
ОТЧЕТЕН ДОКЛАД

за дейността на Районен съд - Берковица
през 2013 година

Настоящият отчетен доклад е изготвен на основание чл.80, ал.1, т.2,
б. „а” от Закона за съдебната власт и съгласно разпоредбите на Правилника
за администрацията в районните, окръжните, административните,
военните и апелативните съдилища, както и съгласно указанията за
структурата и обхвата на годишните доклади, дадени с писмо изх. № 91-
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 2013 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 2013година :
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І. Кадрова Обезпеченост.

През 2013 г. Районен съд Берковица разполага с общо 23 щатни
бройки, от които – 5 щата за магистрати (в това число: 1 щат за
председател и 1 щат за зам. председател), 1 щат за ДСИ, 1 щат за съдия по
вписванията и 16 съдебни служители. През отчетния период съдът е с
утвърден щатен състав от 16 съдебни служители.

1. Брой на съдиите, държавните съдебни изпълнители и съдии по
вписванията.

През отчетната 2013 година бе направена промяна в щатното
разписание с решение на ВСС по протокол № 4/31.01.2013г., с което бе
съкратена щатната численост на Районен съд гр. Берковица с 1 (една)
щатна бройка за длъжността „Заместник на административния
ръководител – заместник-председател” на Районен съд гр. Берковица и бе
разкрита 1 (една) щатна бройка за длъжността „съдия” в Районен съд гр.
Берковица, считано от датата на вземане на решението.

През отчетния период бе извършена промяна в състава на
ръководството на съда, като бе оставено без уважение предложението от
административния ръководител на Районен съд гр. Берковица за
назначаване на съдия на длъжността „Заместник на административния
ръководител – заместник-председател” на Районен съд гр. Берковица с
решение на ВСС по протокол № 4/31.01.2013 година.

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

В края на отчетния период, съдът разполага с 5 щата за съдии, от
които 1 щатна бройка за председател, като реално работят 4 съдии,
включително председателя, един държавен съдебен изпълнител и един
съдия по вписванията.

В щатното разписание на съда са записани Юлита Георгиева–
Председател, съдии- Десислава Цветкова, Калин Тодоров, Елеонора
Филипова и Петя Стоянова, Мариела Маркова – държавен съдебен
изпълнител и Юлия Петрова – съдия по вписванията. През годината съдът
осъществява своята дейност в непълен съдийски състав. През целия
отчетен период съдия Петя Стоянова бе командирована в Районен съд
Ботевград като командировката продължава и към края на отчетния
период.

През отчетния период с решение на Висш съдебен съвет по Протокол
№ 14, т.6 от 11.04.2013г. е повишена в ранг съдия Елеонора Филипова.
През 2013г. бе проведено периодично атестиране на съдия Петя Димитрова
Стоянова, командирована в Районен съд Ботевград, на която с решение по
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протокол № 49 от заседанието на ВСС, проведено на 11 декември 2013г. бе
определена комплексна оценка от атестирането „много добра”.

През отчетния период не са поощрявани магистрати, не са
образувани дисциплинарни производства срещу магистрати в Районен съд
Берковица и не е прилаган член 327 от ЗСВ.

През 2013 г. не са предприемани промени в правораздавателната
структура на съда. Работата е разпределена в две колегии – наказателна и
гражданска. Предвид заетия щат за магистрати и командирования съдия в
РС - Ботевград, работата в съда е адаптирана с оглед броя на реално
работещите съдии, като са обособени два съдебни състава разглеждащи
наказателни дела и два съдебни състава, разглеждащи граждански дела.
Наказателни съдии са Георгиева и Цветкова, а гражданските дела се
разглеждат от съдиите Тодоров и Филипова. Съдийският състав съдейства
за добрата организация и резултатна работа на съда.

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 2013г. не са извършвани
промени.

