
ОТЧЕТЕН ДОКЛАД

за дейността на Районен съд - Берковица
през 2014 година

Настоящият отчетен доклад е изготвен на основание чл.80, ал.1, т.2,
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00-009/19.01.2010г. на Комисията по правни въпроси на ВСС при
съобразяване на Решение по Протокол № 44 от 13.12.2010 г. на ВСС и има
за цел да отрази дейността на Районен съд-Берковица, осъществявана в
областта на правораздаването.
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УВОДНА ЧАСТ

През 2014 год. правораздавателната дейност на Районен съд гр.
Берковица беше подчинена на спазване на законите и принципите на
правото, с цел гарантиране на бързо, ефективно и справедливо
съдопроизводство. Дейността на магистратите и на служителите беше
насочена към максимална защита на правата на гражданите и обществото,
осигуряване на равен достъп до правосъдие, както и повишаване на
общественото доверие в съдебната институция.
Ръководени от посочените принципи и лична отговорност, отчитаме
следните резултати за 2014 година :

I. КАДРОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА СЪДА. УПРАВЛЕНИЕ
НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ. ОРГАНИЗАЦИЯ И

УПРАВЛЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ.
ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ.

1. МАГИСТРАТИ.

Районен съд Берковица разполага с общо 21 щатни бройки, от които
– 4 щата за съдии, 1 щат за ДСИ, 1 щат за съдия по вписванията и 15 за
съдебни служители.

Утвърдената щатна численост на Районен съд – гр. Берковица към
м.януари 2014год. е 5 съдии, от които един административен ръководител-
председател на съда. Съдът разполага с един щат за държавен съдебен
изпълнител, както и с един щат за съдия по вписвания.

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

През отчетната 2014 година бе направена промяна в щатното
разписание. С решение на ВСС, взето по протокол №3 от 23.01.2014г. е
намалена щатната численост на Районен съд град Берковица с 1 (една)
щатна бройка за длъжността „съдия“, считано от 03.02.2014год. поради
проведената процедура по чл.194 от ЗСВ и преназначаването на съдия
Петя Стоянова в Районен съд гр.Ботевград. Така, считано от 03.02.2014г.,
Районен съд Берковица има 4 (четири) щатни бройки за магистрати,
разпределени по длъжности, както следва: Председател и 3 съдии.

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

През годината съдът осъществява своята дейност в непълен съдийски
състав.

 Считано от 16.06.2014год. със Заповед №К-50 от 13.06.2014год. на
Председателя на Окръжен съд –Монтана съдия Десислава Цветкова беше
командирована в Районен съд-Монтана.

Съдия Калин Тодоров също беше командирован в Районен съд-
Монтана със Заповед №К-68 от 18.09.2014год. на и.ф.Председател на
Окръжен съд-Монтана, считано от 01.10.2014 год., като командировката на
двамата съдии продължава и към настоящия момент.

Командироването на двамата магистрати през 2014 г. наложи да
бъдат предприети промени в правораздавателната структура на съда.

До командироването на двамата съдии в Районен съд-Монтана,
работата беше разпределена в две колегии – наказателна и гражданска.
Предвид заетия щат за магистрати, работата в съда беше адаптирана с
оглед броя на реално работещите съдии, като бяха обособени два съдебни
състава разглеждащи наказателни дела и два съдебни състава,
разглеждащи граждански дела. Наказателни съдии бяха Георгиева и
Цветкова, а гражданските дела се разглеждаха от съдиите Тодоров и
Филипова. Командироването на съдия Цветкова и съдия Тодоров доведе до
необходимостта от промени по отношение разпределението на
наказателните дела.

Първоначално, след командироването на съдия Десислава Цветкова
и след взето решение на проведено общо събрание на съдиите, на съдия
Елеонора Филипова и съдия Калин Тодоров беше възложено да разглеждат
по 35% от определени видове наказателни дела, на председателя на съда –
съдия Юлита Георгиева беше увеличен процента натовареност на
разглежданите от нея всички видове наказателни дела до максималния и
същата беше включена в графика за седмични дежурства.

След командироването на съдия Калин Тодоров, считано от
01.10.2014 год., разглеждането на всички граждански дела бе възложено на
съдия Елеонора Филипова, както и 35% от определени видове наказателни
дела. На съдия Юлита Георгиева бяха възложени за разглеждане всички
останали наказателни дела.

 Отработените човекомесеци общо за всички съдии са 39, което при
наложените правила за определяне на действителна натовареност се
равнява на около 3 (три) работещи през целия период магистрати.

През 2014г. бе проведено периодично атестиране на съдия Калин
Трифонов Тодоров, на който с решение по протокол №40 от заседанието
на ВСС, проведено на 18.09. 2014г. бе определена комплексна оценка от
атестирането „много добра”.
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Проведено беше периодично атестиране и на съдия Юлита
Георгиева, на която с Решение на ВСС по Протокол №33 от 17.07.2014год.
бе определена комплексна оценка от атестирането „много добра”.

През 2014год. по предложение на административният ръководител с
Решение на ВСС е открита процедура за периодично атестиране на съдия
Десислава Цветкова, която към края на отчетния период не е
финализирана.

През отчетната 2014год. е образувано дисциплинарно производство
срещу съдия Калин Тодоров по ДД №24 /2014год. по описа на ВСС по
предложение на Председателя на Окръжен съд Монтана и с Решение на
ВСС по Протокол №23 от 05.06.2014год. за налагане на дисциплинарно
наказание за извършено нарушение по смисъла на чл.307 ал.4 т.3 от ЗСВ,
което не е приключило към края на отчетния период. Решението на ВСС е
обжалвано от и.ф. Председател на Окръжен съд Монтана, поради което в
края на 2014год. е налице висящо производство пред ВАС.

Съдът разполага с един щат за Държавен съдебен изпълнител, която
длъжност е заета от Мариела Маркова.

Съдът разполага с 1 щат за съдия по вписванията, като длъжността е
заета от Юлия Петрова.

В тази част на щатното разписание през 2014г. не са извършвани
промени.

Към 31.12.2014 г.:
 съдия Георгиева е с 15 години и 2 месеца юридически стаж, от

които 10 години и 10 месеца като съдия,
 съдия Цветкова е с 16 години и 7 месеца юридически стаж, от

които 13 години и 5 месеца като съдия,
 съдия Тодоров е с 13 години и 8 месеца юридически стаж, от

които като съдия 10 години,
 съдия Филипова е с 17 години и 6 месеца юридически стаж, от

които 12 години и 11 месеца като съдия, съдия.
 Съдията по вписванията Юлия Петрова е с 15 години и 2

месеца юридически стаж, от които като съдия по вписванията
10 години и 7 месеца,

 държавния съдебен изпълнител при Районен съд – Берковица
Мариела Маркова има 17 години и 5 месеца юридически стаж,
от които като съдебен изпълнител 10 години и 6 месеца.

 И през изминалата година съдиите са давали седмични дежурства по
предварително утвърден график, както и през почивните и празнични дни.
По време на дежурствата съдиите са разглеждали постъпващите молби с
искания за: разрешения за теглене на детски влог; разрешения за
извършване на разпоредителни действия от непълнолетни и малолетни
лица, молби за разрешение за вписване на приемане отказ от наследство,
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искания за назначаване на особен представител, разглеждали са дела по
УБДХ, искания по чл.161, ал.1 и ал.2, чл.222 и чл.223 от НПК и др.

В стремежа си към професионално усъвършенстване и компетентно
изпълнение на служебните задължения, съдиите в Районен съд град
Берковица и през 2014г. активно участваха в организираните от
Националния институт по правосъдие и други неправителствени
организации семинари и обучения във връзка с повишаване на
квалификацията си:

Юлита Георгиева:
Тема: период проведено във:

1. Подкуп. Търговия с влияние. 29-30.04.2014 НИП, София

2. Киберпрестъпления. Измами с банкови карти.
Престъпления, свързани със скиминг устройства 04-06.06.2014 НИП, София

Калин Тодоров:
Тема: период проведено във:

Производства по обжалване на индивидуални
административни актове по Закона за собствеността и
ползването на земеделски земи. Проблеми по
допустимостта и основателността на жалбите.

24.04.2014 -
25.04.2014

НИП, София

Десислава Цветкова
Тема: период проведено във:

1. Престъпления против финансовата, данъчната и
осигурителна системи и митническия режим.
Проблеми на досъдебното производство и съдебната
практика. Финансови и счетоводни познания при
разследването. 03-04.04.2014 НИП, София

2. Противодействие на престъпността, свързана с
незаконна търговия, посегателство и трафик на
културни ценности, част от културното наследство на
Република България. (има заявка за нощувки, но няма
сертификат). 29-30.09.2014 НИП, София

3. Отнемане на незаконно придобито имуество. 17-18.11.2014 НИП, София

4. Финансово разследване и трафик на хора. 8-9.12.2014 НИП, София

5. Пране на пари. 15-16.12.2014 НИП, София
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Юлия Петрова:
Тема: период проведено във:

Съдебно сътрудничество по граждански дела в
Европейския съюз. Европейски изпълнителни
основания.

26-28.03.2014
НИП, София

Мариела Маркова:
Тема: период проведено във:

Съдебно сътрудничество по граждански дела в
Европейския съюз. Европейски изпълнителни
основания.

26-28.03.2014
НИП, София

Елеонора Филипова:
Тема: период проведено във:

1. Конференция "Деца в конфликт със закона"
10-11.06.2014 Уницеф,

София

2. Обучение по проект "Правосъдие - приятел на
детето" 5-7.10.2014

МСС -
България, В.
Търново

3. Обучение "Заповедно производство" 24.10.2014 ОС - Монтана

През 2014год. продължи участието на Районен съд-Берковица по
проект „Правосъдие – приятел на детето”, финансиран от Конфедерация
Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското
общество. През 2013год. за участие в проекта кандидатстваха 34 съдилища
от общо 103 с 65 попълнени въпросници. От тях бяха одобрени да участват
3 съдилища. В резултат на доброто представяне, от Районен съд Берковица
бе поканен да участва един съдия в планираните обучения по проекта -
съдия Филипова. През отчетната 2014год. РС-Берковица отново бе поканен
да вземе участие в обучение, което се проведе в Арбанаси и в него взе
участие съдия Е.Филипова.

През 2014год. по покана на Кмета на община Берковица съдът
продължи своето участие в проект „Обединение на поколенията за
законност в Европа“, финансиран по ПРОГРАМА „ЕВРОПА НА
ГРАЖДАНИТЕ„ към ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ. През 2014год. се
проведоха две конференции в гр. Лауро, Италия и домакин община
Куиндичи, Италия и в Албания с домакин община Камза, в които взеха
участие съдия Юлита Георгиева и съдия Елеонора Филипова. Проекта е
съвместен между пет общини – партньори: Кундичи (Италия), Берковица
(България), Камза (Албания), Кучова (Албания) и Дорохой (Румъния). На
конференцията бяха обсъждани теми, свързани със законността в четирите
държави – партньори – значение, допустимост и аспекти на законността на
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държавно и общинско ниво, както и прозрачността на административните
процедури и политики на местно ниво.

2. СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ.

Районен съд – Берковица е кадрово обезпечен със съответните
служители. В началото на 2014год. съдът бе с утвърден щатен състав от 16
съдебни служители – съдебен администратор, счетоводител, системен
администратор, съдебни деловодители, съдебни секретари, съдебен
деловодител „БС” и съдебен архивар, съдебен секретар и съдебен
деловодител в Съдебно – изпълнителна служба (СИС), призовкари и
чистач.

Щатът на съдебните служители през отчетния период не беше изцяло
зает, поради освобождаването на заемащия длъжността „съдебен
администратор” на съда през месец март 2014 г., поради въведените нови
изисквания за заемане на длъжността, съгласно приетия от ВСС ПАС, в
сила от 28.01.2014год.

По искане на адм. ръководител, ВСС даде съгласие за провеждане на
конкурс за назначаване на «Съдебен администратор» в Районен съд-гр.
Берковица, който конкурс приключи в края на отчетния период и считано
от 30.12.2014год. на длъжността е назначен Петко Петков.

През отчетната 2014 година настъпиха персонални промени и поради
прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл.325 ал.1 т.1
от КТ със съдебния секретар Кирилка Ангелова и преназначаването й на
същата длъжност в СГС, считано от 14.04.2014год. В резултат на това и
въпреки направеното искане до ВСС за разрешение да бъде проведен
конкурс и назначен служител на освободената длъжност, ВСС с Решение
по Протокол №35 от 24.07.2014 год. не даде съгласие и намали щатната
численост на съда с 1 щатна бройка. Това се случи въпреки положените
максимални усилия от страна на ръководството за запазване щатната
численост на съда непроменена.Наблюдаваната в последната година
тенденция в практиката на ВСС е да дава разрешения за назначаване на
служители на освободени места само след строга преценка на
натовареността/отнесена към щата на съдиите/, съотношението
магистрати-служители и необходимостта от съответната длъжност.Поради
това при отчетена ниска натовареност, под средната за страната,
тенденцията е към намаляване щатната численост на съдилищата.

Към края на отчетния период са заети всички 21 щатни бройки за
съдии, държавен съдебен изпълнител, съдия по вписванията и съдебни
служители.

През годината работата на служителите в канцелариите на съда беше
организирана в съответствие с Правилника за администрация в районните,
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окръжните, административните, военните и апелативните съдилища и
впоследствие съгласно новоприетия ПАС, в сила от 28.01.2014год..
Работата на деловодителите, като част от специализираната
администрация, е организирана в три деловодства – гражданско,
наказателно и деловодство на държавен съдебен изпълнител.

Длъжностите на съдебните служители са разпределени, както
следва:

а/ Ръководни длъжности - 1 (една):
- съдебен администратор;

б/ Обща администрация – 3 (три):
- 1 (една) длъжност: системен администратор І-ва степен;
- 1 (една) длъжност: Старши специалист счетоводител;
- 1 (една) длъжност: чистач;

в/ Специализирана администрация – 12 (дванадесет), считано от
24.07.2014год.- 11 (единадесет) :

- 4 (четири) съдебни секретари, а считано от 24.07.2014год.- 3 /три/
- 1 (един) деловодител в съдебно - изпълнителна служба,
- 1 (един) съдебен секретар в съдебно-изпълнителна служба,
- 3 (три) съдебни деловодители,
- 1 (един) деловодител БС и архивар,
- 2 (двама) призовкари.

Деловодството на съда е разпределено както следва- деловодство по
наказателни дела и деловодство по граждански дела.

Служителите от съответните деловодства обслужват работата на
всеки един от съставите на съда. Деловодителите в гражданско и
наказателно деловодство извършват справки и обслужват граждани през
целия ден. Осигурена е възможност на гражданите да получават всички
необходими справки и книжа от деловодителите, без прекъсване през
целия работен ден. В съда няма отделна служба “Регистратура”, поради
което функциите на тази служба се поемаха от тримата деловодители от
гражданско и наказателно деловодство.

 Постъпилите книжа, по които се образуват дела се обработват
съгласно Раздел ІІ, Глава петнадесета от ПАРОАВАС (обн., ДВ, бр. 66 от
18.08.2009г.)-отм., а впоследствие съгласно изискванията на новия ПАС, в
сила от 28.01.2014год. Изпълняват се всички резолюции на съдия-
докладчика в срок.

Правилно се водят всички деловодни книги, съгласно изискванията
на Раздел ІІ от ПАРОАВАС (обн., ДВ, бр. 66 от 18.08.2009г.)-отм.,
впоследствие съгласно изискванията на новия ПАС, в сила от
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28.01.2014год., което беше установено и при проверката в края на отчетния
период от председателя на Районен съд град Берковица.

