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І.Организация на работата 

През отчетният период 2014г., щатното разписание на РС Монтана не 
се промени като брой съдии и служители. 

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

  
Справка за стаж към 01.01.2015г. на съдиите по щат от Районен съд 

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

Съдии Длъжност Юридически 
стаж 

Стаж в органите на 
съдебната власт 

Съдийски стаж 

Красимир 
Младенов 
Семов 
ІІ – ри н-с. 

и.ф.Административен 
ръководител-
председател с ранг 
"съдия в Апелативен 
съд" 

14г.3м.6д. 13г.6м.6д. 12г.1м.24д. 

Румяна  
Михайлова 
Маркова 
І – ви гр. с. 

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

15г.9м.11д. 15г.9м.11д. 15г.9м.11д. 

Зоя 
Йорданова 
Христова 
VІ н.с.  

Съдия с ранг "съдия в 
Апелативен съд" 

39г.9м.24д. 21г.4м.11д. 16г.7м.9д. 

Евгения 
Костадинова 
Петкова 
V – ти гр. с. 

Съдия с ранг "съдия 
във ВКС и ВАС" 

34г.5м.27д. 20г.3м.13д. 17г.10м.14д. 

Румен 
Петков 
Петков 
ІІІ – ти гр. с. 

Съдия с ранг "съдия в 
Апелативен съд" 

18г.5м.12д. 
18г.5м.12д. 

 
16г.2м.29д. 

 

Анелия 
Цекова 
Димитрова 
ІV – ти гр. с. 

Съдия с ранг "съдия в 
Апелативен съд" 23г.11м.15д. 

 
14г.9м.18д. 

 
14г.9м.18д. 

 

Валя 
Найденова 
Младенова 
ІІ – ри гр. с. 

Съдия с ранг "съдия в 
Апелативен съд" 

15г.11м.17д. 14г.7м.16д. 14г.7м.16д. 

Димитрина 
Николова 
Младенова 
V – ти н.с. 

Съдия с ранг "съдия в 
Апелативен съд" 

14г.10м.24д. 14г.10м.24д. 14г.10м.24д. 
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Съдии Длъжност Юридически 
стаж 

Стаж в органите на 
съдебната власт 

Съдийски стаж 

Наташа 
Иванова 
Николова 
ІV – ти н.с. 

Съдия с ранг "съдия в 
Апелативен съд", 
командирована в 
СГС, считано от 
30.04.2014г. 

13г.9м.17д. 13г.3м.9д. 13г.3м.9д. 

Петя 
Николова 
Топалова 
ІІІ – ти н.с. 

Съдия с ранг "съдия в 
Апелативен съд", 
командирована в 
СРС, считано от 
07.11.2013г. 

14г.7м.2д. 13г.0м.27д. 13г.0м.27д. 

Александър 
Велинов 
Ангелов 

Съдия, командирован 
в СРС, считано от 
26.06.2012г. 

5г.6м.7д. 5г.6м.7д. 5г.6м.7д. 

 
 

Справка за стаж към 01.01.2015г. на държавните съдебни изпълнители и 
съдиите по вписвания по щат от Районен съд Монтана - юридически, стаж 

само като държавен съдебен изпълнител или съдия по вписванията 

ДСИ –ли 
Съдии по 
вписвания 

Длъжност Юридически стаж Стаж само като ДСИ 
или съдия по 
вписвания 

Камелия Иванова 
Рангелова 

държавен 
съдебен 
изпълнител-
Ръководител  
СИС 

16г. 9м. 27д. 16г. 2м. 26д. 

Леночка Йотова 
Георгиева 

държавен 
съдебен 
изпълнител  

15г. 6м. 26д. 6г. 8м.2д. 

Йорданка 
Александрова 
Станимирова 

съдия 
вписвания 
Ръководител 
съдии 
вписвания 
при МРС 

7г. 8м. 21д. 7г. 8м. 21д. 

Александър 
Димитров  
Александров 

съдия по 
вписванията 
до 
24.03.2014г. 

13г. 1м. 16д. 5г. 1м. 7д. 

Юлияна Петрова 
Владимирова 

съдия по 
вписванията, 
считано от 
24.03.2014г. 

14г.2м.29д. 1г.1м.19д. 
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Със заповед №К-340/22.04.2014г. на председателя на Софийски 

апелативен съд за срок повече от три месеца в една календарна година през 
2014г. беше командирована в Софийски градски съд съдия Наташа Николова, 
считано от 30.04.2014г., освен двамата съдии от Районен съд Монтана, 
командировани в Софийски районен съд – съдия Петя Топалова -  Заповед 
№К-923/06.11.2013г. на Председателя на САС, считано от 07.11.2013г. и 
съдия Александър Велинов Ангелов - Заповед №К-486/26.06.2012г. на 
председателя на САС, считано от 26.06.2012г. 

Заради горното и предвид подадено писмено заявление от съдия Н. 
Николова с дата 16.04.2014г., със Заповед №96/16.04.2014г. съдия Н. 
Николова е изключена от случайното разпределение на дела при НО на МРС, 
считано от 16.04.2014г., с възложено задължение да довърши започналите с 
нейно участие наказателни дела. 

В административен аспект при организацията на работата поради 
командироването на двама съдии в СРС и един в СГС, възникваха проблеми 
по организацията на работата в двете отделения на МРС.В тази връзка бяха 
направени мотивирани искания от настоящето административно ръководство 
на МРС до председателя на Окръжен съд Монтана, вследствие на което в 
Районен съд Монтана бяха командировани за срок повече от три месеца в 
една календарна година двама съдии от Районен съд Берковица – съдия 
Десислава Цветкова с ранг „съдия АС” /с общ юридически стаж към 
01.01.2015г. – 16г. и 7м., съответно съдийски стаж – 14г. и 7м./– заповед №К-
50/13.06.2014г. на Председателя на ОС Монтана, считано от 18.06.2014г. и 
съдия Калин Тодоров с ранг „съдия ОС” /с общ юридически стаж към 
01.01.2015г. – 13г. и 7м., съответно съдийски стаж – 9г. и 10м./ – заповед №К-
68/18.09.2014г. на и.ф.Председател на ОС Монтана, считано от 
01.10.2014г.Посочените данни за стажа и ранговете на съдия Д.Цветкова и 
съдия К.Тодоров са предоставени от съдебния администратор на РС 
Берковица на административния секретар на РС Монтана. 

Считано от 16.04.2014г. до 18.06.2014г.,  РС Монтана на практика е 
функционирал с 8 /осем/ броя съдии разпределени както следва: 5 /пет/ броя 
в ГО и 3 /три/ броя в НО на МРС, а след това -  4 /четири/ броя в Наказателно 
отделение, считано от 18.06.2014г. и 6 /шест/ броя в Гражданско отделение, 
считано от 01.10.2014г. 

С Решение на Комисията по предложенията и атестирането към ВСС, 
взето по протокол №6/04.02.2014г. по допълнителна точка от дневния ред Д-
31 относно заявление от Александър Велинов Ангелов – съдия в Районен съд 
Монтана и командирован в Софийски районен съд, за преназначаване на 
длъжност „съдия” в Софийски районен съд, на основание чл.194 от ЗСВ е 
открита процедура за преназначаване на съдии по реда на чл.194 от ЗСВ  вр. 
с чл.30, ал.1, т.3 от ЗСВ в Софийски районен съд. В изпълнение на т.31.2. от 
Решението на Комисията са уведомени всички съдии от Районен съд 
Монтана за възможността в седемдневен срок да подадат заявление за 
участие в откритата процедура по чл.194 от ЗСВ за Софийски районен съд. 
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Освен съдия Ал. Ангелов участие са заявили и други двамата съдии от РС 
Монтана – съдия Н. Николова и съдия П. Топалова.Към момента на 
изготвяне на настоящия доклад процедурата по чл.194 ЗСВ за РС Монтана не 
е приключила.  

В РС Монтана са обособени две отделения – Гражданско и 
Наказателно, като двете отделения се помещават в сгради на различни адреси 
– Наказателното отделение /НО/ се намира в Съдебна палата Монтана, етаж 2 
находяща се на ул.”Васил Левски” №22, а Гражданското отделение /ГО/ се 
помещава в обособена сграда, представляващ етаж от жилищна сграда, 
намираща се на ул.”Граф Игнатиев” №4, която е перпендикулярна на 
ул.”Васил Левски” и се пресича постоянно през работния ден.В последната 
се намират освен граждански съдии, също и службите “Гражданско 
деловодство”, съдебни секретари – Гражданско отделение, деловодство СИС 
при РС Монтана, държавните съдебни изпълнители и съдиите вписвания, в 
т.ч. и не числящата се към РС Монтана – Служба по вписванията, имайки 
предвид служителите й. 

В съдебна палата Монтана - ет.2 се помещава Наказателното отделение 
на РС Монтана, състоящо се от кабинети на наказателни съдии, на 1 бр. 
граждански съдия, на Административния ръководител на РС Монтана и 
Заместник административния ръководител, “Наказателно деловодство”, 
съдебни секретари НО, административен секретар, системен администратор,  
служба “Архив”, Бюро съдимост, служба “Връчване на призовки и съдебни 
книжа”, счетоводен отдел, състоящ се от гл. счетоводител и мл. специалист – 
счетоводител, с възложени функции на касиер и сървърно помещение. 
Ползването на отделни сгради от двете отделения на РС Монтана създава  
неудобства, но е единственото възможно понастоящем решение, което в 
близкото минало е било успешно и навременно реализирано, имайки предвид 
констатираната в поредица от пет отчетни години липса на средства по 
бюджета на съдебната система, съответно недостиг на средства по 
утвърдените бюджетни сметки на РС Монтана, налагал изготвяне на искания 
за увеличаването им за периода  2010г. – 2014г. 

Гражданското отделение на РС Монтана се оглавява от Зам. 
административен ръководител – Зам. председател на РС Монтана – съдия 
Румяна Михайлова – І гр. с., като освен нея, то се състои от следните съдии – 
съдия Евгения Петкова – V гр. с., съдия Румен Петков – ІІІ гр. с., съдия 
Анелия Цекова – ІV гр. с., съдия Валя Младенова – ІІ гр. с. и след 
командироване от РС Берковица, считано от 01.10.2014г. – съдия Калин 
Тодоров – VІ-ти гр.състав. 

 Наказателното отделение на РС Монтана се оглавява от 
и.ф.Административен ръководител – председател на РС Монтана – съдия 
Красимир Семов – ІІ н.с., като освен него се състои и от съдиите – съдия Зоя 
Христова – VІ н.с. до края на 2013г. и І н.с. от началото на 2014г., съдия 
Димитрина Николова – V н.с., съдия Наташа Николова – ІV н.с. – до 
16.04.2014г., респ. 30.04.2014г. и довършване на започналите с нейно участие 
наказателни дела, и Десислава Цветкова – съдия в РС Берковица – ІІІ н.с., 



Доклад за дейността на Районен съд Монтана през 2014 г. 7/148

считано от датата на командироването й в РС Монтана - 18.06.2014г., който 
състав бе вакантен поради командироване на съдия П.Топалова в СРС, 
считано от 07.11.2013г. 

Съдебно - изпълнителната служба при РС Монтана се състои от ДСИ 
Ръководител СИС при РС Монтана Камелия Рангелова, с подновен мандат за 
срок от пет години на Ръководител по предложение изх.№АС – 
384/03.12.2013г. на Административния ръководител, считано от 13.11.2013г. 
до 13.11.2018г. и ДСИ Леночка Георгиева. 

Съдиите по вписванията по щат при РС Монтана са Йорданка 
Станимирова – Ръководител на съдиите по вписвания при МРС, считано от 
01.12.2013г. за срок от пет години до 01.12.2018г. по предложение на 
Административния ръководител на МРС с изх.№АС-358/12.11.2013г.,  
Александър Александров, назначен при условията на чл.68, ал.1, т.4 от КТ до 
24.03.2014г. и Юлияна Петрова Владимирова – назначена на постоянна 
длъжност „съдия по вписванията” и встъпила в длъжност на същата дата след 
спечелен конкурс.През отчетната 2014г. след направено предложение от 
административния ръководител до министъра на правосъдието за доказана 
професионална квалификация и образцово изпълнение на служебните 
задължения на съдия по вписванията-ръководител Й.Станимирова е 
определено възнаграждение до това на съдия от окръжен съд. 

През отчетната 2014г. са направени предложения за  периодично 
атестиране при условията на чл.196, т.2 от ЗСВ на заместника на 
административния ръководител – заместник-председателя на РС Монтана – 
съдия Р. Михайлова и на съдиите Румен Петков, Анелия Цекова, Валя 
Младенова и Димитрина Николова. 

И през отчетната 2014г. в РС Монтана са провеждани Общи събрания 
на съдиите по различни въпроси, налагащи решения на общо събрание. 

По Решение на Общо събрание на съдиите при МРС от 29.10.2013г., 
респ. със Заповед №311/30.10.2013г. се обособи VІ – ти гр. с. считано от 
началото на 2014г., а НО остана по щат с пет съдии, закривайки VІ н.с. 
считано от 01.01.2014г.Считано от 01.01.2014г. съдия З.Христова пое І н.с. 
при НО на МРС. Ново разкритият VІ –ти гр. състав  е зает от съдия Калин 
Тодоров, считано от 01.10.2014г. Основният мотив на настоящето 
административно ръководство да предложи обособяване на VІ-ти гр. с. е 
целената равномерна натовареност на всички действащи съдии в МРС, тъй 
като досега се отчиташе двойно по–голяма натовареност на гражданските 
съдии като цифри спрямо тази на наказателните съдии в МРС. 

През 2014 година във връзка със заемане на ІІІ н.с. и VІ гр.с. от 
командированите в РС Монтана съдии от РС Берковица и считано  от датите 
на  командироване включени в  случайното разпределение на дела при НО и 
ГО на МРС,  със заповед №174/19.06.2014г. е утвърден нов график за 
ползване на съдебните зали в Наказателното отделение на РС Монтана и със 
заповед №351/06.11.2014г. – нов график за ползване на съдебните зали в 
Гражданско отделение на съда. 
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Постъпващите за образуване наказателни дела се разпределят от 
и.ф.административен ръководител – председател на РС Монтана съдия Кр. 
Семов, а в отсъствието му този процес се възлага с изрична заповед на Зам. 
административния ръководител – Зам. председателя съдия Румяна 
Михайлова.Последната въз основа на изрична заповед разпределя 
гражданския доклад в ГО на РС Монтана.Натовареността при 
разпределението на делата на и.ф.председател и неговия заместник е 100%. 
Със Заповед №210/23.07.2014г. е възлагано на съдия Евгения Петкова да 
образува и разпределя частни граждански дела и частни наказателни дела, 
подлежащи на разпределение на дежурен принцип, като ползва програмата за 
случайно разпределение на дела,  считано  на 25.07.2014г., поради наложило 
се едновременно отсъствие на Административния ръководител и Зам. 
административния ръководител на РС Монтана за посочената дата. 

Делата се разпределят в двете отделения на РС Монтана въз основа на 
утвърдени Вътрешни правила за случайно разпределение, като всяко 
допълнение и/или изменение се обсъжда и решава на Общо събрание на 
съдиите в РС Монтана, съответно спазват се указанията на ВСС в тази 
насока, а след това се издава съответната заповед от Административния 
ръководител и се публикуват на Интернет страницата на РС Монтана. 
Измененията на Вътрешни правила за случайно разпределение на делата в РС 
Монтана са утвърдени със заповеди, както следва: заповед №29/05.02.2014г. -  
считано от 04.02.2014г., във връзка с приетия нов Правилник за 
администрацията в съдилищата (обн. ДВ бр.8/2014г.), в сила от 01.02.2014г. и 
вр. с Решение на Общото събрание на съдиите в РС Монтана по протокол от 
03.02.2014г.; заповед №80/04.04.2014г. – считано от датата на заповедта, във 
връзка с Решение на Работна група, състояща се от граждански съдии,  
сформирана със заповед №24/04.02.2014г. на административния ръководител 
и с възложена задача за извършване проверка на случайното разпределение 
на всички образувани преди 2013г. граждански искови производства, като 
измененията в Правилата са по отношение на постъпващите за образуване 
граждански искови производства, които се разпределят на случаен принцип 
чрез ползване на разбити статистически кодове/шифри, посочени в 
решението на работната група; заповед №294/15.09.2014г., във връзка с 
решение на Общо събрание на съдиите по протокол от 11.09.2014г., касаещо 
случайното разпределение по време на съдебна ваканция или ползване на 
продължителен отпуск на заповедните производства, разпределението на 
дежурен принцип в НО на съда на исканията по чл.64 НПК и в ГО - на 
граждански дела, чиито искови молби съдържат особено искане за допускане 
на обезпечение;  

Налице са промени в Правилата за случайно разпределение на дела в 
РС Монтана, регламентирани със Заповед №414/18.12.2014г. и във вр. с 
Единна методика по приложението на принципа за случайно разпределение 
на делата в районните, окръжните, административните, военните, 
апелативните и специализираните съдилища, приета с Решение на ВСС по 
протокол №57/04.12.2014г., доп.т.4.1. и след решение на Общо събрание на 
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съдиите при РС Монтана по протокол  от 17.12.2014г. – измененията и 
допълненията са в сила от 01.01.2015г. и са  по отношение генериране на 
протокол от извършения избор, който се изпраща в сървър на ВСС и се 
визуализира чрез страницата на ВСС в Интернет, откъдето се разпечатва на 
хартиен носител, подписва се от извършилия разпределението и се прилага 
към всяко дело, включително и за заповедните производства, архивиране на 
електронен носител на натрупаната информация за разпределение на делата в 
първия работен ден на всяка седмица, разпределение на общ случаен 
принцип на исканията за допускане обезпечение на бъдещ иск, 
разпределение на дежурен принцип на производства по мерки за 
неотклонение, в т.ч. искания по чл.64 НПК; при определяне на докладчик 
след отмяна на съдебен акт, прекратяващ производството по делото; 
въвеждане считано от 01.01.2015г. разпределение на общ случаен принцип на 
делата по чл.422 от ГПК (иск за съществуване на вземането). 

От 4 март 2013 година и изпълнителните дела в РС Монтана се 
разпределят на случаен принцип, като това е възложено на ДСИ Ръководител 
СИС, а при отсъствието й – на другия ДСИ, съобразявайки утвърдените 
Вътрешните правила за случайно разпределение на дела в РС Монтана. 

По време на ползване на платен годишен отпуск от съдиите в двете 
отделения на съда, в зависимост от вида съдебни производства и кратките 
процесуални срокове, ползващите отпуск конкретни съдии през отчетната 
2014г. са били изключвани от случайното разпределение на дела при РС 
Монтана съобразявайки Вътрешните правила за случайно разпределение.  

През отчетната 2014г. не е ползван отпуск поради временна 
нетрудоспособност за по - продължително време от съдии, поради което на 
това основание не са били изцяло изключвани от случайното разпределение 
на дела. 

В изпълнение на решение на ВСС по протокол №48/08.11.2012г., 
т.23.2., назначени със заповеди на председателя на ОС Монтана комисии от 
съдии при ОС Монтана извършват проверки за спазване принципа на 
случайното разпределение на делата в двете отделения на РС Монтана на 
всеки шест месеца. Констатациите от проверките са, че в РС Монтана са 
създадени съобразени с нормативната база вътрешни правила за случайно 
разпределение на делата, които се спазват и гарантират максимална 
прозрачност, невъзможност за манипулации на избора, като се спазва 
принципа за случайното разпределение на постъпващите в съда дела с 
документиране на направения избор съгласно инструкциите на ВСС. 

Съгласно Решение на Общо събрание на гражданските съдии от 
11.06.2013г., председателствано от административния ръководител на РС 
Монтана, за да изготви решенията по приетите за решаване граждански дела, 
в т.ч. и тези по описа на 2010г. съдия Р.Петков оглавяващ ІІІ гр. състав беше 
изключен от системата за случайно разпределение на граждански дела в ГО 
на МРС за времето от 11.06.2013г. до 19.07.2013г., включен отново след 
посочената дата по причини изложени в Заповед №190/18.07.2013г. на 
административния ръководител на МРС.Издадена е Заповед 
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№220/05.08.2013г., с която на основание чл.327 от ЗСВ е обърнато  внимание 
на съдия Румен Петков – ІІІ гр. с. за извършено нарушение по движението на 
гр. адм. дело №90003/2012г., с надлежното връчване на 05.08.2013г., 
издадена в изпълнение на препоръка №1 от сигнал по чл.54, ал.1, т.7 от ЗСВ 
на инспектор Светлана Бошнакова, за което е уведомен Главния инспектор 
на ИВСС.Заповедта е приета за сведение с Решение по протокол №37, т.27 от 
заседанието на ВСС на 26 септември 2013г. и е приложена към кадровото 
досие на съдия Р.Петков при ВСС, без данни за обжалване в МРС.В 
изпълнение на препоръка №2 от сигнала,  със заповеди №221/05.08.2013г. и 
№293/11.10.2013г. е назначена комисия за проверка дейността на съдия Р. 
Петков по разпределените му дела за определения в сигнала срок. 
Резултатите от проверката са докладвани на административния ръководител 
и след анализ на констатираното от комисията е направено предложение с 
изх.№АС-327/21.10.2013г. на основание чл.312, ал.1, т.1 вр. с чл.311, т.2, 
б.”а” от ЗСВ за налагане на дисциплинарно наказание на съдия Румен 
Петков.С Решение на ВСС по протокол №42 т.17.1. от заседанието, 
проведено на 31 октомври 2013г. на основание чл.316, ал.2 от ЗСВ е 
образувано дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно 
наказание на съдия Румен Петков. До този момент са взети многобройни 
административни мерки, част от които не са и документирани. За 
документираните административни мерки в периода от 2010г. до настоящия 
момент подробни справки са изпратени и се изпращат  на г-жа Милка Итова 
– член на ВСС, Председател на КПА при ВСС и член на дисциплинарния 
състав и на председателя на МОС. 

Във връзка с постъпила жалба с вх.№Ж-13-1185/30.12.2013г. по описа 
на ИВСС, с оплакване за некоректно прилагане на принципа за случайното 
разпределение на делата, довело до неравномерна натовареност на отделните 
съдии в Гражданското отделение на РС Монтана, съобщена само като номер 
от ИВСС в РС Монтана в края на м.01.2014г. и заради други теми, на 
03.02.2014г. се проведе Общо събрание на съдиите при РС Монтана по 
предварително обявен дневен ред, на което съдия А. Цекова взе становище 
във връзка с депозираната от нея жалба в ИВСС, заявявайки, че тя е подала 
жалбата. След обсъждане Общото събрание прие да се извърши проверка на 
случайното разпределение на гражданските искови производства през 2013г. 
в Гражданско отделение на РС Монтана и да се обсъдят възможностите за 
създаване на подкодове/шифри, които да се използват при случайното 
разпределение на гражданските искови производства в МРС с оглед целената 
равномерна натовареност. На основание това решение е издадена и заповед 
№24/04.02.2014г. от председателя на РС Монтана, с която е сформирана 
работна група от всичките пет броя към този момент действащи граждански 
съдии, в това число и от заместник председателя Румяна Михайлова, която 
комисия следваше да извърши проверка за спазване на случайното 
разпределение на всички образувани през 2013г. граждански искови 
производства, както и да обсъди и формира по-подробни кодове/шифри за 
случайно разпределение на гражданските искови производства от 
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съществуващите статистически такива, утвърдени от ВСС, при техническа 
възможност за това.Като финал на решенията на работната група, се 
създадоха конкретни подкодове/шифри за случайно разпределение на 
гражданските искови производства, които със Заповед №80/04.04.2014г. се 
утвърдиха като част от Вътрешните правила за случайно разпределение на 
дела при РС Монтана. Становището на и.ф. Председател на РС Монтана е, че 
могат да се ползват при случайното разпределение на дела единствено и само 
статистическите кодове/шифри, които са утвърдени от ВСС, както беше в 
Гражданското отделение на МРС до началото на м.04.2014г. 

 Във връзка с постъпилата жалба с вх.№Ж-13-1185/30.12.2013г. по 
описа на ИВСС, след извършено предварително проучване на изложените в 
жалбата факти,  е изготвено становище от ИВСС чрез инспектор Д. Йосифова 
с изх.№Ж-13-1185/28.02.2014г. до жалбоподателката Анелия Цекова 
Димитрова - съдия в РС Монтана и до административния ръководител. В 
становището е заключено, че от извършената предварителна проверка не се 
констатира наличие на некоректно прилагане на принципа за случайното 
разпределение на делата от страна на заместник председателя на МРС, 
Ръководител ГО съдия Румяна Михайлова, което да е довело до значителна 
неравномерна натовареност между нея и жалбоподателката съдия А.Цекова, 
както по отношение на броя на разпределените за разглеждане дела, така и по 
отношение на тяхната сложност като правна материя. Предвид изложеното в 
становището, не се установени данни, даващи основание за образуване на 
проверка по чл.56, ал.1 от ЗСВ вр. с чл.57, ал.2 и чл.58 от ЗСВ. 

По повод на постъпила жалба в Окръжен съд Монтана с вх.№С-
223/24.03.2014г. от Анелия Цекова – съдия в РС Монтана е извършена 
проверка за спазване принципа на случайно разпределение по отношение на 
гражданските искови производства в РС Монтана през месеците януари и 
февруари 2014г. в изпълнение на заповед №130/22.04.2014г. на председателя 
на ОС Монтана. В заключението на комисията, отразено в протокол за 
извършената проверка е констатирано, че в РС Монтана са създадени и 
активно функционират, съобразени с нормативната база Вътрешни правила 
за случайно разпределение на делата, които неотменно се спазват и 
гарантират максимална прозрачност, като се спазва принципа за случайно 
разпределение на постъпващите в съда дела с документиране на направения 
избор съгласно инструкцията на ВСС.  

След получено в РС Монтана на 25.09.2014г. писмено заявление от 
Анелия Цекова – съдия в РС Монтана относно констатиран пропуск при 
изготвяне на разчетно-разплащателните ведомости за заплати в РС Монтана 
за периода от месец февруари до месец август 2014 година – установено не 
спазено задължение за авансовото удържане на данъка за доход от трудово 
правоотношение на съдия Цекова за периода от м.02 до м.08.2014г. вкл. и 
изискани и дадени от съдебните служители от счетоводен отдел обяснения 
под формата на докладни със заповед на административния ръководител е  
разпоредено на главния счетоводител и на младшия специалист счетоводител 
с оглед спазването разпоредбите на ЗДДФЛ за задължението на 



Доклад за дейността на Районен съд Монтана през 2014 г. 12/148

работодателят до 31 януари на следващата данъчна година да изчисли 
годишната данъчна основа и определи годишния размер на данъка за доходи 
от трудови правоотношения, когато към 31 декември на данъчната година 
той е работодател по основното трудово правоотношение на работника или 
служителя, в случая, поради спецификата на дейността на Районен съд 
Монтана като разпоредител с бюджетни кредити, в частност за спазване на 
задължението за приключване на всякакъв вид разплащания преди края на 
календарната 2014г., предвид размера на дължимия, но не удържан данък 
доход и с цел по-равномерно разпределяне на данъчната тежест върху 
трудовото възнаграждение на съдия Цекова,  дължимият данък да бъде 
разпределен и удържан поравно на три вноски до приключване на 
календарната година, при изразено изрично съгласие от съдия А. Цекова. На 
служителя, допуснал пропуска беше обърнато внимание. Заповедта е връчена 
за сведение на съдия А. Цекова, която със заявление изрази съгласие за 
удържане, но само след извършване на проверка от оторизиран орган на 
ВСС, който да установи причината за направения пропуск.С писмо на 
административния ръководител, комплектовано с всички събрани данни по 
случая и молба за становище бе уведомена Комисия „Бюджет и финанси” 
при ВСС относно констатираната грешка и за искането на съдия А.Цекова да 
се извърши одит в РС Монтана.Решението на комисията по протокол 
№46/15.10.2014г. бе, че изпълнението на данъчното задължение не е 
обвързано от извършване на проверка от страна на ВСС. Решението на 
комисията „Бюджет и финанси” беше докладвано на съдия А.Цекова и със 
следваща заповед бе разпоредено на служителите от счетоводен отдел да 
изготвят съответните варианти предвид размера на дължимия данък и с цел 
по-равномерното разпределение на данъчната тежест върху трудовото 
възнаграждение на съдия А.Цекова, при изразено изрично писмено съгласие 
от съдия А. Цекова. В случай на липса на такова, спазвайки разпоредбите на 
ЗДДФЛ, сумата следваше да бъде удържана от полученото трудово 
възнаграждение от съдия А. Цекова през месец декември 2014г. С ново 
становище съдия А.Цекова уведоми административния ръководител, 
цитирам „че счита двете заповеди за нищожни и отново дава съгласие да 
бъдат удържани сумите, но само след извършен одит от оторизиран орган на 
ВСС и в рамките, които позволяват разпоредбите на ГПК”.Дължимият данък 
от съдия А.Цекова беше удържан при спазване изискванията на ЗДДФЛ през 
м.12.2014г. 

В края на м.10.2014г. заради не удържан  ДОД на съдия А.Цекова за 
времето от м.02.2014г. до м.08.2014г. вкл. след нейна жалба до Комисия 
„Бюджет и финанси” при ВСС, изпратена за сведение и на Комисия „Съдебна 
администрация”, по указание на последната комисия е наложено 
дисциплинарно наказание „забележка” на мл. специалист счетоводител, с 
възложени функции на „касиер” при РС Монтана. 

През отчетната 2014г. не са налагани наказания спрямо останалите 
служители при РС Монтана, няма и поощрения. 
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С Решение на ВСС по Протокол №23/05.06.2014г. е образувано по 
предложение на председателя на Окръжен съд Монтана дисциплинарно 
производство спрямо и.ф.административен ръководител на РС Монтана, 
което е висящо понастоящем с обвинение за нарушение по чл.8.1 от КЕПБМ 
по сигнал на съдиите А.Цекова и Д.Николова от РС Монтана. 

По жалба на лице до Комисията за защита на лични данни е образувано 
производство в комисията, завършило с решение против РС Монтана, което е 
обжалвано и е налице висящо адм. дело №7090/2014 г. в Административен 
съд София - град. БС при РС Монтана функционира съгласно нормативните 
изисквания, при въведени на 100% бюлетини за съдимост в електронния 
архив и при спазване на указанията на КЗЛД и ВСС в тази насока. 

Във връзка с разпореденото със Заповед  №138/04.06.2013г. 
предприемане на организационни мерки за приключване на образувани 
преди 2010г. дела и недовършени такива във връзка с решение на ВСС по 
протокол №20 от 23 май 2013г. т.46. относно: Анализ на констатираните от 
Инспектората към ВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и 
решаване на делото в разумен срок и препоръките на ВСС в тази насока, през 
2014г. със заповед №169/13.06.2014г. е възложено на съдиите-докладчици по 
конкретни спрени граждански дела по описа на РС Монтана, образувани 
преди 2010г. при наличие на законова възможност тези дела да бъдат 
приключени. Със заповед №297/17.09.2014г. във връзка с решение на ВСС по 
протокол №35/24.07.2014г., т.48.4. както и във връзка с писмо на 
и.ф.председателя на ОС Монтана с изх.№С-325/10.09.2014г. е възложено на 
съдии-докладчици по конкретни граждански дела, образувани преди 2010г. и 
несвършени през първо шестмесечие на 2014г. да предприемат незабавни 
действия за приключването им.  

 Във вр. с Решение на ВСС по Протокол №24/12.06.2014г., т.91, вр. с 
докладвани в периода от 09.12.2009г. до 31.07.2014г.  самоотводи от 
гражданско и наказателно отделения на съда на административния 
ръководител, вр. с вземане на административни мерки в РС Монтана с оглед 
преустановяване практиката на необоснованите самоотводи на основание 
чл.22, ал.1, т.6 от ГПК и чл.29, ал.2 от НПК със заповед №222/31.07.2014г. е 
открит Регистър на самоотводите в гражданско и наказателно отделения на 
РС Монтана, считано от датата на настоящата Заповед. Воденето на 
регистъра е възложено на административния секретар на съда. 

В РС Монтана има утвърден със заповед на административния 
ръководител Стратегически план на Районен съд Монтана за периода 2013г. 
– 2017г. В него са определени основните цели, приоритети и дейности на РС 
Монтана, конкретни резултати, които трябва да се постигнат, срокове за 
изпълнение и отговорните лица.  

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

Във връзка с „Ден на отворените врати” в  РС Монтана и през 2014г. се 
проведе симулативен процес, в които участници бяха ученици от Клуб 
„История на българските институции” при ІV ОУ в гр.Монтана, което е 
включено в проект Успех.Провеждането на тези и други инициативи на съда, 
популяризирани в страницата на съда в Интернет,  се надявам да продължи, 
като носители на много полезна и положителна емоция. 

С Решение на Общо събрание на съдиите по протокол от 06.11.2014г. 
е приет Проект на Вътрешни правила за използване на специализирано 
помещение „Синя стая” за изслушване на деца за целите на наказателния и 
гражданския процес от Районен съд Монтана, които са утвърдени със заповед 
№352/06.11.2014г. на административния ръководител.Правилата са 
публикувани в Интернет страницата на РС Монтана. 

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

Щатът на съдии в РС Монтана през 2014г. не бе запълнен поради 
следните обстоятелства: командироване на съдия Александър Ангелов в СРС 
считано от 26.06.2012г. до настоящия момент, командироване на съдия 
П.Топалова също в СРС, считано от 07.11.2013г. до настоящия момент, 
командироване на съдия Наташа Николова в СГС, считано от 30.04.2014г.  

РС Монтана отново заработи в почти пълен състав след 
командироването на двама съдии от РС Берковица – съдия Десислава 
Цветкова и съдия Калин Тодоров. 

 

Брой на служителите  в РС Монтана 
 

През отчетната 2014г. съдебната администрация при РС Монтана 
наброява 29 щатни бройки, от тях заети 29 бр., разпределени както следва : 

 
Брой щатни бройки Наименование на длъжността 

От тях заети 
Административен секретар 1 

Главен счетоводител 1 

Системен администратор 1 

мл.специалист-счетоводител,  
с възложени функции на касиер 

1 

Съдебен секретар-протоколист 8 

Съдебен деловодител 9 

Съдебен архивар 2 

Призовкар 3 

Чистач 3 
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Обезпечение на щата – съдебни служители: 
 
Във връзка с решение на ВСС по протокол №52/13.11.2014г. т.81. по 

искането на председателя на Районен съд Монтана за не даване на съгласие 
за увеличаване щатната численост на съда с 1 /една/ щ.бр. за длъжност 
„съдебен секретар – СИС” и провеждане на конкурс и назначаване на  
съдебен служител, настоящето административно ръководство направи анализ 
на натовареността в Гражданско и Наказателно отделение на РС Монтана, 
включително и Съдебно-изпълнителна служба по отношение възможности за 
оптимизиране организацията на работа в РС Монтана и като взе предвид и 
депозираното заявление – вх.№АС-В-436/31.10.2012г. от съдебен служител 
на длъжност съдебен секретар, за прекратяване на трудовото 
правоотношение поради пенсиониране, считано от 01.01.2015г., при спазване 
указанията на Комисия „Съдебна администрация” при ВСС, отправи искане 
за даване съгласие за назначаване на съдебен служител при условията на 
чл.68, ал.1, т.4 от КТ на длъжността „съдебен секретар” в Гражданско 
отделение при Районен съд Монтана с възложени функции на съдебен 
секретар в Съдебно-изпълнителна служба, считано от 01.01.2015г.  и даване 
на съгласие за обявяване на конкурс и назначаване на съдебен служител – 1 
/една/ щ.бр. на длъжност „съдебен секретар”  в Гражданско  отделение на 
Районен съд Монтана с възложени функции на съдебен секретар в Съдебно-
изпълнителна служба. 

С Решение на Висш съдебен съвет, взето  по протокол №60 т. 32.1. от 
11 декември 2014г. е дадено съгласие за провеждане на конкурс и 
назначаване на съдебен служител на длъжността „съдебен секретар” в 
Районен съд Монтана. Конкурсът е обявен със заповед № 415/18.12.2014 г. на 
административния ръководител, обявлението е публикувано във в. „Слово” 
на 23.12.2014г. и в момента тече процедурата по конкурса. 

