествено и на ниво, видно от малкия брой
отменени съдебни актове.
Измененията в наказателното и гражданското законодателство, не
възпрепятстваха правораздаването, напротив мобилизираха ни да бъдем
информирани и добре подготвени магистрати .
Изминалата година бе поредната в опитите за реформиране на
съдебната система. Това отново постави пред нас предизвикателства и
трудности. Към основните проблеми, с които на практика се сблъскваме,
стабилно място зае нагласата към съдебната система. В тази насока се работи
чрез разпределяне на делата на принципа на случайния избор, чрез
намаляване забавянето на делата, чрез усилия от наша страна за повишаване
правната култура и осведоменост на гражданите, чрез прозрачни и
законосъобразни действия.
Съдът и през настоящата година работи динамично, като поддържа
традиционно добри отношения с прокуратура, разследващи органи и
адвокатура.
Въпреки обичайните трудности, добрата работа следва да продължи и
през 2009 г., с високо чувство на отговорност и професионализъм по
отношение проблемите, които следва да решаваме и със стремеж към
повишаване на общественото доверие в съда, за да разбере обществото, че
има независим, обективен и справедлив съд.
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