Работата на съдебните секретари е разпределена по съдебни състави,
като всеки съдия има самостоятелен секретар. Дните за дежурства се
поемат от секретарите и деловодителите от наказателно и гражданско
деловодство по предварително утвърден за месеца график. Протоколите се
изготвят съобразно изискванията на процесуалните закони. През отчетния
период няма непредадени в срок протоколи, което от своя страна да доведе
до забавяне изготвянето на съдебния акт от съдията докладчик.

 През отчетната година в съответствие с Правилника за
администрация в районните, окръжните, административните, военните и
апелативни съдилища, впоследствие съгласно новоприетия ПАС, в сила от
28.01.2014год. работеше и служба Бюро „Съдимост”, като деловодителят в
последната завежда и служба „Архив”.

През 2014г. призовкарите в служба по връчване на призовки и
съдебни книжа изпълняваха добросъвестно задълженията си по
съответните райони, стремейки се да връчват в срок и по
законоустановения начин съдебните книжа, но обективните затруднения в
работата им /непосочване на точни адреси, честа смяна на местожителство,
нежелание от страните и техни близки да получат съответните книжа/,
продължават да съществуват и през тази година.

Системният администратор поддържа интернет страницата на съда.
Чрез нея гражданите могат да се информират за структурата на съда, да
извършват справки за насрочените и свършените дела, за размера на
държавните такси, внасяни в съдилищата, банковите сметки на съда и
други. Могат да прочетат и съдебните актове по гражданските и
наказателните дела, които незабавно се публикуват.

Подържа се информационното табло на първия етаж в съдебната
сграда – „Информация за гражданите”. Тук гражданите могат да намерят
текущи съобщения и обявления, както и информация за подаване на
молби, заявления, държавни такси и други.

И през тази година поставената кутия в сградата на Районен съд
Берковица за „Сигнали за корупция” до Висш съдебен съвет се проверява
от комисия, назначената от Председателя на съда, за което се съставят
протоколи. За 2014 година няма регистрирани такива сигнали.

Успешното функциониране на съдебната система е немислимо без
добре подготвена съдебна администрация.

И през отчетният период не постъпи нито едно оплакване срещу
служител от Районен съд-гр.Берковица, не са образувани дисциплинарни
производства и не са налагани наказания на съдебни служители.

 Тази тенденция е изключително радваща и трябва да бъде
затвърждавана и за в бъдеще. Съдебните служители са с дългогодишен
стаж и практически опит, което дава възможност за бързо, ефективно и
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качествено изпълнение на възложената им работа. Запознати са подробно
със своите задължения, с действащите нормативни актове, касаещи
дейността им, с вътрешните актове, свързани със спецификата на работа в
съда. Те изпълняват отговорно, качествено и в срок възложените им
функции, тъй като са с богат опит и отлична координация помежду си и се
справиха отлично с възложените им задачи, независимо от малкия им
брой и липсата на съдебен администратор през част от отчетния период.

Ръководството на съда полага усилия за намирането на най-
подходящите кадрови решения и осъществяване на дейността при
условията на взаимопомощ и екипност. С оглед на това да се осигури
пълна взаимна заменяемост между служителите и адекватна реакция в случай
на отсъствие на служител, през изтеклата 2014год. със заповед на
административния ръководител на част от служителите беше възлагано да
изпълняват задължения, свързани с дейността на други служби, в резултат на
което те придобиха опит.

Ползотворно е установеното провеждане на неформални срещи и
разговори със служителите, тъй като административното ръководство
получава обратна информация за работата и предприема адекватни мерки,
както във връзка с управлението на човешките ресурси, така и с
подобряване на дейността на съда.

Поради побстоятелството, че през 2013год. всички служители
участваха в проведени общо 17 обучения, то през изтеклата 2014год.
възможностите, които даваха програмите за обучение на НИП, бяха
ограничени. Поради изчерпаната възможност от страна на
служителите за участие в обучения, в които вече са взели участие,
проявената активност в тази насока беше намалена.

 3. УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ. ОРГАНИЗАЦИЯ
И УПРАВЛЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ.
За успешната работа на всеки един колектив от изключително важно значение е
установяването и поддържането на спокойна среда, основана на взаимно
уважение. Беше предоставена на всеки един от колектива възможност да отправя
предложения за подобряването на работата на администрацията, за повишаване
на собствената им квалификация и за формиране на чувство за принадлежност
към съдебната система. В тази връзка през отчетния период бяха провеждани
събрания на служителите, в присъствието на председателя на съда, на които се
обсъждаха въпроси свързани с организацията на работа, спазване на трудовата
дисциплина и с цел предприемане мерки за подобряване организацията на работа.
Мерките за реализиране на добро административно управление включват
управлението на човешките ресурси - запазване на практиката за непрекъснатост на
обслужването чрез плаващо ползване на времето за почивка, продължаване на
работата за пълна взаимозаменяемост, стимулиране на взаимопомощ и екипна
работа при натоварени ситуации, насърчаване на нравствеността в колегиалните
отношения, контрол за спазване на правилата на Етичния кодекс на съдебните
служители, измерване на удовлетвореността на съдебните служители. Регулярните
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периодичните срещи със съдебните служители, на които се поставят за
обсъждане и анализ текущи проблеми в работата, причините за възникването им
и начините за решаването им, продължиха и през 2014 година.

На общи събрания на съдиите бяха обсъждани въпроси, свързани с
натовареността на съдиите с цел постигане на равномерна натовареност на
всички и с оглед промяна на натовареността при промяна на
обстоятелствата, свързани с командироването на магистрати в РС-
Монтана, въпроси относно организацията при провеждане на Деня на
отворени врати в РС-Берковица и други текущи въпроси.

В рамките на трудовата медицина през последните години се договаряха
профилактични прегледи на работещите в съда в един сравнително пълен
обем, като форма на социална закрила. Тази практика, която намирам за
положителна, продължи и през 2014 година. В края на отчетната 2014год. за
разлика от няколко предходни години благодарение на създадената добра
организация и бърза реакция от страна на ръководството, всички съдии и
служители получиха средства за закупуване на очила.

През 2014 година председателят на съда продължи работата си за
справедливо разпределение на задачите между съдебните служители,
свързани с участието в съдебни заседания, документооборота и
деловодната дейност, съобразно длъжностните им характеристики и
Правилника за администрацията в съдилищата.

Постоянният контрол по движението на документите от страна на
административния ръководител, осъществяван лично или чрез специално
назначени за целта комисии, също е гаранция за подобряването на
административните процедури и работата с документите. В тази насока през
2014 година продължи ежемесечния контрол относно пълното и точно
отразяване на подлежащите на вписване данни в деловодните книги и
съответствието на същите в деловодната програма, което от своя страна
допринася за отстраняване на грешки и спомага да не се допускат такива и в
бъдеще. Въз основа на Заповеди на Председателя се изготвят ежемесечна
справка за делата, които са без насрочване, ежемесечни справки за
дейността на съдиите по наказателни и граждански дела, както и справка
за забавените съдебни актове.

Делата и в деловодството, и в архива на Районен съд-гр. Берковица и
през отчетния период са групирани и подредени според статуса им, което
улеснява работата на деловодителите и архиваря при работата им с тях, както
и улеснява дейността, когато се налага да бъдат замествани от други
служители.

В деловодството на съда е поставена и книга за мнения и
предложения, в която през последните три години са открити множество
писмени мнения на граждани, в които изразяват положителното си
впечатление от организацията и начина на работа на съда и съдебната
администрация при Районен съд-гр.Берковица.



13

4..ОРГАНИЗАЦИЯ ПО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, ДВИЖЕНИЕ И
ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛАТА

Оптимизирането на управлението на съда, чрез усъвършенстване
управлението на делата е условие за постигане на ефективно, срочно,
качествено и достъпно правосъдие. Началото на обективно, безпристрастно
и прозрачно правосъдие се поставя с въведения принцип на случайния
подбор чрез електронно разпределяне на делата между титулярите на
съдебните състави. Спазването на този принцип е лична отговорност на
административния ръководител, регламентирана в Закона за съдебната
власт, и е гаранция, както за равномерната натовареност на съдиите, така и за
безпристрастното и обективното разглеждане на всеки правен спор. Основни
показатели за работата на всеки съд са сроковете на приключване на
съдебните производства, сроковете за постановяване и качеството на
съдебните актове.

Делата и през 2014 г. продължиха да се разпределят чрез
компютърна програма за разпределението на делата на базата на
случайния принцип, разработена от ВСС – Law Choice. За разпределението
на делата са разработени и утвърдени от председателя на съда правила,
основаващи се на публичност, прозрачност, безпристрастност и
обективност – техническата операция по разпределението на делата се
осъществява от председателя на съда, а в случай на отсъствие същия се
заместваше от определен от него съдия със заповед на основание чл.168,
ал.7 от Закона за съдебната власт. С цел избягване всякакви съмнения
относно начина на разпределяне на делата, същото се извършва в
присъствието на служител, като е предвидена възможност и в
присъствието на съдия, при проявен интерес.

Протокола за случайно разпределение се прилага към всяко едно
дело, както и се изпраща директно в системата на ВСС.По този начин не
само е изпълнено едно от основните изисквания на Европейската комисия
към българската съдебна система, но то стриктно и прозрачно се изпълнява
в Районен съд-гр. Берковица. Компютърното разпределение на делата и
през отчетната 2014 г. се спазваше безусловно в Районен съд-гр.Берковица.

На 10.07.2014 год. комисия, назначена от Председателя на Окръжен
съд Монтана извърши проверка относно спазване на принципа за случайно
разпределение на делата, залегнал в чл.9 от ЗСВ. Проверката беше
извършена за периода 01.01.2014год. до 30.06.2014год. В резултат на
извършената проверка комисията е констатирала, че създадените
Вътрешни правила за случайно разпределение на делата са съобразени с
нормативната база, спазват се и гарантират прозрачност и невъзможност за
манипулации на избора. Направения избор се документира съгласно
инструкцията на ВСС. В изготвения в резултат на проверката доклад не са
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констатирани пропуски и нарушения при разпределение на делата и не са
правени препоръки.

Всички постановени съдебни актове през 2014 г. се публикуват
незабавно след постановяването им на интернет-страницата на Районен
съд-гр. Берковица. За публикуването на актовете са разработени вътрешни
правила, които са публикувани на интернет-страницата на съда.

В деня на постъпването на делото или най-късно на следващия ден то
е докладвано на докладчика за извършване на процесуални действия.
Съдиите от гражданското и наказателното отделения заседават по два и
повече дни седмично, с цел спазване на инструктивните срокове за
насрочване и разглеждане на делата. Новообразуваните дела се насрочват
по предварително определен график на открити съдебни заседания при
спазването на инструктивните срокове.

За по-добрата организация на работа всички съдии, даваха седмични
дежурства, по време на които на дежурния съдия му се разпределят,
определени в Правилата за случайно разпределение на делата конкретни
по вид дела, а гражданските съдии разглеждат мерките за неотклонение, с
оглед осигуряването на състави за разглеждането на НОХД.

Считано от 01.10.2014 г. поради командироването на двамата съдии
Цветкова и Тодоров в РС-Монтана, председателят на съда също се включи
в графика за седмични дежурства.

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ЩАТА
Съотношението на съдебните служители към магистратите,

съобразно утвърдения щат през 2014г. е 4:15, магистрати – деловодители
4:3, магистрати – съдебни секретари 4:3 и държавен съдебен изпълнител –
служители 1:2.

По отношение на магистратите: Извършеният анализ на
действителната натовареност на магистратите в Районен съд Берковица
през 2014г. и съпоставката му с данните за предходните отчетни периоди,
сочи липса на необходимост от увеличаване на утвърдения щат. Обемът на
правораздавателната работа през последните три години не се е увеличил,
но е в рамките на нормалния и процентното съотношение на свършените
дела, спрямо разгледаните сочи на много добра организация при
движението на делата. Така при 4 щата за съдии, от които реално работещи
след 16.06.2014год.- 3 съдии и от 01.10.2014год. -2 съдии, съществуваше
възможност за оптимална организация на работата на съда и не се
налагаше увеличение на броя на магистратите.

По отношение на съдебните служители: При наличен щат от 15
съдебни служители същите са разпределени в обща и специализирана
администрация. В рамките на посочената численост, в служба
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„Деловодство” работят трима деловодители, а в съдебно –изпълнителна
служба – един деловодител и един съдебен секретар, трима съдебни
секретари, един деловодител в „БС”, изпълняващ и длъжността архивар,
двама призовкари и един чистач. При тази щатна численост няма
основания за каквито и да е искания за отпускане на нови щатове за
съдебни служители.

Всички задачи в съда се решават успешно и има възможност да се
решават и в бъдеще, при наличния капацитет, с навременни мерки по
вътрешно преструктуриране, в рамките на съществуващия щат за
служители.



16

ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА

1. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА ОБЩО ЗА СЪДА
 Образуването и движението на гражданските и наказателните дела в

Районен съд - Берковица през 2014 година се извършва съгласно
изискванията на Закона за съдебната власт и Правилника за
администрацията на съдилищата, в сила от 28.01.2014год. и в съответствие
с цялостната конституционна, законова и подзаконова нормативна уредба
и изпълнение на заповедите и препоръките, дадени от Административния
ръководител-Председател на Окръжен съд - Монтана.

В съда няма отделна служба “Регистратура”, поради което
функциите на тази служба се поемаха от тримата деловодители от
гражданско и наказателно деловодство. С оглед по-голяма бързина при
образуването на делата, постъпващите в съда до обяд книжа - искови
молби, обвинителни актове, жалби и други се приемаха от деловодителите
и се докладваха на Председателя в 11, 00 часа. Постъпващите в съда след
обяд такива книжа, се докладваха в 16, 00 часа на Председателя за
образуване на делата, след което се предаваха на съответните служители за
довършване на техническите действия по тях.

Спазваха се изискванията за преимуществено насрочване и решаване
на наказателните дела, по които е взета мярка за неотклонение задържане
под стража, като влезлите в сила по същите дела присъди се изпращаха
незабавно за изпълнение на Районна прокуратура – Берковица.

 По време на съдебната ваканция се спазваха изискванията за
постоянно наличие на дежурен съдия за разглеждане на производствата,
които по закон следва да се разглеждат през време на съдебната ваканция.
През отчетния период в съда се спазваха инструктивните срокове по
насрочване, разглеждане и решаване на делата.

1.1. Разгледани дела
През отчетния период в съда са разгледани общо 1 196 дела, от тях –

500 наказателни дела и 696 граждански дела.
Общия брой дела за разглеждане бележи тенденция на незначително

намаление в сравнение с предходната година.

Останали несвършени от предходния отчетен период са общо 119
дела или 9, 95 % от общия брой дела за разглеждане. От общия брой
останали несвършени - 50 броя са наказателни дела и 69 броя граждански
дела.

През 2014 г. в съда са постъпили общо 1 077 дела от всички видове. От тях
450 бр. са постъпилите наказателни дела и 627 граждански дела.
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Постъпили граждански дела за 2014 г.

54
36

32
15

17

92

5

376

Искове по СК

Облигационни искове

Вещни искове

Делбени дела

Искове по КТ

Други дела

Дела от
административен
характер
Дела по чл.410 и чл. 417
ГПК и Закона за
кредитн.и-ии

Постъпили граждански дела по видове 2014 г. 2013 г. 2012 г.
Искове по СК 54 43 47
Облигационни искове 36 41 37
Вещни искове 32 19 22
Делбени дела 15 22 16
Искове по КТ 17 15 19
Други дела 92 125 124
Дела от административен характер 5 10 8
Дела по чл.410 и чл. 417 ГПК и Закона за
кредитните и-ии

376 369 438

Граждански дела ОБЩО: 627 644 711
Постъпили наказателни дела по видове 2014 г. 2013 г. 2012 г.