С оглед  целената екипност в Районен съд Монтана, равномерна 
натовареност на съдебните служители в двете отделения на съда, във връзка с 
освобождаване на длъжността „съдебен секретар” в Гражданско отделение на 
РС Монтана, считано от 01.01.2015г.  и отсъствието на деловодител титуляр в 
СИС Монтана, в т.ч. поради временна нетрудоспособност в края на 2014г. и 
началото на 2015г., е възложено на съдебен секретар Т. Владинова от 
Наказателно отделение при РС Монтана, за периода на провеждане на 
конкурса и до назначаването на съдебен служител  на длъжността „съдебен 
секретар” в Гражданско отделение на РС Монтана, да изпълнява 
задълженията на „съдебен секретар” в Гражданското отделение на съда, 
както и допълнително са възложени задължения на съдебен деловодител в 
СИС при Районен съд Монтана за същия период от време. Има се предвид 
натовареността на работещите двама съдебни служители на длъжност 
„съдебен деловодител” в службата във връзка с новите задължения и 
увеличения обем на работа след регистрацията по ЗДДС на РС Монтана от 
2013г.,  увеличения брой дела в СИС и отсъствие на 1 бр. деловодител СИС 
Монтана поради временна нетрудоспособност. 
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През 2014г. щатът на съдебните служители при РС Монтана не бе 
запълнен в т.ч. и поради временна нетрудоспособност на част от  
служителите. Имайки предвид данните за този тип отсъствия от 2009г. насам, 
за отчетната 2014г. се отчита най – малък период на отсъствия от служители 
поради временна нетрудоспособност.Горното е от съществено положително 
значение за дейността на РС Монтана, имайки предвид щатната му численост 
и обема от работа в двете отделения и СИС при МРС. 
 Съотношението по щат  между магистрати и съдебни служители е 11 
бр. спрямо 14 бр.В последната цифра се включват само съдебните служители 
от специализираната съдебна администрация – съдебни деловодители и 
съдебни секретари /без 2 бр. деловодители по щат при СИС Монтана, 1 бр. 
деловодител в Бюро съдимост при МРС  и 2 бр. архивари/. 

Поради липсата на средства  намерението в РС Монтана да се обособят 
регистратури /информационни центрове/ в Гражданското и в Наказателното 
отделение на съда не бе осъществено и през 2014г., като тази роля 
понастоящем съвместяват деловодствата в двете отделения. И отчетната 
2014г. премина както и предишните под знаците на занижен бюджет на 
съдебната система, в т.ч. и на РС Монтана, указания за оптимизиране на 
разходите и щата, в изпълнение на измененията в КТ за ползване на полагащ 
се годишен отпуск през календарната година за която се полага при наличния 
щат съдии и служители за РС Монтана. Исканията за подобряване условията 
на труд и сигурността, в т.ч. и за посетителите на съда, и най - вече чрез 
осигуряване на достъп до услугите на съда на лицата с увреждания, ще 
продължат да бъдат отправяни от настоящето административно ръководство 
на РС Монтана и през настоящата 2015г. 

РС Монтана продължава да изпитва нужда от помещения, в т.ч. и за 
т.нар. адвокатски стаи, които следва да бъдат две на брой, тъй като двете 
отделения на РС Монтана се намират в отделни сгради.Желанието да се 
увеличи сградния фонд на съда за съжаление не бе осъществено и през 
отчетната 2014г.До настоящия момент този проект не се осъществи поради 
липсата на подходяща сграда в гр.Монтана, където да бъде преместена 
Служба вписвания Монтана и архива й. 

Тази част от доклада е изготвена от и.ф. Председател на РС Монтана 
съдия Кр. Семов със съдействието на административен секретар на РС 
Монтана – г-жа Галина - Мария Иванова. 
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ІІ.Движение на делата 

Брой на постъпилите дела 
За 2014 година: 

Брой постъпили  дела за 
2014г.  

Бр. 
съдии  

Средномесечно постъпление на 1 
съдия на база 12 месеца 

Общо: 4185 9.7 35.95 

 
 
 
 

Брой постъпили  
граждански дела за 2014г. 

Бр. 
съдии  

Средномесечно постъпление на 1 
съдия на база 12 месеца 

Общо: 2628 5.9 37.12 

 
 
 
 

Брой постъпили  
наказателни дела за 2014г. 

Бр. 
съдии  

Средномесечно постъпление на 1 
съдия на база 12 месеца 

Общо: 1557 3.10 41.85 

Уточнения: 

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

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

Считано от 30.04.2014г. съдия Н.Николова е командирована в СГС, като е 
изключена от системата за случайно разпределение на дела при НО на МРС, считано от 
16.04.2014г. 

Считано от 18.06.2014г.  Д.Цветкова – съдия в РС Берковица е командирована в 
РС Монтана, включена в системата за случайно разпределение на дела в НО на МРС, 
считано от посочената дата. 

Считано от 01.10.2014г.  К.Тодоров – съдия в РС Берковица е командирован в РС 
Монтана, включен в системата за случайно разпределение на дела в ГО на МРС, считано 
от посочената дата. 
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При изчисляване на действително отработеното време отчита се само 
отсъствието поради временна нетрудоспособност за повече от един месец при цялостно 
изключване от системата за случайно разпределение на дела, неплатен отпуск и 
отсъствие на командировани съдии. 

При съобразяване на горното се отчита отсъствието на командированите съдии 
– през цялата отчетна 2014г. на съдия А.Ангелов и съдия П.Топалова, и считано от 
30.04.2014г. на съдия Н.Николова.Вземат се предвид и следните данни: за периода – 
01.01.2014г. -  01.10.2014г. в ГО на МРС са работили 5 бр. съдии, а след посочената дата 
6 бр. съдии. В НО за периода 01.01.2014г. – 30.04.2014г., съответно 18.06.2014г. – 
31.12.2014г. по щат са работили 4 бр. съдии, а за времето 16.04.2014г. – 18.06.14г. на 
практика в НО на МРС са работили 3 бр. съдии. 

 
През отчетната 2014г. общо издадените Разпореждания по чл.250в, ал.1 

вр. с ал.2 от Закон за електронните съобщения /ЗЕС/ са 444 броя – от които : 
Разрешения – 432 бр. и Откази – 12 бр.;  

Вносителите са: ОДМВР Монтана – 349 бр.; ТД “Национална 
сигурност” Монтана – 95 бр. 

За сравнение през 2013г. общо издадените Разпореждания по чл.250в, 
ал.1 вр. с ал.2 от Закон за електронните съобщения /ЗЕС/ са 264 броя – от 
които : Разрешения – 258 бр. и Откази – 6 бр.;  

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

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

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

Причините да се постановят откази през 2014г. са: в мотивите на 
съответното искане по чл.250б, ал.2 от ЗЕС е посочено, че данните по 
чл.250а, ал.1 от ЗЕС се изискват за разкриване и разследване на деяние, което 
не е посочено в чл.250а, ал.2 от ЗЕС – не се касае за тежко престъпление по 
смисъла на чл.93, т.7 от НК  или престъпления по чл.319а – 319е НК, не става 
дума и за издиране на лице,  поради липсата на надлежно оправомощаване по 
смисъла на чл.250б, ал.1, т.2 от ЗЕС и поради това, че има образувани 
досъдебни производства в които хипотези се прилага разпоредбата на 
чл.250в, ал.4 от ЗЕС.По този тип искания се произнася Председателят на РС 
Монтана съгласно чл.250в, ал.1 от ЗЕС и Вътрешните правила за случайно 
разпределение на дела в РС Монтана.По време на отсъствие на 
Административния ръководител и през 2014г., както е било и считано от 
10.05.2010г., във основа на изрично оправомощаване със съответна заповед 
разпорежданията по чл.250в, ал.1 от ЗЕС е издавала Зам. административен 
ръководител съдия Румяна Михайлова. 

 Броят на издадените Разпореждания по ЗЕС през 2014г. се е увеличил 
имайки предвид данните за 2013г. и 2012г.С оглед седалището на РС 
Монтана, последния е компетентен съгласно чл.250б, ал.1, т.1 – т.2 от ЗЕС, 



Доклад за дейността на Районен съд Монтана през 2014 г. 19/148

като всички ръководители на субектите за регион Монтана визирани в 
цитираните разпоредби отправят исканията си до РС Монтана, независимо, 
че дадена преписка по която се води разследването е по компетентност, респ. 
подсъдност на другите районни съдилища от съдебен район Монтана – 
запази се тенденцията да е увеличен  броят на случаите през отчетната 
2014г., при които исканията по ЗЕС касаят деяния извършени в района на РС 
Лом. 

По една и съща преписка /номер/, съответно дело на оперативен отчет 
ТЗ БОП Монтана и ТД “НС” Монтана продължават да изискват сведения в 
някои случаи по повече от един път, евентуално поради нуждата от данни 
станали известни предвид предходната справка от мобилните оператори.По 
този показател през 2014г. се отчитат искания и от ОД МВР Монтана, от 
която очевидно за поредна отчетна година са най – голям брой исканията в 
сравнение броя на исканията изхождащи от ТД “НС” Монтана и ТЗ Сектор 
БОП Монтана, който премина към ТДНС Монтана предвид законодателните 
промени с ДВ, бр.52/2013г. в сила от 14.06.2013г. 

И през отчетната 2014г. по редица въпроси, в т.ч. относно спазване 
изискванията на чл.250б, ал.2 от ЗЕС се наложи да се дават указания на ОД 
МВР Монтана и включващите се в структурата й - РУМВР Монтана, РУМВР 
Лом, РУМВР Берковица и РУМВР Вършец. 

И през 2014г. най–много искания са били отправени от ОД МВР 
Монтана с отразяване в мотивите, че става дума за разкриване и разследване 
на тежки престъпления и в по-редки случаи за издирване на лица.  

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

От общо 12 бр. постановени откази през отчетната 2014г. и 12-те бр. са 
по повод на искания на ОДМВР Монтана, като причините за отказите са – 
при 3 бр. са били налице образувани и висящи досъдебни производства, при 
два броя откази от посоченото в мотивите на исканията, се извежда извод, че 
не се касае за деяние по смисъла на чл.250а, ал.2 от ЗЕС, а при седем бр. 
откази не е било налице надлежно оправомощаване по смисъла на чл.250б, 
ал.1, т.2 от ЗЕС. 

С приемане на Правилника за администрацията в съдилищата е 
предвидена възможността да се образуват ЧНД по искания по ЗЕС.Предвид 
горното считано от 01.02.2014г. исканията по ЗЕС се образуват в МРС като 
ЧНД.  
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Брой на постъпилите дела 
За 2013 година: 

Брой постъпили  дела за 
2013г.  

Бр. 
съдии  

Средномесечно постъпление на 1 
съдия на база 12 месеца 

Общо: 3727 9.10 34.13 

 
 
 
 

Брой постъпили  
граждански дела за 2013г. 

Бр. 
съдии  

Средномесечно постъпление на 1 
съдия на база 12 месеца 

Общо: 2470 5 41.17 

 
 
 
 

Брой постъпили  
наказателни дела за 2013г. 

Бр. 
съдии  

Средномесечно постъпление на 1 
съдия на база 12 месеца 

Общо: 1257 4.10 25.55 

Уточнения: 

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

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

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

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

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



Доклад за дейността на Районен съд Монтана през 2014 г. 21/148

Брой на постъпилите дела 
За 2012 година: 

Брой постъпили  дела за 
2012г. 

Бр. 
съдии  

Средномесечно постъпление на 1 
съдия на база 12 месеца 

Общо: 4158 9.6 36.09 
 
 
 

Брой постъпили  
граждански дела за 2012г. 

Бр. 
съдии  

Средномесечно постъпление на 1 
съдия на база 12 месеца 

Общо: 2688 4.8 46.67 
 
 
 

Брой постъпили  
наказателни дела за 2012г. 

Бр. 
съдии  

Средномесечно постъпление на 1 
съдия на база 12 месеца 

Общо: 1470 4.8 25.52 

Уточнения: 

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

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

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

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

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

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

Сумарно изчислено действително отработеното време имайки предвид 
възприетите правила за това – приспада се само ползван отпуск поради временна 
нетрудоспособност за период по - дълъг от един месец и неплатен отпуск /какъвто няма 
за 2012г./, без възможност за приспадане на ползван платен отпуск, имайки предвид, и че 
считано от 01.03.2012 г. до началото на м.05.2012 г. І гр. състав не се е оглавявал от 
съдия, а І н.с. не се оглавявал от началото на м.05.2012 г. до 01.01.2014г.,  се равнява  на 
по – малко от 10 бр. съдии през 2012 г – 9.6 бр., независимо, че са  11 бр. съдии  по щат. 
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Брой на свършените дела  
За 2014г. 

Брой на свършените дела за 
2014 година  

Бр. 
съдии  

Средномесечно свършени дела от 1 съдия 
на база 12 мес. 

Общо:  4203 9.7 36.11 

 
 

Брой свършени граждански 
дела 2014 

Бр. 
съдии   

Средномесечно постъпление на 1 съдия на 
база 12 мес. 

 Общо:  2602 5.9 36.75 

 
 

Брой свършени наказателни 
дела 2014 

Бр. 
съдии   

Средномесечно постъпление на 1 съдия на 
база 12 мес. 

 Общо:  1601 3.10 43.04 

Уточнения: 

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

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

Считано от 30.04.2014г. съдия Н.Николова е командирована в СГС, като е 
изключена от системата за случайно разпределение на дела при НО на МРС, считано от 
16.04.2014г. 

Считано от 18.06.2014г.  Д.Цветкова – съдия в РС Берковица е командирована в 
РС Монтана, включена в системата за случайно разпределение на дела в НО на МРС, 
считано от посочената дата. 

Считано от 01.10.2014г.  К.Тодоров – съдия в РС Берковица е командирован в РС 
Монтана, включен в системата за случайно разпределение на дела в ГО на МРС, считано 
от посочената дата. 

При изчисляване на действително отработеното време отчита се само 
отсъствието поради временна нетрудоспособност за повече от един месец при цялостно 
изключване от системата за случайно разпределение на дела, неплатен отпуск и 
отсъствие на командировани съдии. 

При съобразяване на горното се отчита отсъствието на командированите съдии 
– през цялата отчетна 2014г. на съдия А.Ангелов и съдия П.Топалова, и считано от 
30.04.2014г. на съдия Н.Николова.Вземат се предвид и следните данни: за периода – 
01.01.2014г. -  01.10.2014г. в ГО на МРС са работили 5 бр. съдии, а след посочената дата 
6 бр. съдии. В НО за периода 01.01.2014г. – 30.04.2014г., съответно 18.06.2014г. – 
31.12.2014г. са работили по щат 4 бр. съдии, а за времето 16.04.2014г. – 18.06.14г. на 
практика в НО на МРС са работили 3 бр. съдии. 
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Брой на свършените дела за 2013г. 

Брой на свършените дела за 
2013 година  

Бр. 
съдии  

Средномесечно свършени дела от 1 съдия 
на база 12 мес. 

Общо:  3671 9.10 33.62 

 
 

Брой свършени граждански 
дела 2013 

Бр. 
съдии   

Средномесечно постъпление на 1 съдия на 
база 12 мес. 

 Общо:  2349 5 39.15 

 
 

Брой свършени наказателни 
дела 2013 

Бр. 
съдии   

Средномесечно постъпление на 1 съдия на 
база 12 мес. 

 Общо:  1322 4.10 26.87 

Уточнения: 

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

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

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

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

Поради горните причини се отчита единствено отсъствието на 
командированите съдии – през цялата 2013г. на съдия А.Ангелов и считано от 
04.11.2013г. на съдия П.Топалова. 
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Брой на свършените дела за 2012г. 

Брой на свършените дела за 
2012 година  

Бр. 
съдии  

Средномесечно свършени дела от 1 съдия 
на база 12 мес. 

Общо:  4263 9.6 37.00 

 
 

Брой свършени граждански 
дела 2012 

Бр. 
съдии   

Средномесечно постъпление на 1 съдия на 
база 12 мес. 

 Общо:  2746 4.8  47.67 

 
 

Брой свършени наказателни 
дела 2012 

Бр. 
съдии   

Средномесечно постъпление на 1 съдия на 
база 12 мес. 

 Общо:  1517 4.8 26.34 

Уточнения: 

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

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

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

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

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

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

Сумарно изчислено действително отработеното време имайки предвид 
възприетите правила за това – приспада се само ползван отпуск поради временна 
нетрудоспособност за период по - дълъг от един месец и неплатен отпуск /какъвто няма 
за 2012г/, без възможност за приспадане на ползван платен отпуск, имайки предвид, и че 
считано от 01.03.2012 г. до началото на м.05.2012 г. І гр. състав не се е оглавявал от 
съдия, а І н.с. не се е оглавявал от началото на м.05.2012 г. до 01.01.2014г., се равнява  на 
по – малко от 10 бр. съдии през 2012 г – 9.6 бр., независимо, че са  11 бр. съдии  по щат. 
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Средна продължителност на разглеждане на делата – от постъпване до 
постановяване на съдебния акт.Сравнителен анализ за постъпленията за 
последните три години: 

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

4203 3828 91 %   
 

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

3671 3406 93%   
 

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

4263 3979  93%  
 
Видно от горното е, че постъпленията на делата като цяло в РС  

Монтана през 2014г. бележи увеличение макар и не драстично  в сравнение с 
предходните отчетни периоди 2013г. и 2012г. 

Постъпленията за 2014г. са 4185 броя дела, спрямо 3727 броя за 2013г. 
и 4158 броя дела за 2012г.Броят на свършените общо дела  е занижен спрямо 
2012г. и увеличен спрямо 2013г. имайки предвид следните данни: за 2014г. – 
4203 бр., 2013г. – 3671 бр. и за 2012г. – 4263 броя.Запазва се тенденцията на 
по – голям брой на свършените общо дела в тримесечен срок – през 2014г.  – 
91 %, през 2013г. – 93 % и за 2012г. - 93 %. 

Броят на постъпилите общо наказателни дела за отчетната 2014г. 
бележи увеличение в сравнение с 2013г. и 2012г. имайки предвид следните 
данни – за 2014г. – 1557 бр., за 2013г. – 1257 бр. и за 2012г. – 1470 броя. 

Броят на свършените наказателни дела за отчетния период бележи 
също увеличение спрямо предходните 2013г. и 2012г. – имайки предвид 
следните данни – 1601 бр. за 2014г., 1322 бр. за 2013г. и 1517 броя за 2012г. 

 Увеличение се отчита и при постъплението на гражданските дела 
спрямо 2013г. и не изразително намаление спрямо 2012г. като данните са – 
2628 бр. за 2014г., при 2470 бр. за 2013г. и 2688 бр. за 2012г., съответно 
същото от вида на посоченото по – горе съотношение се отчита и на 
свършените граждански дела за отчетния период спрямо предходните 2013г. 
и 2012г. имайки предвид следните данни: 2602 бр. за 2014г., 2349 бр. за 
2013г. и 2746 за 2012г. 

Постъплението на делата не е постоянна величина, като се променя във 
времето заради различни причини – икономически, социални, специфично – 
регионални, демографски и заради нормативни изменения.РС Монтана е 
винаги бил най – натовареният съд в съдебен окръг Монтана, намиращ се в 
областния център Монтана. 

 И в двете отделения на РС Монтана се имат предвид разпоредбите на 
ПАС за образуване на конкретни видове дела, като не се образуват редица 
искания /молби/ и в двете отделения като отделни дела, а се прилагат към 
съответното дело /гражданско или наказателно/, налагащи произнасяне от 
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конкретния съдия – докладчик /и в двете отделения на съда/ в т.ч. и в открито 
съдебно заседание. 

 
За сравнение данните за постъпилите граждански дела по предмет на 

иска са:  
 

Видове граждански дела Постъпили 
2012г. 

Постъпили 
2013г. 

Постъпили 
2014г. 

Искове по СК  206 208 218 

Вещни искове  44 43 41 

Делби  34 38 26 

Искове по КТ  51 36 29 

Облигационни искове  147 189 181 

Финансови начети 0 0 0 

Дела от адм. характер 46 24 17 

Други граждански дела 197 185 193 

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

281 253 223 

ЧГД по чл.410 ГПК и 
чл.417 ГПК 

1682 1494 1696 

Дела от и с/у търговци 29 32 29 
 

От горното е видно, че е налице увеличение на постъпленията на 
гражданските дела образувани по СК и на ЧГД по чл.410 и чл.417 ГПК за 
отчетната 2014г. в сравнение с предходните 2013г. и 2012г. 

Увеличение се отчита на т. нар. други граждански дела през 2014г. 
спрямо 2013г. и неизразително намаление спрямо 2012г. 

Облигационните искове са намалели като постъпление за 2014г. спрямо 
2013г. и са се увеличили спрямо 2012г. 

Налице е намаление на постъпленията при вещните искове, на делбите, 
на тези по КТ, на ЧГД  извън тези по чл.410 и чл.417 ГПК, и на делата от 
административен характер. 
           Делата от и срещу търговци са еднаква стойност за 2014г. и 2012г., 
като и за двете години са по – малко постъпили в сравнение с 2013г. 

Сравнителният анализ за постъпленията на наказателните дела се 
базира на следните данни:  

 
Видове наказателни дела Постъпили 

2012г. 
Постъпили 

2013г. 
Постъпили 

2014г. 

НОХД  445 357 314 

НЧХД 20 28 23 
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Видове наказателни дела Постъпили 
2012г. 

Постъпили 
2013г. 

Постъпили 
2014г. 

АНД Чл. 78а НК  33 32 24 

УБДХ 14 0 4 

ЗБППМН 3 0 0 

Принудителни мед. мерки 
по ЗЗ и чл.89 НК 

19 21 26 

Комулации 37 58 51 

НЧД от досъдебно пр-во  183 251 247 

Административно 
наказателни дела  

713 485 399 

Реабилитации по чл.85 – 88а 
НК 

4 7 5 

Други престъпления/ЧНД/ 13 18 468 

Общ брой ЧНД 259 355 797 

 
Съществено увеличаване на постъпленията за отчетната 2014г. има при 

т. нар. други престъпления /ЧНД/, респ. при общия брой ЧНД.Големият дял 
на увеличение при т. нар. други престъпления /ЧНД/ се дължи на това, че 
исканията по ЗЕС, считано от 01.02.2014г. се образуват като ЧНД. 
Неизразително увеличение се отчита и на постъпленията на принудителни 
мед. мерки по ЗЗ и чл.89 НК. 

Намаление се отчита на постъпленията на НОХД –ла през отчетната 
2014г. в сравнение с предходните 2013г. и 2012г.Намаление се отчита и при 
постъпленията на АНД-ла и не толкова съществено намаление се отчита при 
НЧД от досъдебното производство.Комулациите запазват тенденцията на 
увеличение, при намаление с 7 бр. дела в сравнение с 2013г. 

Постъпили са 4 бр. АНД по УБДХ, в сравнение тези дела са 0  бр. за 
2013г. и 14 бр. за 2012г.Запазва се тенденцията на намаление на 
постъпленията на НЧХД, АНД по чл.78а НК, на реабилитациите и делата по 
ЗБППМН. 

 През отчетния период - 2014 година, ведно с висящите от предходни 
години дела, са разгледани общо 4742 бр. при 4228 бр. дела за 2013г. и 4764 
бр. дела за 2012г. 

Подробни данни сравнявайки отчетната 2014г. с предходните 2013г. и 
2012г. касаещи – висящи дела в началото на периода, постъпилите през 
годината, всички дела за разглеждане, всички свършени дела в т.ч. в срок до 
3 месеца със съдебен акт по същество, прекратените производства, броя на 
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заседанията и висящите дела в края на периода, общия брой на обжалвани и 
протестирани дела по видове, се съдържат в Приложение № 1 от доклада. 

Подробни данни за отчетната 2014г. относно – висящи дела в началото 
на периода, постъпилите през годината, всички дела за разглеждане, всички 
свършени дела в т.ч. в срок до 3 месеца със съдебен акт по същество, 
прекратените производства, броя на заседанията и висящите дела в края на 
периода, общия брой на обжалвани и протестирани дела по видове, се 
съдържат в Приложение № 2 от доклада. 

Данните за 2014г. за работата на Районен съд – Монтана по съдебни 
състави ще бъдат отчетени по долу, освен това се съдържат и в Приложение 
№ 3 от доклада.  

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

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

ПОСТЪПЛЕНИЕ. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ 

Година  ОБЩО ЗА 
РАЗГЛЕЖДАНЕ 

НОВОПОСТЪПИЛИ СВЪРШЕНИ

2014г. 3076 2628 2602 

2013г. 2797 2470 2349 

2012г.  3073 2688  2746 
 

3076 2628 2602

2797 2470 2349

3073 2688 2746

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

2014г.

2013г.

2012г. 

ОБЩО ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НОВОПОСТЪПИЛИ СВЪРШЕНИ
 

 
 
 

ОБЩО ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ

3076 2797

3073
2014г. 2013г. 2012г. 
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НОВОПОСТЪПИЛИ

2628

2688

2470

2014г. 2013г. 2012г. 
 

СВЪРШЕНИ

2746

2602
2349

2014г. 2013г. 2012г. 

 
 

Постъпление по отделни видове граждански дела през последните три 
години е както следва:  

 
 Вещни 

искове 
Делби Облигационни искове -

общо 
Финансови 
начети 

2014г.  41 26  181 0 
2013г.  43  38 189 0 
2012г.  44  34 147 0 

 
 

 
Трудови 
спорове 

Администр
ативни 

Издръжки и изме–
нение на издръжка 

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

2014г.  29 17 35 1919 
2013г.  36 24 42 1747  
2012г.  51 46 50 1963  
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Искове по СК – 
брачни дела 

Други гр.дела Дела от и с/у
търговци 

2014г.  135 193 29 
2013г.  139 185 32 
2012г.  140 197 29 

 
 

 
Искове по СК –  
общо   

2014г.  218 
2013г.  208 
2012г.  206 

 
 
Общият брой на постъпилите граждански дела през отчетната 2014г. в 

сравнение с предходната 2013г. се е увеличил. През 2012г. броят на 
новопостъпилите граждански дела за разглеждане е бил 2688, през 2013г. 
2470 броя и през отчетната 2014г. броят на постъпилите дела, включващи 
новообразувани пред Районен съд Монтана и изпратени по подсъдност от 
други съдебни райони е 2628. Общият брой на постъпилите граждански дела 
по общия ред през отчетната 2014 година е намалял в сравнение с 
предходната, като е най – голям за 2013г. – 439 бр.,  при  385 бр. за 2012г. и 
417 бр. за 2014г. 

Анализирайки постъплението по видове дела, се наблюдава намаление 
почти по всички видове граждански дела, като изключение са постъпленията 
на дела по предявени искове по СК и на частни граждански дела през 2014г., 
в т.ч. тези по чл.410 ГПК и чл.417 ГПК в сравнение с предходната 2013 
година.  

Подробни данни за постъпили граждански дела за 2014г. и свършени 
дела по видове граждански спорове се съдържат в Приложение № 5. 
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IV.ДВИЖЕНИЕ НА 
ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 

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

ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 2014

2014 г., 181, 
7%

2014 г., 2421, 
93%

с решение прекратени

 
През 2013г. са свършени общо 2349 бр. граждански дела, от които с 

решение /със съдебен акт по същество/ са приключили 2160 бр., а с 
определения за прекратяване /прекратени производства/ са приключили 189 
броя.  

ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 2013

2013 г., 
189, 8%

2013 г., 
2160, 92%

с решение прекратени

 
 

През 2012г. са свършени общо 2746 бр. граждански дела, от които с 
решение /със съдебен акт по същество/ са приключили 2510 бр., а с 



Доклад за дейността на Районен съд Монтана през 2014 г. 33/148

определения за прекратяване /прекратени производства / са приключили 236 
броя.  

ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 2012

2012 г., 
236, 9%

2012 г., 
2510, 91%

с решение прекратени
 

СРАВНИТЕЛНО ОНАГЛЕДЯВАНЕ ДВИЖЕНИЕТО НА 
ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА за 2014г., 2013г. и 2012г. 

2602

2421

181

2349

2160

189

2746

2510

236
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РЕШЕНИ ПО СЪЩЕСТВО  ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

2014 г. 2013 г. 2012 г.  
 
В началото на 2014г. висящи са били общо 448 бр. граждански дела. 

Новопостъпили за разглеждане дела през отчетната година са 2628 броя, с 
което общият брой на делата за разглеждане е бил 3076 броя.От тях през 
2014г. са свършени общо 2602 броя, от които със съдебен акт по същество 
2421 броя граждански дела и съответно прекратени 181 броя граждански 
производства.Този брой на постановени съдебни актове по същество е 
достигнат при съдийски щат, в т.ч. зает в Гражданското отделение, считано 
от 01.10.2014г. – 6 бр. граждански съдии. Средногодишно през 2014г. от 
съдия са постановени 410 бр. съдебни актове по същество.  

За сравнение в началото на 2013г. общо висящи са били 327 броя 
граждански дела, новопостъпили са 2470 броя или общо за разглеждане 2797 
броя граждански дела, свършени общо са били 2349 броя, от които са 
постановени 2160 броя съдебни актове по същество и 189 бр. са били 
прекратените дела. Средногодишно от съдия за 2013г. са постановени 432 бр. 
съдебни акта по същество. 

За сравнение в началото на 2012г. висящи са били общо 385 
граждански дела, новопостъпили за разглеждане дела през 2012г. са били 
2688 броя, с което общият брой на делата, разгледани през 2012г. е бил 3073 
броя, свършени са били общо 2746 броя, от които със съдебен акт по 
същество 2510 броя граждански дела и съответно прекратени 236 броя 
граждански производства.Средногодишно 2012г. от съдия са постановени 
502 бр. съдебни актове по същество.  

Увеличението в постановените съдебни актове през 2014г., за разлика 
от предходната 2013година, се дължи най - вече в увеличения брой на 
постъпилите за 2014г. и приключени частно граждански дела по чл.410 ГПК 
чл.417 ГПК. Намалението в постановените съдебни актове през отчетната 
година спрямо 2012 година по мнение на докладчика съдия Р.Михайлова се 
дължи на увеличението на не постановените съдебни актове /решения, 
определения, заповеди за изпълнение по чл.410 ГПК и чл.417 ГПК/ в разумен 
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срок от съдия Румен Петков, оглавяващ ІІІ граждански състав, по приетите за 
решаване дела. При анализа на този показател по гражданските дела по 
общите искови производства се наблюдава тенденция към увеличаване 
бройката на постановените съдебни актове по същество в сравнение с 
предходните 2013г. и 2012г. – за 2014г. са 353 бр., за 2013г. са 341 бр. и за 
2012г. са 331 бр.  

Причини за прекратяване на гражданските дела са: от прекратените 
всичко 181 броя граждански дела за 2014г. - 33 броя са прекратени поради 
постигнати съдебни спогодби по реда на чл.234 от ГПК.Останалите 148 броя 
прекратени дела през 2014г. са по други причини.Сред тези други причини за 
прекратяване на гражданските дела са  - изпращане по подсъдност на 
компетентните съдилища, прекратяване поради оттегляне на иска, 
прекратяване поради отказ от иска, прекратяване на производството поради 
недопустимост на предявения иск, прекратяване поради не отстраняване на 
нередовности в исковата молба, в т.ч. не внасяне на дължимата държавна 
такса. 

През отчетният период броят на висящите граждански дела към края на 
2014г. е  474 броя.Несвършените  дела в края на отчетния период в сравнение 
с предходните две години, са както следва:  

 
Година Висящи дела 

2014г.   474 
2013г.   448 
2012г.   327 

 

327

448

474

0 100 200 300 400 500

2012г.  

2013г.  

2014г.  

Висящи дела в края на отчетния период

 
 
Като резултат от работата на Гражданското отделение на РС Монтана в 

края на отчетния период са останали несвършени 474 броя граждански дела. 
Сравнението им с висящите в началото на периода 448 броя показва 
увеличение в броя на останалите несвършени и съответно висящи през 
отчетната 2014г. граждански дела.Следва да се отбележи, че този процес на 
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увеличение на останалите несвършени граждански дела, в сравнение с 
останалите висящи от предходната година в началото на отчетния период се 
наблюдава при по-голямата част от видовете граждански дела, в т.ч. и делата 
по чл.410-417 ГПК. Безспорно с най-голямо значение за нивото на работа в 
гражданско отделение са гражданските дела, разгледани по общия ред на 
ГПК. В началото на отчетният период висящи са били 296 броя граждански 
дела, разглеждани по общия исков ред, постъпили са 417 броя и всичко за 
разглеждане са били 713 броя.В края на отчетният период несвършени такива 
дела са останали 288 броя или с 8 броя по-малко дела от висящите в началото 
на 2014г., спрямо предходната 2013г. са намалели и най – много на брой 
висящи са били през 2012г. При всички граждански състави, с изкл. на ІІІ 
граждански състав, е налице намаляване в броя на останалите несвършени 
дела в края на периода сравнени с висящите дела в началото на отчетния 
период. Единствено при съдия Румен Петков, оглавяващ ІІІ гр.с. е налице 
значително увеличаване в броя на останалите несвършени дела - несвършени 
в началото на периода са били 213 броя дела, а в края на периода са 262 броя 
или с 49 броя общо граждански дела повече останали несвършени, като 
особено завишен по отделните видове граждански дела, е при делата по глава 
25 ГПК „Бързи производства”, чл.310 от ГПК  – в началото на 2014г. висящи 
2 броя дела, в края на периода висящи от същия вид 11 броя дела, както и при 
делата от и с/у търговци – в началото на отчетната година висящи дела от 
този вид 6 броя дела, постъпили през годината са 6 броя дела, в края на 
периода останали несвършени са 12 броя дела от и с/у срещу търговци, т.е. от 
общо разгледаните дела от този тип, съдия Р.Петков не е приключил нито 
едно дело. Значително увеличение на висящността е налице и при делата по 
чл.410 и чл.417 ГПК, от висящи в началото на отчетната година 47 броя, в 
края на периода висящите дела от този вид са 70 броя. Вярно е, че голям брой 
ЧГД по чл.410 и чл.417 ГПК постъпиха и в последните работни дни на 
2014г., но останалите граждански съдии нямат несвършени ЧГД по чл.410 и 
чл.417 ГПК. За забавянето на делата и произнасянето на съдебните актове 
извън всякакви разумни срокове по отношение на съдия Румен Петков са 
предприемани многократно мерки от страна на административното 
ръководство, към настоящия момент същия има образувано дисциплинарно 
производство във ВСС, по което няма произнасяне повече от една година.      

БЪРЗИНА И КАЧЕСТВО НА ГРАЖДАНСКОТО 
ПРОИЗВОДСТВО 

През отчетният период – 2014г. броят на разгледаните граждански дела 
е 3076. В резултат на дейността на петте граждански състави и от 
01.10.2014г. и на VІ – ти граждански състав, в края на отчетния период са 
свършени общо 2602 броя граждански дела, като по-голямата част от делата 
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са приключени в тримесечния срок – 2336 броя, което е  90 %, а извън него 
266 броя.  

 

2014
266, 10%

2 336, 90%до 3 мес.
над 3 мес.

 
 
През  2013г. броят на разгледаните граждански дела е бил 2797.В края 

на отчетния период са свършени общо 2349 граждански дела, като по-
голямата част от делата са приключени в тримесечния срок – 2195 броя, 
което е  93 %, а извън него 154 броя.  

2013

2 195; 93%

154; 7%

до 3 мес.
над 3 мес.  

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

2012г. са свършени общо 2746 граждански дела, като по-голямата част от 
делата са приключени в тримесечния срок – 2634 броя, което е  96 %, а извън 
него  112 броя.  

2012 г.

2 634, 96%

112, 4%

до 3 мес.
над 3 мес.
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СРАВНИТЕЛНО ОНАГЛЕДЯВАНЕ СЪОБРАЗНО 
СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДАННИ за 2012г., 2013г. и 2014г. 

 
 Брой гр. дела за 

разглеждане  
Свършени 
гр. дела 

до 3 
мес. 

над 3 
мес. 

2012г.  3073 2746 2634 112 
2013г.  2797 2349 2195 154 
2014г.  3076 2602 2336 266 
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2 746 2 349 2 602
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Свършени дела до 3 месеца (%)

96%

93%

90%

2012г. 2013г. 2014г. 
 