Към 31.12.2012 г. съдия Георгиева е с 13 години и 2 месеца
юридически стаж, от които 8 години и 9 месеца като съдия, съдия
Цветкова е с 14 години и 7 месеца юридически стаж, от които 12 години и
7 месеца като съдия, съдия Тодоров е с 11 години и 7 месеца юридически
стаж, от които като съдия 7 години и 10 месеца, съдия Филипова е с 15
години и 6 месеца юридически стаж, от които 10 години и 11 месеца като
съдия, съдия Стоянова е със 7 години и 9 месеца юридически стаж, всички
като съдия. Съдията по вписванията Юлия Петрова е с 14 години и 2
месеца юридически стаж, от които като съдия по вписванията 8 години и 7
месеца, държавния съдебен изпълнител при Районен съд – Берковица
Мариела Маркова има 15 години и 5 месеца юридически стаж, от които
като съдебен изпълнител 8 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,
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.

И през 2013 година активно продължи дейността по обучение и
повишаване на квалификацията на съдиите.
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Съдия Георгиева премина обучение в три семинара, организирани от
Националния институт на правосъдието (НИП).

Съдия Цветкова взе участие в четири семинара, организирани от
НИП, единият от които по проект по ОПАК, а също и в семинар по
наказателни дела, организиран от Окръжен съд Монтана съвместно с НИП.

 Съдия Филипова също взе участие в три семинара, организирани от
НИП, като единия от тях бе по проект ОПАК.

По покана на фондация Международна социална служба – България
и фондация „Детски правен център – България”, Районен съд Берковица
кандидатства по проект „Правосъдие – приятел на детето”, финансиран от
Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на
гражданското общество. За участие в проекта са кандидатствали 34
съдилища от общо 103 с 65 попълнени въпросници. От тях са 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.

Съдия Тодоров участва в един семинар, организиран от НИП.
По покана на Кмета на община Берковица съдът участва в проект

„Обединение на поколенията за законност в Европа“, финансиран по
ПРОГРАМА „ЕВРОПА НА ГРАЖДАНИТЕ„ към ЕВРОПЕЙСКАТА
КОМИСИЯ. Първата конференция по проекта се проведе в периода 21 – 24
ноември 2013 г. в гр. Лауро, Италия и домакин община Куиндичи, Италия,
в която взе участие съдия Юлита Георгиева. Проекта е съвместен между
пет общини – партньори: Кундичи (Италия), Берковица(България), Камза
(Албания), Кучова (Албания) и Дорохой (Румъния). На конференцията са
обсъждани теми, свързани със законността в четирите държави –
партньори – значение, допустимост и аспекти на законността на държавно
и общинско ниво, както и прозрачността на административните процедури
и политики на местно ниво.

Председателят на съда и системният администратор веха участие в
съвещание за Апелативен район София във връзка с въвеждане в реална
експлоатация на обмен на данни между информационните системи на
съдилищата и ядрото на Единната информационна система за
противодействие на престъпността (ЕИСПП).

Обучение за работа с ЕИСПП преминаха и съдебни служители-
системния администратор, съдебен деловодител и двама съдебни
секретари. Организатор бе разработчикът на деловодната система САС
„Съдебно деловодство”, изпълнил надграждането и свързването на
съществуващата деловодна система с ядрото на ЕИСПП.

 През отчетната година бяха одобрени за участие в организираните
от НИП обучения и преминаха обучение много съдебни служители. За
отбелязване е, че чрез семинарите, организирани по проект Оперативна
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програма „Административен капацитет” (ОПАК) НИП осигури
възможност повече служители да преминат обучения по интересни теми.

Благодарение на добрата организация, подадените своевременно
заявки и възможностите, които дават програмите за обучение на НИП,
през 2013 година съдебните служители участваха в проведени общо 17
обучения:

Новоназначеният съдебен служител на длъжност „Чистач” (със
задължения да замества призовкарите при тяхно отсъствие) премина
начално обучение за съдебни служители в два модула.

Съдебен секретар участва в семинар по работа по наказателни дела.
В семинар „Съдебно сътрудничество по наказателни дела” участваха

двама съдебни секретари и един деловодител.
Двама съдебни секретари участваха в семинар по протоколиране и

граматика.
Двама съдебни деловодители преминаха обучение за работа по

граждански дела.
Призовкарите преминаха обучение по процеса на призоваване.
По проект ОПАК съдебният администратор премина обучение на

тема „Съвременни подходи в управлението на съдебната администрация”
Четирима съдебни секретари и един съдебен деловодител участваха

в семинар на тема „Съдебна етика. Превенция на корупционния риск” по
проект ОПАК.