Наказателни дела от общ характер 117 142 135

Наказателни дела от частен характер 7 12 10

Дела по чл.78А от НК 14 23 37

Частни наказателни дела 57 55 78

Частни наказателни дела - разпити 18 22 18

Административно-наказателни дела 237 251 335

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОБЩО: 450 505 613



18

Постъпили наказателни дела за 2014 г.

117

7
14

57
18

237

Наказателни дела от общ характер Наказателни дела от частен характер
Дела по чл.78А от НК Частни наказателни дела
Частни наказателни дела - разпити Административно-наказателни дела

1.2. Свършени дела:
През 2014 г. са свършени (решени по същество и прекратени) общо

1098 дела от всички видове, или 91, 81 % от делата за разглеждане (при 90,
58 % за 2013г.). Наблюдава се леко увеличение на процента свършени дела
спрямо предходния отчетен период.

1.3. Брой решени по същество и брой прекратени дела от всички
видове:

Приключени със съдебен акт по същество са общо 980 дела (при
1024 за 2013 г., 1 206 за 2012г.) или 89, 25 % спрямо общия брой свършени
1 098 дела.

От тях граждански са 571 бр. дела (сравнение с предходните три
години на делата, решени с акт по същество: 588 бр. За 2013 г., 649 бр. за
2012 г.), или 90, 92 % спрямо свършените граждански дела, и наказателни
409 бр. (при 436 дела за 2013, 557 за 2012 г.) или 87, 02 % спрямо
свършените наказателни дела (при 86% за 2013 г.).

През отчетния период са прекратени общо 118 броя дела ( 10, 75 %
от общия брой свършени дела), от които 61 броя наказателни и 57 броя
граждански.



19

От общия брой 61 прекратени наказателни дела – 38 са НОХД.От тях
със споразумение са приключили 32 броя дела, върнати за доразследване
са 4 НОХД и 2 броя дела са прекратени по други причини.

Останалите 23 бр. дела са прекратени поради оттегляне на тъжбата
по НЧХД, поради просрочена жалба по наказателни дела от
административен характер, както и ЧНД поради непроведени разпити или
изпратени по подсъдност на друг съд.

От прекратените общо 57 броя граждански дела, 7 броя са
приключили със съдебна спогодба и 50 броя са прекратени по други
причини – тук са включени делата, които са прекратени и изпратени по
подсъдност на друг съд, делата които са прекратени поради оттегляне или
отказ от иска и тези, по които нередовностите на исковата молба не са
били отстранени в срок.

Сравнение с предходните три години на прекратените дела:
Година Брой

прекратени
дела

Граждански
дела бр.

Наказателни
дела бр.

2014 г. 118 57 61
2013 г. 121 50 71
2012 г. 117 62 55

118

121

117

115

116

117

118

119

120

121

2014 г. 2013 г. 2012 г.

Брой прекратени дела 2012г.-2014г.

1.4. Обжалвани и протестирани дела. Резултати от въззивна и
касационна проверка:

Обжалваните и протестирани актове на съда през отчетния период са
общо 162 бр. дела ( при 233 дела за 2013 г. и 178 бр. за 2012г.).
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От тях 94 акта са по наказателни дела (при 145 акта за 2013г. и 110
акта за 2012г.) и 68 акта са по граждански дела (при 88 акта за 2013 г., 68
акта за 2012г.).

През годината след въззивна и касационна проверка са върнати от
МОС, ВКС и АСМ общо 167 дела, актовете по които са били обжалвани,
както през 2014 г. така и през предходния период. За сравнение през
2013год. върнатите след обжалване дела са 207- от тях 134 бр. наказателни
и 73 бр. граждански, през 2012год. върнатите дела са общо 169, от които 73
граждански и 96 наказателни дела.

След въззивна и касационна проверка в съда са върнати общо 95
броя наказателни дела, от които – 68 потвърдени, 5 броя изменени и 22
броя отменени.

След въззивна и касационна проверка в съда са върнати общо 72
броя граждански дела, от които – 49 потвърдени, 11 броя частично
отменени и 12 броя отменени.

С оглед подобряване качеството на съдебните актове и недопускане
на повтарящи се основания за отмяна, се поддържа създадената специална
електронна папка в изградената вътрешна компютърна мрежа с улеснен
достъп до нея за всеки съдия. В нея се подреждат и съхраняват всички
актове, постановени по делата в РС-Берковица, както и актовете на по-
горните инстанции, постановени при въззивното или касационно
обжалване на делата.

1.5. Средна продължителност на делата.
Средномесечно свършените дела в съда за 2014 г. са 91, 50 (при 95,

42 за 2013 г., 110, 25 броя за 2012г.).
Средната продължителност на разглеждане на делата – от

постъпване до постановяване на съдебен акт при наказателните дела и от
изтичане срока за размяна на книжата до постановяване на съдебния акт
при гражданските дела е, както следва:

От общо свършени 1098 бр. дела - 628 бр. граждански и 470 бр.
наказателни дела, в срок до 3 месеца са свършени общо 1024 бр. дела, от
които 590 бр. граждански и 434 бр. наказателни дела.

В процентно съотношение, броят на свършените в тримесечен срок
дела, спрямо броя на общо свършените дела е 93, 26 %. Това е един
изключително висок процент и много добър показател относно
организацията на работа на всеки съдия и предоставените условия за
работа. В останалите 6, 74 %, решени в над 3 месечен срок са включении
дела, които реализират по-голяма фактическа и правна сложност, налага се
явяване в съдебно заседание на много лица и т.н.

Изложените данни показват, че Районен съд Берковица е запазил
традиционно добрите си показатели при спазване на инструктивните
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тримесечни срокове за решаване на делата и в тази насока не може да се
желае повече. Високият процент дела, разгледани в тримесечния срок, се
дължи на добрата организация на работа в отделните служби, стремежа за
спазване на инструктивните срокове от съдиите и доброто управление на
делата от докладчиците.

За сравнение, в предходните периоди в 3-месечен срок са свършени
както следва: през 2014г. - 1024 дела или 93, 26% от всички свършени
дела; 2013г. - 1087 бр. дела или 95 % от всички свършени дела; 2012г. -
1239 бр. дела или 94 %).

2. АНАЛИЗ НА ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

2.1. Разгледани дела
Към 1 януари 2014г. в Районен съд – Берковица са останали за

разглеждане от предходната 2013 година 69 граждански дела, от които: 4
дела, образувани по искове по СК, 17 дела по облигационни искове, 13
дела - по вещни искове, 22 делбени дела, 4 дела - по искове по КТ и 9
други дела.

През отчетната 2014 година в съда са постъпили за разглеждане като
новообразувани 627 граждански дела (при 644 за 2013г.; 711 за 2012г.), от
които 35 дела са получени по подсъдност и 1 дело е върнато за ново
разглеждане от въззивна инстанция. От тях 54 дела са образувани по
искове по СК, 36 дела - по облигационни искове, 32 дела - по вещни
искове, 15 делбени дела, 17 дела - по искове по КТ, 92 други дела, 5 дела от
административен характер и 376 дела по заповедно производство.

Общо през отчетния период са били висящи 696 граждански дела
(при 707 за 2013 г.; 774 за 2012 г.).

Анализът на постъпилите през отчетната година граждански дела
сочи незначително намаляване на постъплението на тези дела в сравнение
с предходната 2013 година, което се дължи предимно на намаления брой
делбени производства,, но се наблюдава и известно увеличение на делата
по чл. 410 и чл. 417 от ГПК и Закона за кредитните институции.

Има тенденцията към увеличаване броя на делата, образувани по
предявени искове по Кодекса на труда – за отмяна на уволнение,
различните видове обезщетения и имуществена отговорност – 17 броя за
2014г., при 15 броя за 2013г., 19 броя за 2012г.

При делбените дела се наблюдава намаляване на постъплението – 15
дела за 2014г., при 22 дела за 2013г., 16 дела за 2012г.

Постъплението на исковете по Семейния кодекс се е увеличило в
сравнение с предходния отчетен период – 54 броя за 2014г., при 43 броя
дела за 2013г., 47 броя дела за 2012г.; при делата за развод (вкл. и по
взаимно съгласие) има леко увеличение – 27 броя за 2014г., при 25 бр. за
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2013г., 27 бр. за 2012г.; при делата за издръжка - първоначално
присъждане или изменение на присъдена вече издръжка - през отчетната
2014 г. техния брой е 13, при 10 дела за 2013г., 12 дела за 2012 г.
Незначително се е увеличил броят на постъпилите частни граждански дела
– заповедно производство по чл.410 и чл.417 от ГПК. Същите са 376 броя и
са със 7 броя повече от предходния отчетен период – 369 дела за 2013г.,
при 438 дела за 2012г.

Значително е повишено (с близо 70%) постъплението на делата,
образувани по предявени вещни искове – постъпили са 32 броя дела, в
които се включват и тези по чл.14, ал.4 от ЗСПЗЗ, при 19 броя за 2013 г., 22
броя за 2012г.

Постъплението на облигационните искове е намаляло в сравнение с
предходния отчетен период – 36 дела по ЗЗД, при 41 дела през 2013 г. и 37
дела за 2012 г.

Последните два вида дела, са делата с по–сложен фактически състав
и съдебно дирене, при което се събират всички предвидени в ГПК
доказателства, като се използват различните доказателствени средства, при
които може по един естествен начин в процеса на работа по делата, да се
поддържа нивото на правна квалификация на съдиите, разглеждащи
граждански дела.

В обобщение в сравнение с предходните три години се наблюдава
макар и слаба, но трайна тенденция към увеличаване броя на
разглежданите граждански дела по общия ред, в т.ч. на дела по КТ,
вещните искове и делбени производства.

2.2. Свършени дела.
През годината съдът е свършил 628 граждански дела (от които 57 са

прекратени), които представляват 90, 23 % от висящите граждански дела
(при 90, 24% за 2013 г., 91, 86 % за 2012г.).

2.3. Брой решени по същество и брой прекратени граждански дела.
Преобладаващата част от гражданските дела са приключили с

постановяване на съдебен акт по същество – 571 дела, представляващи 90,
92% от общия брой на свършените граждански дела, (при 92, 16% за 2013
г., 91.28 % за 2012 г.).

От прекратените през периода 57 граждански дела - по спогодба са 7
бр. (при 7 броя за 2013 г., 12 бр. за 2012г.) и 50 бр. са по други причини -
изпратени по подсъдност на компетентните съдилища, прекратени поради
оттегляне или отказ от иска, прекратени поради недопустимост на иска,
прекратени поради неотстраняване на нередовности в исковата молба и
поради съединяване на исковете, както и по други причини.
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Броят на останалите несвършени в края на отчетния период
граждански производства е минимален – общо 68 бр. Това са предимно
искови производства, образувани през последните 2-3 месеца на отчетния
период, при които тече процедурата по чл.131 от ГПК или са насрочени за
разглеждане в началото на 2015г., както и делбени дела.

За броя останали несвършени дела в края на отчетния период голяма
роля играе и наблюдаващата се тенденция в последните години на
нарастване на случаите, при които предявените пред съда искови молби са
нередовни и се налага оставянето им без движение.

В сравнителен план с предходните години движението по основните
показатели на гражданските дела е както следва:

висящи свършени

година
останали

от
предходен

период

постъпили общо решени по
същество прекратени общо

в 3-
месечен
срок в %

останали
несвършени в

края на
периода

2012 63 711 774 649 62 711 95 63

2013 63 644 707 588 50 638 95 69

2014 69 627 696 571 57 628 94 68

2.4. Обжалвани граждански дела. Резултати от въззивна и касационна
проверка.

През годината са върнати от МОС, АСМ и ВКС общо 72 граждански
дела, актовете по които са били обжалвани, както през 2014 г., така и през
предходния период.

Резултатът от обжалването на актовете по всички върнати през
годината 72 бр. граждански дела е следния: потвърдени са общо 49 акта-
от тях 35 решения и 14 определения и разпореждания. Отменени са общо
12 акта, от които 7 решения и 5 определения и разпореждания. Частично
отменени са 11 акта - 9 решения и 2 определения.

Видно е, че броят на потвърдените актове, с които гражданските
спорове са решени по същество, е по–голям от отменените и частично
отменените такива актове, което сочи на извод, че качеството на
гражданското правораздаване в Районен съд – Берковица е на нужното
ниво.

Причините за отмяна на актовете са предимно неправилно
приложение на материалния закон и в незначителна част от случаите –
съществено нарушение на процесуалния закон. Налице са и причини за
отмяна или частична такава на съдебни актове, които са извън
правораздавателната дейност на самите магистрати, като например-
представяне на нови доказателства пред въззивната инстанция или нови
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обстоятелства настъпили след постановяване на първоинстанционния акт,
които обосновават различен изход на делото. Налице са и случаи, когато
след постановяване на съдебното решение, по реда на чл.290 ГПК ВКС
постановява решения за уеднаквяване на съдебната практика, които също
водят до различен извод пред въззивната или касационната инстанция.

2.5. Средна продължителност на гражданските дела.
От свършените 628 граждански дела 590 броя са приключили в 3-

месечен срок от приключване размяната на книжата, представляващи 94%
от общия брой свършени (с прекратените). В сравнение с предходните
години процента на приключилите граждански дела в тримесечния срок за
отчетния период леко е намалял – при 95% за 2013 г. и 95% за 2012г. През
отчетния период след изтичането на тримесечния срок са приключили 38
граждански дела.

Най–голяма е бързината на гражданските производства при делата,
образувани по искове по СК – 100 % от тези дела са приключили в срока
до три месеца (при 97, 78% за 2013 г. и 96.08 за 2012г.). Бързината на
гражданските производства при делата, образувани по облигационни
искове е намаляла в сравнение с предходната година, като 76, 74% от тези
дела са приключили в тримесечния срок (при 91, 89% за 2013 г., 83.87 % за
2012г.). Намаляла е бързината на разглеждане на делата, образувани по
вещни искове – 72, 41 % от тези дела са приключили в срока до три месеца
през 2014г. (при 92, 85% през 2013г., 71, 43 % за 2012г.). Традиционно най-
бавно се развиват делбените дела – само 17, 65 % от тях са приключили в
тримесечния срок (при 30% за 2013г., 23, 08 % за 2012г.). Голяма е
бързината и при разглеждането на исковете по КТ – 100% от тези искове са
свършени в срок до три месеца (при 92, 31% през 2013г.). В тримесечния
срок са приключени и 98, 73 % от останалите граждански производства,
извън посочените по-горе (при 94, 57% за 2013г., 94.59 % за 2012г.).

От свършените 38 бр. граждански дела в над 3 месечния срок, 14 са
делбените дела, вещни искове - 8 бр.; административни - 2 бр.;
облигационни - 10 бр. и други – 4 броя.

Броя на насрочените граждански дела в открито съдебно заседание,
през отчетната година е 227 броя, броя на отложените дела е: 83 броя, в
това число след първото по делото заседание: 60 броя.