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

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

2602 2336 90 %
 
 

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

2349 2195 93 %
 
 

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

2746 2634 96 %
 
Както и предходните години, така и през отчетната 2014г. по-голямата 

част от делата са приключени в рамките на тримесечен срок от образуването 
им, което е показател за качеството на организираност на работата на 
гражданските съдии, но този показател в сравнение с 2013г. и особено с 
2012г. сочи на намаление. В тримесечен срок преимуществено са 
приключени делата по различните видове бързи производства, по 
производства образувани по молби по Закона за защита от домашното 
насилие, искания по Закона за закрила на детето, молби по чл.50 от СК, 
охранителни, обезпечителни и заповедни производства, както и частно-
граждански производства.Анализът показва, че през 2014г. в рамките на 
тримесечният срок са свършени 70 % от гражданските дела, разглеждани по 
общият ред на ГПК, което е в намаление спрямо 2013г. и особено спрямо 
2012г., когато процентите са били 79%, респ. 91%.В тримесечният срок са 
приключени 100 % от производствата по глава двадесет и пета ГПК “бързи 
производства”, при които е налице увеличение спрямо 2013г. и 2012г. В 
тримесечен срок са приключени и 59 % от търговските спорове, 86 % е при 
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„другите граждански дела” и 65 % разгледани през годината 
административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ са приключени в рамките на 
тримесечният срок от образуването им, като по този показател е налице 
увеличение броя на приключилите дела в тримесечния срок спрямо 
предходната година, когато е бил 39 %. Въпреки това горните цифри 
показват тенденция за бързина на производството по по-голямата част 
граждански дела, което се дължи основно на отговорността и дисциплината, 
с която работят съдиите от Гражданското отделение.С по-голяма 
продължителност на разглеждане /над 3 месеца/ се отличават делата с 
фактическа и правна сложност – делата по искове за делби на УПИ и по 
вещни искове, които изискват събиране на множество доказателства, 
провеждане на повече процесуални действия – назначаване на допълнителни 
и разширени експертизи, както и тези, по които е необходимо да се извършат 
процедури за призоваване по реда на чл.47 и чл.48 от ГПК – чрез залепяне на 
уведомление по постоянен и настоящ адрес или на адреса, посочен по делото, 
чрез  обявление в Държавен вестник, както и назначаване на особен 
представител на ответника по реда на Закона за правната помощ. 

Като причини за отлагане на делата във второ и следващо съдебно 
заседание могат да се посочат: искания на страните за събиране на нови 
доказателства, предявяване на насрещни и инцидентни установителни 
искове, конституиране на нови страни, възражения за прихващане или 
подобрения, искания за сключване на съдебна спогодба, не върнати съдебни 
поръчки, неизпълнение на задължение на трети лица за представяне на 
доказателства, неявяване на свидетели, не представяне на заключения на 
вещи лица в срок, отвод на вещи лица, липса на специалисти в съответната 
област, възлагане на допълнителни задачи или назначаване на тройна, 
респективно повторна експертиза. Все още има случаи за отлагане на 
съдебното заседание поради нередовно призоваване на страните вследствие 
не надлежното оформяне на призовките от длъжностните лица към 
съдилищата и към съответните населени места и несвоевременното връщане 
на отрязъка от призовката към делото. Процедурата по размяна на книжа по 
чл.131 от ГПК сама по себе изключва възможността делото да бъде 
приключено в рамките на тримесечният срок от постановяване на 
определението по чл.140 от ГПК. Законодателят е предвидил срокове, които 
приложени сумарно, заедно с времето за връчване на призовки и съобщения 
по делата, понякога или дори твърде често, надхвърлят тримесечният срок за 
приключване на съдебното производство, в случай че този срок се броеше от 
образуването му, при гражданските дела разглеждани по общия исков ред.С 
оглед на горното, анализа на бързината на правораздаване в Гражданското 
отделение следва да се концентрира върху отчитане на срочността на 
извършване на онези действия на гражданските съдии, върху които те пряко 
могат да влияят – ежедневно образуване на дела и разпределяне на доклад, 
което е утвърдена практика в Районен съд Монтана, срочно обработване на 
делото при постъпването му при определения съдия-докладчик, спазване 
изискванията на закона за извършване на проверка за допустимост и 
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редовност на исковата молба, молба или заявление, своевременно 
произнасяне по направените от страните искания, насрочване на делото в 
указаните срокове и не на последно място своевременно постановяване на 
съдебните актове. Анализът на отделните видове дела сочи, че през отчетната 
2014г. голямата част от съдиите от Гражданско отделение на Районен съд 
Монтана са работили в тази насока - бързина на провеждане и приключване 
на разгледаните от тях граждански дела. Изключение е съдия Румен Петков, 
който въпреки предприетите мерки, образуваното дисциплинарно 
производство при ВСС, по което няма произнасяне, не е постигнал напредък 
в работата си по приключване на делата на негов доклад в законните и 
разумни срокове, напротив в сравнение с предходните две години, на този 
състав е увеличен броя на висящите дела в края на периода, намалял е 
процента на приключените дела в тримесечния срок.   

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

ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ НА СЪДЕБНИТЕ РЕШЕНИЯ 

В  Приложения № 3 и №4 към настоящия доклад в табличен вид са 
представени резултатите от работата на всеки един съдия, в т.ч. оглавяващ 
граждански състав от Районен съд Монтана през 2014г., респ. въз основа на 
отчитане данните  по обжалвани дела за 2014г. Броят на обжалваните дела и 
резултата от тях включва цялата 2014г. за времето от 01.01.2014г. – 
31.12.2014г. – изпратено и върнато след обжалване, независимо от това коя 
година е образувано делото и кога е свършено в РС Монтана.В данните за 
обжалвани дела по състави по долу са посочени като брой делата, обжалвани 
и с получен резултат през отчетната 2014г. 

 
Обжалваните актове на гражданските съдии, са както следва: 

 
Съдия Общ брой обжалвани гр. дела

РУМЯНА МИХАЙЛОВА 36 
ЕВГЕНИЯ ПЕТКОВА  31 
РУМЕН ПЕТКОВ 28 
АНЕЛИЯ ЦЕКОВА 32 
ВАЛЯ МЛАДЕНОВА 33 
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В Приложение № 6 са посочени по съдии конкретните причини и 
основания за отмяна или изменение /частична отмяна/ на съдебните актове 
по граждански дела. 

За всеки съдия, оглавяващ граждански състав при РС Монтана, данните 
за 2014г. са следните : 

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

видове дела останали 
несвършени 

постъпил
и 

общо за 
разглеждан

е 

общо 
свършен
и дела 

решени по 
същество 

прекратени от 
свършените в 

3-месечен 
срок 

останали 
несвършени

общо 
гр.дела 56 502 558 522 498 24 500 36 

гд 27 75 102 76 65 11 72 26 
по 310 ГПК 3 8 11 7 5 2 7 4 
адм. д. 2 3 5 3 3 0 3 2 
чгд 2 55 57 57 56 1 56 0 
по 410 и 
417 ГПК 5 316 321 321 317 4 321 0 

от и с/у 
търговци 2 5 7 6 4 2 4 1 

други 15 40 55 52 48 4 37 3 
 
През отчетният период на състава на Зам. председателя - Ръководител 

ГО съдия Румяна Михайлова са постъпили общо 502 броя гр. дела, от които 
75 броя граждански дела, разглеждани по общият исков ред, 8 броя дела, 
разгледани като бързи производства, 3 броя административни дела, 55 броя 
частни граждански дела, извън тези по чл.410 – 417 от ГПК, 316 броя частни 
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граждански дела, образувани като заповедни производства, 5 броя търговски 
спорове и 40 броя други граждански дела. 

 От разгледаните /общо за разглеждане – постъпили и останали 
несвършени в началото на отчетния период – 558 бр. гр. дела / Зам. 
председателя Михайлова е свършила общо 522 броя гр. дела, от които 76 
броя граждански дела, разглеждани по общият исков ред,  7 броя дела, 
разгледани като бързи производства, 3 броя административни  дела, 57 броя 
частни граждански дела, извън тези по чл.410 – 417 от ГПК, 321 броя частни 
граждански дела, образувани като заповедни производства, 6 броя търговски 
спорове и 52 броя други граждански дела. Съдия Михайлова е разгледала и 
решила и 36 броя частно наказателни дела, образувани по искания по ЗЕС. 

 
Зам. председател - Ръководител ГО съдия Румяна Михайлова  - 

резултати при обжалване на граждански дела през 2014г.  –  обжалвани общо 
36 бр. съдебни актове  -  26 бр. решения и 10 бр. определения, от които: 

- 13 бр. потвърдени решения изцяло;  7 броя отменени изцяло поради 
нарушение на материалния закон и на процесуалните правила, 5 броя 
отменени в една част поради нарушение на материалния закон и оставени в 
сила в друга част и 1 бр. потвърдено в една част и прекратено в друга, поради 
оттегляне на въззивната жалба; 

- 10 бр. определения, от които 4 броя потвърдени изцяло, 6 бр. 
отменени изцяло поради нарушение на материалния закон. 

СЪДИЯ  ЕВГЕНИЯ ПЕТКОВА – V гр. състав 

видове дела останали 
несвършен

и 

постъпили общо за 
разглежда

не 

общо 
свършени 

дела 

решени по 
същество 

прекратен
и 

от 
свършенит

е в 3-
месечен 
срок 

останали 
несвършен

и 

общо 
гр.дела 55 479 534 493 463 30 464 41 

гд 45 80 125 93 79 14 69 32 
по 310 
ГПК 2 9 11 9 9 0 9 2 

адм. д. 3 4 7 5 3 2 3 2 
чгд 0 25 25 25 23 2 25 0 
по 410 и 
417 ГПК 0 319 319 319 316 3 319 0 

от и с/у 
търговци 2 6 8 6 4 2 5 2 

други 3 36 39 36 29 7 34 3 
 
През отчетният период на състава на съдия Евгения Петкова са 

постъпили общо 479 броя гр. дела, от които 80 броя граждански дела, 
разглеждани по общият исков ред, 9 броя дела, разгледани като бързи 
производства, 4 броя административни дела, 25 броя частни граждански дела, 
извън тези по чл.410 – 417 от ГПК, 319 броя частни граждански дела, 
образувани като заповедни производства, 6 броя търговски спорове и 36 броя 
други граждански дела. 
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От разгледаните /общо за разглеждане – постъпили и останали 
несвършени в началото на отчетния период – 534 бр. гр. дела/ съдия Петкова 
е свършила общо 493 броя дела, от които 93 броя граждански дела, 
разглеждани по общият исков ред, 9 броя дела, разгледани като бързи 
производства, 5 броя административни дела, 25 броя частни граждански дела, 
извън тези по чл.410 – 417 от ГПК, 319 броя частни граждански дела, 
образувани като заповедни производства, 6 броя търговски спорове и 36 броя 
други граждански дела. 
  

съдия Евгения Петкова  - резултати при обжалване на граждански 
дела през 2014г.  –  обжалвани общо 31 бр. съдебни акта – 21 бр. решения и 
10 бр. определения, от които : 

- 7 бр. потвърдени решения изцяло; 3 бр. отменени изцяло, от които 2 
бр. решения отменени изцяло поради нарушение на материалния закон и 1 
бр. обезсилено решение и прекратено производството, поради нарушаване на 
процесуалните правила, 8 бр. решения отменени в една част поради 
нарушение на материалния закон и оставени в сила в друга част, 2 бр. 
решения отменени в една част, поради представяне на нови доказателства 
пред втората инстанция и оставени в сила в останалата част и 1 бр. решение 
обезсилено, поради постигната спогодба пред втората инстанция;  

- от обжалваните 10 броя определения - 5 бр. са потвърдени изцяло, 1 
брой обезсилено разпореждане за връщане на въззивната жалба и върнато на 
МРС за произнасяне по молбата, поради нарушение на процесуалните 
правила, 1 брой отменено и върнато дело за продължаване на 
съдопроизводствените действия, поради нарушение на процесуалните 
правила и 3 бр. отменени в една част поради нарушение на материалния 
закон или процесуалните правила и потвърдени в друга част;  

СЪДИЯ  РУМЕН ПЕТКОВ – ІІІ гр. състав 

видове дела останали 
несвършен

и 

постъпили общо за 
разглеждан

е 

общо 
свършени 

дела 

решени по 
същество 

прекратени от свършените в 
3-месечен срок 

останали 
несвършен

и 

общо 
гр.дела 213 496 709 447 422 25 311 262 

гд 133 71 204 71 59 12 31 133 
по 310 
ГПК 2 10 12 1 1 0 1 11 

адм. д. 5 2 7 3 2 1 1 4 
чгд 1 51 52 50 47 3 49 2 
по 410 и 
417 ГПК 47 319 366 296 292 4 212 70 

от и с/у 
търговци 6 6 12 0 0 0 0 12 

други 19 37 56 26 21 5 17 30 
 
През отчетният период на състава на съдия Румен Петков са постъпили  

общо 496 броя гр. дела, от които 71 броя граждански дела, разглеждани по 
общият исков ред, 10 броя дела, разгледани като бързи производства, 2 броя 
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административни дела, 51 броя частни граждански дела, извън тези по чл.410 
– 417 от ГПК, 319 броя частни граждански дела, образувани като заповедни 
производства, 6 броя търговски спорове и 37 броя други граждански дела. 

От разгледаните /общо за разглеждане – постъпили и останали 
несвършени в началото на отчетния период – 709 бр. гр. дела/ съдия Петков е 
свършил общо 447 броя дела, от които 71 броя граждански дела, разглеждани 
по общият исков ред, 1 брой дело разгледано като бързо производство, 3 броя 
административни  дела, 50 броя частни граждански дела, извън тези по 
чл.410 – 417 от ГПК, 296 броя частни граждански дела, образувани като 
заповедни производства, 0 брой търговски спор и 26 броя други граждански 
дела. 

 
съдия Румен Петков -  резултати при обжалване на граждански дела 

през 2014г. - 28 броя – 18 бр. решения и 10 бр. определения, от които :  
- 7 бр. решения потвърдени изцяло; 5 бр. изцяло отменени решения, от 

които 4 бр. отменени изцяло поради нарушение на материалния закон и 1 бр. 
решение е отменено изцяло поради процесуално нарушение по АПК, 6 бр. 
отменени в една част поради нарушение на материалния закон или 
процесуалните правила, а в друга част оставени в сила; 

- от обжалваните 10 броя определения – 5 бр. определения са изцяло 
потвърдени; 4 бр. определения отменени изцяло поради нарушение на 
материалния закон и 1 бр. отменено поради нарушение на материалния 
закон, в друга част оставено в сила;  

СЪДИЯ  АНЕЛИЯ ЦЕКОВА – ІV гр. състав 

видове 
дела 

останали 
несвършени 

постъпил
и 

общо за 
разглеждане

общо 
свършени 

дела 

решени по 
същество 

прекра
тени 

от свършените в 
3-месечен срок 

останали 
несвършени 

общо гр. 
дела 67 492 559 516 478 38 469 43 

гд 50 77 127 90 76 14 57 37 
по 310 
ГПК 0 10 10 10 8 2 10 0 

адм. д. 1 2 3 3 2 1 1 0 
чгд 3 40 43 43 39 4 40 0 
по 410 и 
417 ГПК 4 324 328 326 315 11 323 2 
от и с/у 
търговци 6 5 11 9 8 1 3 2 

други 3 34 37 35 30 5 35 2 
 
През отчетният период на състава на съдия Анелия Цекова са 

постъпили общо 492 броя гр. дела, от които 77 броя граждански дела, 
разглеждани по общият исков ред, 10 броя дела, разгледани като бързи 
производства, 2 броя административни дела, 40 броя частни граждански дела, 
извън тези по чл.410 – 417 от ГПК, 324 броя частни граждански дела, 
образувани като заповедни производства, 5 броя търговски спорове и 34 броя 
други граждански дела. 
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От разгледаните /общо за разглеждане – постъпили и останали 
несвършени в началото на отчетния период – 559 бр. гр. дела/ съдия Цекова е 
свършила общо 516 броя дела, от които 90 броя граждански дела, 
разглеждани по общият исков ред, 10 броя дела, разгледани като бързи 
производства, 3 броя административни дела, 43 броя частни граждански дела, 
извън тези по чл.410 – 417 от ГПК, 326 броя частни граждански дела, 
образувани като заповедни производства, 9 броя търговски спорове и 35 броя 
други граждански дела. 

 
съдия Анелия Цекова  –  резултати при обжалване на граждански дела 

през 2014г. – 32 бр. съдебни актове – 24 бр. решения и 8 бр. определения, от 
които: 

 16 бр. потвърдени изцяло решения; 3 бр. отменени изцяло решения, от 
които 2 бр. отменени изцяло поради нарушение на материалния закон и 1 бр. 
обезсилено, поради нарушение на процесуалните правила и върнато за ново 
разглеждане, 5 бр. решения отменени в една част, а в друга част оставени в 
сила, поради нарушение на материалния закон или процесуалните правила; 

- от обжалваните 8 броя определения - 5 бр. определения потвърдени 
изцяло; 2 бр. отменени изцяло поради нарушение на процесуалните правила 
и 1 бр. разпореждане обезсилено изцяло, поради представяне на нови 
доказателства пред въззивната инстанция. 

СЪДИЯ  ВАЛЯ МЛАДЕНОВА – ІІ гр. състав 

видове дела останали 
несвършени 

постъпили общо за 
разглеждане 

общо 
свършени 

дела 

решени 
по 

същество 

прекрат
ени 

от свършените 
в 3-месечен 

срок 

останали 
несвършени 

общо гр. 
дела 57 485 542 495 445 50 463 47 

гд 41 81 122 87 70 17 65 35 
по 310 
ГПК 2 12 14 9 4 5 9 5 

адм. д. 4 3 7 6 3 3 4 1 
чгд 0 42 42 42 38 4 42 0 
по 410 и 
417 ГПК 1 308 309 309 299 10 308 0 
от и с/у 
търговци 3 5 8 6 4 2 4 2 

други 6 34 40 36 27 9 31 4 
 
През отчетният период на състава на съдия Валя Младенова са 

постъпили общо 485 броя гр. дела, от които 81 броя граждански дела, 
разглеждани по общият исков ред, 12 броя дела, разгледани като бързи 
производства, 3 броя административни дела, 42 броя частни граждански дела, 
извън тези по чл.410 – 417 от ГПК, 308 броя частни граждански дела, 
образувани като заповедни производства, 5 броя търговски спорове и 34 броя 
други граждански дела. 

От разгледаните /общо за разглеждане – постъпили и останали 
несвършени в началото на отчетния период – 542 бр. гр. дела/ съдия 
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Младенова е свършила общо 495 броя дела, от които 87 броя граждански 
дела, разглеждани по общият исков ред, 9 броя дела, разгледани като бързи 
производства, 6 броя административни дела, 42 броя частни граждански дела, 
извън тези по чл.410 – 417 от ГПК, 309 броя частни граждански дела, 
образувани като заповедни производства, 6 броя търговски спорове и 36 броя 
други граждански дела. 

 
съдия Валя Младенова – резултати при обжалване на граждански 

дела през 2014 г. – 33 бр. съдебни актове – 23 бр. решения и 10 бр. 
определения, от които : 

14 бр. решения потвърдени изцяло; 4 бр. отменени изцяло поради 
нарушение на материалния закон; 4 бр. отменени решения в една част поради 
нарушение на материалния закон и оставени в сила в друга част, 1 бр. 
отменено в една част по обективни причини – настъпили нови обстоятелства 
пред втората инстанция и оставено в сила в друга част; 

- от общо 10 бр. обжалвани определения -  7 бр. потвърдени изцяло, 2 
броя отменени изцяло поради нарушение на мат. закон и 1 брой определение 
в една част оставено в сила, в друга част отменено поради нарушение на мат. 
закон. 

СЪДИЯ  КАЛИН ТОДОРОВ – VІ гр. състав, командирован в РС 
Монтана, считано от 01.10.2014г. 

видове дела останали 
несвършени 

постъпили общо за 
разглеждане 

общо 
свършени 

дела 

решени 
по 

същество 

прекрат
ени 

от свършените 
в 3-месечен 

срок 

останали 
несвършени 

общо гр. 
дела 0 170 170 125 115 10 125 45 

гд 0 32 32 7 4 3 7 25 
по 310 
ГПК 0 4 4 0 0 0 0 4 

адм. д. 0 1 1 1 0 1 1 0 
чгд 0 10 10 6 5 1 6 4 
по 410 и 
417 ГПК 0 110 110 103 102 1 103 7 
от и с/у 
търговци 0 2 2 0 0 0 0 2 

други 0 11 11 8 4 4 8 3 
   
Съдия Калин Тодоров за периода 01.10.2014г. до 31.12.2014г. няма 

обжалвани съдебни актове. 
 
Като основни причини за отмяна или частична отмяна /изменение/  на 

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

 
Конкретните данни досежно причините за отмяна или изменение на 

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

Резултатите от обжалване, в т.ч. в ГО на РС Монтана, се отчитат въз 
основа на отбелязаните от всеки съдия – докладчик  индекси, съобразявайки 
утвърдените от ВСС индекси,  посочвайки на служителите отговарящи за 
изготвяне на статистическите данни при ГО на РС Монтана и причините за 
отмяна респ. частична отмяна. Докладчика съдия Р.Михайлова намира, че с 
цел обективност и по-голяма прецизност при поставяне на индексите и за 
уеднаквяване на съдебната практика, е наложително да се въведе ежемесечно 
при връщане на обжалваните дела от въззивната инстанция, съдиите 
граждански състави да коментират конкретните казуси, след което в тяхно 
присъствие съдията-докладчик да поставя индекса, а при отмяна /частична 
отмяна/ на съдебния акт и причините за това.  

При цялостният анализ на работата по граждански дела, като се 
изхожда от основните критерии за оценка дейността на съдиите – брой 
постановени и обжалвани решения и определения, срочност и 
законосъобразност на актовете, се налага положителният извод за добра 
оценка на работата на съдиите от гражданската колегия на РС Монтана. 
Изнесените резултати за оставени в сила, изменени/ частично отменени/ и 
отменени актове показват по-висок дял на потвърдените решения и 
определения, което от своя страна е показател за много добрата 
професионална квалификация и стремеж за съобразяване със съдебната 
практика.  

Съдиите от Гражданско отделение на РС Монтана, Държавните 
съдебни изпълнители и съдиите по вписванията са взели участие в семинар, 
проведен на 24.10.2014г. в ОС Монтана по Програмата за регионални 
обучения за 2014г. на НИП гр.София на тема „Заповедно производство” с 
лектор Емилия Василева – съдия от ВКС. 

Съдия Анелия Цекова е определена като представител на РС Монтана, 
за член на Областна координационна група във връзка с подписан 
Меморандум за сътрудничество за подобряване благосъстоянието на децата.  

На 21 януари 2014г. е извършена проверка, съгласно Заповед 
№2/06.01.2014г. на Председателя на ОС Монтана по образуването, 
насрочването и движението на гражданските дела, както и на водените книги, 
дневници и регистри в РС Монтана, за периода 01.01.2013г.- 31.12.2013г. от 
комисия, назначена със същата заповед. Докладът с резултатите от 
проверката е изпратен с писмо изх.№С-48/31.01.2014г. и вх.№АС-В-
51/03.02.2014г. по описа на административен секретар на РС Монтана. 

Всички дадени от комисията препоръки са изпълнени, което е отразено 
в Доклад от Административния ръководител на РС Монтана за мерките,  
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взети по повод на препоръките към Гражданското отделение на РС Монтана 
с писмо изх.№АС-113/27.02.2014г.,  представен на председателя на Окръжен 
съд Монтана. Издадена е заповед №45/27.02.2014г. от Административния 
ръководител на РС Монтана, съгласно която деловодните, в т.ч. описните 
книги се водят от съдебните деловодители в двете отделения на РС Монтана 
и се приключват след изтичане на календарната година в съответствие с 
изискванията на Правилника за администрацията в съдилищата. 

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

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

Тази част от доклада е изготвена от Зам. административния 
ръководител – Зам. председател на РС Монтана, Ръководител ГО съдия 
Румяна Михайлова. 
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ІV.НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

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

ПОСТЪПЛЕНИЕ. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ  

През 2014г. в Районен съд Монтана са постъпили общо 1557 броя 
наказателни дела / Приложения №2 и № 7/, от които:  

НОХД – 314 бр., за сравнение за 2013г. са 357 бр. и за 2012г. - 445 бр. 
НЧХД – 23 бр. при 28 бр. за 2013г. и съответно 20 броя за 2012г. 
АНД – 399 бр. за 2014г., 485 бр. за 2013г. и спрямо 713 бр. за 2012г. 
По чл.78а от НК постъпилите АНД за отчетната 2014г. са 24 бр., за 

2013г. са 32 бр. и за 2012г. са 33 бр. 
ЧНД за отчетната 2014г. са 797 бр., от които 741 бр. ЧНД и 56 бр. 

разпити на обвиняеми и свидетели.За 2013г. са ЧНД са 355 бр., от които 307 
бр. ЧНД и 48 бр. разпити на обвиняеми и свидетели.За сравнение за 2012г. са 
общо 259 бр., от които 205 бр. ЧНД и 54 бр. разпити на обвиняеми и 
свидетели.По този показател е налице увеличение на постъпленията за 2014г. 
спрямо предходните 2013г. и 2012г.През отчетната 2014г. основен дял на 
образуваните ЧНД в НО на МРС се дължи на постъпилите искания по ЗЕС. 

Постъпленията на ЧНД - разпити на обвиняеми и свидетели за 2014г. са 
се увеличили спрямо 2013г. и 2012г. 

Сравнителният анализ на постъпленията при различните видове ЧНД 
изглежда така: 

ЧНД по ЗБППМН – 0 бр. за 2014г., 0 бр. за 2013г. и 3 бр. за 2012г.От 
направения сравнителен анализ е видно, че броят на ЧНД, образувани по 
ЗБППМН  през 2014г. и 2013г. е нулев, спрямо наличието на подобни дела 
през 2012г. 

Реабилитации по чл.85 - 88а от НК –  5 бр. за 2014г., 7 бр. за 2013г. и 4 
бр. за 2012г.С оглед изложените данни, съпоставими с предходните две 
календарни години може да се обобщи, че образуваните ЧНД по молби за 
реабилитации сочи към намаление спрямо 2013г. и увеличение с 1 бр. дело 
спрямо 2012г.Ежедневно служебно деловодителят в Бюро съдимост при РС 
Монтана докладва на съответния дежурен наказателен съдия бюлетини за 
съдимост на осъдени лица, а впоследствие и чрез програмата Бюро съдимост, 
като дежурния наказателен съдия, ако са налице условията за отбелязване на 
реабилитация по чл.86 – чл.88а НК или настъпила давност или амнистия по 
чл.80 – чл.84 НК извършва отбелязване, без това да води до образуване на 
ЧНД имайки предвид чл.76, ал.1, б.”в” от ПАС. 
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Принудителни медицински мерки по Закона за здравето /ЗЗ/ и чл.89 от 
НК – 26 бр. за 2014г. при 21 бр. за 2013г. и 19 бр. за 2012г.Налице е 
увеличение на този тип производства спрямо предходните 2013г. и 2012г. 

Комулации по чл.23, 25 и 27 от НК – 51 бр. спрямо 58 бр. за 2013г. и 
при 37 бр. за 2012г.Броят на ЧНД, образувани на горепосоченото основание, 
бележи незначително намаление в сравнение с 2013г. и увеличение спрямо 
2012г. Принципът по който се разпределят искания по чл.306 НПК съгласно 
Вътрешните правила за случайно разпределение на дела при МРС е следният 
– на съдия – докладчика постановил последната влязла в сила присъда при 
МРС /ако присъства/, а при отсъствие на съответния съдия искането по 
чл.306 НПК се разпределя на случаен принцип измежду присъстващите 
наказателни съдии. 

ЧНД от досъдебното производство за 2014г. са 247 бр. и 468 бр. други 
престъпления /ЧНД/ в т.ч. 4 бр. наказателни съдебни поръчки.  

За 2013г. са 251 бр. и 18 бр. други ЧНД в т.ч. 6 бр. наказателни съдебни 
поръчки. 

За сравнение за 2012г. ЧНД от досъдебно производство са 183 бр. и 13 
бр. други ЧНД в т.ч. 9 бр. съдебни поръчки.От данните е видно, че тези 
производства бележат увеличение в сравнение с предходните 2013г. и 2012г. 

Постъпленията на наказателните дела като общ брой за 2014г. са както 
следва: 1557 броя.За сравнение постъплението на тези дела за предходните 
две години е както следва :  

2013г. – 1257 дела 
2012г. – 1470 дела 
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От сравнителният анализ за новообразуваните наказателни дела през 
2014г. е видно, че същите бележат увеличение спрямо предходните 2013г. и 
2012г. 
ГОДИНА ОБЩО ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НОВОПОСТЪПИЛИ СВЪРШЕНИ

2012г. 1691 бр. 1470 бр. 1517 бр. 
2013г. 1431 бр. 1257 бр. 1322 бр. 
2014г. 1666 бр. 1557 бр. 1601 бр. 
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Видно и от представеното графично сравнение е, че броят на 

наказателните дела за разглеждане за 2014г. е намалял спрямо този за 2012г. 
и е увеличен в сравнение с 2013г., а броят на свършените наказателни дела за 
отчетната 2014г. се е увеличил спрямо предходните две години.  

И през отчетната 2014г. година са положени усилия за приключване на 
по-голям брой наказателни дела от наказателните съдии въпреки не големия 
състав на Наказателното отделение на РС Монтана.В цифрово съотношение, 
висящността на наказателните дела към края на всеки от отчетните периоди е 
следното : 65 бр. за 2014г., 109 бр. за 2013г., и 174 бр. за 2012г.  – най – малко 
висящи наказателни дела в края на отчетния период се отчитат за отчетната 
2014г. 

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

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

1601 1492 93 %
 

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

1322 1211 92 %
 

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

1517 1345 89 %
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От горните данни е видно, че общият брой на свършените наказателни 
дела за 2014г. е най-голям в сравнение с предходните 2013г. и 2012г., като 
свършените в три месечен срок наказателни дела са също най – голям 
процент за отчетната 2014г.  

През отчетния период 2014г. общият брой на разгледаните наказателни 
дела е бил 1666 бр., при 1431 бр. за 2013г. и за сравнение с 2012г. общият 
брой на разгледаните наказателни дела е бил 1691 бр.В резултат на  работата 
на наказателните състави при РС Монтана, в края на отчетния период са 
свършени общо 1601 бр. дела, като по-голямата част от съдебните актове са 
постановени в тримесечния срок – 1492 броя, а извън този срок – 109 броя, 
или само 7 %. 

 
 За отделните видове дела постъплението през последните три години е 

следното:  
 

 НОХД  НЧХД АНД -Чл. 78а АНД  ЧНД  
2014  314 23 24 399 797 
2013  357 28 32 485 355 
2012  445 20 33 713 259 
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Анализирайки данните и сравнявайки ги за трите последни години – 
2012г., 2013г. и 2014г., е видно, че е наляло постъплението на наказателни 
дела от общ характер през отчетната 2014г. в сравнение с предходните 2013г. 
и 2012г. 

 Намаление се наблюдава и при административно наказателните дела, 
чийто брой на постъпление е най–малък през отчетната 2014г. в сравнение с 
2013г. и 2012г. 

При НЧХД се отчита намаление спрямо 2013г. и неизразително 
увеличение спрямо 2012г. 

Както беше посочено и по–горе в настоящия доклад значително 
увеличение се наблюдава през отчетната 2014г. при образуваните ЧНД, при 
т. нар. други престъпления /ЧНД/ спрямо този вид дела за 2013г. и 2012г. 

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

През 2014г. най - голям дял в образуваните НОХД имат общоопасните 
престъпни състави – 118 бр., от които 54 бр. бързи производства /БП/. 

За сравнение през 2013г. общоопасните престъпни състави са били 120 
бр., от които 38 бр. БП, в т.ч. и 2 бр. незабавни производства. 

За 2012г. са били 119 бр., от които 13 бр. бързи производства.Налице е 
незначително намаление спрямо 2013г. и 2012г. 

И през отчетната 2014г. се отчита активизиране на разследващите 
органи по образуване на досъдебни производства по реда на Глава 24 и 25 
НПК – бързи и незабавни производства, които са най–много като общ брой за 
отчетната 2014г. – 60 бр. спрямо 40 бр., в т.ч. 2 бр. незабавни производства за 
2013г. и 18 бр. за 2012г. 
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На следващо място по дял са образуваните НОХД отнасящи се до 
престъпленията против собствеността – Глава V НК – 88 бр. в т.ч. 1 бр. БП, 
от които: 

- 76 бр. са били по чл.194 – чл.197 НК / без чл.196а НК/ ; 
-   3 бр. са по чл.198 НК ; 
-   1 бр. попадат в категорията – присвояване – чл.201 – 208 НК ; 
-   4 бр. са от типа – измама по чл.209 – чл.211 НК;  
-   2 бр. са документите измами по чл.212 НК ;  
През 2013г. делата отнасящи се до престъпленията против 

собствеността – Глава V НК са били 137 бр. в т.ч. 2 бр. бързи производства 
/БП/, от които : 

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

161 бр. в т.ч. 1 бр. БП. 
 Сравнявайки отчетната 2014г. с предходните 2013г. и 2012г. се отчита  

намаление на този вид дела. 
 Съкратените съдебни производства по реда на Глава 27 НПК за 2014г. 

са 53 бр. спрямо 91 бр. за 2013г. и при 100 бр. за 2012г.Налице е намаление 
при този тип производства спрямо 2013г. и 2012г. 

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

През 2014г. в РС Монтана са образувани дела и за деяния в транспорта 
– по чл.343, ал.1 и сл. НК – общо 4 бр. спрямо 8 бр. за 2013г. и 11 бр. за 
2012г.Отчита се намаление на този тип дела в сравнение с 2013г. и 2012г. 

Броят на постъпленията на делата от Глава ХІ, Раздел ІІІ – по чл.354а, 
ал.3, т.1 от НК и по чл.354в, ал.1 от НК е увеличен спрямо предходните 
2013г. и 2012г. имайки предвид данните за 2014г. – за сравнение техният 
брой за отчетната 2014г. е 19 бр. при 14 бр. за 2013г. и при 6 бр. за 2012г. 

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

 Постъпленията на дела за престъпления “грабеж” са само с един брой 
увеличени за отчетната 2014г. спрямо 2013г. и намалели спрямо 2012г. – за 
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сравнение делата от този тип за отчетната 2014г. са 3 бр. при 2 бр. за 2013г. и 
6 бр. за 2012г. 

Намалял е броят на делата образувани по Глава V, Раздел ІІІ – 
“присвоявания” по чл.201 – чл.208 от НК /без чл.203 и чл.206, ал.4 от НК/, 
като за отчетната 2014г. е 1 бр. при 6 бр. за 2013г. и 19 бр. за 2012г. 

 Постъпленията на дела по Глава V, Раздел ІV – “измама” по чл.209 – 
чл.211 от НК за отчетната 2014г. са 4 бр. при 11 бр. за 2013г. и 8 бр. за 2012г. 

 Наляло е постъплението на дела образувани по чл.212, ал.1 и сл. от НК 
– “документна измама” спрямо предходните 2013г. и 2012г. – 2 бр. за 2014г. 
при 5 бр. за 2013г. и 12 бр. за 2012г. 

 Престъпленията против брака, семейството и младежта за 2014г. са 24 
бр. при 19 бр. за 2013г. и 21 бр. за 2012г.Този показател бележи увеличение  в 
сравнение с предходните 2013г. и 2012г. 

Следват делата за престъпления против личността – за отчетната 2014г. 
този тип дела са 26 бр., в т.ч. 1 бр. БП, при 19 бр. за 2013г. и 23 бр. за 2012г. 
Броят на този престъпен състав бележи увеличение в сравнение с 2013г. и 
2012г. 

 По отношение на делата, касаещи престъпния състав за причинена 
средна телесна повреда е налице увеличение  – 11 бр. за 2014г. при 3 бр. за 
2013г. и 5 бр. за 2012г. 

Досежно делата отнасящи се до престъпния състав на чл.152 от НК 
следва да се отбележи, че същите за 2014г. са 1 бр., през 2013 г. са нулева 
стойност, в сравнение с 2012г. когато са постъпили 2 бр. 

 Броят на делата за “блудства” – чл.149 – чл.150 НК е намалял, като за 
отчетния период 2014г. е 1 бр., при 1 бр. за 2013г. и 3 бр. за 2012г. 

През отчетния период в РС Монтана има постъпило 1 бр. НОХД по 
чл.159а – чл.159в НК – “трафик на хора”, при нулеви стойности за 2013г. и 
2012г.Не са постъпили и дела за отвличане на лица от женски пол – чл.156 от 
НК  през  отчетния период, в т.ч. и за 2013г. и 2012г.През 2014г. няма 
разгледани дела в РС Монтана за “склоняване към проституция”, през 2013г. 
и 2012г. също. 

Налице е намаление на постъпленията през отчетния период на 
престъпленията против стопанството – 33 бр. в т.ч. 3 бр. БП при 43 бр. за 
2013г. и 53 бр. за 2012г. 

31 бр. от общо постъпилите 33 бр. за 2014г. са дела по Глава VІ, Раздел 
ІІ – “престъпления в отделните стопански отрасли” – по - голям дял са 
деянията по чл.234 НК, чл.235 НК и по – малък тези по чл.234б НК, чл.234в 
НК и чл.227б, ал.1 и ал.2 НК. 