2. Съдебна администрация
Районен съд – Берковица е кадрово обезпечен със съответните

служители. През отчетния период съдът е 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.

Не са образувани дисциплинарни производства и не са налагани
наказания на съдебни служители.

През отчетната 2013 година са настъпили персонални промени,
поради назначаване на съдебен служител от 7 януари 2013 година на
длъжност ”Чистач” след проведен конкурс.

Към края на отчетния период са заети всички 23 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,
окръжните, административните, военните и апелативните съдилища.
Работата на деловодителите, като част от специализираната
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администрация, е организирана в три деловодства – гражданско,
наказателно и деловодство на държавен съдебен изпълнител.

Съдебната администрация на Районен съд Берковица е добре
организирана и с добра квалификация, по-голяма част от служителите са с
дългогодишен професионален опит, всеки служител познава трудовите си
функции и изпълнява добре задълженията си, което способства за по-
ефективна работа по администрирането на делата и професионалното
обслужване на граждани и адвокати.

Ръководството на съда полага усилия за намирането на най-
подходящите кадрови решения и осъществяване на дейността при
условията на взаимопомощ и екипност.

Деловодството на съда е разпределено както следва- деловодство по
наказателни дела и деловодство по граждански дела - 3бр. деловодители, 1
деловодител в съдебно изпълнение, 1бр. – в бюро съдимост и архив.
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. Поради ползване на продължителен отпуск
поради заболяване на деловодител от наказателно деловодство през
половината от отчетния период, бе увеличено натоварването на
работещите там двама деловодители. Благодарение усилията и
професионализма им бе овладян работния ритъм в служба „Деловодство”.
Същите бяха подпомагани в моменти на голямо натоварване и от
съдебните секретари.

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. През годината
съдебните секретари на Районен съд гр. Берковица, продължиха да
проявяват висок професионализъм, да изготвят съдебните протоколи в
установените срокове, както и да си оказват взаимопомощ.

 През отчетната година в съответствие с Правилника за
администрация в районните, окръжните, административните, военните и
апелативни съдилища, работеше и служба Бюро „Съдимост”, като
деловодителят в последната завежда и служба „Архив”.

През 2013г. 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
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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.

През отчетния период бе извършен планов одит от ВСС за даване
увереност на Районен съд Берковица по отношение на административната
и финансово-счетоводна дейност, в частност кадровото обезпечаване,
работата с личния състав, воденето на трудовите досиета. В изготвения от
проверяващият одитен доклад, организационните и административни
процеси получиха много добра оценка.

3. Ръководство на Районен съд Берковица
През 2013 година Районен съд Берковица се ръководеше от

административен ръководител - председател. През отчетния период,
председателят на съда осъществяваше общото ръководство на съда,
администрирайки неговата дейност. Съвместно със съдебния
администратор организираше и ръководеше работата на помощния
персонал с цел оптимизиране правораздавателния процес на съда като цяло
и на отделните съдебни състави. Осъществяваше контактите на съда с
органите на местната власт, медиите, както и с останалите звена на
съдебната система. Чрез него се осъществяваше и кореспонденцията на
съда с другите звена на системата. Председателят на съда образуваше
постъпилите дела в съда независимо от техния вид и ги разпределяше по
съдии докладчици, на случаен принцип, чрез компютърна програма в
изпълнение изискванията на ЗСВ, и съобразно одобрените от председателя
Вътрешни правила. С цел избягване всякакви съмнения относно начина на
разпределяне на делата, същото се извършваше в присъствието на
служител и понякога на съдия, което се отразяваше в протокола за
случайно разпределение, прилаган към всяко едно дело.

При отсъствие на Председателя на съда същия се заместваше от
определен от него съдия със заповед на основание чл.168, ал.7 от Закона за
съдебната власт.