Изложените данни сочат на извод, че показателят „бързина на
правораздаването” по граждански дела е леко занижен през отчетния
период, което се дължи от една страна на по – високата степен на
фактическа и правна сложност на някои дела, необходимостта от
назначаване на допълнителни експертизи, а от друга страна причините са в
нередовно призоваване, особено по дела, където страните са с адрес в град
София. Също така за приключване на някои от делата след 3-месечния
срок оказа влияние и съдебната ваканция.
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При прегледа на отложените за второ съдебно заседание граждански
дела се налага извода, че причините за това са също от обективен характер,
а именно: неизготвяне или несвоевременно представяне на заключенията
от вещите лица по възложените им експертизи (представяне в по-кратък от
предвидения в чл.199 ГПК едноседмичен срок преди съдебното заседание);
необходимост от ангажиране на допълнителни доказателства - писмени
или гласни - от значение за правилното изясняване на делото от
фактическа страна; нередовно призоваване на страните; възлагане на
допълнително или повторно заключение на вещото лице в първото съдебно
заседание по назначена с определението по чл.140 от ГПК експертиза
(чл.201 ГПК); неявяване на свидетели или вещи лица; несвоевременно
внасяне на депозит от някоя от страните по допуснати и назначени с
определението по чл.140, ал.1 от ГПК експертизи; за конституиране на
лице, което е необходим другар, като страна в процеса в хода на
производството; при предявяване на инцидентен иск от ищеца (чл.212
ГПК) и изменение на иска в първото съдебно заседание в отсъствие на
ответника (чл.214 ГПК), което налага изпращане на препис от молбата на
ответника; при наличие на условията на чл.142, ал.2 ГПК.

По едно гражданско дело производството е спирано до приключване
и влизане в сила на съдебен акт по НОХД.

Специално при делбените дела, които се отличават с най-голяма
продължителност, обусловена от необходимостта от две фази на делбеното
производство, наред с изтъкнатите причини за забавяне на производството
са и извършването на определени съдопроизводствени действия, свързани
с получаване на становища от административни органи, извършването на
експертизи и т.н. Посочените 15 бр. делбени производства са приключени
в срок над 3 месеца поради обстоятелството, че производството по този
вид дела протича в 2 фази с постановяване на решения и в двете фази,
всяко от които подлежи на обжалване. Предвидената в ГПК процедура за
разглеждането им не предполага тяхното приключване в 3- месечен срок.

3. АНАЛИЗ НА НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

3.1. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ВСИЧКИ ВИДОВЕ

3.1.1. Разгледани дела
Към 1 януари 2014 г. в Районен съд – Берковица са останали за

разглеждане от предходната 2013 година 50 наказателни дела, от които: 12
НОХД (2 бр. - по обвинение за извършено престъпление против личността,
1 брой - престъпления против правата на гражданите, 5 бр. – против
собствеността, 1 бр. – против стопанството, 1 бр. – общоопасни
престъпления, 1 бр. – против държавата, държавни органи и общински
организации, 1 бр. – против финансовата, данъчната и осигурителната
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системи), ЧНД – 1 брой, 33 бр. АНД, 1 дело по 78а от НК, както и 3 броя
НЧХД.

През отчетната 2014 година е намаляло постъплението на
наказателни дела в съда в сравнение с предходната година - образувани са
450 наказателни дела (при 505 дела за 2013 г., 613 дела през 2012г.).

Общо през отчетния период са били висящи 500 наказателни дела
(при 557 през 2013г., 664 през 2012г.)., които по видове са разпределени
както следва:

През отчетния период са разгледани 129 броя (при 163 за 2013г., 157
за 2012г.) наказателни дела от общ характер, от които през 2014 год. са
свършени 116 НОХД (при 151 за 2013г., 136 дела за 2012г.), което сочи на
тенденция към намаляване броя им в сравнение с предходните години.

Намалено е постъплението на делата от частен характер през 2014г. -
образувани са 7 НЧХД (през 2013 г. – 12; през 2012 – 10 НЧХД). През
отчетния период са разгледани 10 и приключили 8 наказателни дела от
частен характер. От тях с присъда са приключили 4 дела, а 4 са
прекратени. От свършените дела 6 са приключили в 3-месечен срок или
това са 75%, или повече отколкото през 2013г. - 40 %.

Значително е нараснал броят на постъпилите и разгледани през
отчетната година частни наказателни дела по чл. 23-25 от НК – разгледани
са 16 дела през 2014 год. ( при само 1 дело за 2013г., 2012г. – 6 дела).
Значително намаление се забелязва в броя дела, образувани по искане за
задължително настаняване и лечение по чл.156 и сл. от Закона за здравето
са 7 броя (12 бр. за 2013г., 11 бр. за 2012 г., 17 бр. за 2011г.). От
разгледаните 7 бр. дела всички са приключили с решение и в срок, като
няма нито едно прекратено дело.

От всички разгледани през 2014 г. ЧНД – 76 броя, 74 дела са
свършени в 3-месечния срок, а 2 дела са останали несвършени към края на
отчетния период.

Продължава да намалява постъплението на административно-
наказателни дела – 237 постъпили дела за 2014г. (в т.ч. 9 дела по УБДХ),
при 251 дела за 2013 г., при 335 дела за 2012г.

Следва да се отбележи, че тежестта на повечето от делата от
административно наказателен характер е голяма, имайки предвид
разнородната материя, която обхващат, в много случаи по – тежка от тази
при определени типове общ характер наказателни дела. Наложените
административни наказания и санкции в повечето случаи са доста високи,
което неминуемо води до обжалване, но въпреки това се наблюдава
намаляване на постъпленията от дела от този тип.
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Наблюдава се значително намаляване на броя на административно-
наказателните дела по УБДХ – 9 дела през 2014г., при 25 дела за 2013г.,
при 33 дела за 2012г.)

През 2014 година в съда са били висящи 270 административно-
наказателни дела, (при 277 за 2013г., 359 за 2012г.), от които 228 са
новообразувани по жалби срещу наказателни постановления, 9 дела са
образувани по УБДХ и 33 дела са останали несвършени от предходната
година.

От новообразуваните 228 АНД по наказателни постановления най-
голям е броят на делата, образувани по жалби срещу наказателни
постановления, издадени по ЗДвП – 119 бр. (при 73 бр. през 2013г., 129 бр.
за 2012г.). Следват делата, образувани по ЗГ – 4 бр. (при 9 броя за 2013г., 9
бр. за 2012г.), по ЗУТ – 1 бр. (при 0 броя за 2013г., 3 бр. за 2012г.). По
Закона за защита на потребителите е образувано 1 дело, а 103 бр. са делата,
образувани по жалби срещу наказателни постановления, издадени за
констатирани нарушения на други закони (при 141 дела за 2013г.).

От висящите през отчетния период 261 административно-
наказателни дела, образувани по жалби срещу наказателни постановления,
239 дела са приключили с решение, 11 дела са прекратени, а в края на
периода са останали несвършени 11 дела (при 33 броя за 2013 г., 26 за
2012г.).

Административно-наказателните дела, образувани по УБДХ през
годината са 9 бр. (при 25 броя за 2013г., 33 бр. за 2012г.), които всички са
приключили с решение.

В обощение за АНД, от общо разгледаните 270 административно-
наказателни дела (по жалби срещу НП и УБДХ) са приключили 259 дела,
представляващи 95, 93% от общия брой или с близо 8% повече от процента
за 2013 г. - 88.09 %. В срок до три месеца са приключили 237 броя АНД
или 91, 51% (при 94, 67% за 2013г., 90, 69 % за 2012г.)

През отчетната година продължава да намалява броя на постъпилите
дела по чл.78А от НК – 14 броя (при 23 броя за 2013г., 37 броя за 2012 г.).
От предходния отчетен период е останало несвършено 1 дело и са били
висящи през годината 15 дела. От тях 13 са приключили със съдебен акт по
същество и 2 дела са останали несвършени в края на отчетния период.

3.1.2. Свършени дела.
През годината съдът е свършил 470 наказателни дела, които

представляват 94% от висящите наказателни дела, или с близо 3% повече,
в сравнение с 2013г. - 91.02 % (при 92, 17 за 2012г.).

Броят на останалите несвършени в края на отчетния период
наказателни производства е 30 бр. (при 50 броя за 2013г., 52 за 2012г.). В
това число 15 броя наказателни производства са образувани в края на
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отчетния период за времето от 01.12.2014год. до 31.12.2014год. и поради
тази причина са насрочени за разглеждане в началото на 2015 г.

3.1.3. Брой решени по същество и брой прекратени наказателни
дела.

Преобладаващата част от делата са приключили с постановяване на
съдебен акт по същество – 409 наказателни дела, представляващи 87, 02%
от общия брой на свършените наказателни дела (при 86% за 2013г., 91, 01
% за 2012г.).

От прекратените през периода 61 наказателни дела: 38 са НОХД, от
които 32 НОХД са прекратени след одобрено споразумение по реда на
чл.382 и сл. НПК, 4 НОХД са прекратени и върнати за доразследване, 2
НОХД са прекратени на други основания; 4 НЧХД са прекратени; 2 дела са
прекратени по чл. 23 -25 от НК, 6 са прекратените частни наказателни
дела, и 11 АНД са прекратени, поради недопустимост на жалбата.

Положителна роля в намаляване броя на прекратените и върнати на
прокурора дела имаха провежданите съвместни съвещания между всички
наказателни съдии в Районен съд, гр. Берковица, прокурорите от РП-
Берковица, а така също и органите от досъдебното производство, за
обсъждане на причините и най-често допусканите пропуски, водещи до
прекратяване на наказателните производства от съда и връщането им на
прокуратурата. Голяма част от пропуските бяха преодолени, поради което и
докладчика приема, че това е една от основните причини за малкия брой
върнати за доразследване производства.

В сравнителен план с предходните години движението по основните
показатели на наказателните дела е, както следва:

висящи свършени

година
останали

от
предходен

период

постъпили общо решени по
същество прекратени общо

в 3-
месечен
срок в %

останали
несвършени в

края на
периода

2012 51 613 664 557 55 612 92 52

2013 52 505 557 436 71 507 94 50

2014 50 450 500 409 61 470 92 30

3.1.4. Обжалвани наказателни дела. Резултати от въззивна и
касационна проверка

През отчетния период са обжалвани и протестирани 99 акта по
наказателни дела, от които 64 решения по АНД пред Административен съд
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– Монтана, 22 акта по НДОХ, 4 акта по НДЧХ и 9 определения по ЧНД
пред Окръжен съд – Монтана и ВКС. През отчетния период са обжалвани
и протестирани 90 акта по наказателни дела.

След въззивна или касационна проверка в съда в този период са
върнати от МОС, ВКС и АСМ общо 95 наказателни дела, актовете по
които са били обжалвани, както през 2014 г., така и през предходни
години.

Резултатът от обжалването на актовете по всички върнати през
годината наказателни дела е следния: потвърдени са 68 акта, изцяло
отменени са 22 акта и са изменени 5 акта.

 През 2014г. са постъпили 20 жалби и 7 протеста, общо по НОХД,
78а от НК, НДЧХ и НЧД.По подадени жалби и протести, Окръжен съд –
Монтана като втора инстанция се е произнесъл по 22 дела.

През отчетната година са постъпили 63 касационни жалби по НАХД.
Административен съд - Монтана се е произнесъл по 49 касационни жалби.

Процентно съотношението на потвърдените от въззивна и
касационна инстанция актове, спрямо актовете по върнатите дела е 64,
60% (при 74.63% за 2013год. и 69.79% за 2012г.).По-ниския процент се
дължи не на пониженото качество на работа по делата, а на по-малкия
брой обжалвани дела, върнати в този период.

От статистиката по отношение броя на обжалваните и потвърдени,
съответно отменени и изменени съдебни актове, може да се направи извод,
че малък е броя на актовете, отменени поради нарушения на материалния
или процесуалния закон, а в преобладаващия брой от случаите делата са
били отменени, поради допуснати пред въззивната или касационна
инстанция нови доказателства.

3.1.5. Средна продължителност на наказателните дела
От свършените 470 наказателни дела, в 3-месечен срок от

образуването им са приключили 434 дела, представляващи 92.34 % от
общия брой свършени (с прекратените). В сравнение с предходната година
в процента на приключилите наказателни дела в тримесечния срок за
отчетния период се забелязва тенденция към намаляване, а именно 92, 34%
при 94, 28% за 2013г., при 91.99 % за 2012г..

Но от друга страна се забелязва тенденция към приключване на
делата в едно заседание.От разгледаните и приключени в отчетния период
470 наказателни дела, в едно открито съдебно заседание са приключили -
335 дела, които представляват 66.07 % от общия брой приключили дела,
което говори за добра подготовка при администрирането и проучване на
делата.

На следващо място задължително следва да се отбележи факта, че от
приключените в тримесечен срок 434 дела - 217 бр. дела са приключени в 1
–месечен срок от образуването им, което е сериозен показател за бързината
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на съдопроизводството в Районен съд Берковица. Приключените в 1-
месечен срок дела представляват 50% от общия брой дела, приключени в 3-
месечен срок. Тези данни подчертават постигнатия резултат, разкриват
наличието на висок професионализъм както на съдиите, така и на различните
звена в Съда и сочат за наличието на правосъдна дейност, отличаваща се със
срочност и бързина.

По отношение на отложените и решени в срок над три месеца 36 бр.
наказателни производства, същите по-скоро имат своето обяснение в
провеждането на цялостно съдебно следствие в болшинството от делата,
при което се налага събиране на нови доказателства в хода на съдебното
следствие. От всичките 36 бр. свършили в над 3 месечния срок дела- 18
броя са образувани след 15.07.2014г. до 01.09.2014г., тоест в период на
съдебна ваканция и първото по тях съдебно заседание е проведено едва
през месец септември поради ползване на годишен отпуск от съдията
докладчик, като поради вида и характера им не са от категорията на тези,
които следва да се разглеждат в този период.

От разгледаните в над 3-месечен срок 22 бр. АНД - всички са
образувани по жалби срещу наказателни постановления. Делата са
отлагани и разгледани в 2 или 3 заседания предимно поради нередовно
призоваване на жалбоподател, редовно призовани и неявили се свидетели,
нередовно призовани свидетели, както и поради направени искания за
нови доказателства.

При разгледаните в над 3-месечен срок 2 бр. НЧХД отлагането се
дължи на несвоевременно искане за събиране на нови доказателства от
страните.

Причините за отлагането на посочените 12 бр. НОХД и
разглеждането им в над 3-месечен срок са от различен характер. Най-
честите в обобщен вид са следните:

- неявяване на подсъдими в хипотеза на задължително участие по
смисъла на чл.269, ал.1 от НПК с или без уважителни причини;

- неявяване на защитници/повереници, най-често поради служебна
ангажираност по други производства;

- неявяване на експерти и свидетели;
- несвоевременна организация на адвокатската защита от страна на

подсъдимите, с ангажиране на договорна защита непосредствено преди
съдебно заседание или отправяне на искане за назначаване на служебен
защитник едва в съдебно заседание;

- недобра предварителна подготовка от разследващите органи и
прокуратурата по уточняване и коректно посочване на актуални и точни
адреси за призоваване на лицата по списъците по обвинителните актове,
налагащо издирване и изискване на съответни справки от Национална база
данни „Население”;
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- за събиране на допълнителни доказателства по направени искания
на страните или служебно от съда при тяхно бездействие, с оглед
принципа за разкриване на обективната истина;

- нередовно призоваване на страни и други участници в процеса,
живеещи в друго населено място и несвоевременно или ненадлежно
връчване и оформяне на призовки и съобщения.

- поради промяна на показанията на свидетели, дадени в хода на
досъдебното производство, което налага събиране на нови доказателства,
несъбрани в хода на ДП и относими към случая.