С 1 бр. за 2014г. са увеличени делата по Глава VІІІ НК -  престъпления 
против дейността на държавните органи, обществените организации и лица, 
изпълняващи публични функции спрямо 2013г. и са намалели постъпленията 
от този вид спрямо 2012г. - за 2014г. – 4 бр. при  3 бр. за 2013г. и  20 бр. за 
2012г., в т.ч. 2 бр. бързи производства. 
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 Увеличен е броят на постъпленията на дела по Глава ІХ НК – 
“документни престъпления”– спрямо 2013г. и е намалял спрямо 2012г. - за 
отчетната 2014г. са 14 бр. при 11 бр. за 2013г. и  40 бр. за 2012г. 

 Броят на постъпилите дела за престъпления против реда и 
общественото спокойствие са както следва - 6 бр. за 2014г. при 5 бр. за 2013г. 
и 8 бр. за 2012г., в т.ч. 2 бр. бързи производства за деяния по чл.325 НК, като 
е сравнително запазен броят на деянията за хулиганство по чл.325 от НК – 3 
бр. за 2014г. при 4 бр. за 2013г. и 5 бр. за 2012г., в т.ч. 2 бр. бързи 
производства. 

През отчетната 2014г. са постъпили 2 бр. НОХД за незаконно 
преминаване на границата по чл.279 НК, при 1 бр. за 2013г. и 1 бр. за 2012г. 

Постъплението на НЧХД е – 23 бр. за 2014г. при 28 бр. за 2013г. и 20 
бр. за 2012г.При по – голяма част от този тип дела се наблюдава 
продължителност на разглеждане чрез отлагания на съдебните заседания. 

Броят на делата за определяне на общо наказание по чл.23, чл.25 и 
чл.27 от НК по влезли в законна сила присъди е увеличен спрямо 2012г. и е 
незначително намалял спрямо 2013г. За сравнение: 51 бр. за 2014г. при 58 бр. 
за 2013г. и 37 бр. за 2012г.Общо 4 бр. комулации са извършени при 
постановяване на присъдите по конкретни дела през 2014г. при 28 бр. за 
2013г. и 64 бр. за 2012г. 

 По отношение постъплението на АНД по чл.78а от НК данните са 
следните: 24 бр. за 2014г. при 32 бр. за 2013г. и 33 бр. за 2012г. Забелязва се 
намаление спрямо 2013г. и 2012г.В конкретни случаи образувани НОХД 
биват разглеждани и свършвани от наказателните съдии по реда на Глава 28 
НПК съобразявайки изискванията й и тези на чл.248, ал.2, т.4 НПК 
признавайки за виновно обвиненото лице и прилагайки чл.78а НК с решение, 
когато са налице условията за това. 

Предадените на съд по НОХД за 2014г. са 380 бр. лица, а по НЧХД – 30 
бр. За 2013г. са 475 бр. лица, а по НЧХД – 34 бр. и за 2012г. предадените на 
съд лица по НОХД са 605 бр. лица, а по НЧХД – 30 бр.В посочените цифри 
за отчетната 2014г., за 2013г., както и за 2012г. са посочени и лицата спрямо 
които е прекратено наказателното производство /не са осъдени, не са и 
оправдани/.  

През отчетния период е намалял броят на съдените лица по НОХД,  
броят на осъдените лица за извършени престъпления от общ характер, като е 
намалял и броят на оправданите лица спрямо  2013г. и 2012г. 

За сравнение:  
2014г. – 348 бр. осъдени лица – оправдани – 12 бр. лица. 
2013г. – 447 бр. осъдени лица – оправдани – 14 бр. лица. 
2012г. – 566 бр. осъдени лица – оправдани – 20 бр. лица. 
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ОПРАВДАНИ ЛИЦА по присъди,  
постановени в периода 01.01.2014г. – 31.12.2014г. 

№ 
по 
ред 

НОХД 
№/г. 

Основание нак. състав Брой 
оправд
ани 

брой 
осъдени 

1 30304/13 
чл.195,  ал.1, т.3 от НК І н.с. съдия З. 

Христова 
8 0 

2 30019/14 
чл.183, ал.1 от НК ІІ н.с. съдия 

Кр. Семов 
1 0 

3 30074/14 
чл.354а, ал.3, пр.2, т.1, пр.1 от НК. І н.с. съдия З. 

Христова 
1 0 

4 30085/14 
чл.354в, ал.1 от НК ІІ н.с. съдия 

Кр. Семов 
1 0 

5 30133/14 
чл.195, ал.1, т.4 вр. с чл.194, ал.1 
от НК.  

І н.с. съдия З. 
Христова 

1 0 

  Всичко:  12 0 
 

НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА КЪМ МОМЕНТА НА 
ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО,  

ОСЪДЕНИ СЪС СЪДЕБНИ АКТОВЕ В ПЕРИОДА  
01.01.2014г. – 31.12.2014г. 

№ по 
ред 

имена на 
осъденото 
лице 

НОХД № вид наказание Обвинение по НК 

1 С.И.А. 
 

30348/2013 
ОБЩЕСТВЕНО 
ПОРИЦАНИЕ 

чл.346, ал.2, т.1 вр. с чл.346, ал.1 вр. с чл.63, ал.1, т.3 от 
НК 
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№ по 
ред 

имена на 
осъденото 
лице 

НОХД № вид наказание Обвинение по НК 

2 В.К.И 
 30051/2014 

ЛИШАВАНЕ ОТ 
СВОБОДА 
ЕФЕКТИВНО 

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

3 Е.Р.И. 
30087/2014 

ПРОБАЦИЯ чл.197, т.3 вр. чл.195, ал.1, т.4 и т.5 вр. чл.194, ал.1 вр. 
чл.26, ал.1 вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК 

4 А.Ц.Й. 
30125/2014 

ОБЩЕСТВЕНО 
ПОРИЦАНИЕ 

чл.195, ал.1 т.4, пр. 2 вр. с чл.194, ал.1 вр. с чл.63, ал.1, т.3 
от НК 

5 Д.П.К. 
30184/2014 

ОБЩЕСТВЕНО 
ПОРИЦАНИЕ 

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

6 Х.А. Сирия 
30244/2014 

ЛИШАВАНЕ ОТ 
СВОБОДА 
УСЛОВНО 

чл.279, ал.1, пр. 2-ро вр. с чл.20, ал.2 вр. с ал.1 вр. с чл.63, 
ал.1, т.4 от НК 

7 Е.Р.Т. 
30280/2014 

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

8 Н.П.К. 
30280/2014 

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

9 А.К.А. 
30280/2014 

ОБЩЕСТВЕНО 
ПОРИЦАНИЕ 

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

10 Т.Л.Т. 
30298/2014 

ОБЩЕСТВЕНО 
ПОРИЦАНИЕ 

чл.129, ал.2  вр. с ал.1  вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК 

 

 
Осъдителните актове за престъпления от общ характер, извършени от 

непълнолетни лица към момента на извършване на деянието бележат 
намаление  през отчетната 2014г. – 10 бр. при 25 бр. за 2013г. и 31 бр. за 
2012г. 

Видно е от горните данни, че наложените наказания спрямо 
непълнолетните подсъдими са били както следва - обществено порицание, 
пробация, условно лишаване от свобода, като има и един брой непълнолетно 
лице осъдено на ефективно лишаване от свобода през отчетната 2014г.В по – 
голямата си част и през 2014г. обвиненията спрямо непълнолетните са за 
престъпления от Глава V, Раздел І НК– “кражба” – чл.194 – чл.197 
НК.Изключения са деянията  по Глава ІІ, Раздел ІІ, Глава VІІІ, Раздел І и по 
Глава  ХІ, Раздел ІІ НК. 
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За отчетния период общо осъдените на лишаване от свобода са 175 бр. 
спрямо 226 бр. за 2013г. и 329 бр. за 2012г. 

За отчетния период условните присъди лишаване от свобода възлизат 
на 123 бр. при 133 бр. за 2013г. и 212 бр. за 2012г.Общият брой на лицата с 
наложени пробационни мерки за 2014г. е 153 бр. при 157 бр. за 2013г. и 166 
бр. за 2012г.През 2014г. 13 бр. лица са осъдени на наказание глоба, през 
2013г. са 50 бр. лица, а за 2012г. общо 48 бр. лица са осъдени на наказание 
глоба.При условията на чл.381 – 384 НПК са осъдени за 2014г. 252 бр. лица, 
за 2013г. са 246 бр. лица и за 2012г. - 259 бр. лица.Т. нар. други наказания са 
7 бр. за отчетната 2014г. при 14 бр. за 2013г. и 23 бр. за 2012г. 

 
  Общо 

осъдени на 
лишаване от 

свобода 

Условни 
присъди 

лишаване от 
свобода 

Пробационни 
мерки 

Наказание 
- глоба 

При 
условията на 
чл.381 – 384 

НПК 

Други 
наказания 

2014 175 123 153 13 252 7 

2013 226 133 157 50 246 14 

2012 329 212 166 48 259 23 
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СЪДОПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ ПО  
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

През 2014г. в РС Монтана са свършени общо 1601 бр. наказателни 
дела.Този брой включва свършените с присъди и решения, прекратените дела 
и делата образувани като ЧНД, от които тези от досъдебно производство са 
248 бр. и ЧНД – разпити по чл.222 и чл.223 от НПК – 56 бр.Постановените от 
всички съдии присъди по НОХД са 309 броя /в този брой се включват и 
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определенията по чл.382, ал.7 от НПК, постановени по реда на чл.382, ал.1 и 
сл. и чл.384, ал.1 и сл. от НПК, които имат сила на влязла в сила присъда по 
смисъла на чл.383, ал.1 от НПК и решенията по Глава 28 НПК с приложение 
на чл.78а НК/.От горе посочените данни, броят на осъдителните присъди е  
304 бр., при оправдателни присъди изцяло - 5 бр., а с определение за 
одобрено споразумение осъдени са 252 бр. лица. 

 Причини за постановяване на оправдателни присъди в РС Монтана 
продължават да бъдат: несъставомерност и недоказаност на обвинението, 
нарушение на материалния и процесуален закон.От посочените по–горе 
данни е видно, че тенденцията на намаляване броят на оправдателните 
присъди е запазена и през 2014г., през която се отчитат най–малко на брой 
оправдани лица. 

Към 31.12.2014г. са останали висящи общо 65 наказателни дела, от 
които 32 бр. са НОХД,  23 бр. са АНД, 1 бр. АНД  по чл.78а от НК, 3 бр. 
ЧНД, 6 бр. НЧХД или общо 9 бр. ЧНД и ЧХ. 

 
За сравнение:  

към дата  висящи 
наказателни 

дела  

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

31.12.2013 109 38 51 5 15 
31.12.2012 174 62 93 7 12 

 
Намалена е висящността на делата от общ характер и от 

административно наказателен характер в сравнение с 2013г. и 2012г. 
Намалена е и висящността на АНД по чл.78а НК спрямо 2013г. и 2012г., 
същото се наблюдава и при ЧНД и НЧХД с сравнение с предходните 2013г. и 
2012г.В края на 2014г. са останали най–малко несвършени общо наказателни 
дела – 65 бр., имайки предвид данните за 2013г. – 109 бр. и тези за 2012г. – 
174 бр. 

Намалена е  висящността при наказателните дела от общ характер 
спрямо 2013г. и 2012г. и това е последица на поредица от действия на всички 
присъстващи наказателни съдии при РС Монтана, имайки предвид 
възприетите мерки в Наказателното отделение през последните пет отчетни 
години за избягване забавяне разглеждането на делата, респ. отлагането им в 
т.ч. и отсрочването им.Рядко делата се отлагат и обикновено приключват още 
в първото по делото съдебно заседание. Изключение правят само по–тежките 
от фактическа и/или правна страна НОХ дела и тези с повече от един 
подсъдим, но и при тях са налице редица предприети действия от 
наказателните съдии проучвайки добре делата си при насрочването им и 
подготвяйки съдебното заседание спазвайки изискванията на чл.256, ал.1, т.1 
– т.5 НПК, дисциплинирайки страните, свидетелите и вещите лица ползвайки 
се от правилата на НПК, извършване на призоваване по телефон на 
подсъдими и пострадали, разпореждане на принудително довеждане и др. 
подобни имащи за последица своевременно приключване на делата. 
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Независимо, че от 30.04.2014г. и съдия Н.Николова беше командирована в 
СГС, същата не допусна забавяне разглеждане на делата на неин доклад – 
разпределените до 16.04.2014г. наказателни дела на съдия Н.Николова са 
довършени от същата до края на 2014г. 

 Останалите несвършени дела по чл.78а от НК са – 1 бр. за 2014г. при 5 
бр. за 2013г. и 7 бр. за 2012г. 

Намалял е и  броят на висящите ЧНД и ЧХ – за 2014г. общо 9 бр. при 
15 бр. за 2013г. и 12 бр. за 2012г. 

Високият показател на продължаващата намалена висящност по 
наказателните дела и през 2014г. се дължи на ефективността на работа на 
съдиите и съдебната администрация в Наказателното отделение при Районен 
съд Монтана и на установилата се положителна тенденция на специализация 
както на съдиите, така и на служителите.Екипността между съдия – 
докладчик, деловодител и съдебен секретар изключително много помага за 
срочното и качествено произнасяне. 

БЪРЗИНА НА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО  

През отчетния период процентното съотношение между броя на 
свършените наказателни дела спрямо общия брой разгледани дела възлиза на 
96 %. За 2013г. този процент е 92 %, а за 2012г. е съответно 90 %. 
Посоченото съотношение е доказателство за много добрата организация на 
работата на съдиите, разглеждащи наказателни дела, при условие че през 
отчетна 2014 година магистратският състав на Наказателна колегия при РС 
Монтана работи в намален състав, което наложи командироване на съдия от 
РС Берковица. Не приключването на останалите най–малък брой за 2014г. 
несвършени дела до голяма степен се дължи на причини извън съдиите – 
постъпване и образуване на делата в края на отчетния период 2014г., 
необходимост от отлагане за събиране на допълнителни доказателства – 
писмени и гласни, назначени съдебни експертизи извършвани в т.ч. и от 
вещи лица извън съдебен окръг Монтана или в НИКК МВР гр.София, 
неявяване на пострадали, свидетели и подсъдими, подадени болнични 
листове или молби за отлагане от подсъдими и защитници, обявяване за 
национално издирване на подсъдими. 

Броят на отложените общо наказателни дела в открити съдебни 
заседания по видове през 2014г. е 481 или 34 % при 1426 бр. насрочени дела. 

За 2013г. е 589 или 35 % при 1701 бр. насрочени дела. За 2012г. е – 680 
бр. или 33 % от насрочените дела – 2036 бр. Считано от 2011г. откритите 
заседания по разпити на обвиняеми и свидетели са включвани в общия брой 
ЧНД - насрочени дела – брой заседания по наказателни дела.През отчетната 
2014г. най–големия процент на отложени дела се наблюдава при ЧХНД. 
Последните се отлагат за събиране на доказателства / писмени и/или гласни/, 
поради нередовно призоваване на посочени адреси извън Област Монтана, 
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поради отказ на свидетели да се явяват при призоваване и поради поискана 
възможност на страните да се спогодят. 
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Броят на внесените обвинителни актове за 2014г. е 227 при 304 бр. за 

2013г. и 378 бр. за 2012г.Налице е намаление по този показател в сравнение с 
предходните две години, но в същото време продължава да се наблюдава 
положителната тенденция на сезиране от РП Монтана със споразумения 
изготвени по реда на чл.381, ал.1 и сл. НПК и внесени за одобряване по реда 
на чл.382, ал.1 и сл. НПК. 

За отчетната 2014г. общо постигнатите споразумения по Глава 29 НПК 
при внесени обвинителни актове са 135 бр.За 2013г. са 153 бр. при 138 бр. за 
2012г.Налице е намаление по този показател за отчетната 2014г. спрямо 
2013г. и 2012г., но съотношението на внесени обвинителни актове и 
постигнати споразумения  по реда на Глава 29 НПК е най – изразително като 
процент спрямо предходните 2013г. и 2012г., видно от долната графика. 

 



Доклад за дейността на Районен съд Монтана през 2014 г. 65/148

227

135

59%

304

153

50%

378

138

37%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2014 2013 2012

Съотношение на внесените обвинителни актове  и 
споразувения по Глава 29 НПК през съответната година

внесените обвинителни актове споразумения по Глава 29 НПК в %
 

 
По състави постигнатите споразумения по реда на Глава 29 НПК в 

периода 01.01.2014г. – 31.12.2014г. са както следва : 
 

Споразумения по 
чл.381 НПК 

Споразумения по чл.384 НПК  с-в    Съдия 

одобрени  прекрат
ени   

одобре
ни 

Постигане на 
споразумение за част от 
подсъдимите 

 Дела 
приключ
или със 
споразум
ения  

І З. ХРИСТОВА 12 0 38 0 50 

ІІ К.СЕМОВ 21 0 26 1 47 

ІІІ Д. ЦВЕТКОВА 24 0 14 0 38 

ІV Н. НИКОЛОВА 4 0 26 0 30 

V Д. НИКОЛОВА 26 0 31 0 57 

общо 87 0 135 1 222 

 
Уточнение: 
НОХД №30 345/2013г. на доклад на съдия Кр.Семов е решено с вписване на 

споразумение спрямо един от подсъдимите и е приключено от съдия З.Христова 
със споразумение и по отношение на другия подсъдим.Този номер дело съгласно 
изискванията на чл.76, ал.10 от ПАС се отчита и при двамата посочени съдии. 

 
Съотношението на внесените обвинителни актове през 2014г. и 

постановените осъдителни присъди през 2014г. е 227 бр. към 183 бр. или 
81%. В броя внесени обвинителни актове се включват само постъпилите от 
началото на 2014г., без висящите НОХД с внесени обвинителни актове преди 
началото на отчетния период 2014г. 

Съотношението на внесените обвинителни актове през 2013г. и 
постановените осъдителни присъди през 2013г. е 304 бр. към 248 бр. или 
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82%.В броя внесени обвинителни актове се включват само постъпилите от 
началото на 2013г., без висящите НОХД с внесени обвинителни актове преди 
началото на отчетния период 2013г. 

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

От горните данни е видна трайна установила се статистика по този 
показател, като следва да се има предвид, че РП Монтана установи една 
положителна практика за внасяне на споразумения за решаване на делата, 
постигнати по реда на чл.381, ал.1 и сл. НПК, представени в съда за 
произнасяне по реда на Глава 29 НПК. 
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ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ НА НАКАЗАТЕЛНОТО 
ПРАВОСЪДИЕ в РС Монтана –  

натовареност и качество 

 В Приложения № 3 и №4 към настоящия доклад в табличен вид са 
представени резултатите от работата на всеки един съдия, в т. ч. оглавяващ 
наказателен състав при Районен съд Монтана през 2014г., респ. въз основа на 
отчитане данните  по обжалвани дела за 2014г.Резултатът от обжалване 
включва цялата 2014г. за времето от 01.01.2014г. – 31.12.2014г. – изпратено и 
върнато след обжалване, независимо от това за коя година е образувано 
делото и кога е свършено в РС Монтана.В графата обжалвани дела по 
състави по-долу в таблиците са посочени като брой делата, обжалвани през 
отчетната 2014г. с резултат от обжалване до края на 2014г., без тези които до 
края на отчетната 2014г. са обжалвани, но са без резултат. 
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 В Приложение №8 са посочени по наказателни съдии конкретните 
причини и основания за отмяна или изменение на съдебните актове.  

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

СПРАВКА 
за дейността на и.ф.Административен ръководител – Председател на РС 

Монтана  съдия Красимир Семов – ІІ н.с. за 2014г. 

Видове 
дела 

Останали 
несвършени 
в началото 
на отчетния 
период 

Постъпи
ли 

Общо за 
разглеж
дане 

Общо 
свършен
и дела 

Обжал
вани 
дела 

Потвъ
рдени

Отмен
ени 

Изменени Решени 
по 

същество 

Прекрат
ени 

От 
свършени
те в 3-
мес. срок

Останали 
несвър-
шени в 
края на 
периода 

общо нак. 
дела 13 659 672 656 45 33 9 3 630 26 642 16 

НОХД 3 74 77 68 6 5 1 0 66 2 64 9 
НЧХД  2 5 7 5 1 0 0 1 3 2 0 2 
ЧЛ. 78А 
НК 0 6 6 6 1 1 0 0 6 0 6 0 

ЧНД 0 473 473 472 7 5 1 1 465 7 472 1 
АНД 8 101 109 105 30 22 7 1 90 15 100 4 

 
На доклад на и.ф.Председател Кр. Семов са постъпили и 4 бр. гр. дела 

през отчетната 2014г., които са прекратени поради отводи на всички 
действащи съдии при МРС и изпратени на МОС за определяне на др. равен 
по степен съд. 

СПРАВКА 
за дейността на съдия Зоя Христова – І н.с. от началото на 2014г. 

Видове 
дела 

Останали 
несвършени 
в началото 
на отчетния 
период 

Постъпил
и 

Общо за 
разглежд
ане 

Общо 
свършен
и дела 

Обжал
вани 
дела 

Потвъ
рдени

Отмен
ени 

Измен
ени 

Решен
и по 
същест
во 

Прекрате
ни 

От 
свършени
те в 3-
мес. срок

Остана-
ли 

несвър-
шени в 
края на 
периода 

общо 
нак. 
дела 

36 295 331 310 70 48 16 6 289 21 286 21 

НОХД 12 77 89 78 10 4 2 4 76 2 70 11 
НЧХД  2 5 7 6 3 2 0 1 4 2 1 1 
ЧЛ. 78А 
НК 

3 6 9 9 2 1 1 0 8 1 9 0 

ЧНД 5 104 109 109 3 2 0 1 103 6 109 0 
АНД 14 103 117 108 52 39 13 0 98 10 97 9 
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СПРАВКА 
за дейността на Десислава Цветкова – съдия в РС Берковица – ІІІ н.с. в 

НО на РС Монтана считано от 18.06.2014г., командирована в РС 
Монтана считано от 18.06.2014г., включена в случайното разпределение 

на дела в НО на МРС, считано от 18.06.2014г. 

Видове 
дела 

Останали 
несвърше
ни в 

началото 
на 

отчетния 
период 

Постъп
или 

Общо 
за 

разгле
ждане 

Общ
о 

свър
шени 
дела 

Обжалв
ани 
дела 

Потв
ърде
ни 

Отм
енен
и 

Изме
нени 

Реше
ни по 
съще
ство 

Прекра
тени 

От 
свърше
ните в 
3-мес. 
срок 

Остана-
ли 

несвър-
шени в 
края на 
период
а 

общо 
нак. 
дела 

0 203 203 188 14 14 0 0 176 12 179 15 

НОХД 0 62 62 56 1 1 0 0 54 2 53 6 
НЧХД  0 5 5 3 0 0 0 0 1 2 2 2 
ЧЛ. 

78А НК 0 4 4 3 0 0 0 0 3 0 3 1 

ЧНД 0 74 74 74 3 3 0 0 68 6 74 0 
АНД 0 58 58 52 10 10 0 0 50 2 47 6 

 

СПРАВКА 
за дейността на съдия Наташа Николова – ІV н.с. през 2014 година,  

командирована в СГС считано от 30.04.2014г., изключена от системата 
за случайно разпределение на дела в НО на МРС, считано от 16.04.2014г. 

Видове 
дела 

Останали 
несвърше
ни в нача-
лото на 
отчетния 
период 

Постъп
или 

Общо 
за 

разгле
ждане 

Общо 
свър
шени 
дела 

Обж
алва
ни 
дела 

Потв
ърде
ни 

Отме
нени 

Изме
нени 

Реше
ни по 
съще
ство 

Прекра
тени 

От 
свърше
ните в 
3-мес. 
срок 

Остана-
ли 

несвър-
шени в 
края на 
период
а 

общо 
нак. 
дела 

36 97 133 133 42 30 9 3 121 12 83 0 

НОХД 14 26 40 40 2 0 2 0 36 4 29 0 
НЧХД  2 3 5 5 0 0 0 0 1 4 3 0 
ЧЛ. 

78А НК 1 2 3 3 0 0 0 0 3 0 1 0 

ЧНД 1 32 33 33 1 1 0 0 32 1 33 0 
АНД 18 34 52 52 39 29 7 3 49 3 17 0 
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СПРАВКА 
за дейността на съдия Димитрина Николова – V н.с. през 2014 година 

Видове 
дела 

Останали 
несвършени в 
началото на 
отчетния 
период 

Постъпи
ли 

Общо за 
разглежд
ане 

Общо 
свърше
ни 
дела 

Обжал
вани 
дела 

Потвъ
рдени

Отмен
ени 

Измен
ени 

Решен
и по 
същест
во 

Прекрате
ни 

От 
свършени
те в 3-
мес. срок 

Остана-ли 
несвър-
шени в 
края на 
периода 

общо 
нак. 
дела 

23 267 290 277 60 45 11 4 259 18 266 13 

НОХД 9 75 84 78 7 5 0 2 77 1 74 6 
НЧХД  0 5 5 4 1 1 0 0 1 3 3 1 
ЧЛ. 

78А НК 1 6 7 7 1 1 0 0 7 0 7 0 

ЧНД 2 78 80 78 4 3 1 0 75 3 77 2 
АНД 11 103 114 110 47 35 10 2 99 11 105 4 

През 2014г. съдия П.Топалова, командирована в СРС считано от 
07.11.2013г. е довършила 1 бр. НЧХД.  

За периода 01.01.2014г. – 30.12.2014г. съдия П.Топалова има общо 14 
бр. обжалвани наказателни дела, от които 2 бр. НОХД – ла – потвърдени, 1 
бр. НЧХД - потвърдено и 1 бр. НЧХД - отменено, 1 бр. ЧНД – отменено, 5 бр. 
АНД – потвърдени и 4 бр. АНД – отменени.  

Уточнения:  

Разликата в останали несвършени в края на отчетния период за 2013г.. и 
началото на отчетния период 2014г. се дължи на документирано преразпределяне 
чрез системата за случайно разпределение на наказателни дела от началото на 
2014г. по висящи дела за 2013г. както следва: 

НОХД №30345/13г. на МРС на доклад на съдия Кр.Семов след одобрено 
споразумение спрямо един от подсъдимите, е разпределено след това на случаен принцип 
на съдия З.Христова, която е одобрила споразумение спрямо и другия подсъдим по 
делото.В този случай важи разпоредбата на чл.76, ал.10 от ПАС. 

НОХД №30304/13г. на доклад на съдия Н.Николова след отвод е разпределено на 
случаен принцип на съдия З.Христова, която е решила делото. 

НЧХД №50367/13г. на МРС на доклад на съдия Н.Николова след отвод е 
разпределено на случаен принцип на съдия З.Христова, която е свършила делото. 

 
Резултатите при обжалвани наказателни дела са отчитани при спазване 

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

Индекс 1 – потвърдени ; 
Индекс 2 – отменени : 

а/отменени и върнати за ново разглеждане на въззивния съд; 
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б/отменени и върнати за ново разглеждане на първоинстанционния 
съд; 

в/отменени и върнати на прокурора; 
г/ отменени изцяло; 

Индекс 3 - изменени : 
а/изменени в наказателната част; 
б/изменени в гражданско – осъдителната част ; 

 
Практиката възприета до настоящия момент и в НО на РС Монтана е 

всеки наказателен съдия да отбелязва резултата от обжалване съобразявайки 
посочените по-горе индекси, с отразяване на причините за отмяна или 
изменение, които се вписват в докладите за дейността на РС Монтана и се 
изискват при атестиране. 

 Имайки предвид резултатите по обжалване по наказателни дела по-
голям е делът на потвърдените актове, който в процентно съотношение с 
изменените и отменени актове, е в полза на потвърдените съдебни актове. 
Най – голям процент отменени съдебни актове и през отчетната 2014г. са по 
административно наказателен характер дела. 

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

 Причините да се изменят съдебните актове по НОХ дела са - 
изменение в гражданската част чрез увеличаване на присъденото 
обезщетение, изменение чрез намаление на наложеното наказание, изменение 
чрез замяна на наложено наказание лишаване от свобода с пробация. 

Причините за отмяна на определения по ЧНД – неправилно 
приложение на материалния закон, в т.ч.  в производства по чл.64 НПК. 

Причините за изменение на определения по ЧНД – неправилно 
приложение на материалния закон, в т.ч. чрез потвърждаване в една част и 
отмяна в друга. 

Причини за отмяна на присъда по НЧХД – неправилно приложение на 
процесуалния закон и връщане делото за ново разглеждане. 

Причини за изменение на присъди по НЧХД – частично оправдаване на 
подсъдимия за престъпление по чл.131, ал.1 НК и изменение в гражданската 
част. 

Както бе посочено по - горе най - голям е делът и през отчетната 2014г. 
на отменените съдебни актове по административно наказателни дела. 
Причините за отмяна на решенията по АНД най – общо синтезирани са: 
неправилно приложение на материалния и процесуалния закон, неправилно 
приложение на чл.28 от ЗАНН, обезсилване на решения, приемайки, че 
жалбата против НП е била просрочена. 

Причини за изменение на съдебните актове по АН дела – неправилно 
приложение на закона, имащо за последица отмяна в една част на 
обжалваното решение и съответно потвърждаване или отмяна в друга част на 
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обжалваното наказателно постановление, изменение чрез намаляване размера 
на наложеното административно наказание. 

През отчетната 2014г. в РС Монтана не са постъпили НОХ Дела със 
значим обществен интерес. 

И в двете отделения на РС Монтана се разглеждат дела с обществен 
интерес, макар и да не покриват критериите, утвърдени от ВСС за дела с 
особен /значим/ обществен интерес.  

Основанията за прекратяване на НОХД през отчетната 2014г. могат да 
бъдат групирани както следва – при условията на чл.43, т.3 НПК след отводи 
на всички съдии при РС Монтана, поради смърт на подсъдимия, поради 
изтичане на абсолютна погасителна давност.Отделно ще бъдат изложени 
броят на делата и причините за прекратяване на съдебните производства по 
НОХД и връщането им на прокуратурата по долу в настоящия доклад. 

Основанията за прекратяване на НЧХД за 2014г. групирани са както 
следва – постигнато помирение /спогодба/ при условията на чл.24, ал.4, т.3 от 
НПК, поради оттегляне на тъжбата при условията на чл.24, ал.4, т.4 от НПК, 
при условията на чл.24, ал.4, т.5 НПК – неявяване на тъжителя без 
уважителни причини или негов повереник, прекратено предвид наличието на 
данни за образувано ДП във връзка с процесния инцидент. 

    Основанията за прекратяване на ЧН дела през 2014г. са – поради 
недопустимост на жалбата изпратена от РП Монтана при условията на 
чл.243, ал.3 от НПК, поради извършено вече групиране,  неявяване на разпит 
на свидетел по реда на чл.223 от НПК, поради изпращане по подсъдност, на 
основание чл.159, ал.4 от Закона за здравето, невъзможност на съда да 
придобие непосредствени впечатления от лицето, чието настаняване на 
лечение се иска, лицето, чието настаняване се иска на лечение е съгласно 
доброволно да се лекува, поради неизпълнение в срок на указания, оттегляне 
молбата за съдебна реабилитация, изпращане молбата на лишения от свобода 
на РП, молителят няма качеството на пострадало лице по чл.67, ал.1 НПК. 

     Причините да се прекратяват АН дела през 2014г. групирани са: 
недопустимост на жалбата против обжалвано наказателно постановление 
поради подаване на жалба след изтичане на законния седем дневен срок за 
обжалване – чл.59, ал.2 ЗАНН, изпращане по подсъдност,  при оттегляне на 
жалбата, при хипотезата на чл.33, ал.2 ЗАНН /материалите са изпратени на 
РП Монтана/. 

       И през отчетната 2014г. беше проведено в Окръжен съд Монтана  
съвместно съвещание /квалификационно мероприятие/ на съдиите, 
разглеждащи наказателни дела в съдебен окръг Монтана, на прокурорите от 
този окръг и на разследващи полицаи при ОД МВР Монтана в т.ч. и при 
РУМВР за област Монтана на 12.12.2014г.На съвещанието се обсъждаха 
причините за прекратяване на съдебните производства и връщане делата на 
прокуратурата в т.ч. и АН дела по чл.78а НК, причините за отлагане и 
забавяне разглеждане на делата, като РС Монтана представи подробна 
справка по видове дела – НОХД, ЧХНД и ЧНД независимо дали са решени, 
ако са отлагани, по какви причини за времето 01.01.2014г. – 30.11.2014г. 
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Изразиха се и становища по предварително поставени въпроси свързани с 
прилагане на закона /материален и процесуален/. 

 
Съдебните производства по НОХД, прекратени от РС Монтана и 

върнати за допуснати съществени процесуални  нарушения  на РП Монтана и 
РП Белоградчик за отчетната 2014г. са: 

 
№ 
по 
ред 

Дело № състав Съдия - 
докладчик

Открито 
съд. 

заседание

Закрито 
съд. 

заседание 

1 НОХД №30273/2013 ІV 
Наташа 
Николова 

1 0 

2 НОХД №30058/2014 І 
Зоя 

Христова 
0 1 

3 НОХД №30105/2014 І 
Зоя 

Христова 
1 0 

4 НОХД №30102/2014 ІV 
Наташа 
Николова 

1 0 

5 НОХД №30080/2014 ІV 
Наташа 
Николова 

1 0 

6 НОХД № 30076/2014 ІV 
Наташа 
Николова 

1 0 

7 НОХД № 30263/2014 ІІІ 
Десислава 
Цветкова 

0 1 

8 НОХД № 30287/2014 ІІІ 
Десислава 
Цветкова 

0 1 

Общо НОХД : 8 бр. 5 3

 

ПРЕКРАТЕНИ и ВЪРНАТИ на РП МОНТАНА АНД по чл.78а от НК в 
периода 01.01.2014г. – 31.12.2014г. 

№ 
по 
ред 

Дело № състав Съдия - докладчик Открито 
съд. 

заседание 

Закрито съд. 
заседание 

1 АНД №40167/2014 І Зоя Христова 1 0 

Общо АНД по чл.78а НК: 1 бр.  1 0 

 
 
 
Съдебните производства по НОХД, прекратени от РС Монтана и 

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

Дело № състав Съдия - 
докладчик 

Открито съд. 
заседание 

Закрито съд. 
заседание 

1 НОХД 
№30188/2012 

V 
Димитрина 
Николова 

1 0 

2 НОХД № 
30144/2013 

ІІІ 
Петя Топалова 0 1 

3 НОХД № 
30170/2013 

ІV 
Наташа 
Николова 

0 1 

4 НОХД 
№30180/13 

V 
Димитрина 
Николова 

0 1 

5 НОХД 
№30274/2013 

ІІІ 
Петя Топалова 0 1 

6 НОХД 
№30310/2013 

ІV 
Наташа 
Николова 

1 0 

Общо НОХД: 6 бр.  2 4 

Уточнение: 

НОХД №30180/2013г. и НОХД №30274/2013 г. са върнати след обжалване за 
продължаване на съдопроизводствените действия.Посочените 2 бр. дела следва 
да се приспаднат от общо 7 бр. НОХ дела върнати на прокуратурата за 2013г. 
при анализа, като на практика крайния брой върнати за доразследване през 2013г. 
НОХ дела са 4  броя, макар и общия брой на върнатите за доразследване дела да е 
6 бр. за 2013г. 
 
№ 
по 
ред 

Дело № състав Съдия - докладчик Открито 
съд. 

заседание 

Закрито 
съд. 

заседание 

1 НОХД №30141/2013 ІІІ Петя Топалова 0 1 

Общо НОХД: 1 бр. 0 1 
 

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

 
Съдебните производства по НОХД, прекратени от РС Монтана и 

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

 
№ 
по 
ред 

Дело № състав Съдия - докладчик Открито 
съд. 

заседание 

Закрито съд. 
заседание 

1 НОХД №30016/2012 ІV Зоя Христова 1 0 

2 НОХД № 30178/2012 ІІІ Петя Топалова 0 1 

3 НОХД № 30278/2012 ІІІ Петя Топалова 0 1 

Общо НОХД: 3 бр.  1 2 
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ПРЕКРАТЕНИ и ВЪРНАТИ на РП МОНТАНА АНД по чл.78а от НК в 
периода 01.01.2012г. – 31.12.2012г. 

№ 
по 
ред 

Дело № състав Съдия - докладчик Открито 
съд. 

заседание 

Закрито съд. 
заседание 

1 АНД №40030/2012 ІІІ Петя Топалова 0 1 

2 АНД № 40393/2012 ІІ Красимир Семов 0 1 

Общо АНД по чл.78а НК: 2 бр.  0 2 

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

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

 
№ 
по 
ред 

Дело № състав Съдия - докладчик Открито 
съд. 

заседание 

Закрито 
съд. 

заседание 

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

Общо НОХД: 1 бр. 0 1 

 
Сравнявайки  показателите за 2012г., 2013г. и 2014г. се извежда 

изводът, че общия брой на прекратените дела и върнати на прокуратурата от 
РС Монтана за отчетната 2014г. е  незначително по – голям спрямо 2013г. и 
2012г. 