- когато в хода на проведеното съдебно следствие е установена
различна фактическа обстановка от тази изложена в обстоятелствената
част на обвинителният акт, като по време на досъдебното производство не
са били установени и разпитани в качеството на свидетели лица, чиито
показания са от съществено значение за разкриване на обективната истина

През отчетния период преобладаващата част от съдебните актове по
наказателни дела са постановени в инструктивния законов срок. Това се
дължи основно на добрата организация на работата и добрата
квалификация на съдиите, разглеждащи наказателни дела.

3.2. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР

3.2.1. Разгледани дела от общ характер
Анализът на постъпилите през отчетния период наказателни дела от

общ характер сочи на тенденция към значително намаляване на броя им в
сравнение с предходните години.

 Наблюдава се обаче тенденция към увеличаване при броя на
образуваните бързи производства.

Образувани и свършени в срок НДОХ -
бързи производстваГодина Образувани НДОХ

общо месечно
2012 135 11 0, 92
2013 142 23 1, 92
2014 117 28 2, 33

През отчетния период са образувани 117 наказателни дела от общ
характер (при 142 за 2013г., 135 за 2012 г.), които заедно с останалите
несвършени от предходния период 12 бр. НДОХ дават броя на висящите
през 2014 г. - 129 НОХД.

Свършените през периода наказателни дела от общ характер са 116,
съставляващи 89, 92 % от общия брой (при 151 бр. или 92, 64% за 2013г. и
136 бр. или 86.62% за 2012г.).
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От свършените през 2014 год. 116 бр. НДОХ – 104 дела са
приключили в 3-месечен срок от образуването им, което представлява 90
% от броя на свършените дела. Останали несвършени в края на отчетния
период са 13 НОХД.

От приключените 116 наказателни дела от общ характер, по 78 дела
са постановени присъди, 38 дела са прекратени, от които 32 са прекратени
със споразумение по чл.382 от НПК, 4 дела са върнати за доразследване и 2
дела са прекратени поради липса на тъжба от пострадалия, по която да се
възбуди наказателно преследване. За сравнение през 2013г. 39 НОХД са
прекратени, от които 35 дела със споразумение по чл.382 от НПК.

От свършените НОХД през отчетния период 7 бр. дела са били с
двама подсъдими, 4 дела с трима подсъдими и 1 дело е било с осем
подсъдими.

От приключените 32 бр. дела със споразумение, 9 броя дела са
приключени по чл. 382 от НПК, а по 23 дела е постигнато споразумение
след образуване на съдебното производство, но преди приключване на
съдебното следствие, съгл. чл. 384 от НПК. Това е станало възможно
поради обстоятелството, че обвиняемите са възстановили или обезпечили
причинените с престъплението имуществени вреди, което е предпоставка
за сключване на споразумение.

Останалите несвършени дела от общ характер в края на отчетния
период са 13 броя или 10, 08% от общия брой разгледани НОХД.

Налице са поредица от действия на наказателните съдии при РС
Берковица, имайки предвид възприетите мерки за избягване забавяне
разглеждането на делата, респ. отлагането им в т.ч. и отсрочването и 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 телефона, разпореждане
за принудително довеждане и др. подобни имащи за последица
своевременно приключване на делата.

3.2.2. Структура на престъпленията
Структурата на престъпленията през отчетния период е

следната:
По глава ІІ от особената част на НК – Престъпления против

личността
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Постъпили и образувани от този вид са 8 бр. НДОХ. Останали
несвършени от предходния отчетен период са 2 дела или общо за
разглеждане са били 10 дела. През отчетния период са свършени 5 дела с
постановени по тях присъди, а 3 дела са прекратени, от които по
споразумение - 2 дела. Останали несвършени в края на отчетния период са
2бр. дела.

 Съдени са общо 7 лица и са осъдени 7 лица (от които едно лице е
непълнолетно).

На лишаване от свобода са осъдени 3 лица, от които 2 лица са
осъдени условно, на 1 лице е наложена глоба, 2 лица са осъдени на
пробация, а на 1 лице е наложено наказание „Обществено порицание”.

По глава ІІІ от особената част на НК – Престъпления против
правата на гражданите

През 2014год. е постъпило 1 дело.От предходния отчетен период е
останало 1 дело. И двете дела са свършени през годината, като са
приключили с постановена присъда.

Съдени са общо 3 лица, от които 1 лице е оправдано, а 2 лица са
осъдени на лишаване от свобода, условно.

По глава ІV от особената част на НК – Престъпления против
брака, семейството и младежта

През годината са постъпили 7 дела, които са разгледани и свършени.
Няма останали от предходен период несвършени дела.

По тези дела са съдени 7 лица и са осъдени 6 лица (4 лица са осъдени
на пробация и 2 лица– условно). Оправдано е 1 лице.

По глава V от особената част на НК – Престъпления против
собствеността

Новообразувани са 25 дела от общ характер и 5 дела са останали от
предходен период или общо са разгледани през годината 30 дела. В края на
отчетния период са свършени 26 дела и 4 дела са останали несвършени. По
тази глава са съдени 35 лица- осъдени са 32 лица и 2 лица са оправдани, а
на 1 лице не е наложено наказание на основание чл.183 ал.3 от НК. Четири
от осъдените лица са непълнолетни.

От осъдените 32 лица:
 18 лица са осъдени на лишаване от свобода до три години, като

6 от тях са осъдени условно;
 1 лице е осъдено на шест години лишаване от свобода;
 На 5 лица са наложени глоби;
 7 лица са с наказание пробация;
 на 1 лице е наложено наказание „Обществено порицание”.



34

По глава VІ от особената част на НК – Престъпления против
стопанството

През годината са образувани 23 дела и с останалото несвършено 1
дело от предходния период, са разгледани общо 24 дела. От тях свършени
са 23 дела, а 1 дело е останало несвършено.

Съдени са 22 лица, като на 20 са наложени наказания, в т.ч. 8 по
споразумение и 2 лица са оправдани, както следва:

 4 лица са осъдени на лишаване от свобода, като 3 от тях са
осъдени условно;

 На 4 лица са наложени глоби;
 12 лица са осъдени на пробация.

По глава VІІ от особената част на НК – Престъпления против
финансовата, данъчната и осигурителните системи-

През годината няма образувани нови дела, като от предходния
отчетен период има останало несвършено 1 дело. Същото е разгледано и
приключило с присъда – пробация и е осъдено едно лице.

По глава VІІІ от особената част на НК – Престъпления против
дейността на държавни органи, обществени организации и лица,
изпълняващи публични функции –

Постъпили са 2 дела и с останалото 1 дело от предходния период са
разгледани общо 3 дела. И трите дела са приключили в срок до три месеца
и по същество с присъда.

Съдени и осъдени са 5 лица, от които 1 лице е осъдено условно на
лишаване от свобода, на 1 лице е наложена глоба, а 3 лица са осъдени на
пробация.

По глава ІХ от особената част на НК – Документни
престъпления –

Новообразувано е 1 дело и не е имало несвършени дела от
предходния период. Делото е приключило с присъда – лишаване от
свобода, условно, наложена на 1 лице.

По глава Х от особената част на НК – Престъпления против реда
и общественото спокойствие –

Постъпили са 4 дела. От предходния отчетен период няма останали
несвършени дела. През годината са приключили 3 дела, като и трите са
приключили в срок до три месеца със споразумение. В края на 2014г. е
останало несвършено 1 дело, тъй като един от подсъдимите е обявен за
общодържавно издирване.

Осъдени са общо 4 лица, като на всичките са наложени наказания –
пробация.
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По глава ХІ от особената част на НК – Общоопасни
престъпления –

Постъпили са 46 дела и с останалото 1 несвършено от предходния
период, общо за разглеждане са били 47 дела. От тях приключени са 42
дела и 5 дела са останали несвършени в края на отчетния период.

 От свършените 42 дела, в срок до 3 месеца са приключени 41 дела.
Съдени и осъдени са 42 лица, от тях 18 лица са осъдени с одобрено от съда
споразумение. Присъдите са, както следва:

 23 лица са осъдени на лишаване от свобода до 3 години, като
на 21 от тях изпълнението на наказанието е отложено на
основание чл.66 от НК;

 На 4 лица са наложени глоби;
 На 15 лица е наложено наказание пробация.

По глава ХІІ, глава ХІІІ и глава ХІV от особената част на НК
през отчетния период няма новообразувани и останали несвършени от
предходния период дела.

По отношение видовете престъпления, видно от изложените данни за
видове и брой дела по глави от НК, най-голям е броят на новообразуваните
наказателни дела, образувани по обвинения за извършени общоопасни
престъпления – 46 постъпили дела (при 56 за 2013г., 46 за 2012г.), от
които:

 2 дела - за престъпления по транспорта - по чл.343, ал.1, б.”б”
от НК;

 39 дела са по чл.343б и чл.343в от НК;
 3 дела са по чл. 339 от НК;
 1 дело е по чл. 345 от НК;
 1 дело е за престъпления по чл.354 НК - отглеждане на

растения и престъпления, свързани с наркотични вещества.

На второ място са делата по обвинения за извършени престъпления
против собствеността – 25 дела (при 42 дела за 2013г., 30 дела за 2012г.), от
които:

 18 дела - по чл.194-197 от НК;
 3 дела - по чл. 209-211 от НК;
 2 дела - по чл. 201 – 208 (без чл. 203 и чл. 206, ал. 4) от НК;
 1 дело - по чл. 198 и чл. 200 от НК;
 1 дело - по чл. 216, ал.4 във вр. с чл. 216 ал.1 НК.
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На следващо място по брой са делата по обвинения за извършени
престъпления против стопанството – 23 дела за 2014 г., ( при 23 дела за
2013г., 36 дела за 2012г.).

Следват:
 делата по обвинения за извършени престъпления против

личността - 8 бр;
 делата за престъпления против брака семейството и младежта

– 7 броя;
 делата за престъпления против реда и общественото

спокойствие – 4 броя;
  дела за престъпления против дейността на държавни органи,

обществени организации и лица, изпълняващи публични
функции – 2 дела;

 делата за престъпления против правата на гражданите – 1 дело;
 делата за документни престъпления – 1 дело.

Като извод за отчетната 2014 година по отношение видовете
престъпления може да се изтъкне, че се запазва тенденцията на превеса на
общоопасните престъпления над всички останали, като мнозинството от
тези дела са за престъпления по транспорта. Налице са и наказателни дела
с усложнена престъпна дейност – много подсъдими с различни съучастия
помежду си и при условията на продължавано престъпление са
осъществили инкриминирани състави.

Наказателните дела от частен характер-
Образувани през отчетния период са 7 броя дела. Останали

несвършени от предходния период са 3 дела. Разгледани са 10 дела.В края
на отчетния период са свършени 8 дела и 2 дела са останали несвършени.
Съдените лица по наказателни дела от частен характер са 14.Осъдено е 1
лице – наложена му е глоба, 5 лица са оправдани и срещу 8 лица делата са
прекратени.

По чл.78А от НК са образувани през годината 14 дела и с
останалото несвършено 1 дело от предходния период, са разгледани 15
дела. От тях 13 дела са приключени и 2 дела са останали несвършени към
края на отчетния период. Съдените лица по чл.78А от НК са 16, от които 1
лице е оправдано и на 15 лица е наложена глоба.

По ЗБППМН през 2014 г. е образувано, разгледано и приключило 1
дело. Наложена е възпитателна мярка на лицето, по смисъла на чл.13 ал.1
т.13 от ЗБППМН.

Общо през 2014 г. по НДОХ, НДЧХ, делата по чл.78А от НК и по
делата по ЗБППМН са били съдени 158 лица, от които 12 лица са
оправдани и 136 лица са осъдени.
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 3.2.3. Разгледани дела със значим обществен интерес и разгледани
тежки такива.

В отчетния период в Районен съд – Берковица не са разглеждани
наказателни производства със значим обществен интерес.

Не са образувани дела във връзка с организирана престъпност,
корупционни престъпления, изпиране на пари, за деяния извършени от
народни представители, магистрати, членове на МС и др. лица заемащи
ръководни обществени и държавни длъжности, данъчни престъпления,
престъпления свързани с изготвяне, прокарване в обръщение и използване
на неистински и преправени парични знаци и кредитни карти.

Налице са наказателни дела с усложнена престъпна дейност – с много
подсъдими в различни съучастия помежду си и при условията на
продължавано престъпление са осъществили инкриминирани състави

3.2.4. Структура на наказаната престъпност.
Съдените лица през 2014 г. по наказателните дела от общ характер са

127, от които 6 лица са оправдани и 120 лица са осъдени, като от тях 5
лица са непълнолетни. На 1 лице не е наложено наказание на основание
чл.183 ал.3 от НК. От осъдените:

 На 54 от осъдените лица е наложено наказание лишаване от
свобода за срок до 3 години, като на 38 от тях съдът е
постановил условни присъди.

 На 1 лице е наложено наказание лишаване от свобода 4 г. и 6
месеца;

 На 48 лица е наложено наказание „пробация”;
 15 лица са наказани с глоба;
 На 2 лица са наложени наказания „Обществено порицание”

Със споразумение по чл.381-384 НК са наказани 35 лица.

3.2.5. Относителен дял на осъдителните присъди спрямо внесените
прокурорски актове.

Към 01.01.2014г. са останали несвършени 12 НОХД, образувани по
внесени обвинителни актове.

През 2014г. са внесени 117 акта, от тях 108 бр. обвинителни актове и
9 споразумения.

В броя на внесените обвинителни актове са включени внесените през
отчетния период от РП-Берковица обвинителни актове, обвинителни
актове от други прокуратури, по които е постановено от ВКС да бъдат
разгледани от РС-Берковица, както и отменените и върнати за ново
разглеждане от друг състав в периода.

Общо обвинителни актове за разглеждане през 2014г. – 120 броя
Общо внесени споразумения за одобряване 9 бр., а по 23 броя дела

споразумение е постигнато в съдебно заседание.
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Разгледани и приключили общо 116 наказателни дела, образувани по
внесени от РП-Берковица обвинителни актове и споразумения.

По 110 дела са постановени присъди и са одобрени споразумения – 32бр.
с одобрено споразумение и 78бр. с присъда.

 Общо 105 дела са приключили с осъдителна присъда и одобрени
споразумения, а по 5 дела са постановени оправдателни присъди.

Причините за постановяване на горепосочените оправдателни
присъди са изложени подробно в мотивите на съответните съдебни актове,
но биха могли да се обобщят в две основни насоки: На първо място поради
недоказаност на обвинението, като много често това се дължи на промяна
на показанията на свидетели в хода на съдебната фаза на процеса или
представяне на нови доказателства, които не са събрани в досъдебната
фаза. От друга страна като причина за постановените оправдателни
присъди, са най- често събраните нови доказателства в хода на съдебното
следствие, след проверка на обяснението на подсъдимите, каквито те са
отказали да дадат в хода на досъдебното производство и тези
доказателства не е възможно да бъдат известни на разследващите органи.
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III. НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ. ТЕЖЕСТ НА
ВИДОВЕТЕ РАЗПРЕДЕЛЕНИ И РЕШЕНИ ДЕЛА И

КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ

1. НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ.

1.1. Натовареност по щат.
Считано от 03.02.2014год. щатното разписание на съда включва 4-ма

съдии, в това число – председателя.
Считано от 16.06.2014год. и до настоящия момент съгласно Заповед

на Председателя на Окръжен съд- Монтана съдия Десислава Цветкова
беше командирована в Районен съд Монтана. Това наложи промени в
натовареността на останалите трима съдии. След проведено общо събрание
и взето решение, на съдия Филипова и съдия Тодоров бяха възложени за
разглеждане по 35% от определени видове наказателни дела, като двамата
съдии продължиха да разглеждат по 100% от всички постъпващи
граждански дела.

До този момент с оглед допълнителния обем от работа, свързан с
осъществяването на административното ръководство на съда,
административният ръководител съдия Георгиева беше на 80%
натовареност. Поради настъпилата промяна, натовареността на
председателя бе увеличен на 120% за всички видове наказателни дела.
Така делата в съда бяха разпределени за разглеждане в три състава.
Впоследствие, считано от 01.10.2014год. със Заповед на и.ф. Председател
на Окръжен съд Монтана съдия Калин Тодоров беше командирован в РС-
Монтана. Това наложи ново разпределение на делата. Съдия Филипова
разглеждаше всички постъпили в съда граждански дела и 35% от
определени видове НОХД и АНД. Съдия Георгиева разглеждаше 100%
процента от всички видове наказателни дела.

1.2. Средна натовареност по видове дела за разглеждане.
Средната натовареност за 2014г. на база общ брой на дела за

разглеждане – 1 196 дела при щат от 4 съдии е 299 дела годишно или 24.92
дела месечно.

2014г. 2013г. 2012г.
Дела за разглеждане 1196 1264 1 438
Средна натовареност годишно
по щат

299 253 287

Средна натовареност месечно
по щат

24.92 21.07 23, 97
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Налице е тенденция на увеличение на средната натовареност по щат
спрямо предходните години.

Средната натовареност спрямо свършени дела през 2014г.- при
свършени 1 098 дела при щат от 4 съдии натовареността е 274, 50 дела
годишно или 22.88 дела месечно.

Натовареност спрямо свършени дела по щат:
2014 г. 2013 г. 2012г.

свършени дела 1 098 1145 1323
Средна натовареност годишно
по щат

274.50 229 264.6

Средна натовареност месечно
по щат

22.88 19.08 22, 05

Налице е тенденция на значително увеличение в сравнение с предходните
години, като е преодолян напълно спадът през 2013г. и дори са надминати
показателите за 2012г.

Действителна натовареност при база всички дела за разглеждане:
Година Брой дела Отработени

човекомесеци
Действителна
натовареност

2012 1438 42 34, 24
2013 1264 48 26, 33
2014 1 196 39 30, 67

Действителна натовареност спрямо свършени дела:
Година Свършени

дела
Отработени

човекомесеци
Действителна
натовареност

2012 1323 42 31, 50
2013 1145 48 23.85
2014 1 098 39 28, 15

Натовареност по съдии спрямо постъпилите дела през 2014 г.
Име на съдията Постъпили

дела
Натовареност % от общия брой

постъпили дела
Юлита Георгиева 208 17.33 19, 31%
Десислава Цветкова 121 20, 16 11, 23%
Елеонора Филипова 477 39.75 44, 29%
Калин Тодоров 271 30.11 25, 16%
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Натовареност по съдии спрямо общо дела за разглеждане през 2014 г.

Име на съдията Общо дела за
разглеждане

Натовареност % от общия
брой дела за
разглеждане

Юлита Георгиева 238 19, 83 19, 90%
Десислава Цветкова 143 23, 83 11, 96%
Елеонора Филипова 518 43, 17 43, 31%
Калин Тодоров 297 33, 00 24, 83%

През целия период са отработени 39 човекомесеца.
Съгласно правилата за определяне на действителна натовареност

времето, през което съдиите ползват редовен платен годишен отпуск, се
включва като отработени човекомесеци. Като се има предвид, обаче
размера на основния платен годишен отпуск, средната действителна
натовареност през времето, когато съдиите реално са били на работа е
доста по-голяма от цитираните по-горе и възлиза на около 43 дела
месечно, като в изчислението се изключват периодите на командировка и
отпуск по болест. Считам, че такова натоварване е около средно за
страната и е гаранция не само за бързина и срочност, но и за качество на
правораздаването.

 За яснота следва да се отбележи, че през целия отчетен период по 12
месеца са работили само двама съдии – Елеонора Филипова и Юлита
Георгиева.На съдия Десислава Цветкова практически са разпределяни и е

Разпределение по съдии постъпили дела

19,31%

11,23%

44,29%

25,16%

Юлита Георгиева Десислава Цветкова
Елеонора Филипова Калин Тодоров
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разглеждала дела за период от 5 календарни месеца, поради
командироването й в РС – Монтана, а на съдия Калин Тодоров – за период
от 9 месеца.

Общият брой на висящите дела в БРС през отчетния период
(останали несвършени в началото на отчетния период и новообразуваните
през периода) отразява действителната натовареност на районните съдии и
е 1196 дела. От тях:

 500 бр. са наказателни дела – 41, 81 % от всички висящи;
 696 бр. са граждански дела – 58, 19 % от всички висящи дела.

В таблицата и диаграмата по-долу е направено сравнение с броя на
висящите дела в съда за предходните три години.

Висящи дела 2014 г. 2013 г. 2012 г.
общ брой 1196 1 264 1438

наказателни 500 557 664

граждански 696 707 774

1196
1264

1438

500 557
664 696 707 774
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Висящи дела по видове

2014 г.

2013 г.

2012 г.

Действителна
натовареност

година

Брой дела
за

разглежда
не

Брой
свършени

дела

Брой
съдии -

по
ЩАТ

Брой
съдии -
ЗАЕТА

численост

Отрабо
тени

човеко
месеци

Към
делата за
разглежда

не

Към
свършен
ите дела

2012 1438 1323 5 5 42 34, 24 31, 50
2013 1264 1145 5 5 48 26.33 23.85
2014 1196 1098 4 4 39 30, 67 28, 15
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Към делата за
разглеждане

Към свършените
дела

В края на отчетния период са останали несвършени 98 дела, от които
68 граждански и 30 наказателни дела.

висящи свършени

година
останали

от
предходен

период

постъпили общо
решени

по
същество

прекратени общо
в 3-

месечен
срок в %

останали
несвършени

в края на
периода

2012 114 1324 1438 1206 117 1323 93, 65 115

2013 115 1149 1264 1024 121 1145 94, 93 119

2014 119 1077 1196 980 118 1098 93, 26 98

Средната натовареност за съдебния район по видове дела за
разглеждане – граждански и наказателни, не би могла да бъде
изчислена коректно, тъй като в определен период от време през
годината гражданските състави разглеждаха наказателни дела и като
дежурни съдии разглеждаха и частни наказателни дела - разпити на
обвиняеми и свидетели пред съдия, а наказателните състави
разглеждаха частни граждански дела като дежурни съдии. Освен това
на гражданските състави са възложени за разглеждане и частно
наказателните дела, образувани по жалби срещу постановления на
прокурора за прекратяване или спиране на наказателното
производство и по искания за вземане на мерки за неотклонение.

1.3. Реална натовареност по състави
През 2014 година съдиите Тодоров и Филипова освен граждански

дела, разглеждаха и наказателни дела- мерки за неотклонение и обжалвани
постановления на РП – Берковица за прекратяване и спиране на
наказателни производства.
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След командироването на съдия Десислава Цветкова в Районен съд
Монтана, считано от 16.06.2014год., на съдиите Филипова и Тодоров бяха
възложени за разглеждане по 35% от АНД, образувани по жалби срещу НП
и определени видове НОХД.

Съдиите Цветкова и Георгиева разглеждаха преимуществено
наказателни дела, като съдия Цветкова е разглеждала и частно- граждански
дела по дежурство.

След командироването и на съдия Калин Тодоров в Районен съд-
Монтана, считано от 01.10.2014год. съдия Георгиева е включена в графика
за седмични дежурства и като дежурен съдия също е разглеждала частно-
граждански дела по дежурство.

1.4 Средна натовареност на съдиите спрямо свършените наказателни и
граждански дела изразено процентно.

Съдия ГЕОРГИЕВА, като административен ръководител до
01.10.2014год. не е давала дежурства. До 20.06.2014год. същата е работила
при заложена 80% натовареност за разглежданите от нея наказателни дела.
Считано от 20.06.2014год. във връзка с командироването на съдия
Десислава Цветкова в Районен съд Монтана и съгласно дадените указания
с Решение на ВСС по Протокол №22 от 13.06.2014год. за натовареността
на административните ръководители, на съдия Георгиева е заложена
максимална натовареност. През годината са й разпределени 208 дела, както
следва:

 205 наказателни дела, от които 56 НДОХ, 3 НДЧХ, 27 частни
наказателни дела, 111 административно-наказателни дела,
образувани по жалби срещу наказателни постановления, 8 дела
по чл.78а от НК;

 3 граждански дела – 1 гражданско дело, в последствие
прекратено, поради отвод на съдия – докладчиците и
изпратено към Окръжен съд - Монтана и 2 частни граждански
дела.

Съдия Георгиева е разгледала 233 наказателни дела, от които е
приключила 209 дела.От тях решени по същество са 176 дела и 33 дела са
прекратени (в т.ч. и по сключени споразумения). От свършените 209
наказателни дела - 196 са в срок до 3 месеца от образуването им и 13 са
извън този срок.

Съдия Георгиева е разгледала и приключила 2 частни граждански
дела в тримесечен срок и се е произнесла по 3 граждански дела, които в
последствие са прекратени, поради отвод на съдия – докладчиците и са
изпратени на Окръжен съд - Монтана.
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Средната натовареност на съдия Георгиева при разгледани 238 дела е
по 19,83 разгледани дела на месец (при 18,42 за 2013г.; 22,50 за 2012г.)

През отчетния период са постъпили 41 жалби срещу актове,
постановени от съдия Георгиева, от които 28 са срещу решения, 10 са
срещу присъди и 3 срещу определения.От обжалваните 3 определения - 2
са обжалвани пред АС – Монтана, а 1 пред Окръжен съд – Монтана).

 За сравнение, през 2013 г. са постъпили 57 жалби срещу актове,
постановени от съдия Георгиева, от които 52 са срещу решения и 3 са
срещу присъди и 2 са срещу определения; а през 2012г. са постъпили 36
жалби срещу актове, постановени от съдия Георгиева, от които 27 са
срещу решения и 9 са срещу присъди.

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

За сравнение, през 2013 г. от по-горна инстанция са се върнали 51
дела, актовете по които са били постановени от съдия Георгиева и са били
обжалвани. От тях 33 акта са потвърдени (64,71 % от актовете по
върнатите дела) и 18 отменени.

На съдия ЦВЕТКОВА през отчетния период са разпределени общо
121 дела, от които: 9 частно- граждански дела и 112 наказателни дела,
както следва: 28 НДОХ, 2 НЧХД, 12 частни наказателни и 67
административно-наказателни дела, образувани по жалби срещу
наказателни постановления и по УБДХ и 3 дела по чл.78а от НК.

Разгледала е 143 дела (134 наказателни и 9 частно граждански дела)
и е приключила всичките през 2014 г..От тях решени по същество са 127
дела, а 16 наказателни дела са прекратени (в т.ч. и по сключени
споразумения).

В 3-месечен срок от образуването им са приключени 130 наказателни
и 9 частно- граждански дела.Приключени извън този срок са 4 дела.

Средната натовареност на съдия Цветкова при 143 разгледани дела е
по 23, 83 дела средномесечно (при 25,83 дела за 2013 г. и 28,42 дела за
2012г.).

През отчетния период са постъпили 33 жалби срещу актове,
постановени от съдия Цветкова, от които 8 срещу присъди, 23 срещу
решения, 2 срещу определения. За сравнение през 2013г. са постъпили 83
жалби срещу актове, постановени от съдия Цветкова, от които 13 срещу
присъди, 67 срещу решение, 3 срещу определения, а 2012г. са постъпили
68 жалби срещу актове, постановени от съдия Цветкова, от които 15 срещу
присъди, 51 срещу решение, 1 срещу определение и 1 срещу разпореждане.

През годината от по-горна инстанция са се върнали 42 дела, актовете
по които са били обжалвани. От тях 35 са потвърдени (83 % от общия брой
на върнатите дела), 5 са отменени и 2 са изменени.
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За сравнение през 2013 г. от по-горна инстанция са се върнали 80
дела, актовете по които са били постановени от съдия Цветкова и са били
обжалвани. От тях 65 акта са потвърдени (81, 25 % от актовете по
върнатите дела) и са 13 отменени.

На съдия ТОДОРОВ през годината са разпределени 271 дела:
 218 граждански, в т.ч. 35 граждански дела, 6 дела по чл. 310 от

ГПК, 2 административни дела, 24 частни граждански, 132
заповедни производства, 2 дела от и срещу търговци и 17
други дела;

 53 наказателни, от които 12 НОХД, 1 НЧХД, 1 дело по чл. 78а
от НК, 14 частни наказателни и 25 административно-
наказателни дела.

Разгледал е 297 дела (244 граждански и 53 наказателни дела). От
тях е приключил 292 дела (240 граждански и 52 наказателни).От
приключените- решени по същество са 280 дела (229 граждански и 51
наказателни дела) и са прекратени 12 дела - 11 граждански и 1 наказателно
дело е прекратено с одобрено споразумение. От свършените 292 дела, в
срок до 3 месеца от образуването им съдия Тодоров е приключил 225
граждански и 47 наказателни дела, а 5 наказателни и 15 граждански дела са
свършени извън този срок.

Средната натовареност на съдия Тодоров при разгледани 297 дела е
по 33 разгледани дела на месец (при 30, 67 дела месечно за 2013г.; 32, 58
дела месечно за 2012г.).

През отчетния период са постъпили 35 жалби срещу актове,
постановени от съдия Тодоров, от които 24 са срещу решения, 1 срещу
постановена присъда, 8 са срещу определения и 2 - срещу разпореждания.
За сравнение през 2013г. са постъпили 45 жалби срещу актове,
постановени от съдия Тодоров, от които 31 са срещу решения, 5 са срещу
определения и 9 - срещу разпореждания, а през 2012г. са постъпили 39
жалби срещу актове, от които 27 са срещу решения, 9 са срещу
определения и 3 - срещу разпореждания.

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

 За сравнение, в предходния отчетен период от по-горна инстанция
са се върнали 33 дела, актовете по които са били постановени от съдия
Тодоров и са били обжалвани, от които 31 граждански дела и 2 ЧНД. От
тях 17 акта са потвърдени, представляващи 51, 52% от актовете по
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върнатите дела. От тях 8 са решения. Отменени са общо 14 акта, от които 7
решения и 2 решения са частично отменени.

На съдия ФИЛИПОВА през 2014 г. са разпределени 477 дела, както
следва:

 397 граждански, в т.ч. 93 граждански дела, 17 дела по чл. 310
от ГПК, 3 административни дела, 13 частни граждански дела,
244 заповедни производства, 3 дела от и срещу търговци и 24
други дела;

 80 наказателни дела, от които: 21 НОХД, 1 НЧХД, 2 дела по
чл. 78а от НК, 22 ЧНД и 34 АНД.

Разгледала е 518 дела (438 граждански и 80 наказателни), от които е
приключила 449 дела (374 граждански и 75 наказателни). От тях - решени
по същество – 396 дела (332 граждански и 64 наказателни) и 53 дела са
прекратени (42 граждански и 11 наказателни), в т.ч. и по сключени
споразумения. От свършените 449 дела, 412 дела са в срок до 3 месеца от
образуването им (351 граждански и 61 наказателни), а 23 граждански и 14
наказателни дела са свършени извън този срок.

Средната натовареност на съдия Филипова при 518 разгледани дела е
по 43, 17 дела на месец (при 30, 42 дела средно- месечно за 2013г., 36, 33
дела средно месечно за 2012г.).