Прекратено АНД по чл.78а НК за отчетната 2014г. е 1 бр. поради 
допуснато отстранимо съществено процесуално нарушение. 

Причините за прекратяване на съдебните производства по НОХД и 
връщането им на прокурора са: неправилно формулиране на обвинението или 
непълно формулиране, засягащи основни елементи на състава по НК, довело 
до допускане на отстранимо съществено процесуално нарушение, 
ограничило правата на обвиняемия/те, нарушена процедура по чл.206 НПК 
вр. с чл.269 НПК. 

На провелото се съвещание на 12.12.2014г. в МОС за пореден път се 
обърна внимание на наказателните съдии да прекратяват производствата още 
във фаза подготвителни действия на съдия – докладчик за разглеждане на 
делото в съдебно заседание чрез изготвяне на разпореждания по чл.249, ал.1 
вр. с чл.248, ал.2, т.3 от НПК, давайки възможност за обжалване. 

Прекратените НОХД по чл.382, ал.8 НПК  са както следва: за отчетната 
2014г. – 0 бр., за 2013г. - 1 бр. дело и за 2012г.  - 1 бр. – основни причини за 
прекратяване на подобни дела са налични данни за приложение на чл.78а НК. 

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

В организиран семинар на 17.10.2014г. от Окръжен съд Монтана 
съвместно с Националния институт на правосъдието на тема: „Транспортни 
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престъпления” с лектор Красимир Шекерджиев – съдия във ВКС, взеха 
участие всички наказателни съдии /без командированите в СРС и СГС/. 

С вх.№АС-В-49/31.01.2014г. по описа на административен секретар 
при РС Монтана е получен Доклад за извършена проверка на организацията 
и дейността на Районен съд Монтана по наказателни дела, като препоръката е 
административният ръководител на РС Монтана да продължи акуратната 
организация на работата в РС Монтана, като съобрази измененията в новия 
ПАС. 

Въведената със Заповед №37/22.02.2010г. тримесечна справка за 
наказателните дела продължи и през отчетната 2014г., отчитайки делата, по 
които е постановен съдебен акт или са приети за решаване – предаване в 
наказателното деловодство, срокове за изготвяне по видове дела – касаещи 
делата, по които мотивите или съответния съдебен акт не са предадени в 
наказателно деловодство в указани срокове. В книгата за изпълнение на 
присъдите се удостоверява ежемесечната проверка от Административния 
ръководител на РС Монтана. В книгата за веществени доказателства при РС 
Монтана, която е съобразена с правилата на чл.120, ал.1 и сл. от ПАС също 
се удостоверява ежемесечна проверка от съдия Н.Николова до м.04.2014г., а 
след това от съдия З.Христова, възложено й с изрична заповед. Ежемесечно 
се докладват на съдиите – докладчици спрените наказателни дела, в т.ч. се 
изготвя справка в тази насока.Спрените наказателни дела през последните 
години, са рядко изключение в НО на РС Монтана. 
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V.Действителна натовареност на 
съдебните състави при РС Монтана на 
база брой постъпили, брой разгледани и 

брой свършени дела 

Справка за натовареността на всички съдии по състави при РС Монтана 
за отчетната 2014г. при критерии постъпили за разглеждане дела през 
отчетния период, общо дела за разглеждане и свършени дела през същия 
период. 

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

и спрямо свършените дела за 2014г. 

Конкретна натовареност на съставите в Районен съд Монтана спрямо брой постъпили, 
брой за разглеждане и спрямо брой свършени дела за 2014г. 

Действителна натовареност съдия Брой 
постъ
пили 
дела 

Брой 
дела за 
разгле
ждане

Брой 
свърше
ни дела

Отрабо
тени 
човеко
месеци

Към 
постъпи
ли дела 

Към делата 
за 

разглеждане 

Към 
свършени
те дела 

КРАСИМИР СЕМОВ 663 676 660 12 55.25 56.33 55.00 

РУМЯНА МИХАЙЛОВА 538 594 558 12 44.83 49.50 46.50 

ЕВГЕНИЯ ПЕТКОВА 479 534 493 12 39.92 44.50 41.08 

ЗОЯ ХРИСТОВА 295 331 310 12 24.58 27.58 25.83 

РУМЕН ПЕТКОВ 496 709 447 12 41.33 59.08 37.25 

АНЕЛИЯ ЦЕКОВА 492 559 516 12 41.00 46.58 43.00 

ВАЛЯ МЛАДЕНОВА 485 542 495 12 40.42 45.17 41.25 

ДИМИТРИНА НИКОЛОВА 267 290 277 12 22.25 24.17 23.08 

НАТАША НИКОЛОВА 97 133 133 4 24.25 33.25 33.25 

ПЕТЯ ТОПАЛОВА 0 1 1 0 0 0 0 

АЛЕКСАНДЪР  АНГЕЛОВ 0 0 0 0 0 0 0 
ДЕСИСЛАВА ЦВЕТКОВА, 
съдия в РС Берковица, 
командирована в РС 
Монтана 

203 203 188 6 33.83 33.83 31.33 

КАЛИН ТОДОРОВ, съдия в 
РС Берковица, 
командирован в РС 
Монтана 

170 170 125 3 56.67 56.67 41.67 

Общо 4185 4742 4203 109 38.39 43.50 38.56 

 
Уточнения: 

По отношение на и.ф.Административен ръководител на РС Монтана съдия Кр. Семов и Зам. 
административния ръководител съдия Р. Михайлова са включени общия брой граждански и наказателни 
дела по посочените параметри – постъпили, общо за разглеждане и свършени, в т.ч. ЧНД по ЗЕС. 

Встъпилият в длъжност съдия А.Ангелов на 25.06.2012г. не е работил в МРС и през отчетната 
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2014г., тъй като от 26.06.2012г. е командирован в СРС. 

Считано от 07.11.2013г. съдия П.Топалова е командирована в СРС, като е изключена от 
системата за случайно разпределение на дела при НО на МРС, считано от 04.11.2013г. 
           Считано от 30.04.2014г. съдия Н.Николова е командирована в СГС, като считано от 16.04.2014г. 
е изключена от случайното разпределение на наказателни дела в РС Монтана. 
               Посочени са данни за натовареност и на командированите Д.Цветкова и К.Тодоров – съдии в РС 
Берковица, като първата е командирована в МРС считано от 18.06.2014г., а втория считано от 
01.10.2014г. 

По решение на Общо събрание,  разписано и във Вътрешните правила за случайно разпределение на 
дела при МРС, по време на отсъствие за по – продължително време /повече от една седмица/, всеки 
граждански съдия бива изключван от случайното разпределение на постъпващите за образуване заповедни 
производства.Разликата в натовареността на гражданските съдии се дължи на това, че по време на 
ползване на отпуск за повече от една седмица биват изключвани от случайното разпределение на 
заповедни производства и от производствата, които се разпределят на дежурен принцип в ГО, като след 
това системата за случайно разпределение в МРС не изравнява по бройки по съдии постъпващите 
заявления по чл.410 ГПК и чл.417 ГПК и ЧГД, които се разпределят на дежурен принцип.Същото се отнася 
и по отношение на наказателните дела, които се разпределят на дежурен принцип. 

Съдия Р.Петков има най – много на брой несвършени граждански дела в края на 2014г., което се 
отразява на общия брой дела за разглеждане при съдия Петков, съответно на процента индивидуална 
натовареност по отношение на общия брой гр. дела за разглеждане при ІІІ гр. с., оглавяван от съдия 
Р.Петков. 

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

В червен цвят са наказателните съдии, а в черен цвят гражданските съдии. с оглед разграничение. 

 
ДЕЙСТВИТЕЛНА   НАТОВАРЕНОСТ 

на и.ф.Административен ръководител – Председател  съдия  Красимир 
Семов  за 2014 година 

Брой 
постъпили 

дела 

Брой дела за 
разглеждане

Брой 
свършени 

дела 

Отработени 
човекомесеци

Действителна натовареност 

    Към 
постъпили 

дела 

Към делата за 
разглеждане 

Към свършените 
дела 

663 676 660 12 55.25 56.33 55.00 

 
 

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

Михайлова за 2014 година 
Действителна натовареност Брой 

постъпили 
дела 

Брой дела за 
разглеждане

Брой 
свършени 

дела 

Отработени 
човекомесеци

Към 
постъпили 

дела 

Към делата за 
разглеждане 

Към свършените 
дела 

538 594 558 12 44.83 49.50 46.50 
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ДЕЙСТВИТЕЛНА   НАТОВАРЕНОСТ 

на съдия Евгения Петкова за 2014 година 
Брой 

постъпили 
дела 

Брой дела за 
разглеждане 

Брой 
свършени 

дела 

Отработени 
човекомесеци

Действителна натовареност 

    Към 
постъпили 

дела 

Към делата за 
разглеждане 

Към 
свършените 

дела 

479 534 493 12 39.92 44.50 41.08 

 

ДЕЙСТВИТЕЛНА   НАТОВАРЕНОСТ 
на съдия Зоя Христова за 2014 година 

Действителна натовареност Брой 
постъпили 

дела 

Брой дела за 
разглеждане

Брой 
свършени 

дела 

Отработени 
човекомесеци

Към 
постъпили 

дела 

Към делата за 
разглеждане 

Към свършените 
дела 

295 331 310 12 24.58 27.58 25.83 

 

ДЕЙСТВИТЕЛНА   НАТОВАРЕНОСТ 
на съдия Румен Петков за 2014 година 

Действителна натовареност Брой 
постъпили 

дела 

Брой дела за 
разглеждане

Брой 
свършени 

дела 

Отработени 
човекомесеци

Към 
постъпили 

дела 

Към делата за 
разглеждане 

Към свършените 
дела 

496 709 447 12 41.33 59.08 37.25 

 

ДЕЙСТВИТЕЛНА   НАТОВАРЕНОСТ 
на съдия Анелия Цекова за 2014 година 

Действителна натовареност Брой 
постъпили 

дела 

Брой дела за 
разглеждане

Брой 
свършени 

дела 

Отработени 
човекомесеци

Към 
постъпили 

дела 

Към делата за 
разглеждане 

Към свършените 
дела 

492 559 516 12 41.00 46.58 43.00 
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ДЕЙСТВИТЕЛНА   НАТОВАРЕНОСТ 
на съдия Валя Младенова за 2014 година 

Действителна натовареност Брой 
постъпили 

дела 

Брой дела за 
разглеждане

Брой 
свършени 

дела 

Отработени 
човекомесеци 

Към 
постъпили 

дела 

Към делата за 
разглеждане 

Към свършените 
дела 

485 542 495 12 40.42 45.17 41.25 

 

ДЕЙСТВИТЕЛНА   НАТОВАРЕНОСТ 
на съдия Димитрина Николова за 2014 година 

Действителна натовареност Брой 
постъпили 

дела 

Брой дела за 
разглеждане

Брой 
свършени 

дела 

Отработени 
човекомесеци

Към 
постъпили 

дела 

Към делата за 
разглеждане 

Към свършените 
дела 

267 290 277 12 22.25 24.17 23.08 
 

ДЕЙСТВИТЕЛНА   НАТОВАРЕНОСТ 
на съдия Наташа Николова  за 2014 година до 16.04.2014г., 

командирована в СГС считано от 30.04.2014г. 

Действителна натовареност Брой 
постъпили 

дела 

Брой дела за 
разглеждане

Брой 
свършени 

дела 

Отработени 
човекомесеци

Към 
постъпили 

дела 

Към делата за 
разглеждане 

Към свършените 
дела 

97 133 133 4 24.25 33.25 33.25 
 

ДЕЙСТВИТЕЛНА   НАТОВАРЕНОСТ 
на съдия Петя Топалова  за 2014 година, командирована в СРС, считано 

от 07.11.2013г. 

Действителна натовареност Брой 
постъпили 

дела 

Брой дела за 
разглеждане

Брой 
свършени 

дела 

Отработени 
човекомесеци

Към 
постъпили 

дела 

Към делата за 
разглеждане 

Към свършените 
дела 

0 1 1 0 0 0 0 
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ДЕЙСТВИТЕЛНА   НАТОВАРЕНОСТ 
на съдия Александър Ангелов  за 2014 година при РС Монтана, 

командирован в СРС, считано от 26.06.2012г. 

Действителна натовареност Брой 
постъпили 

дела 

Брой дела за 
разглеждане

Брой 
свършени 

дела 

Отработени 
човекомесеци

Към 
постъпили 

дела 

Към делата за 
разглеждане 

Към свършените 
дела 

0 0 0 0 0 0 0 

 

ДЕЙСТВИТЕЛНА   НАТОВАРЕНОСТ 
на  Десислава Цветкова  - съдия в РС Берковица за 2014 година в РС 

Монтана, командирована считано от 18.06.2014г. 

Действителна натовареност Брой 
постъпили 

дела 

Брой дела за 
разглеждане

Брой 
свършени 

дела 

Отработени 
човекомесеци

Към 
постъпили 

дела 

Към делата за 
разглеждане 

Към свършените 
дела 

203 203 188 6 33.83 33.83 31.33 

 

ДЕЙСТВИТЕЛНА   НАТОВАРЕНОСТ 
на  Калин Тодоров  - съдия в РС Берковица за 2014 година при РС 

Монтана, командирован в МРС, считано от 01.10.2014г. 

Действителна натовареност Брой 
постъпили 

дела 

Брой дела за 
разглеждане

Брой 
свършени 

дела 

Отработени 
човекомесеци

Към 
постъпили 

дела 

Към делата за 
разглеждане 

Към свършените 
дела 

170 170 125 3 56.67 56.67 41.67 
 
 
Показателят за натовареност по щат 11 бр. съдии на база разгледани 

дела за РС Монтана за 2014г. е 35.92 %. Същият, на база решени дела за РС 
Монтана е 31.84 %, а на база постъпили дела е 31.70 %. 

Показателят за натовареност по щат 11 бр. съдии на база разгледани 
дела за РС Монтана за 2013г. е 32.03 %. Същият, на база решени дела за РС 
Монтана е 27.81 %, а на база постъпили дела е 28.23 %. 

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

 Показателят за натовареност по щат на 6 бр. граждански съдии на база 
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разгледани дела за РС Монтана за 2014г. е 42.72 %. Същият, на база решени 
дела е 36.14 %, а на база постъпили е 36.5 %. 

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

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

Показателят за натовареност по щат на 5 бр. по щат наказателни съдии 
на база разгледани дела за РС Монтана за 2014г. е 27.77 %. Същият, на база 
решени дела е 26.68 %, а на база постъпили наказателни дела за 2014г. е 
25.95 %. 

През цялата отчетна 2014г. в НО на МРС са работели 4 бр. наказателни 
съдии, а не 5 бр. съдии по щат /от началото на 2014г. е обособен VІ –ти гр. 
с./, като за времето 16.04.2014г. – 18.06.2014г. в НО са работили 3 бр. съдии. 

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

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

За отчетната 2014г. действителната натовареност на база общ брой 
разгледани дела е 43.50 %, а спрямо свършени дела е 38.56 %. 

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

За 2012г. действителната натовареност на РС Монтана на база общ брой 
разгледани дела е 41.07 %, а спрямо свършени дела е 36.75%. 

 Констатираната в предходни отчетни години двойно по – голяма 
разлика в натовареността на гражданските съдии спрямо присъстващите 
наказателни съдии надявам се ще бъде намалена чрез заемане на създадения 
от началото на 2014г. VІ – ти граждански състав, зает считано от 01.10.2014г. 

 
 
 
 

 



Доклад за дейността на Районен съд Монтана през 2014 г. 82/148

VІ.Бюро съдимост 

През отчетният период 2014г. са издадени в Бюро съдимост при РС 
Монтана 6931 бр. свидетелства за съдимост и 4965 бр. справки за съдимост 
от които 1549 бр. издадени на хартиен носител и 3416 бр. издадени по 
електронен път в отговор на запитвания от бюра за съдимост при съответни 
съдилища. За отчетният период са въведени 581 бр. бюлетини за съдимост, от 
които 48 бр. по чл.78а НК, както следва – за времето от 01.01.2014г. до 
30.06.2014г. – 372 бр. и за периода от 01.07.2014г. до 31.12.2014г. – 209 бр. 

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

За сравнение за 2012г. са издадени 7616 бр. свидетелства за съдимост, 
5807 справки за съдимост, от които 2105 бр. издадени на хартиен носител и 
3702 бр. издадени по електронен път в отговор на запитвания на бюра за 
съдимост при съответни съдилища, а времето от 01.01.2012г. до 30.06.2012г. 
са въведени 392 бр. бюлетини за съдимост, като за времето от 01.07.2012г. до 
31.12.2012г. са въведени  306 бр., а като цяло за 2012г. са въведени общо 698 
бр. бюлетини за съдимост, от които 75 бр. по чл.78а НК.  

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

Деловодителят от Бюро съдимост при РС Монтана изпълнява и 
допълнително вменените й задължения като завеждащ регистратура 
класифицирана информация “КИ” при РС Монтана. Искания по ЗЕС със 
вносител ТДНС Монтана отправени до Председателя на РС Монтана са 
маркирани с гриф за сигурност, което налага завеждащия регистратурата 
“КИ” да извършва поредица от действия по изпълнение на изискванията за 
работа с класифицирана информация в РС Монтана, които считано от 
01.02.2014г. се образуват като ЧНД спазвайки чл.76, ал.1, б.”в” от ПАС. По 
време на отсъствие на административния секретар, на деловодителя при 
бюрото е възложено да води и регистъра при МРС по чл.250в, ал.3 от ЗЕС.  

Деловодителят при БС и през отчетната 2014г. се стараеше 
регистратурата за КИ при РС Монтана да функционира правилно и съгласно 
нормативните изисквания. При редките отсъствия на деловодител Н. 
Тодорова дейностите се извършваха от зам. завеждащ регистратура КИ 
секретар Н.Александрова, която вече не изпълнява и това допълнително 
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вненено й задължение, заменена от деловодител Е.Симеонова. При 
отсъствията на деловодител Н.Тодорова, секретар Г.Митова я замества в БС. 

На деловодител Н.Тодорова при Бюро съдимост е разпоредено, 
незабавно и приоритетно да обработва всички заявления за издаване на 
електронни свидетелства за съдимост и незабавно да въвежда получените 
бюлетини в електронния архив, като е разпоредено на съдебните 
деловодители от Наказателното отделение стриктно да спазват сроковете за 
съставяне на бюлетините от влизане в сила на съдебния акт и своевременно 
да ги изпращат по месторождението на осъдените лица. 
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VІІ.Съдебно изпълнение 

През отчетната 2014г. в Съдебно-изпълнителната служба /СИС/ при РС 
Монтана, както бе посочено по-горе в доклада са работили:ДСИ-Ръководител 
Камелия Рангелова и ДСИ Леночка Георгиева, както и служителите – 
деловодителите - Мария Петрова Каменова и Бояна Петрова Пешова. 
Възлагано е с изрични заповеди по причини посочени в заповедите 
/отсъствия на титулярите деловодители в СИС/ да работят в СИС Монтана и 
на чистач А. Ватралска – в края на отчетната 2014г. и на съдебен секретар Т. 
Владинова, считано от 05.01.2015г. 

Държавните съдебни - изпълнители, респективно служителите в СИС 
Монтана и през изминалата 2014г., работиха с мобилизирани сили при 
осигурена материално техническа  база с пълно техническо оборудване – 
въведената деловодна програма за съдебното изпълнение “JES” на г-н Еди 
Чакъров продължава значително да улеснява работата на СИС при РС 
Монтана, в т.ч. и при изготвяне на статистическите данни.През  2013г. от 
началото на месец март в СИС Монтана е въведена програмата LawChoice за 
случайно разпределение на изпълнителните дела, което доведе до  
уеднаквяване броя на постъпилите изпълнителни дела  за двамата държавни 
съдебни –изпълнители, като едновременно с това отпадна районирането чрез 
първи и втори изпълнителни райони.  

РС Монтана е регистриран по ЗДДС във връзка с достигнат оборот от 
държавни такси за услугите предоставяни от ДСИ-ли съгласно чл.3, ал.5, т.1, 
б.”о” от ЗДДС и по силата на акт за регистрация по ЗДДС 
№120421300018894/16.10.2013г. на ТД НАП В.Търново, офис Монтана, 
считано от 01.11.2013г. 

През отчетната 2014г. образуваните в службата новопостъпили 
изпълнителни дела са 476 броя за сумата 1 724 726 лева, от които 116 бр. за 
частни държавни вземания, 215 броя в полза на юридически лица и търговци, 
138 броя в полза на частни лица /граждани/ и 7 бр. за изпълнение на 
обезпечителни мерки. 

Прекратените /свършените/ - /изплатени, по давност, изпратени  по 
подсъдност в друг съдебен район, както и изпратени на ЧСИ/  през 2014г.  
дела са общо 482 броя за сумата 1 197 495 лева,  от които 20 броя за частни  
държавни вземания, 176 броя в полза на юридически лица и търговци,  185  
броя в полза на частни лица /граждани/ и 101 броя изпълнение на 
обезпечителни мерки, като събраната сума /реално изплатена от длъжниците/ 
е в размер на 514 125 лева /колона 4 от раздел II на таблицата/ - Приложение 
№ 9. 

Останалите несвършени дела в края на отчетния  период 2014г. са  
общо 1903 броя / колона 7 от раздел I на таблицата/ и е останала за събиране 
сума в размер на 14 957 194 лева /колона 12 от раздел II на таблицата/. 
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Постъпилите и свършените изпълнителни дела и събраната сума от 
ДСИ – ли през 2014г. са както следва: 

 
Име на ДСИ Постъпили 

дела 
Свършени 

дела 
Събрани 
суми от 

длъжниците 
Камелия Рангелова 240 269 293 292 лева
Леночка Георгиева 236 213 220 833 лева
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ДСИ - Ръководител СИС Камелия Рангелова  има новопостъпили през 

отчетната 2014г. - 240 броя дела за сумата 918 478 лева и свършени – 269 
броя със събрана  от длъжниците сума 293 292  лева.Останалите несвършени 
дела в началото на отчетния период /01.01.2014г. са 1040 броя за сумата 7 037 
969 лева, а останалите несвършени в края на отчетния период /31.12.2014г. / 
са 1011 броя дела, с останала за събиране сума 7 175 065 лева. 

ДСИ Леночка Георгиева  има новопостъпили през 2014г. - 236 бр. дела 
за сумата 806 240  лева и свършени - 213 броя дела със събрана от длъжници 
сумата 220 833 лева.Останалите несвършени дела в началото на отчетния 
период /01.01.2014г./ са 869 броя за сумата 7 391 994 лева, а останалите 
несвършени дела в края на отчетния период /31.12.2014г./ са 892 броя дела, с 
останала за събиране сума  7 782 121 лева.  

Посочените резултати в работата на СИС Монтана са пряко свързани и  
с насрочените и извършени изпълнителни действия,  чиито брой  по ДСИ-ли 
е  както следва:  
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ДСИ Ръководител СИС К.Рангелова има 12 броя явни търгове на 
движими вещи и 33 бр. публични продажби на недвижими имоти, 8 бр. 
въвода и 101 бр. описа на движимо и недвижимо имущество. 

 ДСИ Л.Георгиева има 63 броя описи на движимо и недвижимо 
имущество, 2 бр. предаване на движими вещи, 7 бр. въвода, 15 бр. публични 
продажби на недвижимо имущество и 7 броя явни търгове на движимо 
имущество/Приложение №9 - Раздел І колони 8-12/. 

От горните данни е видно, че ДСИ Ръководител СИС К.Рангелова  е 
събрала по - голяма сума като размер за отчетната 2014г., а ДСИ Л.Георгиева 
има в края на отчетната 2014г. по – малко несвършени дела, макар и с по – 
голяма останала сума за събиране като размер. 

 През отчетната 2014г. са постъпили общо 11 бр. жалби против 
действия на ДСИ – ли при СИС при МРС, от които по повод на действия на 
ДСИ К.Рангелова  са  постъпили общо 6 броя.Резултатите от обжалване са 
както следва –  6 бр. потвърдени действия. 

При обжалване на общо 5 бр. действия на ДСИ Л.Георгиева през 
отчетната 2014г. резултатите са: 4 бр. потвърдени и 1 бр. отменени действия. 
/Приложение №9 - Раздел І колони 13-14/. 

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА РАБОТАТА НА СИС 
МОНТАНА ПРЕЗ  2012г., 2013г. и 2014г. 

За 2012 година: 
 

Бр. постъпили 
изп. дела  

Бр. съдебни 
изпълнители  

Средномесечно постъпление на 
1 ДСИ  на база 12 месеца 

383 2 15.96 
 

Бр. постъпили изп. дела  за 2012

383

15.96

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

Бр. съд 
изпълнители  

Средномесечно свършени на 1 
ДСИ на база 12 месеца  

444 2 18.5 
 

Бр. свършени изп. дела  за 2012

18.5

444

Бр. свършени изп. дела  на 2 ДСИ по щат

Средномесечно свършени на 1 ДСИ на база 12 месеца
 

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

 
През 2012г. образуваните в СИС Монтана новопостъпили 

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

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

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

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

Бр. постъпили 
изп. дела  

Бр. съдебни 
изпълнители  

Средномесечно постъпление на 
1 ДСИ  на база 12 месеца 

467 2 19.46 
 

Бр. постъпили изп. дела  за 2013

467

19.46

Бр. постъпили изп. дела  на 2 ДСИ по щат

Средномесечно постъпление на 1 ДСИ  на база 12 месеца

 
Бр. свършени 
изп. дела  

Бр. съд 
изпълнители  

Средномесечно свършени на 1 
ДСИ на база 12 месеца  

393 2 16.38 
 

Бр. свършени изп. дела  за 2013

393

16.38

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

 

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

 
През 2013г. образуваните в СИС Монтана новопостъпили 

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

Прекратените /свършените/ - /изплатени, по давност, изпратени  по 
подсъдност в друг съдебен район, както и изпратени на ЧСИ/  през 2013г.  
дела са общо 393 броя за 5 618 088 лева,  от които  дела  13  броя за частни  
държавни вземания, 189 броя в полза на юридически лица и търговци,  178  
броя в полза на частни лица /граждани/ и 13 броя изпълнение на 
обезпечителни мерки, като събраната сума /реално изплатена от длъжниците/ 
е  361 563  лева - / колона 4 от раздел II на таблицата/. 

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

Останалите несвършени дела в края на 2013г.  са  общо 1909 броя и е 
останала за събиране сумата от 14 408 501 лева. 

 
За 2014 година: 

 

Бр. постъпили 
изп. дела  

Бр. съдебни 
изпълнители  

Средномесечно постъпление на 
1 ДСИ  на база 12 месеца 

476 2 19.83 
 
 

Бр. постъпили изп. дела  за 2014

476

19.83

Бр. постъпили изп. дела  на 2 ДСИ по щат

Средномесечно постъпление на 1 ДСИ  на база 12 месеца

 
Бр. свършени 
изп. дела  

Бр. съд 
изпълнители  

Средномесечно свършени на 1 
ДСИ на база 12 месеца  

482 2 20.08 
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Бр. свършени изп. дела  за 2014

482

20.08

Бр. свършени изп. дела  на 2 ДСИ по щат

Средномесечно свършени на 1 ДСИ на база 12 месеца

 

В таблиците и графиките за 2014 г. са записани двама държавни съдебни 
изпълнители /това са и бройките по щат/, заемани от ДСИ Ръководител СИС 
Камелия Рангелова и ДСИ Леночка Георгиева. 

 
През отчетната 2014г. образуваните в СИС Монтана новопостъпили 

изпълнителни дела са 476 броя за сумата 1 724 726 лева, от които 116 бр. за 
частни държавни вземания, 215 броя в полза на юридически лица и търговци, 
138 броя в полза на частни лица /граждани/ и 7 бр. за изпълнение на 
обезпечителни мерки. 

Прекратените /свършените/ - /изплатени, по давност, изпратени  по 
подсъдност в друг съдебен район, както и изпратени на ЧСИ/  през 2014г.  
дела са общо 482 броя за сумата 1 197 495 лева,  от които 20 броя за частни  
държавни вземания, 176 броя в полза на юридически лица и търговци,  185  
броя в полза на частни лица /граждани/ и 101 броя изпълнение на 
обезпечителни мерки, като събраната сума /реално изплатена от длъжниците/ 
е в размер на 514 125 лева /колона 4 от раздел II на таблицата/ - Приложение 
№ 9. 

Средно месечно постъпилите изпълнителни дела са 19.83 броя на един 
ДСИ, а средно месечно прекратените/свършени/ изпълнителни дела на един 
ДСИ за отчетната 2014г. са 20.08 броя дела. 

Останалите несвършени дела в края на отчетния период 2014г. са  общо 
1903 броя / колона 7 от раздел I на таблицата/ Приложение №9 и е останала 
за събиране сума в размер на 14 957 194 лева /колона 12 от раздел II на 
таблицата/. Приложение №9 
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ДЕЙСТВИТЕЛНА НАТОВАРЕНОСТ на ДСИ при  
Районен съд град Монтана за 2014 година 

Уточнения: За да бъдат посочени горните стойности са спазени 
изискванията за изчисляване на действителната натовареност за магистрати, 
като следва да се има предвид, че отработените човекомесеци се изчисляват за 
всеки ДСИ  поотделно като от 12 месеца се приспадат месеците /всички дни 
приравнени на месеци средно от 30 дни/ в по – продължителен отпуск по болест, 
неплатен отпуск и майчинство.Не се приспадат платеният годишен отпуск и 
съдебните ваканции. ДСИ Рангелова и ДСИ Георгиева нямат ползван отпуск  
поради временна нетрудоспособност, неплатен отпуск или майчинство за 
отчетния период поради което не се приспада такъв. 
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2014

Брой постъпили дела 
Всичко - останали несвършени 
Брой свършени дела
Към постъпили дела
Към всичко - пост и останали несв дела

 
 

Действителна натовареност ДСИ Брой 
постъпили 

дела  

Всичко - 
останали 

несвършени  

Брой 
свършени 

дела 

Брой 
ДСИ 
- по 
ЩАТ

Брой 
ДСИ - 
ЗАЕТА 

численост

Отработ
ени 

човеком
есеци 

Към 
постъпили 

дела 

Към всичко 
- постъпили 
и останали 
несвършени 

дела 

Към 
свършените 

дела 

Камелия 
Рангелова 

240 1011 269 1 1 12 20.00 84.25 22.42 

Леночка 
Георгиева  

236 892 213 1 1 12 19.67 74.33 17.75 
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Анализирайки данните за 2014г. в сравнение с предходните две години 

се извежда извода за увеличаване броя на новопостъпилите изпълнителни 
дела  през отчетната 2014г. спрямо предходните 2013г. и 2012г., като  през 
2014г. е най-голям  и броят на свършените изпълнителни дела в сравнение с 
2012г. и 2013г.През 2012г. е събрана реално най – голямата  като размер сума 
от длъжниците в сравнение с 2013г. и 2014г. – за сравнение – през 2014г. – 
514 125 лева, през 2013г. – 361 563 лева и за 2012г. – 606 080 лева. 
Останалите несвършени в края на 2013г. е най – голям брой изпълнителни 
дела спрямо 2012г. и 2014г., но с най – голям като размер останала за 
събиране сума в края на 2014г. 

 

Сравнителен анализ на постъпленията  
през  2012г., 2013г и 2014г. 

 
През 2014г. се наблюдава по-голям брой новообразувани изпълнителни 

дела в сравнение с предходните 2013г. и 2012г. – 476 бр. за 2014г. при 383 
броя и за 2012г. и 467 броя за 2013г. През 2013г.  размерът на сумата, за 
която са образувани изпълнителните дела - 6 080 355 лева е най-голям  в 
сравнение с 2012г., когато сумата е била 1 554 124 лева, а през 2014г. - 
образуваните изпълнителни дела са  за сумата 1 724 726 лева. 

Запазва се тенденцията през 2014г., както и през 2012г. и 2013г., броят 
на образуваните дела в полза на юридически лица  да е по-голям в сравнение 
с този на образуваните дела в полза на частни лица - за отчетната 2014г. 
образуваните в полза на юридически лица и търговци изпълнителни дела са 
215 броя, а тези в полза на частни лица – 138 броя. През 2012г. тези данни са 
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198 бр., спрямо 159 бр.През 2013г. образуваните в полза на юридически лица 
и търговци изпълнителни дела са 257 броя, а тези в полза на частни лица - 
139 броя.В сравнение с 2013г. и 2012 год. е  увеличен  броят на образуваните 
дела през 2014г. в полза на държавата, който размер е  116 броя при 56 броя 
за 2013г. и  най - малък е бил броят на тези дела през 2012г.,  а именно 14 
броя. 

Разглеждайки сравнителния анализ на прекратените /свършените/ 
изпълнителни дела, а именно: през 2014г. - 482 броя, 2012г. - 444 броя и  
2013г. - 393 броя е очевидно, че броят на прекратените /свършените/ дела 
през отчетната 2014г. е увеличен  в сравнение с предходните две години.През 
2013г. броят на прекратените изпълнителни дела е най-малък - 393 броя за 
сумата 361 563  лева/ реално събрана сума/.Най-голям е броя на прекратените 
изпълнителни дела през 2014г., като  сумата, за която са прекратени 
изпълнителните дела е 1 197 495 лева.Най-голяма е била сумата за която са 
прекратени изпълнителни дела през 2013г., а именно  5 618 088 лева при 
3 711 934 лева за 2012г. и 1 197 495 лева за 2014г. 

В края на отчетната 2014г. в СИС Монтана са останали несвършени 
1903 броя дела, през 2012г. този брой е бил 1835 дела, а през 2013г. – 1909 
бр. Най–големият брой несвършени дела е за  2013г. в сравнение с 2012г. и 
2014г. , като този брой е най-малък бил през  2012г. 

Останалата за събиране сума в края на отчетния период 2014г. е 14 957 
194 лева, през 2013г. е била 14 408 501  лева, а през 2012г. – 13 946 234 лева. 
Имайки предвид посочените суми, най–голяма за събиране сума е  останала в 
края на 2014г.  

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

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

 Друг показател от работата на СИС Монтана, който следва да се отчете 
е размерът на събраната държавна такса, в която се включва събраната 
държавна такса по прекратени дела и по висящи такива.През отчетната 
2014г. размерът на събраната държавна такса е 85 670.83 лева, която е по – 
голяма  спрямо тази за  2012г. -  43 101.29 лева и спрямо същата за 2013г. – 
81 965.43 лева.През 2014г. СИС при РС Монтана е издала  382 бр. съдебни 
удостоверения, за сравнение през 2012г. са били издадени 272  бр. съдебни 
удостоверения и през 2013г.  476 броя. През отчетната 2014г. е постъпила 
сума по висящи и прекратени дела  общо 1 452 626 лева, от която е преведена  
държавната такса  в размер на 85 670.83 лева.  

Въпреки трудностите, съпровождащи принудителното изпълнение – 
настъпилата и за съжаление продължаваща икономическа криза, особено 
ясно изразена в регион Монтана, липса на секвестируемо имущество на 
длъжниците, проблеми с призоваването на същите, конкуренция с  
вземанията на държавата и други, голяма част от които са резултат от 
нормативната уредба и са проблем на законодателството на страната, 
създаването на института на  частния съдебен - изпълнител /при което част от 
изпълнителните дела се образуват там/, СИС при  РС Монтана, успява да се 
справи с по - голямата част от текущите си проблеми и показва добра 
ефективност и през отчетната 2014г. 

В тази част относно дейността на СИС при РС Монтана, доклада е 
изготвен от ДСИ Ръководител СИС при МРС Камелия Рангелова, с 
минимални уточнения от и.ф.Председател Кр. Семов. 
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VІІІ.Съдии по вписвания 

През отчетната 2014г. законосъобразността на сделките с недвижими 
имоти и поддържането на публичния регистър бяха определящи в дейността 
на Съдиите по вписванията и Службата по вписванията Монтана. В 
условията на динамично развиващите се икономически процеси в страната, 
качествено функциониращата система на вписванията е важен фактор за 
развитието на икономиката, за стимулиране на чуждестранните инвестиции, 
за един сигурен и благоприятен икономически климат и стопански оборот, 
свързан с недвижимите имоти.  

През изтеклата 2014г. се оптимизира и усъвършенства работата  както 
на Съдиите по вписванията, така и на служителите в условията на динамично 
променящата се нормативна база, отнасяща се до вписването и публичността 
на сделките с недвижими имоти и осигуряване стабилността на гражданския 
оборот, с оглед защита  интересите на граждани, банки, институции и др. 
Усъвършенства и прецизира се работата и на нотариусите относно 
стриктното спазване Закона за кадастъра и имотния регистър, дейностите 
според разпоредбите на Правилника за вписванията, който през отчетната 
година бе изменян и допълван двукратно с Постановления на МС. В тези 
условия с голяма адаптивност и отговорност служителите в Служба 
вписвания Монтана и Съдиите по вписванията съблюдаваха и прилагаха 
новите изисквания и правила и не препятстваха коректното обслужване на 
граждани, нотариуси, адвокати и др. Предоставяше се възможност в рамките 
на краткото технологично време за отстраняване на нередовности, 
доокомплектоване с допълнителни документи, синхронизиране действията 
на Службата по вписванията с нотариалните кантори, с оглед успешното 
финализиране на вписванията и защита интересите на различни правни 
субекти.  