През отчетния период са постъпили 51 жалби срещу актове,
постановени от съдия Филипова, от които 37 са срещу решения (32 по
граждански и 5 по наказателни дела), 7 са срещу определения (4 по
граждански и 3 по наказателни дела), 5 срещу разпореждания по
граждански дела, 1 срещу заповед за изпълнение по ЧГр.Д и 1 протест
срещу присъда. За сравнение през 2013г. са постъпили 48 жалби срещу
актове, постановени от съдия Филипова, от които 26 са срещу решения, 8
са срещу определения, 13 срещу разпореждания и 1 искане за
възобновяване на присъда, а през 2012г. са постъпили 35 жалби, от които
22 са срещу решения, 7 са срещу определения, 5 срещу разпореждания и 1
срещу присъда.

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

За сравнение, през 2013 г. са се върнали 43 дела, актовете по които са
били постановени от съдия Филипова и са били обжалвани, от които 42
граждански дела и 1 ЧНД. От потвърдените 24 акта, представляващи 55,
81% от от актовете по върнатите дела – 14 са решения. От отменените



48

общо 15 акта - 5 са решения и 4 съдебни акта са частично отменени, като
от тях 3 са решения.

За времето до 20.06.2014год. на съдия Георгиева като
административен ръководител са определени 80% натовареност при
разпределението на новопостъпващите наказателни дела и не участва в
графика за дежурства. Това обстоятелство обяснява и по-малкия брой
възложени дела на съдия Георгиева и по-големия брой разпределени дела
на другия наказателен състав- съдия Цветкова. Заложеният процент
натовареност при останалите съдии е 100%. При частно-гражданските дела
и частните наказателни дела разликата в броя възложени дела по състави е
в резултат от постъпленията на дела от дежурства, както и в резултат на
продължителността на ползваните отпуски от отделните съдии.

2. ТЕЖЕСТ НА ВИДОВЕТЕ РАЗПРЕДЕЛЕНИ И РЕШЕНИ ДЕЛА
И КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ.

Общите статистически показатели за дейността на всеки съдия,
касаеща разпределените на състава дела, разгледаните и свършени от него
такива, проведените съдебни заседания, сроковете на изготвяне на
съдебните актове, както и обжалваните през периода актове и резултата от
инстанционния контрол на обжалваните актове, са отразени в приложените
към доклада таблици.

 Анализът на изложените по-горе показатели води до извод, че
работата на съставите при БРС, относно движението и решаването на
делата през настоящия отчетен период е много добра. През годината
съдиите при Районен съд - Берковица положиха усилия за правилното
изясняване на делата и за спазване на законовите срокове при
разглеждането и решаването им. Съдебните актове се изготвяха и предаваха
в установените срокове. Дори и да са налице отделни случаи на
постановяване на съдебни актове извън инструктивните срокове по ГПК и
НПК, то техния брой е незначителен и обикновено касае закъснение от
няколко дни или е свързано с обективни причини.

3. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕРКИ
 През 2014г. в Районен съд гр.Берковица не са извършвани

проверки от Инспектората към ВСС по наказателни и граждански дела,
както и от Окръжен съд- Монтана.
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ІV. БЮРО СЪДИМОСТ

Работата на бюро съдимост при Берковски районен съд през 2014
год. бе в съответствие с изискванията на Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за
функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, изм.
считано от 15.02.2013год..

През 2014г. в Бюро съдимост е работил един деловодител Бюро
съдимост, а при негово отсъствие – съдебен деловодител Ирен Пашкулева
и счетоводителя на съда-Светлана Ценова.

Издадените от Бюрото през отчетния период свидетелства и справки
за съдимост и изпратените справки за съдимост до други съдилища са
отразени в поместената таблица, в която е направено сравнение с
издадените такива документи през предходните три години.

Брой издадени документи/година 2014 г. 2013 г. 2012 г. 2011 г.
Свидетелства за съдимост 1792 1984 2469 2216
Справки за съдимост 515 631 789 686
Изпратени справки за съдимост до
друг съд

1189 1324 1266 1244

През отчетния период са въведени 143бр. бюлетини за съдимост при
205бр. за 2013год.

Средната месечна натовареност на деловодител Бюро съдимост е по
291 справки и свидетелства за съдимост (при 328 за 2013 и 377 за 2012г.).

Свидетелствата и справките за съдимост са издадени в предвидените
в Наредбата срокове и за тях са водени регистри на хартиен и магнитен
носител.

Азбучен указател на осъдените лица се поддържа в електронен
вариант. Входящите регистри за издаване на справки и свидетелства за
съдимост се поддържат на хартиен и на електронен носител.

На електронен носител са въведени всички бюлетини за осъдени
лица от 1930 г. до настоящия момент заедно с извлечение от акта на съда.

Бюлетините за съдимост се съхраняват съгласно изискванията на
чл.15, ал.1 от Наредба № 8 за функциите и организацията на дейността на
бюрата за съдимост в предназначени за целта технически съоръжения -
дървени контейнери, които са заключени, на място с ограничен достъп за
външни лица.

Постоянен и непосредствен контрол върху дейността на бюрото за
съдимост през годината упражнява съдия Цветкова, а считано от
16.06.2014год. във връзка с командироването й в Районен съд Монтана,
това задължение е възложено на съдия Елеонора Филипова. Съдиите
Георгиева и Цветкова, а впоследствие и съдия Филипова подписват
свидетелствата за съдимост и справките за съдимост, в които има вписани
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осъждания; вписват и подписват поправките и отбелязванията на
допълнителни сведения в бюлетините за съдимост; преценяват случаите,
когато лицето е амнистирано или реабилитирано, и отбелязват в
бюлетините за съдимост датата на амнистията или реабилитацията и
извършва ревизиите на бюрото за съдимост.

V. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Дейността на съдебно- изпълнителната служба е важна част от
работата на съда, тъй като съдебното изпълнение е завършващата фаза на
съдебното производство. Изпълнителният процес е предназначен да даде
защита и да наложи санкция по повод липса на доброволно изпълнение,
като достави дължимото на правоимащия чрез принуда, упражнена спрямо
длъжника по предписания от закона ред. В този смисъл от дейността на
съдебно – изпълнителната служба и от нейното правилно и ефективно
функциониране, в крайна сметка зависи доколко ще бъдат защитени
правата на страните, участвали в съдебните производства.

През отчетната 2014 г. в съдебно- изпълнителната служба са
постъпили като новообразувани 120 изпълнителни дела или с 19 дела
повече в сравнение с предходната година, когато техният брой е бил 101, а
през 2012 г. – 117 дела.

Средно месечното постъпление е точно по 10 изпълнителни дела,
при около 8 изпълнителни дела за 2013 г., при 10 за 2012 г.

От предходната година са останали несвършени 470 дела и заедно с
новообразуваните, през отчетния период са били висящи 590 дела; при 589
дела през 2013 г. и 582 дела за 2012 г.

През отчетната година са приключени 148 дела или с 29 дела повече
в сравнение с 2013 г., когато са били приключени 119 дела ; през 2012 г.
броят на приключените дела е 94.

От приключените през 2014 г. изпълнителни дела 99 броя са
прекратени поради изплащане на сумите на взискателите (при 59 броя за
2013 г. и 61 броя през 2012 г.), а 49 дела са прекратени по различни други
причини (при 60 дела за 2013 г. и 33 дела през 2012 г). Следва да се
отбележи, че през отчетния период са прекратявани предимно
изпълнителни дела по молба на взискателите, след като са събрани
вземанията им, поради изпълнено определеното действие, съгласно
подлежащите на изпълнение актове или поради изчерпан предмет на
изпълнение.

Средно месечно съдебният изпълнител е приключвал по 12 дела (при
10 броя прекратени дела през 2013 г. и при 8 броя прекратени дела през
2012 г.). Като резултат в края на отчетния период са останали несвършени
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442 дела, при 470 несвършени дела за 2013 г., при 488 несвършени дела за
2012 г.

През отчетния период броя на изпълнителните дела с предмет –
събиране на държавни вземания (публични и частни) е бил 13 – всички за
събиране на частни държавни вземания. В края на периода са останали
висящи 12 дела за събиране на частни държавни вземания ; при висящи
дела за 2013 г. – 14, при висящи дела за 2012 г. – 14 от които за събиране
на публични държавни вземания – 1 дело и 13 дела - за събиране на частни
държавни вземания.

По тези дела събраната сума през отчетния период е 4 932 лева, при
142 272 лева за 2013 г.; при 199 410 лева за 2012 г.

През отчетната година се е увеличил броят на постъпилите дела в
полза на юридически лица – 62; при 57 за 2013 г.; при 39 за 2012 г.
Прекратени са общо 35 дела, от които чрез изплащане на суми – 12 дела,
21 дела по други причини и 2 дела са изпратени на друг съдебен
изпълнител ; при 26 прекратени дела от този вид за 2013 г., от които чрез
изплащане на суми – 17 броя и 9 дела по други причини ; при 17 за 2012 г.,
от които чрез изплащане на суми – 11 дела, 3 дела по други причини и 3
дела са изпратени на друг съдебен изпълнител.

Общо събраните суми по този вид дела за отчетния период възлизат
на 1 229 071 лева (при 226 903 лева за 2013 г. и 155 653 лева събрани суми
за 2012 г.)

През 2014 г. в съдебно-изпълнителната служба са образувани 12
изпълнителни дела в полза на банки (при 28 през 2013 г. и 25 дела през
2012 г.). От 88 висящи изпълнителни дела са приключени 21 дела, при 96
висящи изпълнителни дела за 2013 г., от които 20 приключени дела; 76
висящи дела за 2012 г. и 8 приключени производства.

По делата с взискатели – търговски банки през 2014 г. е събрана
сумата от 1 091 134 лева, която е седем пъти по-голяма, в сравнение със
събраната сума за 2013 г. в размер на 147 050 лева ; при събрана сума за
2012 г. - 72 974 лева.

През изминалата година са образувани 34 изпълнителни дела в полза
на търговци (при 22 дела за 2013 г. и 11 дела за 2012 г.). От 104 висящи
изпълнителни дела през отчетния период са приключени 6 производства;
при 73 висящи изпълнителни дела за 2013 г., от които са приключени 3
производства ; през 2012 г. - 59 висящи дела и 8 приключени.

По тези дела за 2014 г. е събрана сумата 130 760 лева, което е
прибилзително два пъти повече в сравнение с 2013 г., когато са събрани
67 418 лева ; при 75 600 лева за 2012 г.

През отчетния период са образувани 16 изпълнителни дела в полза
на други юридически лица (при 7 дела за 2013 г. и 3 дела за 2012 г.). От
висящите 30 изпълнителни дела през 2014 г. са приключени 8 дела ; при 17
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висящи изпълнителни дела през 2013 г. и приключени 3 дела ; при 11
висящи изпълнителни дела през 2012 г. и 1 приключено дело.

По тези дела за 2014 г. е събрана сумата 7 177 лева ; през 2013 г. -
12 435 лева, при 7 079 лева за 2012 г.

Делата с предмет събиране на вземания в полза на граждани през
2014 г. са 40 броя; при 38 дела за 2013 г.; при 67 дела през 2012 г. От 304
висящи изпълнителни дела през годината са приключени 61 дела; при 338
висящи изпълнителни дела през 2013 г. и приключени 84 дела; при 374
висящи дела през 2012 г. и приключени 74 изпълнителни дела. По тях са
събрани 260 405 лева; при 223 285 лева за 2013 г., а през 2012 г. 195 027
лева.

 През 2014 г. в съдебно - изпълнителната служба при Районен съд -
Берковица са постъпили 6 дела за събиране на присъдена издръжка ; при
същия брои простъпили дела за 2013 г. и при 18 дела за 2012 г. През
годината по висящи изпълнителни производства са присъединени за
събиране 2 изпълнителни листове, с които е изменен размера на
присъдената издръжка; по 3 дела за 2013 г. и по 3 дела за 2012 г.

В края на отчетния период се констатира намаляване броя на
висящите изпълнителни дела от този вид, но следва да се отчете, че
размера на присъжданите издръжки, респ. изменените месечни издръжки
се увеличава. В началото на периода сумата за събиране е била 18 854 лева,
събрана е сумата 38 698 лева, а в края е останала сума за събиране в размер
69 201 лева.

През отчетната година се запазва броят на образуваните
изпълнителни дела с предмет събиране на вземания по трудови спорове – 3
броя дела; (при 3 за 2013 г. и 6 за 2012 г.), а 9 са прекратените
изпълнителни дела от този вид (при 20 за 2013 г. и 3 за 2012 г.). По тези
дела събраната сума през отчетния период е 11 334 лева; при 28 502 лева за
2013 г.; при 6 472 лева през 2012 г.

През 2014 г. са образувани 2 изпълнителни дела, въз основа на
обезпечителни заповеди, като заедно с останалите от предходни години
дела от този вид, са станали висящи 51 броя. Всички те са прекратени след
налагане на обезпечителните мерки, т.е. поради изчерпан предмет на
изпълнение.

Общо постъпилите за събиране суми по новообразувани дела през
2014 г. са 1 017 730 лева, като заедно с останалите за събиране от
предходната година – 3 982 857 лева – се формира сума за събиране по
изпълнителните производства през отчетния период в размер 5 000 587
лева; при сума за събиране през 2013 г. в размер на 4 553 007 лева и при
общ размер за събиране през 2012 г. – 4 239 017 лева.

Общо събраните суми по изпълнителните дела през 2014 г. възлизат
на 1 494 408 лева, от които на взискателите са изплатени суми в размер на
476 429 лева, а 1 017 979 лева - по прекратените дела (по перемирани



53

332 390, а по дела изпратени на други съдебни изпълнители за
продължаване на производството 685 589 лева) ; при събрана сума 592 460
лева за 2013 г., от които на взискателите са изплатени суми в размер на
245 603 лева, а 346 857 лева - по прекратените дела (по перемирани 331
677, а по дела изпратени на други съдебни изпълнители за продължаване
на производството 15 180 лева); при събрана сума през 2012 г. 550 090
лева, от които на взискателите са изплатени суми в размер на 261 104 лева,
а 288 986 лева - по прекратените дела.

В края на отчетния период по останалите висящи 442 дела е останала
сума за събиране в размер 3 536 333 лева.

През 2014 г. са постъпили 6 жалби срещу действия на държавния
съдебен изпълнител, 2 от които са уважени от Окръжен съд - Монтана.

Внедрената през 2008 г. програмна система “JES” и през отчетната
година улесняваше работата на държавния съдебен изпълнител и
служителите в службата. Нововъведените функции в програмата
подпомагаха бързата и точна обработка на делата и обслужването на
гражданите.

Общо за работата на Съдебно-изпълнителната служба при Районен
съд – Берковица през отчетната 2014 г. следва да се отбележи, че е намалял
броя на висящите изпълнителни дела. Намаляла е като цяло и сумата за
събиране, въпреки че по някои видове дела– частни държавни вземания, в
полза на банки, търговци, други юридически лица, трудови и вземания в
полза на частни лица – сумите за събиране по новообразуваните дела са се
увеличили.

Общият размер на събраните суми през отчетния период в сравнение
с 2013 г. се е увеличил с 901 948 лева, като размера на изплатената на
взискателите сума за погасяване на вземанията се е увеличил с 230 826
лева, а размера на събраните суми по прекратени дела (чрез перемция,
изпращане по подсъдност на друг съдебен изпълнител, обезсилване на
подлежащия на изпълнение акт и др.) се е увеличил с 671 122 лева.