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

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

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

за 2014 г е следното: 

 
Съдия по вписвания Й. СТАНИМИРОВА 

Вписвания и заличавания 4516 
Удостоверения за тежести 1453 
Преписи  1035 

 
Съдия по вписвания Ал. АЛЕКСАНДРОВ 

Вписвания и заличавания 775 
Удостоверения за тежести 134 
Преписи                               291 

 
 

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

Посочените данни са съгласно разпечатките от регистъра при служба по 
вписванията Монтана, обобщени и попълнени от съдия по вписванията Ръководител 
съдии вписвания при МРС Й.Станимирова в т.ч. в новоутвърдената през 2011г. 
статистическа форма за дейността на службите по вписванията, част от внедрената 



Доклад за дейността на Районен съд Монтана през 2014 г. 97/148

от МП “Централизирана информационна система за интегрирана обработка на 
статистическа информация”- Приложение №10, която през 2014г. е допълнена от 
пълнотата на данните от регистъра. 

Съдия вписвания Ръководител Й.Станимирова има отработени пълни 12 месеца 
през 2014г, съдия вписвания Юл. Владимирова работи считано от 24.03.2014г., до която 
дата работеше съдия вписвания Ал. Александров, без да се приспада платения годишен 
отпуск и при тримата. 

 
 
8760 – те бр. вписвания и заличавания за 2014г.  са както следва: 

продажби – 2794 броя със събрани такси от вписването им  – 46 895 лева и 
удостоверен материален интерес  - 33 197 310 лева, дарения – 394 броя, 
замени – 177 броя със събрани такси от вписването им – 2119 лева и 
удостоверен материален интерес  - 618 086 лева, наеми – 166 броя, аренди – 
1881 бр., законни ипотеки – 88 броя, договорни ипотеки – 191 броя със 
събрани такси от вписването им  – 51 732 лева и удостоверен материален 
интерес  - 51 266 068 лева, заличаване на ипотеки – 187 броя, възбрани за 
обезпечение на бъдещ иск  - 7 броя, възбрани на ДСИ – 50 броя, възбрани на 
ЧСИ – 245 броя, възбрани от АДВ/публичен изпълнител – 17 броя, общи 
възбрани – 1 брой, постановления на ДСИ – 7 броя, постановления на ЧСИ – 
8 броя, постановления АДВ/публичен изпълнител – 5 броя, искови молби – 
78 броя, делби – 199 броя, обявени завещания - 10 броя, откази от вещни 
права – 25 броя, констативни нотариални актове – 200 броя, влезли в сила 
решения на поземлени комисии – 25 броя, 300 бр. обстоятелствени проверки, 
АДС – 20 броя, АОС - 1004 броя, апорт на недвижим имот в ТД или 
кооперация – 3 броя, договори за прехвърляне на предприятие – 1 брой, 
право на ползване – 4 броя, суперфиция – 7 бр., сервитут – 36 броя,  
заличаванията са  97 бр. и други вписвания – 533 броя, със събрани такси 77 
032 и удостоверен материален интерес 51 690 957. 

През отчетният период съдия по вписванията Станимирова е обявила 2 
бр. саморъчни завещания, депозирани до 1998г. пред държавен нотариус, а 
останалите 8 бр. от общо 10 бр., са обявени от нотариуси. 

Общо вписванията и заличаванията за 2014г. са 8760 броя със събрани 
такси от всички дейности на стойност 177 778  лева и удостоверен 
материален интерес – 136 772 421 лева, съгласно регистър за вписванията 
при служба по вписванията Монтана. 

По 136 броя от вписванията са постановени откази, обжалвани са 19 
бр., от които 6 бр. отменени, 11 бр. потвърдени и 2 бр. без резултат към 
31.12.2014г. Писмените справки/удостоверения за 2014г. са 2558 броя със 
събрани такси от тях – 37 875 лева, устните справки са 1064 броя със събрани 
такси от тях – 2656 лева, по молба от държавен орган са извършени 210 броя 
справки, издадените преписи са 2024 броя със събрани такси от тях – 3578 
лева. 

За справка : Приложение № 10.  
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Действителна   натовареност на съдиите по вписванията по 

щат при Районен съд Монтана за 2014 година 
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  През отчетната 2014г. са постановени общо 136 бр. откази от 
вписване, от които: съдия по вписванията Станимирова - 46 бр., съдия по 
вписванията Александров - 15 бр., съдия вписвания Владимирова - 75 бр., от 
които 75 бр. 2 бр. са откази за издаване на преписи от вписани актове,  
съгласно регистър за отказите и регистър преписи при Служба по 
вписванията Монтана. 

От постановените 46 бр. откази от вписване на съдия по вписванията 
Станимирова 5 бр. са обжалвани отнасящи се до вписване на едностранно 
прекратяване на арендни договори и поправка на нотариален акт.От 
обжалваните 5 бр. откази на съдия вписвания Станимирова, 3 бр. са 
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потвърдени от МОС, от които 1 бр. при обжалване и от ВКС, 1 бр. е отменен 
от МОС и 1 бр. е без резултат към 31.12.2014г.Обобщени мотивите за 
постановяване на отказите на съдия по вписванията Станимирова най - често 
са били: неподлежащи на вписване актове съгласно Правилника за 
вписванията; подлежащи актове на вписване в друг съдебен район; 
неспазване разпоредбите на Закона за арендата в земеделието, ЗКИР, ЗУТ, 
ГПК, ДОПК.  

От постановените 75 бр. / в т. ч. 2 бр. откази за издаване на преписи от 
вписани актове/  през 2014г. на съдия по вписванията  Юл. Владимирова 10 
бр. са обжалвани.  От обжалваните 10 бр. откази, 5 бр. са потвърдени от 
МОС, от които 1 бр. и от ВКС, 4 бр. са отменени от МОС, в т.ч. от тях 1 бр. и 
от ВКС, и 1 бр. е без резултат към 31.12.2014г. Обобщени мотивите за 
постановяване на отказите на съдия по вписванията Юл. Владимирова  най - 
често са били  неспазване разпоредбите на Закона за арендата в земеделието, 
ЗКИР, ЗУТ, ГПК,не внесени държавни такси в пълен размер. 

 От постановените 15 бр. за откази от вписване за 2014 на съдия по 
вписвания Ал. Александров, 4 бр. са обжалвани,  от които 3 бр. са  
потвърдени и 1 бр. е отменен от МОС. Причините за отказите на съдия по 
вписванията Александров са били: не представяне на документи , данъчни 
оценки, не внесени държавни такси, подлежащи актове на вписване в друг 
съдебен район. 

 
Разпределението на вписванията, отбелязванията и 

заличаванията по съдии по вписвания  
за 2013 г. е следното: 

 
Съдия по вписвания Й. СТАНИМИРОВА 

Вписвания  и заличавания 4124 
Удостоверения за тежести 702 
Преписи  966 

 
Съдия по вписвания Ал. АЛЕКСАНДРОВ 

Вписвания и заличавания 5372 
Удостоверения за тежести 689 
Преписи                               1273 

 
Зам. административен ръководител съдия Р.Михайлова 
Вписвания  и заличавания 88 
Удостоверения за тежести 3 
Преписи                               17 

 
Съдия Е.Петкова 

Вписвания  и заличавания 48 
Удостоверения за тежести 1 
Преписи                               0 
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Съдия Р.Петков 
Вписвания  и заличавания 36 
Удостоверения за тежести 1 
Преписи                               17 

 
Съдия А.Цекова 

Вписвания и заличавания 40 
Удостоверения за тежести 24 
Преписи                               4 

 
Съдия В.Младенова 

Вписвания и заличавания 37 
Удостоверения за тежести 7 
Преписи                               19 

 

4124

5372

702

689

966

1273

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Вписвания, отбелязвания
и заличавания

Удостоверения за
тежести

Преписи 

2013 година

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

 
 

Заместващи съдиите по вписвания 



Доклад за дейността на Районен съд Монтана през 2014 г. 101/148

8848
36
40

37

3
1

1
24

7

17
0

17
4

19

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Вписвания,
отбелязвания и
заличавания

Удостоверения за
тежести

Преписи 

2013 година

Съдия В.Младенова
Съдия А.Цекова
Съдия Р.Петков
Съдия Е.Петкова
Зам. административен ръководител съдия Р.Михайлова

 

Уточнения: 

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

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

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

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

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

През 2013г. съдия вписвания Ръководител съдии вписвания при МРС 
Й.Станимирова е обявила 6 бр. саморъчни завещания, депозирани до 1998г. 
пред държавен нотариус, а останалите 8 бр. от общо 14 бр., са обявени от 
нотариуси. 

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

Разпределението на вписванията, отбелязванията и 
заличаванията по съдии по вписвания  

за 2012 г е следното: 
 

Съдия по вписвания Й. СТАНИМИРОВА 
Вписвания, отбелязвания и заличавания 4 954 
Удостоверения за тежести 1 008 
Преписи  794 
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Съдия по вписвания Ал. АЛЕКСАНДРОВ 
Вписвания, отбелязвания и заличавания 4 941 
Удостоверения за тежести 1 008 
Преписи                               789 
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Уточнения: 

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

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

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

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

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

Сравнявайки посочените данни, за отчетната 2014г. броят на 
вписванията, отбелязванията и заличаванията незначително е намалял в 
сравнение с предходните 2013г. и 2012г.През отчетната 2014г. са 
регистрирани 8760 бр. вписвания и заличавания от съдиите вписвания 
Й.Станимирова, Юл. Владимирова и Ал. Александров, през 2013г. са 
регистрирани 9745 бр. вписвания, отбелязвания и заличавания от двамата 
съдии по вписванията Й. Станимирова и Ал. Александров и заместващите ги 
за определен период от време граждански съдии. През 2012г. извършените 
9895 бр. вписвания, отбелязвания и заличавания са от двамата съдии по 
вписвания Й. Станимирова и Ал. Александров.  

Резултатите са израз на динамичната икономическа обстановка в 
държавата, ръст в ипотечното кредитиране и прехвърлителните сделки, 
увеличаване броя на договорите за покупко-продажба от общините и 
актуването на общинска собственост, увеличаване броя на договорите за 
арендуване на земеделска земя и наем, както и промяна на срока на същите 
договори със споразумение между страните, което не налага  изводи за  
трайна тенденция към намаляване  на гражданския оборот и сделките с 
недвижими имоти. 

Показателен за развитието на гражданския оборот и сделките с 
недвижими имоти е броят на издадените удостоверения за вещни тежести -
2558 бр. най – голям за отчетния период при 1427 бр. за 2013г. и за 2012г. - 
2016 бр. Въпреки предоставената възможност за отдалечен достъп до 
информация по електронен път до базата данни на Агенцията по 
вписванията, предпочетена от клиентите, адвокати, нотариуси ЧСИ, ДСИ бе 
предоставяната услуга от Агенция по вписванията за издаване на 
удостоверения за вписвания, отбелязвания и заличавания на хартиен носител. 
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Тази много отговорна дейност, извършвана от служителите по разпореждане 
на съдиите по вписванията, с оглед правната обусловеност, даваше 
възможност за систематизиране на информация относно историята на 
собствеността както по персоналната партида на физическите лица, така и за 
юридически, за посочен имот и определен период. Нормативно тази услуга се 
извършва за определен срок в зависимост от внесената регламентирана 
държавна такса. Необходимостта от издаването на удостоверения за вещни 
тежести на хартиен носител е свързана с доказателствената сила на същите.  

Броят на издадените преписи заверени и не заверени през отчетната 
2014г. е 2024 бр., за 2013г. е 2296 бр. и за 2012г. е 1583 бр., което е 
показателно както за заинтересоваността на гражданите, така и за 
прецизността на нотариусите при сделките с недвижими имоти. Успешното 
реализиране на сделките с недвижими имоти и цифровото изражение на 
посочените по горе данни  обяснява  необходимостта от информация за 
историята на имотите, техните собственици, вписванията, отбелязванията и 
заличаванията по партидите на недвижимите имоти.  

Броят на справките за физически, юридически лица и държавни 
организации е увеличен - общо 1274 за отчетния период 2014г., при 1116 бр. 
за 2013г. и  976 бр. за 2012г. 

През 2014г. по покана на Окръжен съд Монтана, съдиите по 
вписванията Станимирова и Владимирова участваха в семинар на тема 
“Заповедно производство”. 

И през отчетния период 2014г. постъпващите вписвания са извършвани 
само ако отговарят на всички законови изисквания, незабавно в рамките на 
същия работен ден с, определение на съдия по вписванията, както изисква 
Правилника за вписванията, като вписаните актове се връщат на 
правоимащите в законоустановения срок. При постановяване на откази от 
вписване, отбелязване и заличаване, същите са регистрирани незабавно в 
нарочния за това регистър и връчвани на заинтересаованите лица по реда на 
ГПК. В рамките на работния ден, когато е заявено вписването е давана 
възможност, както на нотариусите в съдебен район Монтана, така и на 
адвокати, граждани и представители на общини за отстраняване на някои 
нередовности и привеждане в съответствие с нормативните изисквания на 
подлежащите на вписване актове. Продължава ежедневно де се приключва 
входящия регистър  по указания начин в Правилника за вписванията. 

Служителите при службата по вписванията поддържат добре подреден 
архив, който е недостатъчен за съхранение на наличната документация на 
службата по вписванията. До отчетната 2014г. Агенцията по вписванията е 
предприела действия, като са подвързани всички актови книги, с оглед 
тяхното съхранение и запазване.Техническото оборудване на съдиите по 
вписванията и служителите е много добро.В службата по вписванията се 
работи с три компютърни конфигурации, скенери, копирна машина, с трима 
служители, кабинетът на съдиите е оборудван с компютърна техника, 
поддържана от системния администратор на РС Монтана. Като цяло, съдиите 
по вписванията и служителите на службата по вписванията са работили 
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отговорно и професионално, като добросъвестно са изпълнявали служебните 
си задължения, с оглед поддържане на публичния регистър на сделките с 
недвижими имоти, упражняване на контрол и закрила на интересите на 
различни правни субекти. Имотният регистър съдържа в себе си данни на 
неимоверно широк кръг лица, чиято достоверност гарантира основни 
граждански правa. 

В тази част относно дейността на съдиите по вписвания и на служба по  
вписвания Монтана доклада е изготвен от съдия вписвания Ръководител 
съдии вписвания в МРС Йорданка Станимирова, с минимални уточнения от 
страна на и.ф.Председател Кр. Семов. 
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IХ.СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ  

  Работното време на съдебната администрация в РС Монтана, 
обслужваща гражданите е непрекъснато.За тяхно улеснение при 
предоставяне на съдебните услуги,  всяко от деловодствата в съда 
функционира едновременно и като регистратура и информационен център с 
цел бързина на справките и предоставяне на информация в т.ч. и чрез 
средствата за комуникация – факс, чрез телефон или имейл адрес.  

В двете сгради на РС Монтана са инсталирани ПОС - терминални 
устройства, чрез които се извършват безналични плащания на държавни 
такси, дължими към Районен съд Монтана. Утвърдени са Вътрешни правила 
за организация на работата в съда при предоставянето на услугата. 

Съдебните служители участват в обучения, извършва се подбор на 
компетентни служители чрез конкурс, изисква се от административното 
ръководство професионално и етично поведение на служителите при 
своевременното  предоставяне на  информация и обслужване на гражданите в 
деловодствата на съда. 

През отчетната 2014г. беше проведено ежегодното атестиране на 
съдебните служители при РС Монтана от назначена комисия, като са 
предложени за повишаване в ранг двама служители.   

През 2014г. не е имало промени в състава на назначените със Заповеди 
№298/10.09.2012г. и №55/11.03.2010г. постояннодействащи комисии за 
обработване на данни и изготвяне на статистическите справки – шестмесечни 
и годишни сведения за Министерството на правосъдието и Висш съдебен 
съвет, справки при изготвяне на годишния доклад, както и други такива, 
касаещи дейността  на Районен съд Монтана. 

Със  заповед №22 от 04.02.2014г. е сформирана комисия във връзка с 
влезлия в сила, считано от 01.02.2014г. нов Правилник за администрацията в 
съдилищата /ПАС/ (обн. ДВ. бр.8/28.01.2014г.), който отмени Правилника за 
администрацията в районните, окръжните, административните,  военните и 
апелативни съдилища (ДВ.  Бр.66 от 2009г.), която имаше за задача да 
приведе в  с разпоредбите на новия ПАС организацията на работа във всички 
служби в двете отделения на Районен съд Монтана, длъжностното 
разписание, длъжностните характеристики на съдебните служители, в чиито 
задължения е настъпила промяна или чиито изисквания за заемане на 
длъжността са променени. 

Съгласно решение на Висшия съдебен съвет по протокол №48/05 
декември 2013г. относно Реална експлоатация на обмен на данни между 
информационните системи на съдилищата и ядрото на ЕИСПП, в изпълнение 
на чл.378 ал.5 и чл.379 ал.3 от ЗСВ, административният ръководител и 
системният администратор взеха участие в съвещание по апелативни райони 
с експерти от отдел „ЕИСПП“ в НСлС за предстоящите действия и мерки за 
реален обмен на данни. Във връзка с достъп до ресурсите на Единната 
информационна система за противодействие на престъпността през 2014г. са 
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определени служители от Районен съд Монтана, които ще използват  
справочната подсистема на ядрото на Единната информационна система за 
противодействие на престъпността (ЕИСПП) и извличат данни в 
структуриран вид. 

С оглед оптимизиране разходите и  през 2014г. беше въведен лимит за 
разходи на месец за телефонни разговори в РС Монтана, както и задължение 
за съобразяване разходването на копирна хартия, други канцеларски 
материали и консумативи за ползваните копирни устройства само за 
служебни цели в изпълнение на решение на ВСС. 

След командироването на съдия Наташа Николова в СГС със заповеди 
на административния ръководител е възложено на съдия Зоя Христова да 
оглави постоянно действащата комисия в съда, отговаряща за ежегодни 
проверки за наличие и  правилно съхранение на веществените доказателства, 
получени в Районен съд Монтана и да участва в ПДЕК за експертиза 
ценността на документите в РС Монтана. Със съответни заповеди са 
заменени членове от комисията за атестиране на съдебните служители, като е 
възложено на съдия З. Христова участие в същата комисия за календарната 
2014г. 

В съответствие с разпоредбата на чл.120 от ПАС са определени 
съдебни служители от наказателно деловодство, които да приемат 
постъпилите в съда веществени доказателства и да ги  регистрират в книгата 
за веществени доказателства. 

Във връзка с решение от 14.02.2014г. на Работна група, сформирана със 
заповед №22/04.02.2014г. за привеждането на дейността на Районен съд 
Монтана съгласно изискванията на Правилника за администрацията в 
съдилищата /ПАС/ (ДВ бр.8/28.01.2014г.), във връзка с отправените в доклада 
препоръки от комисия, назначена със заповед №2/06.01.2014г. на 
председателя на Окръжен съд Монтана за извършване на проверки на 
организацията на дейността в гражданските и наказателните отделения на 
районните съдилища от Съдебен окръг Монтана в съответствие с решение на 
ВСС по Протокол №48/08.11.2012г.,  с оглед разпоредбата на чл.38, т.2 и 
чл.39, ал.1, т.2  от ПАС, е разпоредено със заповед №45/27.02.2014г. на 
административния ръководител описните книги да се водят в деловодствата 
на Гражданско и Наказателно отделение на РС Монтана като се попълват 
своевременно, съобразявайки изискванията на Глава VІІІ от ПАС. 
Деловодните книги да се приключват съгласно чл.39, ал.2 от ПАС с изтичане 
на календарната година, а съдебните секретари от двете отделения на РС 
Монтана, с оглед разпоредбата на чл.39, ал.1, т.3 и т.4 във вр. с  чл.45, ал.1 от 
ПАС, да водят книгите за открити и закрити съдебни заседания в 
канцелариите на съдебните секретари от Гражданско и Наказателно 
отделение на РС Монтана като се попълват своевременно, съобразявайки 
изискванията на Глава VІІІ от ПАС.Със заповед №84/09.04.2014г. с оглед на 
това, че с воденето на описни книги в двете отделения на РС Монтана 
отпадна необходимостта от създаване и на т. нар. картони /на практика 
паралелни описни книги съгласно изискванията на новият ПАС/, считано от 
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01.04.2014г. за НОХД и в Гражданското отделение за ГД, за определен вид 
ЧГД и за ЧАД.В същата заповед е указано изписването и поставянето на  
възприетата номерация на различните видове дела чрез залепване на 
стикерите на определеното за това място, съгласно чл.76, ал.2 от ПАС за 
петцифрен пореден номер на делото -  единен в  съответствие с описните 
книги за различните видове дела по чл.42, ал.2 от Правилника. 

В съответствие с разпоредбата на чл.132, ал.4 от ПАС – за прилагане на 
задълженията по чл.107а, ал.4 и ал.5 КТ със заповед №94/11.04.2014г. е 
утвърден  образец на декларация, съгласно която съдебните служители са 
длъжни да декларират своето имотно състояние пред работодателя всяка 
година до 30 април като декларират и получени през предходната календарна 
година доходи от договори по извънтрудови правоотношения, както и 
работодателя/възложителя, който ги е изплатил и основанието за това. 
Възложено е на административния секретар да води Регистър за подадените 
от служителите декларации по чл.107а, ал.5 от КТ. 

В  изпълнение на стратегически план  на Районен съд Монтана за 
периода 2013-2017 година – дейности към цел 1 – прилагане на мерки за 
намаляване забавянето на делата в РС Монтана,  считано от 03.06.2014г.,  е 
разпоредено със заповед №153 от същата дата на всички съдебни секретари и 
съдебни деловодители да изготвят на всяко шестмесечие справка за 
отложените, в т.ч. отсрочени дела и причините за отлагането, респективно 
отсрочването им по заети /не командировани/  граждански и наказателни 
състави - към 30.06. и 30.12. за съответната година, в двете отделения на 
Районен съд Монтана. Резултатите от справката се докладват незабавно на 
административния ръководител към 30.06. и 30.12. на съответната година. 

Постоянно действащата комисия по експертиза ценността на 
документите в РС Монтана взе решение на 30.05.2014г. работата по 
експертизата на гражданските и наказателните дела да се извършва година за 
година по изготвен от тях график само от съдебните служители на служба 
„Архив” – две заети щатни бройки архивари, без да се ангажират всички 
съдебни служители от комисията в процеса, имайки предвид намаления щат 
на администрацията в съда и спазване на утвърдения график за ползване на 
отпуски в РС Монтана. 

Двете по щат деловодители в СИС при РС Монтана отделно архивират 
изпълнителните дела под надзора на държавните съдебни изпълнители. 

В съответствие с разпоредбата на чл.31, ал.1 от Наредба 
№8/26.02.2008г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за 
съдимост /изд. от министъра на правосъдието, доп. ДВ, бр.58/15.07.2014г. и 
влязла в законна сила на 15.07.2014г./ е възложено на съдебен деловодител 
при бюро за съдимост  на РС Монтана Нели Тодорова  да извърши проверка 
на подлежащите на унищожаване бюлетини за наложено  административно 
наказание по чл.78а НК с изтекъл през 2014г. 15 /петнадесет/ годишен срок 
на съхранение от влизане в сила на съдения акт и да се извърши отбелязване 
в електронния масив за това обстоятелство. Срокът  на действие на заповедта 
е постоянен. 
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Определен е нов заместник завеждащ регистратура КИ при РС 
Монтана – задълженията са възложени на съдебен деловодител Еленка 
Симеонова. 

С нарочна заповед е възложено на съдебен секретар Гинка Митова да 
замества титуляра в бюро за съдимост при РС Монтана съдебен деловодител 
Нели Тодорова за времето на изпълнение на задълженията на допълнително 
възложената й длъжност завеждащ регистратура КИ при РС Монтана. 

От първи октомври 2014г. е направено допълнително разпределение на 
съдебните деловодители в наказателното деловодство по отношение 
осигуряване производството по висящи дела и влезли в сила съдебни актове 
на трети наказателен състав на РС Монтана, оглавяван от съдия Десислава 
Цветкова, във връзка с целена равномерна натовареност в наказателното 
деловодство на РС Монтана. 

След постъпили 2 бр. жалби с вх.№№АС-В-400/15.10.2014г. и АС-В-
408/21.10.2014г. против поведението на Албена Ватралска на длъжност 
чистач в Районен съд Монтана спрямо жалбоподателите и техните семейства, 
със заповед №331/21.10.2014г. е сформирана комисия, която да  се запознае с 
депозираните жалби срещу чистач Албена Ватралска, вземе нейните 
обяснения и изиска обяснения от жалбоподателите и да даде становище има 
ли допуснато нарушение на Етичния кодекс на съдебните служители и на 
Вътрешните правила за докладване на нарушения на Етичния кодекс на 
съдебните служители и на нарушения, които създават предпоставки за 
корупция, измами или нередности в Районен съд Монтана, което да е 
основание за търсене на дисциплинарна отговорност от служителя Албена 
Ватралска. Комисията заключи, че няма допуснато нарушение от съдебния 
служител А. Ватралска на Етичния кодекс на съдебните служители и по 
конкретно на чл.16 от ЕК, а именно съдебният служител да не съобразява 
поведението си с добрите нрави и да уронва престижа на съдебната власт, в 
частност на Районен съд Монтана.Решението на комисията е, че не са 
събрани доказателства в подкрепа на твърденията в депозираните жалби, че 
се касае за междуличностни взаимоотношения, които са с голяма давност и 
не могат да бъдат основание за търсене на дисциплинарна отговорност от 
служителя. 

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

Тази част от доклада е изготвена от административен секретар на РС 
Монтана – г-жа Галина - Мария Иванова. 
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Х.Сграден фонд  

Във връзка с необходимостта от ограничаване на разходите и през 
2014г. по указание на ВСС са извършвани само наложителни ремонтни 
дейности.Нерешен и през отчетната година остана проблема с обособяване 
на регистратури с информационни центрове към тях, с оглед по-ефективно, 
съвременно и бързо обслужване на гражданите в Районен съд Монтана - в 
двете отделни сгради – ГО и НО, и в същото време отделяне на потока от 
граждани, така, че деловодствата при двете отделения да извършват само 
същинските деловодни функции. 

По искане от административния ръководител на Районен съд Монтана 
и дадено съгласие от ВСС за отпускане на средства,  бяха подменени  
аварирали климатични системи, закупени и монтирани през 2009г.,  в 
сървърното помещение и в кабинета  на заместника на административния 
ръководител. 

Приетите промени в новия ПАС по отношение на исканията по ЗЕС да 
се образуват като ЧНД /чл.76, ал.1, б.”в” от ПАС/, обуславят увеличаване на 
архивния фонд на съда във връзка с изискванията за съхранение на 
документите.За тези от тях, които подлежат на обработка съгласно 
изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и 
подзаконовите нормативни актове по прилагането му и съответно тяхното  
съхранение се осъществява в специално обособени за целта каси. В тази 
връзка бе направено искане и съответно дадено съгласие от ВСС – решение 
по протокол №10/06.03.2014г., т.41 за закупуване на огнеупорна каса за 
регистратура КИ на РС Монтана. 
 Необходимост от текущ ремонт е налице отдавна и за двете сгради, в 
които се помещава РС Монтана.Сградата на ул. “Граф Игнатиев” №4 е 
новозакупена от Министерството на правосъдието през 2000г. и 
функционира от 2004г., като тогава е извършен и цялостен ремонт и 
обзавеждане на кабинети, канцеларии и съдебни зали с цел привеждането им 
във вид за нормалното им използване за целите на Гражданското отделение 
на РС Монтана.С течение на времето и в резултат на експлоатацията на 
сградата се появиха редица проблеми, свързани с дефектирали елементи от 
инсталациите в сградата, както и като резултат на цялостното износване на 
конструкцията, имащи за последица чести повреди, налагащи изразходване 
на средства за отстраняването им. Тези проблеми можеха да бъдат решени 
своевременно с  ремонт и подмяна на инсталациите в сградата и частично 
възстановяване и освежаване на помещенията, но в условията на липса на 
средства по бюджета на съдебната система като цяло и в частност на  силно 
занижената сума за издръжка на Районен съд Монтана това намерение не бе 
осъществено. Същото касае и етажа от Съдебна палата Монтана, който се 
ползва от НО на съда.Необходимо да се извърши ремонт на част от 
помещенията му и коридора, в т.ч. и на двете съдебни зали.За горното са 
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искани средства от ВСС, но поради липсата на средства по бюджета на 
съдебната власт исканията са оставяни без уважение от ВСС. 

В сградата на ГО на РС Монтана не е осигурена охрана от ОЗ “Охрана” 
Монтана, съответно не се извършва и охранително обследване на тази 
сграда.След като не бяха уважени и две поредни съвместни искания с 
Председателя на ОС Монтана за увеличаване щатната численост на съда с 
една щатна бройка за служител –“работник по поддръжката, той и пазач 
невъоръжена охрана” при РС Монтана, с възложени функции на “работник 
по поддръжката” и в Окръжен съд Монтана, в изпълнение на поетият 
ангажимент от административното ръководство през 2013г. се обособи зона 
за сигурност в ГО на МРС в частта ползвана от гражданските съдии, ДСИ и 
съдии вписвания чрез изграждане на пропускателен режим изразяващ се в 
използване на специални технически устройства /тагове/.По отношение на 
съдия Р.Петков, чийто кабинет е извън т.нар. зона за сигурност в ГО на МРС 
също са предприети административни мерки, чрез техническо 
приспособление, така, че от външната страна на вратата на кабинета на съдия 
Петков да липсва свободен достъп.През отчетната 2014 година бе сключен 
договор за обезпечаване охраната  на сградата в извън работно време със 
СОТ с лицензирана фирма, определена от комисия, оценила подадените 
оферти, след прекратяване на сигнално-охранителната дейност  от 
Министерство  на вътрешните работи от 01.09.2014г.  

Остава нерешен проблема с осигуряване достъпа на хора с увреждания до 
службите, деловодствата и съдебните зали на Районен съд Монтана. И в двете 
отделни сгради на МРС този достъп е ограничен, а в повечето от случаите и 
невъзможен.Липсват изградени асансьори, като е констатирано основателно 
недоволство на гражданите в неравностойно положение и на техните близки от 
липсата на възможност да бъдат обслужени от службите на съда, както и да 
присъстват на съдебни заседания, касаещи техни интереси. Имайки предвид 
горното и в контекста на това, че съществуват законови изисквания по Закона 
за интеграция на хората с увреждания за осигуряване на достъп на хората с 
увреждания до обществени сгради през 2013г. бе направено искане за 
осигуряване на средства за закупуване на верижно устройство за изкачване на 
стълби от инвалидни колички в съответствие с изискванията за достъпна среда 
за хората с увреждания, което устройство поради своята мобилност може да се 
използва и в двете сгради, предоставени за ползване на РС Монтана, а също и 
от Окръжен съд Монтана, който има помещения /канцеларии и съдебни зали/ 
на втори и трети етаж в Съдебна палата Монтана, без да са налице изградени 
асансьори. С решение на Комисия „Бюджет и финанси” към ВСС от същата 
година не е уважено искането на Административния ръководител на РС 
Монтана за отпускане средства за доставка на верижно устройство за  
инвалидни колички.Предвид необходимостта от ограничаване на разходите, 
искането не е подновявано през отчетната 2014г. 

Тази част от доклада е изготвена от административен секретар на РС 
Монтана г-жа Галина - Мария Иванова. 
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ХІ.ИНФОРМАЦИОННО И 
ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ 

 
През отчетната 2014г. в Районен съд Монтана е закупен един принтер 

за печат на бюлетин за съдимост върху картон, който замени използвания 
преди това поради прекалено скъпи консумативи. 

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

Общият брой печатащи устройства е 30. Много от принтерите са на 5 
години или повече, като при повреда не е рентабилно да бъдат ремонтирани. 
Печатащите устройства, които са неизползваеми към края на 2014г. са 2  броя 
и са предвидени за бракуване. 

Печатащите устройства, които са в експлоатация и са работещи към 
края на 2014г. са общо 30 броя, 5 лазерни мрежови принтера, 1 бр. мастилен, 
1 бр. матричен, 8 броя принтери/многофункционални устройства, 15 броя 
персонални лазерни принтери.Устройствата са разположени в деловодствата, 
съдебните зали, при съдиите и на другите работни места в РС Монтана. 

Принтерите в отделните служби на съда са най-натоварени, което 
поставя изисквания за най-бърз начин за реагиране при повреда и спиране на 
някои от тях при повреда.Подмяната на тези устройства трябва да се 
предвижда поне на 2 или 3 години, за да не се прекъсва работата в съда. 

Закупено през 2014г. е 1 брой печатащо устройство.  
Компютърната и комуникационна техника се нуждае от периодично 

обновяване, поради което са необходими средства за закупуване на нова 
такава. Тази необходимост е поради моралното и физическо изхабяване на 
компютърната, комуникационна и периферната техника. От компютърните 
конфигурации 38 броя са на пределната възраст за устройства от този тип от 
5 и повече години.От компютърните конфигурации 10 броя са на възраст до 3 
до 5 години. От компютърните конфигурации 16 броя са на възраст до 3 
години. 

През 2014г. най-старите компютърни конфигурации, които се 
използват са 11 на брой, за които трябва да се предвиди подмяна поради 
пределната възраст от 8 години. 

През отчетната 2012 година беше направено искане за закупуване на 
копирна машина с цел подмяна на действащата копирна машина в 
Наказателно отделение на съда, с нова от същия висок клас и отговаряща на 
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голямото натоварване. Използваната такава / Xerox Work Centre Pro 128/ от 
Наказателното деловодство на Районен съд Монтана и др. административни 
служби, находящи се в Наказателното отделение на МРС е закупена на 
21.12.2005 г.Тъй като няма друга копирна машина с такива възможности това 
предполага прекъсвания на работа при спиране на машината. 

Използваната в Гражданско отделение Xerox WorkCentre 5020 машина, 
която е по-нисък клас от описаната по-горе,  не би могла да се ползва освен 
поради натоварването на работа в РС Монтана, но и поради необходимостта 
да се пресича натоварената улица “Граф Игнатиев”, която е между двете 
сгради, в които се помещават ГО и НО на РС Монтана.  

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

Локалната мрежа в МРС е вече остаряла и не отговаря на нуждите на 
съда - тя е изграждана по проект преди години при по-ниски изисквания и 
по-малко налични компютри.Има недостиг на розетки, което налага 
включване на допълнителни мрежови устройства (switches) за да се включи в 
мрежата необходимото оборудване. Непрекъснатото й разширяване води до 
намаляване на бързодействието й, на моменти и до смущения при 
експлоатацията й както и затруднено поддържане. Това налага през 2015г. да 
се отпуснат средства от ВСС за реализация на нов проект по цялостно 
структурно окабеляване, съответстващо на новите изисквания и съвременни 
технологии касаещо сигурност и бързодействие на двете отделни сгради, в 
които се помещава Районен съд Монтана. Необходимо е и ново обзавеждане 
на ел. захранването в сградите на Районен съд Монтана. 

Сървърно оборудване: 
В Районен съд Монтана се използва един основен сървър за всички 

приложения на съда, както и един остарял сървър от 2008г. за резервиране на 
основния. 

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

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

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

съдимост на и въвеждане на бюлетините за съдимост. Поддържа се от 
фирма “ИНДЕКС-БЪЛГАРИЯ”; 
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 Linux WEB сървър за вътрешен сайт в локалната мрежа на 
Районен съд Монтана; 
 Централизирана Счетоводна система; 
 Правно-информационна система “АПИС 7”; 
 LawChoice - софтуер за случайно разпределение на делата; 
 Както и други обслужващи програми; 
 По отношение на антивирусен софтуер за нуждите на съда през 

2014г. се използват лицензите за Антивирусен софтуер ESET Endpoint  
Antivirus, като лицензите изтичат на 04.02.2015г. 

 
Интернет Web–сайта на Районен съд Монтана се поддържа ежедневно 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 

И.Ф. АДМИНИСТРАТИВЕН 
РЪКОВОДИТЕЛ-ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА РАЙОНЕН СЪД МОНТАНА: 

/КРАСИМИР СЕМОВ/ 
 
 
 
 

 
 



Приложение № 1 
12 месеца за 2012, 2013, 2014 година 

Видове дела година
Всичко за 

разглеждане
Всичко Всичко

По други 
причини

Обжалвани и 
протестирани

Брой %

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

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

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

2014 296 417 713 425 298 70% 353 72 19 53 725 288 160

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

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

2014 9 53 62 36 36 100% 27 9 9 36 26

Админстративни 2012 17 46 0 63 49 42 86% 38 11 0 11 52 14 18

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

 и ЗВГЗГФ 2014 15 17 32 23 15 65% 13 10 0 10 25 9 12

Частни 2012 0 281 0 281 280 280 100% 253 27 0 27 0 1 8

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

дела 2014 6 223 229 223 218 98% 208 15 0 15 8 6 0

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

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

2014 57 1696 1753 1674 1587 95% 1641 33 0 33 0 79 17

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

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

2014 19 29 48 27 16 59% 20 7 0 7 44 21 2

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

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

2014 46 193 239 194 166 86% 159 35 5 30 232 45 27

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

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

2014 448 2628 0 3076 2602 2336 90% 2421 181 0 33 0 148 1070 474 218

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

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

дела 2014 38 314 0 352 320 290 91% 87 233 87 135 8 3 502 32 32

Наказателни 2012 9 20 0 29 21 10 48% 8 13 0 0 0 13 56 8 5

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

дела 2014 7 23 0 30 24 9 38% 11 13 0 0 0 13 82 6 8

Дела 2012 2 33 0 35 28 27 96% 26 2 0 0 0 2 29 7 3

по чл.78a Л 2013 7 32 39 34 33 97% 34 0 0 0 0 0 41 5 0

НК 2014 5 24 0 29 28 26 93% 27 1 0 0 0 1 25 1 4

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

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

дела 2014 8 741 0 749 746 745 100% 725 21 0 0 0 21 194 3 19

Приложение № 1

Производства по 
чл.310ГПК

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

Дела от и срещу 
търговци

Със 
съдебен 
акт по 

същество

Монтана заОтчет за работата на Районен 

Общо граждански  
дела

Постъпили 
през 

годината

Висящи в 
началото 

на 
периода

В срок до 3 месеца

Граждански   дела 
по общия ред

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

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

Други граждански 
дела

Висящи в 
края на 
периода

Върнати 
за 

доразсле
дване

Брой 
заседан

ия

Прекратени производства

Споразум. 
по чл.382 

НПК

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

Свършени дела
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Частни   2012 0 54 0 54 54 54 100% 51 3 0 0 0 3 x 0 x

наказателни дела Н 2013 0 48 48 48 48 100% 47 1 0 0 0 1 x 0 x

разпити 2014 0 56 0 56 56 56 100% 54 2 0 0 0 2 x 0 x

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

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

характер дела 2014 51 399 0 450 427 366 86% 386 41 0 0 0 41 623 23 218

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

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

2014 109 1557 0 1666 1601 1492 93% 1290 311 87 135 8 81 1426 65 281

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

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

2014 557 4185 0 4742 4203 3828 91% 3711 492 87 168 8 229 2496 539 499

2012 11

С 2013 11

2014 11

2012 36.09 32.30

Т 2013 32.03 27.81 Изготвил:                                 
2014 35.92 31.84 Елеонора Спасова
2012 5

У 2013 5 Теменужка Цветанова
2014 6

2012 51.22 45.77 Татяна Иванова
Ф 2013 46.62 39.15

2014 42.72 36.14 Николинка Александрова
2012 6

Х 2013 6 Гинка Митова
2014 5

2012 23.49 21.07 Иванка Рангелова
Ц 2013 19.88 18.36

2014 27.77 26.68 Велика Цветкова
2012 116

2013 118

2014 109

2012 41.07 36.75

2013 35.83 31.11

2014 43.50 38.56

Административен ръководител:               
Административен секретар:               

/подпис и печат/
Телефон: 096 395162; 096 395164; 096 395157; 096 395153
E-mail: montana_sad@mail.bg 30.01.2015

Отработени 
човекомесеци

Ч

Общо наказателни 
дела

Брой наказателни  
съдии по щат

Брой съдии  по щат 
общо

Натовареност по 
щат общо     

Брой граждански 
съдии по щат

Натовареност  на 
гражданските съдии 

по щат      

Натовареност  на 
наказателните  
съдии по щат      

ВСИЧКО ДЕЛА

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

ОБЩО
Я
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Приложение № 2 

Монтан за 12

Видове дела година
Всичко за 

разглеждане
Всичко

Със 
съдебен 
акт по 

същество

Всичко
По други 
причини

Обжалвани и 
протестиран

и

Брой %

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

2012 0 0 0% 0 0

2013 0 0 0% 0 0

2014 296 417 713 425 298 70% 353 72 19 53 725 288 160

2012 0 0 0% 0 0

2013 0 0 0% 0 0

2014 9 53 62 36 36 100% 27 9 9 36 26

2012 0 0 0% 0 0

2013 0 0 0% 0 0

2014 15 17 32 23 15 65% 13 10 0 10 25 9 12

2012 0 0 0% 0 0

2013 0 0 0% 0 0

2014 6 223 229 223 218 98% 208 15 0 15 8 6 0

2012 0 0 0% 0 0

2013 0 0 0% 0 0

2014 57 1696 1753 1674 1587 95% 1641 33 0 33 0 79 17

2012 0 0 0% 0 0

2013 0 0 0% 0 0

2014 19 29 48 27 16 59% 20 7 0 7 44 21 2

2012 0 0 0% 0 0

2013 0 0 0% 0 0

2014 46 193 239 194 166 86% 159 35 5 30 232 45 27

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

2013 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2014 448 2628 0 3076 2602 2336 90% 2421 181 0 33 0 148 1070 474 218

2012 0 0 0% 0 0

2013 0 0 0% 0 0

2014 38 314 0 352 320 290 91% 87 233 87 135 8 3 502 32 32

2012 0 0 0% 0 0

2013 0 0 0% 0 0

2014 7 23 0 30 24 9 38% 11 13 0 0 0 13 82 6 8

2012 0 0 0% 0 0

2013 0 0 0% 0 0

2014 5 24 0 29 28 26 93% 27 1 0 0 0 1 25 1 4

2012 0 0 0% 0 0

2013 0 0 0% 0 0

2014 8 741 0 749 746 745 100% 725 21 0 0 0 21 194 3 19

Частни  граждански 
дела

Дела по чл.410 и 
чл.417 ГПК

Наказателни общ 
характер дела

Наказателни частен 
характер дела

Дела по чл.78а НК

Частни наказателни 
дела

Приложение № 1

Админстративни 
дела  по ЗСПЗЗ и 

ЗВГЗГФ

месеца на 2014 г.Отчет за работата на Районен съд   град

Постъпили 
през 

годината

Висящи в 
началото 

на 
периода

Споразум. 
по чл.382 

НПК

Свършени дела Прекратени производства

В срок до 3 месеца

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

Общо граждански  
дела

Производства по 
чл.310ГПК

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

Дела от и срещу 
търговци

Други граждански 
дела

Граждански   дела 
по общия ред

А

Б

В

Висящи в 
края на 
периода

Върнати 
за 

доразсле
дване

Брой 
заседания

Г

Д

Ж

З

И

К

Л

М

Е
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2012 0 0 0% 0 x 0 x

2013 0 0 0% 0 x 0 x

2014 0 56 0 56 56 56 100% 54 2 0 0 0 2 x 0 x

2012 0 0 0% 0 0

2013 0 0 0% 0 0

2014 51 399 0 450 427 366 86% 386 41 0 0 0 41 623 23 218

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

2013 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2014 109 1557 0 1666 1601 1492 93% 1290 311 87 135 8 81 1426 65 281

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

2013 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2014 557 4185 0 4742 4203 3828 91% 3711 492 87 168 8 229 2496 539 499

2012

2013

2014 11

2012 0.00 0.00

2013 0.00 0.00

2014 35.92 31.84

2012

2013

2014 6

2012 0.00 0.00

2013 0.00 0.00

2014 42.72 36.14

2012

2013

2014 5

2012 0.00 0.00

2013 0.00 0.00

2014 27.77 26.68

2012

2013

2014 109

2012 0.00 0.00

2013 0.00 0.00

2014 43.50 38.56

Телефон: 096 359164, 096 359162;   096 395153,  096395157 Съд.администратор: Административен ръководител:               
e-mail: montana_sad@mail.bg 30.01.2015

Изготвил: ТЕМЕНУЖКА ЦВЕТАНОВА НИКОЛИНКА АЛЕКСАНДРОВА /подпис и печат/
ЕЛЕОНОРА СПАСОВА ГИНКА МИТОВА
ТАТЯНА ИВАНОВА ИВАНКА РАНГЕЛОВА

ВЕЛИКА ЦВЕТКОВА

Действителна 
натовареност - 

ОБЩО
Я

Частни наказателни 
дела - разпити

Админстративно 
наказателен 
характер дела

Отработени 
човекомесеци

Ч

Общо наказателни 
дела

Натовареност  на 
наказателните  
съдии по щат      

ВСИЧКО ДЕЛА

Натовареност по 
щат общо     

Брой граждански 
съдии по щат

Натовареност  на 
гражданските съдии 

по щат      

Брой наказателни  
съдии по щат

Брой съдии  по щат 
общо

Утвърдени от ВСС с Протокол № 3/21.01.09г.
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Приложение № 3 
РАЙОНЕН СЪД, вкл. СРС

Справка за дейността на съдиите в РАЙОНЕН СЪД гр.Монтана
за 2014 година (ГРАЖДАНСКИ  ДЕЛА)

гд
По 
чл310 
ГПК

адм.
д

чгд

По 
чл410 
и 417 
ГПК

От и 
с/у 
търго
вци

Друг
и

гд
По 
чл310 
ГПК

адм.
д

чгд

По 
чл410 
и 417 
ГПК

От и 
с/у 
търго
вци

Други гд
По 
чл310 
ГПК

адм.
д

чгд

По 
чл410 
и 417 
ГПК

От и 
с/у 
търго
вци

Други гд
По 
чл310 
ГПК

адм.д чгд

По 
чл410 
и 417 
ГПК

От и 
с/у 
търг
овци

Други

За всичко дела 448 296 9 15 6 57 19 46 2628 417 53 17 223 1696 29 193 3076 713 62 32 229 1753 48 239 2602 425 36 23 223 1674 27 194
1 КРАСИМИР СЕМОВ 12г. 01м. 25д. 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 2 0 0 0 1 4 1 0 2 0 0 0 1 4 1 0 2 0 0 0 1
2 РУМЯНА МИХАЙЛОВА 15г. 09м. 12д. 56 27 3 2 2 5 2 15 502 75 8 3 55 316 5 40 558 102 11 5 57 321 7 55 522 76 7 3 57 321 6 52
3 ЕВГЕНИЯ ПЕТКОВА 17г. 10м. 15д. 55 45 2 3 0 0 2 3 479 80 9 4 25 319 6 36 534 125 11 7 25 319 8 39 493 93 9 5 25 319 6 36
4 РУМЕН ПЕТКОВ 16г. 02м. 30д. 213 133 2 5 1 47 6 19 496 71 10 2 51 319 6 37 709 204 12 7 52 366 12 56 447 71 1 3 50 296 0 26
5 АНЕЛИЯ ЦЕКОВА 14г. 09м. 19д. 67 50 0 1 3 4 6 3 492 77 10 2 40 324 5 34 559 127 10 3 43 328 11 37 516 90 10 3 43 326 9 35
6 ВАЛЯ МЛАДЕНОВА 14г. 07м. 17д. 57 41 2 4 0 1 3 6 485 81 12 3 42 308 5 34 542 122 14 7 42 309 8 40 495 87 9 6 42 309 6 36
7 КАЛИН ТОДОРОВ 09г. 10м. 00д. 0 0 0 0 0 0 0 0 170 32 4 1 10 110 2 11 170 32 4 1 10 110 2 11 125 7 0 1 6 103 0 8
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

несвършени дела в началото на отчетния 
период

общо свършени дела

о
б
щ
о 
д
ел
а

 в т.ч.по видове дела:

о
б
щ
о 
д
ел
а

 в т.ч.по видове дела:

о
б
щ
о 
д
ел
а

 в т.ч.по видове дела:

С
ъ
д
и
й
ск
и

 с
та
ж

СЪДИЯ

№ о
б
щ
о 
д
ел
а

 в т.ч.по видове дела:

постъпили дела през отчетния период общо дела за разглеждане
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гд
По 
чл310 
ГПК

адм.
д

чгд

По 
чл410 
и 417 
ГПК

От и 
с/у 
търго
вци

Други гд
По 
чл310 
ГПК

адм.
д

чгд

По 
чл410 
и 417 
ГПК

От и 
с/у 
търго
вци

Други гд
По 
чл310 
ГПК

адм.
д

чгд

По 
чл410 и 
417 
ГПК

От и 
с/у 
търго
вци

Други гд

По 
чл31
0 
ГПК

адм.
д

чгд

По 
чл41
0 и 
417 
ГПК

От и 
с/у 
търг
овци

Други

2421 353 27 13 208 1641 20 159 181 72 9 10 15 33 7 35 2336 302 36 15 218 1586 16 163 474 288 26 9 6 79 21 45
0 4 1 2 1 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

498 65 5 3 56 317 4 48 24 11 2 0 1 4 2 4 500 72 7 3 56 321 4 37 36 26 4 2 0 0 1 3
463 79 9 3 23 316 4 29 30 14 0 2 2 3 2 7 464 69 9 3 25 319 5 34 41 32 2 2 0 0 2 3
422 59 1 2 47 292 0 21 25 12 0 1 3 4 0 5 311 31 1 1 49 212 0 17 262 133 11 4 2 70 12 30
478 76 8 2 39 315 8 30 38 14 2 1 4 11 1 5 469 57 10 1 40 323 3 35 43 37 0 0 0 2 2 2
445 70 4 3 38 299 4 27 50 17 5 3 4 10 2 9 463 65 9 4 42 308 4 31 47 35 5 1 0 0 2 4
115 4 0 0 5 102 0 4 10 3 0 1 1 1 0 4 125 7 0 1 6 103 0 8 45 25 4 0 4 7 2 3

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

Съставил: ТЕМЕНУЖКА ЦВЕТАНОВА

Дата: ТАТЯНА ИВАНОВА Съдебен администратор:

30.01.2015 ЕЛЕОНОРА СПАСОВА
Телефон: Административен ръководител:
096395162
096395164

об
щ
о 
д
ел
а 

об
щ
о 
д
ел
а в т.ч.по видове дела: в т.ч.по видове дела:

об
щ
о 
д
ел
а в т.ч.по видове дела:

об
щ
о 
д
ел
а в т.ч.по видове дела:

Утвърдени от ВСС с Протокол № 3/21.01.09г.

останали несвършени дела в края на 
периодасвършени в 3 месечен срок

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

решени по същество прекратени
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РАЙОННИ СЪДИЛИЩА,вкл. СРС

Справка за дейността на съдиите в РАЙОНЕН СЪД гр.Монтана 
2014 за 2014 година (НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА)

нох нчхд
чл.78а
НК

чнд анхд нох нчхд
чл.78а
НК

чнд анхд нох нчхд
чл.78а
НК

чнд анхд нох нчхд
чл.78а
НК

чнд анхд

За всичко дела 109 38 7 5 8 51 1557 314 23 24 797 399 1666 352 30 29 805 450 1601 320 24 28 802 427
1 КРАСИМИР СЕМОВ 12г. 01м. 25д. 13 3 2 0 0 8 659 74 5 6 473 101 672 77 7 6 473 109 656 68 5 6 472 105
2 ЗОЯ ХРИСТОВА 16г. 07м. 10д. 36 12 2 3 5 14 295 77 5 6 104 103 331 89 7 9 109 117 310 78 6 9 109 108
3 ДИМИТРИНА НИКОЛОВА 14г. 10м. 25д. 23 9 0 1 2 11 267 75 5 6 78 103 290 84 5 7 80 114 277 78 4 7 78 110
4 НАТАША НИКОЛОВА 13г. 03м. 10д. 36 14 2 1 1 18 97 26 3 2 32 34 133 40 5 3 33 52 133 40 5 3 33 52
5 ПЕТЯ ТОПАЛОВА 13г. 00м. 28д. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
6 АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ 05г. 06м. 08д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ДЕСИСЛАВА ЦВЕТКОВА 14г. 07м. 00д. 0 0 0 0 0 0 203 62 5 4 74 58 203 62 5 4 74 58 188 56 3 3 74 52
8 РУМЯНА МИХАЙЛОВА 15г. 09м. 12д. 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 36 0 36 0 0 0 36 0 36 0 0 0 36 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

С
ъ
д
и
й
ск
и

 с
та
ж

в т.ч по видове дела.:

общо дела за разглеждане

об
щ
о 

д
ел
а

 

общо свършени дела

№

постъпили дела през отчетния 
период

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

об
щ
о 

д
ел
а

 в т.ч по видове дела.:
СЪДИЯ

несвършени дела в началото на 
отчетния период

об
щ
о 

д
ел
а

 

об
щ
о 

д
ел
а
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РАЙОННИ СЪДИЛИЩА,вкл. СРС

2014

нох нчхд
чл.78а
НК

чнд анхд нох нчхд
чл.78а
НК

чнд анхд нох нчхд
чл.78а
НК

чнд анхд нох нчхд
чл.78а
НК

чнд анхд

За всичко дела 1512 309 11 27 779 386 89 11 13 1 23 41 1492 290 9 26 801 366 65 32 6 1 3 23
1 КРАСИМИР СЕМОВ 630 66 3 6 465 90 26 2 2 0 7 15 642 64 0 6 472 100 16 9 2 0 1 4
2 ЗОЯ ХРИСТОВА 289 76 4 8 103 98 21 2 2 1 6 10 286 70 1 9 109 97 21 11 1 0 0 9
3 ДИМИТРИНА НИКОЛОВА 259 77 1 7 75 99 18 1 3 0 3 11 266 74 3 7 77 105 13 6 1 0 2 4
4 НАТАША НИКОЛОВА 121 36 1 3 32 49 12 4 4 0 1 3 83 29 3 1 33 17 0 0 0 0 0 0
5 ПЕТЯ ТОПАЛОВА 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ДЕСИСЛАВА ЦВЕТКОВА 176 54 1 3 68 50 12 2 2 0 6 2 179 53 2 3 74 47 15 6 2 1 0 6
8 РУМЯНА МИХАЙЛОВА 36 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Съставил:
НИКОЛИНКА АЛЕКСАНДРОВА

Дата: ГИНКА МИТОВА Съдебен администратор:

30.01.2015 ИВАНКА РАНГЕЛОВА

Телефон: ВЕЛИКА ЦВЕТКОВА Административен ръководител:
096 395153 ; 096 395157

Утвърдени от ВСС с Протокол № 3/21.01.09г.

о
б
щ
о 

д
ел
а 

останали несвършени дела в 
края на периода

о
б
щ
о 

д
ел
а 

свършени в 3 месечен срок

№

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

решени по същество прекратени

от свършените дела:

СЪДИЯ

о
б
щ
о 

д
ел
а 

о
б
щ
о 

д
ел
а 

в т.ч. от свършените дела:

 
 

за справка по отношение на уточнения може да се ползва стр.69 от доклада. 
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Приложение № 4 
РАЙОНЕН СЪД, вкл. СРС

ОБЩО 1 2 3а 3б 3в 3г 4 5а 5б 5в 5г 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г
За всичко дела 112 57 22 0 0 0 0 28 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

1 РУМЯНА МИХАЙЛОВА 26 13 7 5 1
2 ЕВГЕНИЯ ПЕТКОВА 21 7 3 8 2 1
3 РУМЕН ПЕТКОВ 18 7 5 6
4 АНЕЛИЯ ЦЕКОВА 24 16 3 5
5 ВАЛЯ МЛАДЕНОВА 23 14 4 4 1
6 КАЛИН ТОДОРОВ 0
7 0
8 0
9 0

10 0
11 0
12 0

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

РАЙОНЕН СЪД гр.Монтана през 2014 година

№

Съдия

РЕШЕНИЯ

ИНДЕКСИ
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ОБЩО 1 2 3а 3б 3в 3г 4 5а 5б 5в 5г 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г
48 26 16 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10 4 6
10 5 2 3
10 5 4 1
8 5 2 1

10 7 2 1
0
0
0
0
0
0
0

Съставил:

Дата: ТЕМЕНУЖКА ЦВЕТАНОВА Съдебен администратор:

30.01.2015 ТАТЯНА ИВАНОВА
Телефон: ЕЛЕОНОРА СПАСОВА Административен ръководител:
096395162
096395164

Утвърдени от ВСС с Протокол № 3/21.01.09г.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ИНДЕКСИ
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ОБЩО 1 2а 2б 2в 2г 3а 3б ОБЩО 1 2а 2б 2в 2г 3а 3б
ОБЩО 210 149 0 3 2 42 12 2 35 29 0 0 0 4 2 0

1 КРАСИМИР СЕМОВ 36 26 1 7 2 9 7 1 1
2 ЗОЯ ХРИСТОВА 64 43 1 15 4 1 6 5 1
3 ДИМИТРИНА НИКОЛОВА 48 34 10 3 1 12 11 1
4 НАТАША НИКОЛОВА 39 28 1 7 3 3 2 1
5 ПЕТЯ ТОПАЛОВА 13 8 2 3 1 1
6 АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ 0 0
7 ДЕСИСЛАВА ЦВЕТКОВА 10 10 4 4
8 0 0
9 0 0

10 0 0
11 0 0
12 0 0
13 0 0
14 0 0
15 0 0
16 0 0
17 0 0
18 0 0
19 0 0
20 0 0
21 0 0
22 0 0
23 0 0

212 151 3 2 42 12 2
Съставил: Телефон:

Дата: ИВАНКА РАНГЕЛОВА

30.01.2015 ВЕЛИКА ЦВЕТКОВА 096 395157

ЕЛЕНКА СИМЕОНОВА

РАЙОННИ СЪДИЛИЩА,вкл. СРС

Справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани НАКАЗАТЕЛНИТЕ дела на съдиите от РАЙОНЕН СЪД 
гр. Монтана през 2014 година

№ по 
ред

Съдия

РЕШЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ИНДЕКСИ ИНДЕКСИ
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Приложение № 5 
Монтана за 12

а б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ИСКОВЕ ПО СК 0100 60 218 278 193 126 27 10 15 15 197 85 23

в т.ч. развод и недействителност на брака 0110 27 52 79 48 45 0 0 0 3 42 31 4

        развод по взаимно съгласие 0120 1 83 84 82 72 8 0 0 2 77 2 0

        издръжка 0130 7 17 24 14 1 8 1 4 0 14 10 4

        изменение на издръжка 0140 4 18 22 20 4 7 1 6 2 24 2 7

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ 0200 181 179 2 362 204 116 23 29 4 32 105 158 61

в т.ч.:за непозв. увреждане и дела от и с/у търговци 0220 19 29 48 27 13 4 3 0 7 16 21 2

ВЕЩНИ ИСКОВЕ 0300 20 40 1 61 36 10 4 14 0 8 19 25 33
     в т.ч.   по ЗСПЗЗ 0310 1 6 1 8 8 4 0 2 0 2 5 0 5
ДЕЛБИ 0400 41 26 67 22 12 7 2 0 1 10 45 22
ИСКОВЕ ПО КТ 0500 20 29 49 27 4 11 8 0 4 16 22 23

     в т.ч. за обезщетение по чл. 200 КТ 0510 1 3 4 2 1 1 0 0 0 0 2 2

     за отмяна на уволнение 0520 0 14 14 13 2 4 5 0 2 8 1 12

ФИНАНСОВИ НАЧЕТИ 0600 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0

ДРУГИ ДЕЛА 0800 52 417 3 472 421 330 17 16 13 45 387 51 27

в т.ч. по Закона срещу домашното насилие 0801 2 41 43 40 12 3 3 5 17 39 3 1

по Закона за защита срещу дискриминацията 0802 2 1 3 1 0 0 0 0 1 1 2 0

по чл.26-ти от Закона за закрила на детето 0803 6 73 79 68 60 1 1 3 3 59 11 1

по чл.30-ти от Закона за закрила на детето 0804 7 49 56 45 44 0 0 0 1 43 11 0
ОБЩО:   / от ш. 0100 до ш. 0800/ 0899 376 909 6 0 1291 905 598 89 79 32 107 734 386 189
ДЕЛА ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН ХАРАКТЕР 0900 15 17 32 23 11 1 2 0 9 15 9 12

     в т.ч. по ЗУТ 0910 0 0 0

Дела по чл.410 и чл. 417 ГПК и Закона за кредитн.и-ии 1000 57 1677 19 1753 1674 1587 43 11 0 33 1587 79 17
ВСИЧКО:    /от ш. 0100 до ш. 1000/ 1099 448 2603 25 0 3076 2602 2196 133 92 32 149 2336 474 218
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СВЪРШЕНИ ДЕЛА /кол. 6 = кол. 7 + 8 + 9 + 10 + 11/
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СПРАВКА  ІІІ- За времетраенето на размяната на книжата                                                              

СПРАВКА І шифър брой
Брой насрочвания на дела в открито заседание 2100 1070 1м. 2м. 3м Над 3м. 1м. 2м. 3м Над 3м. 1м. 2м. 3м Над 3м.
Брой отлагания на дела в открито заседание 2200 317 680 378 121 66 38 7 27 4 10 14 9 4 2
В т.ч. в І-во по делото заседание и помирително 2210 230

СПРАВКА ІI шифър брой
Несвършени дела  от 1 до 3г. 2300 81
Несвършени дела  от 3 до 5г. 2400 29
Несвършени дела  над  5г. 2500 19
От решените дела /кол.7+8+9/ с необявени решения с 
изтекъл срок над 3 м. 2600

СПРАВКА IV - Извадка от ДРУГИ ДЕЛА - ШИФЪР 0800

Процедура по Регламент 1393/2007г 0806 1
Прицедура по Регламент 1206/2001г. 0807
Процедура по Регламент 861/2007г. 0808
Процедура по Регламент 2201/2003 0809

Съставил:
ТЕМЕНУЖКА ЦВЕТАНОВА
ТАТЯНА ИВАНОВА
ЕЛЕОНОРА СПАСОВА

тел: 096 395162 ; 096 395163

За търговски делаЗа производства по чл.310  от ГПК

Утвърдени от ВСС с Протокол № 3/21.01.09г.

Брой 
дела

За граждански дела по общия ред

град: Монтана Административен ръководител:

Съд.администратор:

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

шифър брой

дата: 30.01.2015
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Приложение № 6 - СПРАВКА за върнати  от горна  инстанция  обжалвани Граждански дела – отменени и  изменени 
СЪДИЯ : РУМЯНА МИХАЙЛОВА 

ОТМЕНЕНИ ИЗЦЯЛО 
№ по 
ред 

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

1. 90006/13 ЗСПЗЗ Отменено изцяло реш.на МРС ,поради 
неправилно приложение на процесуалните 
правила 

решение  

2. 90005/13 ЗСПЗЗ 
Обезсилва изцяло реш.на МРС поради 
нарушаване на процесуалните правила и връща 
д-то за ново разглеждане -2 

решение 
 

3. 70177/13 ЗСПЗЗ 
Отменено изцяло реш.на МРС ,поради 
неправилно приложение на мат.Закон -2 

решение   

4. 70272/11 Чл.200КТ 
Отменено изцяло реш.на МРС ,поради 
неправилно приложение на мат.Закон -2 

решение  

5. 70080/13г. Чл.124 ГПК 
Обезсилва изцяло реш.на МРС поради 
нарушаване на мат.закон и връща д-то за ново 
разглеждане -2 

решение  

6. 70610/13 Чл.87 ЗЗД 
Обезсилва изцяло реш.на МРС поради 
нарушаване на процесуалните правила и връща 
д-то за ново разглеждане -2 

решение  

7. 70177/13 Чл.14 ЗСПЗЗ 
Отменено изцяло реш.на МРС ,поради 
неправилно приложение на мат.Закон -2 

решение  

8. 70282/12 Чл.49 СК 

 решение Отменено реш.на МРС 
частично ,поради нарушаване 
на мат.Закон  в останалата част 
оставено в сила - 4 

9. 70387/13 Чл49 СК 

 решение Отменено реш.на МРС 
частично ,поради нарушаване 
на мат.Закон  в останалата част 
оставено в сила - 4 

10. 70532/13    ЧЛ.439 ГПК 

 решение Отменено реш.на МРС 
частично ,поради нарушаване 
на мат.Закон  в останалата част 
оставено в сила - 4 
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ОТМЕНЕНИ ИЗЦЯЛО 
№ по 
ред 

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

11. 70280/12  Чл.108 ЗС 

 решение Отменено реш.на МРС 
частично ,поради нарушаване 
на мат.Закон  в останалата част 
оставено в сила - 4 

12 70581/13  КТ 

  решение Отменено реш.на МРС 
частично ,поради нарушаване 
на мат.Закон  в останалата част 
оставено в сила - 4 

13. 70330/13 ДЕЛБА 

 решение Решението на МРС е 
потвърдено в една 
част,прекратено в друга,поради 
оттегляне на възз.жалба -  5”б” 

14 80405/13 чл.417 ГПК 
Отменено изцяло разпореждането за незабано 
изпълнение ,поради нарушаване на 
процесуалните правила – 2 

Разпореждане  

15 80781/13 Чл.51 ЗН 
Отменено Опред.на МРС изцяло ,поради 
налушаване на мат.закон - 2 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

16 70317/13 Чл.55 ЗЗД 
Отменено Опред.на МРС изцяло ,поради 
налушаване на мат.закон - 2 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

17 82247/11 чл.417 ГПК 
Отменено Опред.на МРС изцяло ,поради 
налушаване на мат.закон - 2 

Разпореждане  

18 81154/12 чл.417 ГПК 
Отменено Опред.на МРС изцяло ,поради 
налушаване на мат.закон - 2 

Разпореждане  

19 70465/14 ЗЗДН 
Отменено Опред.на МРС изцяло ,и върнато за 
разглеждане по реда на НК - 2 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
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СЪДИЯ : ВАЛЯ МЛАДЕНОВА 
ОТМЕНЕНИ ИЗЦЯЛО 

№ по 
ред 

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

1. 70249/12 ЗСПЗЗ Отменява изцяло реш.на МРС поради 
нарушаване на мат.закон -2 

решение  

2. 70605/13 Чл.14 ЗСПЗЗ 
Отменява изцяло реш.на МРС поради 
нарушаване на мат.закон -2 

решение 
 

3. 70357/13 Чл.344 КТ 
Отменено изцяло реш.на МРС поради 
нарушаване на мат.закон - 2 

решение  

4. 70028/10 Вещен иск 
Отменено изцяло реш.на МРС поради 
нарушаване на мат.закон - 2 

решение  

5. 70565/12 Чл.76 ЗС 
 решение Отменено реш.на МРС в една 

част,поради нарушаване на мат.закон в 
останалата част не е обжалвано - 4 

6. 70673/12 Делба 
 решение Отменено реш.на МРС частично 

,поради нарушаване на мат.Закон  в 
останалата част оставено в сила - 4 

7. 70679/12 Чл.531 ТЗ 
 решение Отменено реш.на МРС частично 

,поради нарушаване на мат.Закон  в 
останалата част оставено в сила - 4 

8. 70613/12 Чл.55 ЗЗД 
 решение Отменено реш.на МРС частично 

,поради нарушаване на мат.Закон  в 
останалата част оставено в сила - 4 

9. 70070/13 Чл.225  КТ 

 решение Отменено реш.на МРС по обективни 
причини-настъпили нови обстоятелства 
пред възз.инстанция  в останалата част 
потвърдено – 5”А” 

10. 70653/13 Чл.422 ГПК 
Отменено определение за спиране поради 
нарушаване на материалния закона 

Определение  

11. 81187/14 Чл.130 СК 
Отменено определение поради нарушаване на 
материалния закона 

Определение  

12. 70206/14 Чл.26 ЗЗД 
 Определение Отменено опр.на МРС частично ,поради 

нарушаване на мат.Закон  в останалата 
част оставено в сила 
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СЪДИЯ : РУМЕН ПЕТКОВ 
ОТМЕНЕНИ ИЗЦЯЛО 

№ по 
ред 

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

1. 90003/13  ЗСПЗЗ Отменено изцяло реш. на МРС,поради 
процесуално нарушение по АПК -2 

решение  

2. 70186/11  чл. 92 ЗЗД. 
Отмемено изцяло реш.на МРС поради 
нарушаване на мат.закон - 2 

решение 
 

3. 90021/11 ЗСПЗЗ 
Отмемено изцяло реш.на МРС поради 
нарушаване на мат.закон - 2 

решение  

4. 70598/12  Чл.108 ЗС 
Отмемено изцяло реш.на МРС поради 
нарушаване на мат.закон - 2 

решение  

5. 70549/11 
чл.135 от ЗЗД. 
 