И през този отчетен период следва да се отчете, че работата на
службата по събиране на вземанията по висящите изпълнителни дела
продължава да бъде затруднена по причини, изтъквани и в предишни
отчетни доклади. От обективен характер това са: все по-тежкото
икономическо състояние на района, в следствие на финансовата криза,
довела до принудително свиване на дейността на предприятията,
съкращаване на работни места и намаляване на доходите на длъжниците;
нарастващата междуфирмена задлъжнялост; ниската трудовата заетост и
размер на реализирани доходи от длъжниците; липсата на достатъчно
секвестируемо имущество на длъжниците. Обстоятелството, че в
индивидуалното принудително изпълнение определени имуществени
права са несеквестируеми, поставя съдебния изпълнител пред обективна
невъзможност за удовлетворяване на вземанията на взискателите.
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Като субективни причини за недостатъчната събираемост на
вземанията следва да се отбележат: ниската активност на взискателите за
събиране на вземанията им. Засилва се тенденцията – вместо да
предприемат действия за принудително събиране на вземанията им, чрез
опис и изнасяне на публична продан на движимо или недвижимо
имущество – те, отчитайки затрудненото положение на длъжниците си,
предпочитат и се задоволяват с доброволно внесените суми, респ. с
постъпващите по наложените запори. От друга страна, макар да има
висящо изпълнително производство, страните постигат извън съдебно
споразумение, без да бъде уведомен за това съдебния изпълнител, и
длъжниците погасяват задълженията си направо на своите кредитори, с цел
избягване заплащането на дължимата държавна такса по чл. 53 от Тарифа
за държавните такси, събирани от съдилищата по ГПК върху събраната
сума. Други причини са необезпечаването или неефективно обезпечаване
на вземанията от кредиторите. Макар да има наложени от съответния съд
обезпечителни мерки – запор на вземания или движими вещи, и наложени
запори от съдебния изпълнител в изпълнение на издадени обезпечителни
заповеди, често се оказва, че запора е наложен върху банкови сметки на
длъжниците, които са закрити или по които не постъпват суми. При
наложен запор върху конкретни движими вещи на длъжниците, често
взискателите не желаят да се извършва опис и оценка на запорираните
движими вещи, при което, макар и да има предприети мерки по
обезпечаване на вземането им - те не спомагат реалното събиране на
вземанията на кредиторите. Липсва интерес към публичните продажби на
употребявани движими вещи. Поради липса на свободни средства в хората
от съдебния район е намалял и интереса към изнасяните на публична
продан недвижими имоти.

Общият извод въз основа на отразените по-горе данни, е че през
отчетната година работата на съдебно - изпълнителната служба е добра.
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VІ. СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

В Районен съд – гр. Берковица през отчетния период дейността по
вписванията се изпълняваше от съдия по вписванията Юлия Петрова,
която приемаше представените книжа от нотариусите и всички останали
молби за вписвания. В случаите на ползване на отпуск от съдия Петрова,
същата беше замествана от дежурните съдии.

През 2014 година са извършени общо 2 582 вписвания, от тях с
нотариални дела – 779 бр., извършени са също така 44 бр. заличавания, 187
устни справки, издадени са 422 заверени преписи от документи, 187
удостоверения за тежести, издадени са 70 бр. справки на държавен орган.

Съдията по вписванията е постановил 1 отказ, който не е обжалван.
За сравнение с предходните години данните са нанесени в

сравнителна таблица и диаграми:
2014 г. 2013 г. 2012 г.

Вписвания 2582 2113 2012
от тях с нотариални дела 779 738 768
Заличавания 44 40 54
Откази 1 7 19
Постъпили жалби 1
Отменени 1
Устни справки 187 59 148
Удостоверения за тежести 174 202 380
Писмени справки по искане на държавен орган 70 28
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В службата е създадена добра организация по образуване, движение
и приключване на делата по вписванията; актовете за вписвания се вписват
още в деня на постъпването им, ако отговарят на законовите изисквания, и
се връщат до един-два дни; своевременно се изготвят удостоверенията за
тежести; вписването на искови молби и на постановените решения се
извършва в съответствие със закона.

VІІ. СГРАДЕН ФОНД И МАТЕРИАЛНО И ТЕХНИЧЕСКО
ОСИГУРЯВАНЕ

1. Сграден фонд.
Берковският районен съд е настанен на партерния етаж в сградата на

Общинска администрация - Берковица, който етаж е публична държавна
собственост и е предоставен за оперативно управление на районния съд от
областния управител с акт № 547/18.03.2002 година.

Съдът разполага с две оборудвани заседателни зали, 12 кабинети и
канцеларии, отделно помещение за служба архив, сървърно помещение и
регистратура за класифицирана информация, санитарни помещения.

В сградата на съда, в един от кабинетите, се намира и Служба по
вписванията към Агенцията по вписвания.

В съда не е обособена адвокатска стая, поради липса на помещение,
което да бъде преустроено, където колегите адвокати да могат в една
нормална и спокойна обстановка да се запознават с делата. В тази връзка
през следващата година ще се постараем да осигурим такава, като
обособим един от освободените от командированите съдии кабинети в
сградата на съда. Така ще се облекчи, както работата на адвокатите, които
сега са принудени в кратки срокове да преглеждат делата в деловодството,
което от своя страна създава неудобство на другите лица, идващи в
деловодството за справка, така и на съдебните деловодители.

На партерния етаж е разположена кабина на служителите от ОЗ
„Съдебна охрана” – Монтана, които осъществяват охраната на съда.

По отношение поддръжката на сградата, в която се помещава съдът,
в бюджета за отчетния период не бяха предвидени и отпуснати средства за
текущи ремонти.

Изключително важно е извършването на ремонт на помещението,
ползвано за архив в Районен съд Берковица. Обособовянето на това
помещение като хранилище е станало през 1981 год. Оттогава на същото
не е извършван основен ремонт, нито са извършвани козметични такива,
поради което не отговаря на изискванията на чл.60 ал.2 от ПАС.
Металните шкафове, в които се съхраняват и подреждат материалите също
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са закупени през 1981год.. Поради дългогодишното ползване същите вече
са деформирани и много остарели, а също така са изключително
недостатъчни да поберат всички материали.Поради това изключително е
затруднено подреждането на материалите по подходящ за търсене начин и
не осигуряват тяхното физическо запазване, затрудняват работата в служба
„Архив” и нямат добър външен вид от естетична гледна точка.

През изтеклата 2014год. този ремонт не стана възможен въпреки
желанието и намерението на ръководството на съда поради изключително
ограничените средства, както и дадените указания от ВСС за ограничаване
на всички разходи с решение по протокол № 8 от заседание на Висшия
съдебен съвет, проведено на 20 февруари 2014 г., с което ВСС утвърждава
Указания за изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2014 г.. В тази
връзка ръководството на съда отложи изготвянето на искане до ВСС за
следващата календарна година.

Въпреки ограничения бюджет, с който разполагаше съда,
своевременно бяха отстранени възникнали повреди в климатика в кабинета
на съдия изпълнителя и съдията по вписвания и бе подменен радиатора в
СИС, поради възникнал теч.

Считано от 01.01.2014год. във връзка с отпадане на дейността по
охраняване с патрули и СОТ към МВР, бе инсталирана сигнално-
охранителна техника и бе сключен договор за осъществяване охраната на
съда от частна охранителна фирма.

2. Техническа обезпеченост
През годината отново бе извършена пълна инвентаризация на

наличната техника и оборудване, като абсолютно негодната такава за
употреба беше бракувана и предадена на оторизирана фирма за
рециклиране.

През отчетния период продължава използването на вече внедрените
софтуерни продукти за управление движението на съдебните дела, както и
регулярното обновяване на приложния софтуер от системния
администратор.

Техническото оборудване и програмното осигуряване в Районен съд
Берковица е на добро ниво. Всяко работно място разполага с компютър и
периферни устройства, подходящи за изпълнение на служебните
задължения. Все още в съда има компютърна техника, която е морално
остаряла и технически износена, като някои от компютрите трудно работят
с използваните в съда програми. Предвид изложеното е налице
необходимост за отпускане на средства за обновяване на компютърната и
офис техника, като в тази насока през 2015г. следва да се направят
съответните искания пред ВСС.

Със закупуването на нова многофункционална копирна машина
Konica-Minolta BizHub 223 в края на 2013год., се осигури безпроблемната
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работа на общата и специализирана администрация през изтеклата
2014год.

Към момента всички компютри на Районен съд – Берковица са
свързани и работят в една локална мрежа. Това позволява ползването на
мрежовите ресурси от страна на всички съдии и служители и улеснява
дейността им в изпълнение на ежедневните им задължения.

Локалната мрежа се обслужва от 4 бр. 32-битови сървъра (един,
обслужващ АИС „Бюра съдимост”, втори - обслужващ деловодната
програма на съда, трети – обслужващ програмата на ДСИ и четвърти - с
DOMAIN Controller, клиент-сървър за антивирусна защита и правно-
информационната система АПИС). В мрежата на съда работят 23 бр.
персонални компютъра, 14 бр. лазерни печатащи устройства, 2 бр. скенери
и 1 бр. мултифункционално устройство.

Въведена е и се ползва ефективно Интернет система за достъп до
национална база данни „Население". Това позволява извършването на
незабавни справки за настоящия адрес на страните по делата и се
подпомага своевременното призоваване на лицата. Безспорно това доведе
до значително съкращаване на времето за извършване на справките за
лицата и съответно – на времетраенето на самите дела.

Постъпилите преписки в съда се разпределяха на "случаен принцип"
чрез програма "LawChoice", версия 3.4, разработена и предоставена от
Висш съдебен съвет.В Районен съд Берковица се спазва принципа на
случайно разпределение на делата чрез използването на този софтуер при
спазване на утвърдените Вътрешни правила за случайното разпределение
на делата в съда. През този период разпределението на делата ставаше чрез
директно рапортуване на сървърите на ВСС за начина на избор за съдия
докладчик.

За управление движението на съдебните дела се използва съдебна
автоматизирана система (САС) – "Съдебно деловодство", която
своевременно се актуализира съгласно извършваните промени, съобразени
с изискванията на действащото в Република България законодателство.

Използваната деловодна програма САС “Съдебно деловодство” дава
добри възможности за генериране на справки, за публикуване в интернет
на графика на съдебните заседания и постановените съдебни актове.
Постановените съдебни актове се публикуват и в Централния уеб-базиран
интерфейс за публикуване на съдебни актове, където обновяването се
извършва ежедневно чрез използване възможностите на деловодната
програма.

В служба "Бюро съдимост" продължава да функционира единен за
цялата страна програмен продукт на Консорциум „Индекс-България”ООД
и се извършва архивиране на базата данни ежедневно, която позволява
обменът на информация между бюрата за съдимост на районните
съдилища и Централно бюро за съдимост да става сравнително бързо и
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свидетелствата за съдимост да се изготвят в срок.
Програмната система JES на ЕТ “Темида 2000-Еди Чакъров”, гр.

Варна и през отчетния период се актуализира своевременно и подпомага
дейността на съдебно-изпълнителната служба.

През отчетния период за цялостно счетоводно обслужване се
използва счетоводната система КОНТО, внедрена съгласно решение на
ВСС. В съда се използва софтуера за работна заплата и кадри “Поликонт”
на “С + С Аутоматион”.

 Редовно се поддържа абонамента на правноинформационната
система “Апис”.

През отчетната 2014 год.беше включен и централизираният
информационен продукт АИС – ЕИСПП.

Целта на ръководството на съда е чрез използване на
информационните системи да подобрява основните сфери на управлението
на съда, съдебната администрация, достъпа и работата с обществеността,
да повишава качеството на правораздаването и административното
обслужване, да осигурява обучението на магистратите и служителите в
новостите в информационните технологии.

За облекчение на гражданите и по-бързото им обслужване продължи
използването на монтираното в стаята на Бюро съдимост ПОС –
устройство, за внасяне на държавни такси, в т.ч. и таксите по издаването на
свидетелства за съдимост.

VІІІ. ПОВИШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ДОВЕРИЕ В
СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

Въпреки че през последните години се наблюдава дефицит в доверието
на гражданите и институциите към съда, цел на всички работещи в Районен
съд – гр. Берковица е запазване и повишаване на общественото мнение в
съдебната система като ефективна, безпристрастна и независима.

За да бъде повишено доверието в съдебната система като цяло е необходимо
дейността на съда ни да бъде максимално публична и прозрачна -
своевременно да се представя обективна информация на достъпен и
разбираем език, при балансираност на участието на съда в медийното
пространство. Този процес трябва да бъде непрекъснат и постоянно
обществото да се запознава с нашата работа и с функцията на съда. И през
2014 г. беше предоставяна актуална, пълна и полезна информация.

 Районен съд-гр. Берковица присъства в публичното пространство, като
винаги при проявен интерес от страна на местните медии беше
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предоставяна информация по делата и постановените съдебни актове. При
индивидуален журналистически интерес комуникацията се осъществява от
съдията-докладчик, разгледал делото, след предварително съгласуване с
председателя на съда.

Най-голям обем информация се представя чрез уеб сайта ни, достъпът
до който е безпрепятствен - там са публикувани материали за
компетентността на съда и структурата му с описание на функциите и
дейността на всяка административна служба, за необходимите за съдебната
система образци на документи, за полезните интернет връзки, за банкови
сметки, за контакти за обратна връзка. При необходимост се публикува и
информация за заповеди, вътрешни правила, насрочени конкурси, какъвто
беше проведен през 2014 г. за заемане на длъжността «Съдебен
администратор».

Но за популяризиране на дейността на съда ни през 2014 година се
работи и на други равнища:

- проведе се ден на отворените врати, на който се разясни на
обществеността ролята на съда, което има за цел да доближи съда до
гражданите и да им покаже, че съдът е този, който ще разреши възникналите
спорове, като се организираха и посещения на открити съдебни заседания от
ученици, с разясняване на правни въпроси от компетентността на съда, как
работи и функционира съдът, кои са основните нормативни актове, които
следва да спазват, акцентира се на правата и задълженията им като граждани и
какви са конкретните стъпки, които следва да предприемат при нарушаване на
правата им;
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В Районен съд - Берковица са създадени добри традиции в
организацията на работата му.

 Приоритет в работата на съдиите е качеството на
правораздавателната дейност с оглед точно и еднакво прилагане на закона
спрямо всички и спазването на законоустановените срокове за насрочване,
разглеждане и приключване на възложените им дела.

При осъществяване на своята дейност съдебните служители се
ръководят от принципите на законност, отговорност, прозрачност,
бързина, ефективност, лоялност и йерархична подчиненост съобразно
изискванията за качествено обслужване на физическите и юридическите
лица, както и професионалната етика на съдебните служители.

Посочените резултати дават основание да се направи заключението,
че през 2014 година всеки един от работилите в Районен съд Берковица -
районни съдии, съдебния изпълнител, съдия по вписванията и съдебни
служители е допринесъл със своя труд, усилия и знания за бързото и
качествено правораздаване.

Всички ние доказахме една висока мотивираност в работата и
отговорно отношение към задълженията.

Считам, че за целия състав на съда изминалата година беше една
успешна в професионално отношение година, като отчетените резултати
сочат, че съдиите и служителите са положили необходимите усилия за
своевременното разглеждане и приключване на постъпилите дела.
Последните ни дават пълното основание да твърдим, че РС-гр.Берковица е
едно работещо звено в съдебната система и че той не е основание за
отправяните критики към българската съдебна система.

През следващата година, като цяло усилията ни ще бъдат насочени
към подобряване на показателите срочност за разглеждане и решаване на
делата, респ. понижаване броя на несвършени дела в края на отчетния
период, повишаване качеството на правораздавателната дейност и
намаляване до минимум на отменените съдебни актове, както по
наказателни, така и по граждански дела и подобряване на материално –
техническата база на съда.

 Административен ръководител -
Председател на РС-Берковица:.............................

 /Юлита Георгиева/
29.01.2015год.
гр.Берковица