Отменено изцяло реш.на МРС ,поради 
неправилно приложение на мат.Закон - 2 

решение  

6. 70112/10 Чл.247 ГПК 
 решение Отменено реш.на МРС частично 

,поради нарушаване на мат.Закон  в 
останалата част оставено в сила - 4 

7. 70666/12  Чл.344 КТ 
 решение Отменено реш.на МРС частично 

,поради нарушаване на мат.Закон  в 
останалата част оставено в сила - 4 

8 70042/13 Чл.344 КТ 
 решение Обезсилено частично реш.на МРС 

,поради процесуални нарушение в 
останалата част оставано н сила - 4 

9 70086/09 Чл.26 ЗЗД 
  Отменено реш.на МРС частично 

,поради нарушаване на мат.Закон  в 
останалата част оставено в сила - 4 

10 70569/12 делба 
  Отменено реш.на МРС частично 

,поради нарушаване на мат.Закон  в 
останалата част оставено в сила - 4 

11 70520/11 Чл.108 ЗС 
  Отменено реш.на МРС частично 

,поради нарушаване на мат.Закон  в 
останалата част оставено в сила - 4 

12 80001/14 Чл.390 ГПК 
Отменено изцяло Опр.на МРС ,поради 
неправилно приложение на мат.Закон - 2 

определение  

13 80941/07 
Чл.308 ГПК 
(отм) 

Отменено изцяло Опр.на МРС ,поради 
неправилно приложение на мат.Закон - 2 

определение  

14 80224/14 Чл.390 ГПК 
Отменено изцяло Опр.на МРС ,поради 
неправилно приложение на мат.Закон - 2 

определение  
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ОТМЕНЕНИ ИЗЦЯЛО 
№ по 
ред 

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

15 72389/04 Чл.108ЗС 
Отменено изцяло Опр.на МРС ,поради 
неправилно приложение на мат.Закон - 2 

определение  

16 82246/11 Чл.417 ГПК 

 разпореждане Обжалваното  разпореждане е отменено 
,поради нарушаване на мат.закон. 
Издадения Ил е обезсилен вследствие 
от отмененото разпореждане с което е 
допуснато незабавно изпълнение на 
заповедта по чл.417 ГПК - 4 
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СЪДИЯ : АНЕЛИЯ ЦЕКОВА 
ОТМЕНЕНИ ИЗЦЯЛО 

№ по 
ред 

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

1. 70677/12  Чл.32 ЗС Отменено изцяло реш. на МРС ,поради 
нарушение на мат.закон - 2 

решение  

2. 70259/13 чл.422 ГПК 
Отменено изцяло реш. на МРС ,поради 
нарушение на мат.закон - 2 

решение 
 

3. 90011/13 Чл.145 АПК 
Обезсилено изцяло реш.на МРС поради 
нарушаване на процесуалните правила  и връща 
д-то за ново разглеждане - 2 

решение  

4. 70315/13  Чл.128 КТ 
 решение Отменено реш.на МРС частично 

,поради нарушаване на мат.Закон  в 
останалата част оставено в сила -4 

5. 70314/13г.  Делба 
 решение Отменено реш.на МРС частично 

,поради нарушаване на мат.Закон  в 
останалата част оставено в сила -4 

6. 70292/13 Чл.75 ЗС 

 решение Отменено реш.на МРС частично 
,поради нарушаване на процесуалния 
закон  в останалата част оставено в сила 
- 4 

7. 70425/13 Чл.124 ГПК 
 решение Отменено реш.на МРС частично 

,поради нарушаване на мат.Закон  в 
останалата част оставено в сила -4 

8. 70142/13 Чл.49 СК 
 решение Отменено реш.на МРС частично 

,поради нарушаване на мат.Закон  в 
останалата част оставено в сила -4  

9. 80565/13 Чл.417 ГПК 
Отменено изцяло определение  на МРС , 
поради нарушение на процесуалните правила - 2 

определение  

10. 70496/10 Делба 
Отменено изцяло определение  на МРС , 
поради нарушение на процесуални правила – 2  

определение  

11. 70211/11 Делба 
Обезсилва разпореждане на МРС ,поради 
представяне на нови доказателства пред 
възз.инстанция  - 6”а” 

Разпореждане  
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СЪДИЯ : ЕВГЕНИЯ ПЕТКОВА 
ОТМЕНЕНИ ИЗЦЯЛО 

№ по 
ред 

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

1. 70366/13 Чл.422 ГПК Обезсилва решение на МРС и прекратява 
производството по делото ,поради нарушаване на 
процесуалните правила -2 

решение  

2. 70535/13 Чл.60 ЗЗД 
Отменява изцяло реш. на МРС ,поради 
нарушаване на мат.закон-2 

решение  

3. 70627/12 чл.344КТ 
Отменява изцяло реш. на МРС ,поради 
нарушаване на мат.закон. -2 
 

решение  

4. 70195/13 Чл.59 ЗЗД 
 решение Отменено частично реш. на МРС ,поради 

нарушаване на мат.Закон в останалата част 
оставено в сила - 4 

5. 70400/11 Делби 
 решение Отменено частично реш. на МРС ,поради 

нарушаване на мат.Закон в останалата част 
оставено в сила - 4 

6. 70134/12 Чл.124  ГПК 
 решение Отменено частично реш. на МРС ,поради 

нарушаване на мат.Закон в останалата част 
оставено в сила - 4 

7. 70576/13 ЗОДОВ 
 решение Отменено частично реш. на МРС ,поради 

нарушаване на мат.Закон в останалата част 
оставено в сила - 4 

8. 70633/13 Обл.иск 
 решение Отменено частично реш. на МРС ,поради 

нарушаване на мат.Закон в останалата част 
оставено в сила - 4 

9. 70159/13 Чл.124 ГПК 
 решение Отменено частично реш. на МРС ,поради 

нарушаване на мат.Закон в останалата част 
оставено в сила - 4 

10. 70058/11 ЗСПЗЗ 
 решение Отменено частично реш. на МРС ,поради 

нарушаване на мат.Закон в останалата част 
оставено в сила - 4 
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ОТМЕНЕНИ ИЗЦЯЛО 
№ по 
ред 

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

11. 70252/13 Чл.143СК 

 решение Отменено частично реш. на МРС в една 
частта ,с която е уважен иска за издръжка  
над 120.00лево до 132.00лева,поради 
нарушавена на  мат.закон 

12. 70369/13 Чл.108 ЗС 

 решение Отменено частично реш. на МРС,поради 
предст.на нови доказателства пред ІІ-ра 
инст. в останалата част оставено в сила – 
5а 

13. 70391/12 Чл.49 СК 
  МОС отменя реш.на МРС само относно 

вината,като приема че е и на двамата 
съпрузи. – 5а 

14 70409/13 Чл.422ГПК 
 Решение Обезсилено реш.на МРС ,поради 

постигната спогодба пред – ІІ инстанция – 
6”б” 

15 70290/13 Чл.415 ГПК 

МОС обезсилва разпор.за връщане на ВЖ и връща 
за произнасяне от МРС  по молба за 
възстановяване на срока поради нарушаване на 
процесуалните правила 

разпореждане  

16 70331/14 Чл.124 ГПК 

МОС отменява определение на МРС, и връща 
делото за продължаване на съдопризводствените 
действия,поради нарушаване на процесуалните 
правила - 2 

Определение  

17 82071/10 Чл.417ГПК 

 разпореждане МОС отменява разпореждане занезабавно 
изп.по отношение на солидарния 
длъжник(жалбоподател) и обезсилва по 
отношение на същия издадения ,поради 
нарушаване на процесуалните правила 

18 81255/13 Чл.417ГПК 

 разпореждане МОС Отменява Разпореждане на 
МРС,Обезсилва изд.ИЛ и ПРЕКРАТЯВА 
ч.гр.д относно жалбата с/у Определение за 
спиране,поради нарушаване на 
процесуалните правила 
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ОТМЕНЕНИ ИЗЦЯЛО 
№ по 
ред 

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

19 70337/12 Делба 

 Определение МОС отменява Опред.на МРС в частта с 
която е оставена без уважение молбата на 
двама от съделителите за ДТ,вместо което 
изменява решението в частта за ДТ и я 
намалява ,поради нарушаване на 
мат.закон 

 
 
 
 
 
 

ИЗГОТВИЛА  СПРАВКАТА: ЕЛЕОНОРА СПАСОВА................................... 
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Приложение № 7 
МОНТАН за 12

а б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Гл. ІІ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА 0200 4 26 26 1 30 25 10 15 13 0 1 17 8 5 26 0 23 1 9 8 2 1 10 1 13
в т.ч. по чл. 159 ал.2,3 и 5 от НК 0201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
трафик на хора - чл.159а-159в 0202 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1
средна телесна повреда - чл.129 НК 0204 0 11 11 0 11 8 3 5 4 0 0 6 1 3 8 0 7 1 4 4 0 0 2 1 4
противозак.лиш. от свобода чл. 142а НК 0205 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
блудство - чл. 149 и 150 НК /без чл.149,ал.5 НК/ 0206 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
изнасилване - чл. 152 НК /без чл.152,ал.4 НК/ 0207 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
склоняване към проституция - чл. 155 0208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
отвличане на лице от женски пол - чл. 156 0209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гл.ІІІ ПРЕСТ. П-В ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ 0300 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
в т.ч.п-в интелект.собств.-чл.172а-173 ал.1 НК 0301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ГЛ. ІV П-Я П-В БРАКА, СЕМЕЙСТВ. И МЛАДЕЖТА 0400 2 24 24 0 26 23 18 5 5 0 0 21 1 3 23 1 22 0 2 2 0 2 16 2 5
Гл. V ПРЕСТЪПЛЕНИЯ П-В СОБСТВЕНОСТТА 0500 17 88 88 1 105 94 37 57 51 0 1 78 20 11 138 9 121 7 89 48 1 1 27 3 74
в т.ч. кражба - чл. 194-197 НК /без чл.196а НК/ 0501 11 76 76 1 87 79 33 46 42 0 1 66 14 8 119 9 105 7 77 38 1 0 24 3 62
грабеж - чл. 198 и чл. 200 НК 0505 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 0 3 0 0 6 0 6 0 6 5 0 0 0 0 6
присвояване - чл. 201-208 НК /без чл.203 и чл.206,ал4/ 0506 2 1 1 0 3 2 0 2 2 0 0 2 0 1 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 2
измама - чл. 209-211 НК 0507 1 4 4 0 5 4 0 4 2 0 0 3 1 1 5 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2
документна измама - чл. 212/без чл.212,ал5/, 212а, 212б НК 0511 2 2 2 0 4 3 1 2 2 0 0 2 3 1 3 0 3 0 3 3 0 0 0 0 2
застрахователна измама - чл. 213 НК 0512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
изнудв./рекет/ чл. 213а/1,2/, 214/1/ и 214а НК 0514 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Гл. VІ ПРЕСТЪПЛ. ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО 0600 3 33 33 3 36 34 3 31 29 0 3 33 0 2 39 0 33 0 20 18 0 1 12 0 29
п-я в отделни стоп.отрасли - чл. 228 до чл. 240 НК 0604 2 31 31 3 33 31 2 29 28 0 3 31 0 2 34 0 31 0 18 16 0 1 12 0 28
п-я п/в индустр. собств.чл. 227 и 227а НК 0606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гл. VІІ П-Я П-В ФИН., ДАН. И ОСИГ.СИСТЕМИ 0700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ГЛ. VІІІ П-Я ПРОТИВ Д-ТА НА Д.ОРГ. И ОБЩ. О-ИИ 0800 0 4 4 0 4 3 0 3 3 0 0 3 0 1 9 0 9 1 8 8 0 0 1 0 9
в т.ч. незак. премин. на границата чл. 279 НК 0802 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 2 0 0 8 0 8 1 8 8 0 0 0 0 8
прев. през. границата лица и групи чл.280 НК 0803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гл.ІХ  ДОКУМЕНТНИ  ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 0900 0 14 14 0 14 12 2 10 10 0 0 12 0 2 12 0 12 0 2 2 0 1 9 0 10
Гл. Х П-Я ПРОТИВ РЕДА И ОБЩ. СПОКОЙСТВИЕ 1000 1 6 6 0 7 7 1 6 6 0 0 6 0 0 9 0 9 0 1 1 0 2 6 0 7
хулиганство - чл. 325 НК 1005 1 3 3 0 4 4 1 3 3 0 0 4 0 0 6 0 6 0 1 1 0 1 4 0 5
Гл. ХІ ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 1100 11 118 118 54 129 121 16 105 104 2 52 119 3 8 123 2 118 1 41 36 0 5 71 1 104
в транспорта-чл. 343 ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК 1103 1 4 4 0 5 3 2 1 1 0 0 3 0 2 3 0 3 0 1 1 0 1 1 0 1
отнемане на МПС - чл. 346 НК 1106 2 2 2 0 4 4 0 4 4 0 0 4 0 0 4 0 4 1 3 2 0 0 0 1 4
отглежд растения и престъпл. свързани с наркот. в-ва    чл. 
354, 354а ал.5, 354в ал.1НК 1107 2 19 19 0 21 19 5 14 13 0 0 17 2 2 21 2 16 0 14 11 0 2 0 0 13
Гл. ХІІ П-Я ПРОТИВ ОТБР.С-Т НА РЕПУБЛ. 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гл. ХІІІ  ВОЕННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 1250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гл. ХІV П-Я ПРОТИВ МИРА И ЧОВЕЧЕСТВОТО 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ВСИЧКО НОХД от ш.0200 до ш.1300 1399 38 314 314 60 352 320 87 233 222 2 58 290 32 32 380 12 348 10 172 123 3 13 153 7 252
НЧХД 1400 7 23 23 0 30 24 11 13 0 0 0 9 8 6 30 7 7 1 0 0 0 5 1 1 0
чл. 78 а НК 1410 5 24 24 0 29 28 27 1 0 0 0 26 4 1 28 0 27 0 0 0 0 27 0 0 0
ЗБППМН 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Давност и амнистии - чл.80-84 от НК 1440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Реабилитации чл. 85-88а от НК 1450 1 5 5 0 6 6 3 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Принудителни мед.мерки от ЗЗ и чл. 89 от НК 1460 0 26 26 0 26 24 15 9 0 0 0 24 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Комулации - чл. 23, 25 и 27 НК 1470 5 51 51 0 56 56 51 5 0 0 0 56 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
НЧД от досъдебното производство 1480 2 247 247 0 249 248 244 4 0 0 0 248 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Други престъпления 1490 0 468 468 0 468 468 466 2 0 0 0 468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  О Т Ч Е Т   по  наказателните  дела   на  Р А Й О Н Е Н  СЪД            град
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СПРАВКА ІI

о
б
щ
о

по
тв
ъ
рд
е
ни

из
м
е
не
ни

о
тм
е
не
ни

пр
ек
ра
те
ни

а б 1 2 3 4 5 6 7 8 9
АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА - ОБЩО 2000 51 399 450 427 220 66 100 41 23
в т.ч. до ЗГ и ЗЛОД 2001 1 27 28 26 9 8 9 0 2
по ЗА, ЗДДС и ДОПК 2002 2 14 16 16 12 0 4 0 0
по ЗД по пътищата 2003 20 167 187 178 81 33 43 21 9
по ЗУТ 2004 2 3 5 3 1 0 1 1 2
по Закона за стандартизация 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0
по Закона за митниците 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0
по Закона за конкуренцията 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0
по Закона за опазване на селскостоп.имущество и ЗОЗЗ 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0
по Закона за опазване на околната среда /ЗОВВПЗ/ 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
по Закона за авторското право 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0
по Закона за мерките срещу изпиране на пари 2012 1 0 1 1 1 0 0 0 0
по Закона за защита на потребителите /ЗЗП/ 2013 0 4 4 3 1 2 0 0 1
по Закона за местните данъци и такси   /ЗМДТ/ 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0
По УБДХ 2015 0 4 4 4 4 0 0 0 0
По Закона за защита срещу дискриминацията 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0

СПРАВКА ІII
Шифъ
р Брой

а б в
Брой насрочвания на дела – ОХ + ЧХ 3100 584
                       В т.ч. от общ характер 3110 502
Брой отлагания на дела ОХ + ЧХ 3200 245
                       В т.ч. от общ характер 3210 184
Изпратени дела за доразсл.от съдия-докладчик 3300 8
Изпр.за доразсл.в открито заседание 3320 5
От влезли в сила решени,брой  дела, изпратени за 
доразследване 3350 0
Комулации 3600 4
СПРАВКА ІV

Шифъ
р Брой

а б в
От несвършените дела /кол.14/ с изтекъл срок от първото
образуване на делото  
А/ до  3 месеца 4100 26
Б/ от три до шест месеца 4200 3
В/ от 6 месеца  до 1 година 4300 1
Г/ над една година 4400 2 Съставил: Съд. администратор:
От решените дела /кол. 7/ с ненаписани мотиви към 
присъдата  с изтекъл  15-дневен срок 4500 6 НИКОЛИНКА АЛЕКСАНДРОВА

ГИНКА МИТОВА Административен  ръководител:
СПРАВКА V ИВАНКА РАНГЕЛОВА

Шифъ
р Брой ВЕЛИКА ЦВЕТКОВА

а б в
Издадени свидетелства за съдимост 3000 6931
Издадени справки за съдимост 3100 4965

СПРАВКА VI
СВЪРШЕНИ ДЕЛА Брой Телефон: 
Гл.ХІV НПК  Бързи производства 60
Гл.XXV НПК Незабавни производства 0 30.01.2015
Гл.XXVI НПК Свършени производства по искане на 
обвиняемия 0
Гл.XXVII НПК Съкратени производства 53
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Свършени дела

Дата:

096 395153; 096 395157

Утвърдени от ВСС с Протокол № 3/21.01.09г.

 



Доклад за дейността на Районен съд Монтана през 2014 г. 141/148 

Приложение № 8 - СПРАВКА за върнати  от горна  инстанция  обжалвани Наказателни дела – отменени и  изменени 

СЪДИЯ : КРАСИМИР СЕМОВ 
№по ред   ВИД И № НА ДЕЛО   ОБЖАЛВАНИ ПРЕД  РЕЗУЛТАТ    ПРИЧИНИ  

1 НДОХ 30 020/2014 МОС отменено  
2в 

Отменена присъда и върнато делото на РП Монтана за отстраняване на 
процесуални нарушения. 

2 НЧХД 50 251/2013 МОС изменено 
3а 

Изменено в наказателната част чрез частично оправдаване на подсъдимия за 
престъпление по чл.131, ал.1 от НК. 

3 АНД 40320/2013 АС МОНТАНА отменено 
2г 

Отменено /обезсилено/ считайки, че жалбата против НП е просрочена. 

4 АНД 40461/2013 АС МОНТАНА отменено 
2г 

НП следва да бъде потвърдено, тъй като няма нарушения на ЗАДС. 

5 АНД 40419/2013 АС МОНТАНА Отменено 
2г 

Не са допуснати съществени процесуални нарушения и правилно е бил приложен 
ЗДвП от нак.орган. 

6 ЧНД 50327/2014 МОС Отменено 
 2г 

ОТМЕНЯВА определение на Районен съд Монтана и ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  
искането на РП Монтана за вземане на мярка за неотклонение "задържане под 
стража"  

7 АНД 40181/2014 АС МОНТАНА отменено  
2г 

Неправилно приложение на чл.28 от ЗАНН. 

8 АНД 40209/2014 АС МОНТАНА Отменено 
2г 

Отменено решение и потвърден електронен фиш. 

9 АНД 40162/2014г. АС МОНТАНА Изменено 
3а 

Изменено в едната част чрез отмяна на въззивното решение. Причина: Налице е 
маловажен случай. 

10 АНД 40262/2014 АС МОНТАНА Отменено 
2г 

Отменено от АС Монтана поради неправилно приложение на чл.28 ЗАНН. 

11 АНД 40278/2014Г. АС МОНТАНА Отменено 
2г 

Неправилно приложение на чл.415в КТ. 
 

12 50021/14 МОС изменено 
3а 

Изменено в наказателната част чрез потвърждаване на определението в една част 
и отмяна на същото определение в др. част. 

 
 

ИЗГОТВИЛA  СПРАВКАТА :  
    1. ЕЛЕНКА СИМЕОНОВА .......................................... 
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СЪДИЯ : ПЕТЯ ТОПАЛОВА 
№по ред ВИД И № НА ДЕЛО  ОБЖАЛВАНИ ПРЕД  РЕЗУЛТАТ    ПРИЧИНИ  

1. АНД 40350/2013 АС –МОНТАНА  Отменено 2 г Нарушение на материалния закон 
 

2. АНД 40 392/2013 АС –Монтана  Отменено 2 г Неправилно приложение на чл. 28 от ЗАНН 
3. ЧНД 50291/2013 ОС -Монтана Отменено 2 г Отменено  определение и постановено ново 

4. АНД 40 365/2013 АС - МОНТАНА Отменено 2 Б Върнато за ново разглеждане от друг състав 

5. АНД 40442/2013 АС – МОНТАНА  ОТМЕНЕНО 2 Г Нарушение на материалния закон 
 

6. НДЧХ 50285/2013 ОС - МОНТАНА Отменено 2 б Делото е върнато за ново разглеждане  на МРС  от друг състав  поради допуснати  
съществени процесуални нарушения  

 
ИЗГОТВИЛA СПРАВКАТА : 

ВЕЛИКА ЦВЕТКОВА    .......................................... 
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СЪДИЯ : ДИМИТРИНА НИКОЛОВА 
№по 
ред 

 ВИД И № НА ДЕЛО  ОБЖАЛВАНИ ПРЕД   РЕЗУЛТАТ    ПРИЧИНИ  

1. АНД 40 387/2013  АС –Монтана  Отменено 2 г Нарушен е материалния закон 
2. АНД 40321/2013 АС –Монтана  Отменено Нарушен е материалния закон 
3. ЧНД 50068/2014 ОС-МОНТАНА Отменено 2 г Отменена мярка от „задържане под стража”  в „парична гаранция” тъй 

като  обв. Няма да се укрият и извършат нови  престъпления  
4. НДОХ 30 146/2013г ОС-Монтана  Изменено 3а Потвърдена присъда  в наказателната част ,а в граж.. Изменена , като е 

увеличен размера на  обезщетението за причинените  неимуществени 
вреди . 

5. АНД 40 438/2013 АС – МОНТАНА  Отменено 2 г На лице е маловажно нарушение по смисъла на чл.28 от ЗАНН 
6. АНД 40307/13 АС- МОНТАНА Отменено 2г НП е  ПОТВЪРДЕНО- нарушението е доказано . Нарушен е 

материалния закон 
7. АНД 40499/2013 АС- МОНТАНА  Отменено 2 г Прекратява производството  тъй като жалбата е просрочена . 

8. АНД 40401/2013 АС-Монтана- изпратено на 
АС -Враца 

Отменено 2 г Нарушен е материалния закон. 

9 АНД 40443/2013 АС-Монтана Отменено 2 г Нарушен е материалния закон. 

10 АНД 40 080/2014 АС-Монтана  Отменено 2 г Нарушен е материалния закон. 

11 АНД 40 031/2014 АС- МОНТАНА  Изменено 3а Отменява в частта  за 2 наложени наказания за 2 от наказанията  
потвърждава решението. 

12 НДОХ 30090/2014 ОС – МОНТАНА  Изменено 3а  Изменя присъдата  само по отношение  на размера  на наложеното 
наказание , като го намалява .В останалата част  потвърждава присъдата 
. 

13 
 

АНД 40208/2014 АС –Монтана  Отменено 2г Нарушение на материалния закон 

14 АНД 40 188/2014 АС – МОНТАНА  Отменено 2 г Нарушение на материалния закон 

15 АНД 40202/2014 АС – МОНТАНА  Изменено 3а Намалява размера на наложеното наказание  

 
ИЗГОТВИЛA  СПРАВКАТА : 

ВЕЛИКА ЦВЕТКОВА    .......................................... 
 

 

 



Доклад за дейността на Районен съд Монтана през 2014 г. 144/148 

СЪДИЯ : НАТАША  НИКОЛОВА 
№по ред  ВИД И № НА ДЕЛО  ОБЖАЛВАНИ ПРЕД   РЕЗУЛТАТ    ПРИЧИНИ  
1. АНД №  40383/2013 г.  Решение на Административен съд Монтана Отменено индекс 2 г Нарушен материалния закон. 
2 АНД №  40369/2013 г.  Решение на Административен съд  Монтана Изменено индекс 3 а Нарушен материалния закон. 
3. АНД №  40290/2013 г.  Решение на Административен съд Монтана  Отменено индекс 2 г Нарушен материалния закон. 
4 АНД №  40374/2013 г.  Решение на Административен съд Монтана  Изменено индекс 3 г Нарушен материалния закон. 
5. НОХД № 30173/2013 г.  Решение на Окръжен съд Монтана Отменено индекс 2 в Нарушен материалния  закон.  
6. АНД №  40319/2013 г.  Решение на Административен съд Монтана  Отменено  индекс 2 г Неправилно приложение на материалния 

закон. 
7 АНД №  40432/2013 г. ш  Решение на Административен съд Монтана Изменено индекс 3 а Приложен чл. 415в,ал.1 КТ . 
8. АНД  №  40480/2013 г.  Решение на Административен съд Монтана  Отменено индекс 2 г Нарушен материалния закон 
9. АНД №  40447/2013 г.  Решение на Административен съд Монтана Отменено индекс 2 г Неправилно приложение на материалния 

закон. 
10 АНД №  40044/2014 г.  Решение на Административен съд Монтана Отменено  индекс 2г Неправилно приложение на материалния 

закон. 
11. НОХД № 30109/2014 г.   Определение   на  В К С  Отменено  индекс 2 г Неправилно приложение на материалния 

закон. 
12. АНД  №  40019/2014 г  Решение на Административен съд  Монтана Изменено  индекс  3а Неправилно приложение на материалния 

закон. 
 
ИЗГОТВИЛA  СПРАВКАТА : 

                                  .ИВАНКА РАНГЕЛОВА                 ......................................... 
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СЪДИЯ : ЗОЯ ХРИСТОВА 
№по 
ред 

 ВИД И № НА ДЕЛО  ОБЖАЛВАНИ ПРЕД   РЕЗУЛТАТ    ПРИЧИНИ  

1. НОХД №  30 229/2013 г.  Присъда на Окръжен съд Монтана  Отменено и върнато за 
ново разглеждане индекс 
2 б  

Нарушен процесуалния закон 

2. АНД   №   40293/2013 г. Решение на Административен съд Монтана  Отменено - индекс 2 г неправилно приложение на  материалния закон 
3. АНД  №  40745/2013 г.  Решение на Административен съд Монтана  Отменено   -индекс 2 г Неправилно приложение на материалния закон 
4. АНД  №  40337/2013 г Решение на административен съд Монтана Отменено –индекс 2 г Неправилно приложение на материалния закон. 
5. АНД  №  40439/2013 г.   Решение на Административен съд Монтана Отменено – индекс 2 г Неправилно приложение на материалния закон- касационния 

съд намира че са на лице основанието за прилагане на чл. 28 
от ЗАНН 

6 АНД  №  40446/2013 г. Решение на Административен съд Монтана  Отменено - индекс 2 г Неправилно приложение на материалния закон 
7 АНД  №  40263/2013 г. Решение на Административен съд Монтана  Отменено  - индекс 2 г Неправилно приложение на материалния закон 
8 АНД  №  40255/2013 г. Решение на Административен съд Монтана  Отменено   индекс 2 г  Неправилно приложение на материалния закон 
9 ЧНД  №  50213/2013 г Определение на Окръжен съд Монтана  Изменено индекс 3 а Неправилно приложение на материалния закон 
10. НОХД № 30271/2013 г. Решение на Окръжен съд Монтана Изменено- индекс 3 а Неправилно приложение на материалния закон- изменено в 

наказателната част.  
11 НОХД № 30016/2013 г Решение на Окръжен съд Монтана  Изменено индекс 3а Неправилно приложение на материалния закон- намалени 

наказанията на подсъдимите  от 1 год. 2 месеца и 1 година 
лишаване от свобода на ПО 6 месеца лишаване от свобода  

12 АНД  №  40032/2014 г. Решение на Административен съд Монтана  отменено  индекс 2 г Нарушени процесуалните правила 
13 АНД  №  40458/2013 г. Решение на Административен съд Монтана  Отменено  индекс 2 г Нарушен материалния закон 
14 НОХД  №   30418/2012 г Присъда  на Окръжен съд Монтана Отменено индекс 2 г Нарушен материалния закон 
15. НЧХД  №   50367/2013 г Решение Окръжен съд Монтана  Изменено  индекс 3 б Изменено в размера на гражданско осъдителната част 
16 АНД  №  40050/2014 г. Решение  на Административен съд Монтана Отменено индекс 2 г Неправилно приложение на материалния закон 
17 АНД № 40508/2013 г. Решение на Административен съд Враца  Отменено  индекс 2 г Нарушение на процесуалните правила 
18 НОХД № 30065/2014 г. Решение на Окръжен съд Монтана  Изменено  индекс  3а Присъдата е изменена от лишаване от свобода в пробация. 
19 АНД  № 40125/2014 г. Решение на Окръжен съд Монтана  Отменено  индекс 2 г Нарушен материален закон- приложено маловажност на 

случая 
20 АНД № 40010/2014 г. Решение на Административен съд Монтана  Отменено индекс 2 г Нарушение на материалния закон 
21 НОХД № 30104/2013 г. Решение на Окръжен съд Монтана Изменено индекс 3 а Неправилно приложение на материалния закон  
22 АНД №  40183/2014 г Решение на Административен съд Монтана Отменено индекс 2 г Неправилно приложение на материалния закон.  
 
 
ИЗГОТВИЛA  СПРАВКАТА :  
  ИВАНКА РАНГЕЛОВА : ......................................... 
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Приложение № 9 
ПОЛУЧАТЕЛ:  Министерство на правосъдието КОД ПЕРИОД
РАЙОНЕН СЪД: 
гр. МОНТАНА 163 2

ДСИ - ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА
Районен съд Код 1303
Окръжен съд Код 1300

2

Постъп
или

Уважен
и

Изготв
ени

Връчен
и

Движи
ми

Недви
жими

ОБЩО /шифър.1000 = 1100 + 1200 + 
1300 + 1400 + 1500/

1000 1909 476 2385 182 282 18 1903 19 48 11 2 164 11 1 11612 11128

І. В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА /ш. 1100 
= 1110+1120/

1100 113 116 229 18 2 0 209 1 4 0 0 29 3 1 1354 1297

в т.ч. а/ публични държавни 
вземания

1110 7 36 43 3 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 175 145

б/частни държавни вземания 1120 106 80 186 15 2 0 169 1 4 0 0 29 3 1 1179 1152
ІІ. В ПОЛЗА НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 
И ТЪРГОВЦИ / ш.1200 = 
шифър.1210+1220+1230/

1200 996 215 1211 59 108 9 1035 13 28 0 0 106 4 0 6022 5780

в т.ч. а/ в полза на банки 1210 519 99 618 38 9 5 566 8 25 0 0 82 3 0 3 165 3 028
б/ в полза на търговци 1220 9 1 10 1 2 0 7 0 0 0 0 0 0 0 18 16
в/ в полза на други ЮЛ 1230 468 115 583 20 97 4 462 5 3 0 0 24 1 0 2 839 2 736
ІІІ. В ПОЛЗА НА ГРАЖДАНИ /ш.1300 = 
ш.1310+1320+1330/

1300 640 138 778 105 71 9 593 5 16 11 2 26 4 0 3945 3769

в т.ч. а/ за издръжки 1310 285 35 320 44 4 4 268 1 1 0 0 3 1 0 1904 1834
б/ по трудови спорове 1320 77 9 86 7 29 0 50 0 0 0 0 0 0 0 300 277
в/ предаване на дете 1330 10 0 10 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 15 11
г/ други 1340 268 94 362 52 34 5 271 4 15 11 2 23 3 0 1 726 1 647
ІV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ЧУЖДЕСТРАННИ РЕШЕНИЯ

1400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИ МЕРКИ

1500 160 7 167 0 101 0 66 0 0 0 0 3 0 0 291 282

Брой жалби Призовки и 
Свърш
ени 
чрез 

реализ
иране 
на 

вземан
ето

По 
други 
причин

и

продажби на 
вещи

Въвод
и

Предав
ане на 
движи
ми 

вещи

Други

Прекратени
Изпрат
ени на 
друг 

съдебе
н 

изпълн
ител

Остана
ли 

несвър
шени в 
края на 
отчетн
ия 

период

Характер на изпълнението

Година 2014

ВсичкоВИДОВЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА
Шифър 
на реда

Несвър
шени 
дела в 
началот
о на 

отчетен
ия 

период

Постъп
или

Монтана  
Монтана

Период

1 - от (01.01-30.06)
2 - от (01.01-31.12)

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ФОРМА СП-И 
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Брой съдии по щат 2

ДСИ - Суми по изпълнителни дела
Районен съд Код 1303
Окръжен съд Код 1300

2

ОБЩО /шифър.1000 = 1100 + 1200 + 
1300 + 1400 + 1500/

1000 14 429 963 1 724 726 16 154 689 514 125 43 653 8 446 22 728 27 811 411 487 38 992 786 008 14 957 194

І. В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА /ш. 1100 = 
1110+1120/

1100 1 062 248 238 745 1 300 993 27 379 2 335 440 750 1 502 22 352 3 627 123 408 1 155 233

в т.ч. а/ публични държавни вземания 1110 7 293 33 097 40 390 1 584 88 30 50 73 1 343 1 183 787 38 260

б/частни държавни вземания 1120 1 054 955 205 648 1 260 603 25 795 2 247 410 700 1 429 21 009 2 444 122 621 1 116 973
ІІ. В ПОЛЗА НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И 
ТЪРГОВЦИ / ш.1200 = 
шифър.1210+1220+1230/

1200 11 427 841 1 138 801 12 566 642 283 608 22 274 2 616 10 900 15 223 232 595 11 374 341 452 11 992 595

в т.ч. а/ в полза на банки 1210 8 045 141 817 688 8 862 829 202 917 12 745 986 6 415 12 020 170 751 1 525 154 392 8 537 686
б/ в полза на търговци 1220 41 236 9 561 50 797 13 531 1 268 62 1 209 1 431 9 561 0 21 462 19 774
в/ в полза на други ЮЛ 1230 3 341 464 311 552 3 653 016 67 160 8 261 1 568 3 276 1 772 52 283 9 849 165 598 3 435 135
ІІІ. В ПОЛЗА НА ГРАЖДАНИ /ш.1300 = 
ш.1310+1320+1330+1340/

1300 1 939 874 347 180 2 287 054 203 138 19 044 5 390 11 078 11 086 156 540 23 991 321 148 1 809 366

в т.ч. а/ за издръжки 1310 34 799 7 584 42 383 7 831 3 376 365 450 0 3 640 0 1 063 37 680
б/ по трудови спорове 1320 249 926 25 069 274 995 44 332 2 648 406 1 500 879 38 899 1 621 43 693 192 403
в/ предаване на дете 1330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
г/ други 1340 1 655 149 314 527 1 969 676 150 975 13 020 4 619 9 128 10 207 114 001 22 370 276 392 1 579 283
ІV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ 
РЕШЕНИЯ

1400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИ МЕРКИ

1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 12
Дата:  15.01.2015 Г.
Град:  МОНТАНА 01.12.06г.Председател:  КРАСИМИР СЕМОВ

Адм. секретар:  ГАЛИНА-МАРИЯ ИВАНОВАСъставил:  МАРИЯ П. КАМЕНОВА и БОЯНА П. ПЕШОВА
Тел.:  096/395 165

Суми по 
изпълнит

елни 
листове

От общо 
събраната 
сума /кол. 4/ 
размер на 
сумата 
платена 

доброволно

Събрана сума

БРОЙ СЪДИИ ПО ЩАТ ОТРАБОТЕНИ ЧОВЕКОМЕСЕЦИ

Несъбрани суми
по опрощаване, 
прекр. по подс. 

перемция, 
изпратени на 

друг СИ, 
давност, 

обезсилване и 
др.

Останала 
несъбрана 
сума по 

изпълнителни 
листове в края 
на отчетния 
период

От 
образуване
то им до 

началото на 
отчетния 
период

От 
образуван
и през 

отчетния 
период

Всичко / 
кол. 1 + кол. 
2/ /кол. 3 = 
кол. 9 + 11 + 

12/

О Б Щ О 
/кол.5+ 

6+7+8+9/
Такси

Допълни
телни 

разноски

Приети 
други 

разноски
Лихви

Година 2014

ВИДОВЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА

Шиф
ър 
на 

реда

Дължими суми по изп. дела

Монтана  
Монтана

Период

1 - от (01.01-30.06)
2 - от (01.01-31.12)

 



Приложение № 10 

Районен съд 1303
Окръжен съд 1300

2

ВИД
ОБЩ 
БРОЙ

ТАКСИ
УДОСТОВЕРЕН 

МАТЕРИАЛЕН ИНТЕРЕС
ОТКАЗИ

ОБЖАЛВА
НИ 

ОТКАЗИ

ПОТВЪРД
ЕНИ 

ОТКАЗИ

ПРОДАЖБИ 2794 46895 33197310 16 2 1

ДАРЕНИЯ 394 2

ЗАМЕНИ 177 2119 618086 1 1 1

НАЕМИ 166 19 1

АРЕНДИ 1881 13 6 4

ЗАКОННИ ИПОТЕКИ 88 51732 51266068 1

ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ 191 1 1

ЗАЛИЧАВАНЕ НА ИПОТЕКИ 187 7

ВЪЗБРАНИ ЗА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА БЪДЕЩ 
ИСК

7

в т.ч. възбрани по чл. 12, ал.3 от Закона за 
мерките срещу изпиране на пари
в т.ч. възбрани по чл. 22, ал.2 от Закона за 
отнемане в полза на държавата на имущество, 
придобито от престъпна дейност

ВЪЗБРАНИ НА ДСИ 50 3

ВЪЗБРАНИ НА ЧСИ 245 4 1 1

ВЪЗБРАНИ ОТ АДВ/ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ 17 1

ОБЩИ ВЪЗБРАНИ 1 1

ПОСТАНОВЛЕНИЯ НА ДСИ 7

ПОСТАНОВЛЕНИЯ НА ЧСИ 8 2

ПОСТАНОВЛЕНИЯ НА АДВ/ПУБЛИЧЕН 
ИЗПЪЛНИТЕЛ

5 3

ИСКОВИ МОЛБИ 78 15 1 1

ДЕЛБИ 199 3

ОБЯВЕНИ ЗАВЕЩАНИЯ 10 3

ОТКАЗИ ОТ ВЕЩНИ ПРАВА 25

КОНСТАТИВНИ НОТАРИАЛНИ АКТОВЕ 200 3 1 1

ВЛЕЗЛИ В СИЛА РЕШЕНИЯ НА ПОЗЕМЛЕНИ 
КОМИСИИ

25 3 2

ОБСТОЯТЕЛСТВЕНИ ПРОВЕРКИ 300

АДС 20 2

АОС 1004 8
ВЛЕЗЛИ В СИЛА СЪДЕБНИ ПРИСЪДИ, С КОИТО СЕ 
КОНФИСКУВА НЕДВИЖИМ ИМОТ

АПОРТ НА НЕДВ.ИМОТ В ТД ИЛИ 
КООПЕРАЦИЯ

3 1

ДОГОВОРИ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА 
ПРЕДПРИЯТИЕ

1

ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ 4

СУПЕРФИЦИЯ 7 2

СЕРВИТУТ 36 5

ДРУГИ ВПИСВАНИЯ 533 77032 51690957 17 3 2

ОБЩО 8 663 177 778 136 772 421 136 19 11

съдии 2 служители 3
БРОЙ ТАКСИ

ПИСМЕНИ СПРАВКИ/УДОСТОВЕРЕНИЯ 2558 37875

УСТНИ СПРАВКИ 1064 2656

СПРАВКИ ПО МОЛБА НА ДЪРЖАВЕН ОРГАН 210

ПРЕПИСИ 2024 3578

ОТБЕЛЯЗВАНИЯ
ЗАЛИЧАВАНИЯ 97

НОТАРИАЛНИ ЗАВЕРКИ НА ДОГОВОРИ, 
ПЪЛНОМОЩНИ И ДР.
ИЗПОВЯДАНИ СДЕЛКИ

Код районен съд
Код окръжен съд

Година 2014

ЗА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯ, ИЗВЪРШВАЩИ НОТАРИАЛНИ ДЕЙСТВИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 80, АЛ.1, Т.3 ОТ ЗСВ ЗА ОБРАЗУВАНЕ, ДВИЖЕНИЕ И
ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРЕПИСКИТЕ И ДЕЛАТА НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯ КЪМ РАЙОНЕН СЪД

1 - от (01.01 - 30.06)
2 - от (01.01 - 31.12)

Монтана  
Монтана

Период
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