На 03.07.2013год. 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 01.01.2013год. до 30.06.2013год. 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. В изготвения в резултат на проверката доклад не
са констатирани пропуски и нарушения при разпределение на делата и не
са правени препоръки.
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4. Предложения за промени в щата

Съотношението на съдебните служители към магистратите,
съобразно утвърдения щат през 2013г. е 5:14, магистрати – деловодители
5:3, магистрати – съдебни секретари 5:4 и държавен съдебен изпълнител –
служители 1:2.

По отношение на магистратите: Извършеният анализ на
действителната натовареност на магистратите в Районен съд Берковица
през 2013г. 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 5 щата за съдии, от които реално работещи
4, е налице възможност за оптимална организация на работата на съда и не
се налага увеличение на броя на магистратите.

По отношение на съдебните служители: При наличен щат от 16
съдебни служители същите са разпределени в обща и специализирана
администрация. В рамките на посочената численост, в служба
„Деловодство” работят трима деловодители, а в съдебно –изпълнителна
служба – един деловодител и един съдебен секретар, четирима 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.
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ІІ. Движение на делата

1. Движение на делата общо за съда

Образуването и движението на гражданските и наказателните дела в
Районен съд - Берковица през 2013 година се извършва съгласно
изискванията на Закона за съдебната власт и Правилника за
администрацията в районните, окръжните, административните, военните и
апелативните съдилища. 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.

И през отчетната 2013г. разпределението на постъпващите в Районен
съд - Берковица книжа се извършваше на случаен принцип, посредством
програмата LawChoice и в съответствие с изискванията на чл.9 от ЗСВ,
като делата се образуват в деня на постъпване на съответните книжа в
съда. Разпределението на постъпващите дела на случаен принцип цели да
се избегнат всякакви съмнения относно равномерното разпределение на
делата между магистратите и да бъде създадена прозрачност при
определяне на съдия- докладчика, изключваща външна намеса или за
избор от страните на определен съдия- докладчик, който да разгледа
делото.

1.1. Разгледани дела

През отчетния период в съда са разгледани общо 1 264 дела, от тях –
557 наказателни дела и 707 граждански дела.
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Останали несвършени от предходния отчетен период са общо 115
дела или 9, 09 % от общия брой дела за разглеждане. От тях останали
несвършени са 52 броя наказателни дела (9, 33 % от общия брой
наказателни дела за разглеждане) и 63 броя граждански дела (8, 91 % от
общия брой граждански дела за разглеждане).

През 2013 г. в съда са постъпили общо 1 149 дела от всички видове
(90, 90 % от общия брой на делата за разглеждане от всички видове), от тях
505 са постъпилите наказателни дела (90, 66 % от общия брой наказателни
дела за разглеждане) и 644 граждански дела (91, 09 % от общия брой
граждански дела за разглеждане), които се разпределят, както следва:

Постъпили дела по видове 2013 2012 2011 2010

Граждански дела по общия ред 115 114 109 210

Бързи производства по чл.310 от ГПК 17 23 39 56

Административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ 10 8 6 4

Частни граждански дела 60 45 35 88

Дела по чл.410 и чл.417 от ГПК 369 438 609 505

Дела от и срещу търговци 10 5 6 4

Други граждански дела 63 78 68 52

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ОБЩО: 644 711 872 919

Наказателни дела от общ характер 142 135 206 171

Наказателни дела от частен характер 12 10 5 4

Дела по чл.78А от НК 23 37 33 26

Частни наказателни дела 55 78 117 55

Частни наказателни дела - разпити 22 18 53 65

Административно-наказателен характер

дела

251 335 211 220

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОБЩО: 505 613 625 541
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Следните диаграми онагледяват съотношението на видовете дела към
общо постъпилите за отчетния период:

Постъпили граждански дела за 2013г.

115

17

10

60

369

10
63 Граждански дела по общия ред

Бързи производства по чл.310 от
ГПК
Административни дела по ЗСПЗЗ
и ЗВГЗГФ
Частни граждански дела

Дела по чл.410 и чл.417 от ГПК

Дела от и срещу търговци

Други граждански дела

Постъпили наказателни дела за 2013г.

142

12

23

55
22

251

Наказателни дела от общ
характер
Наказателни дела от частен
характер
Дела по чл.78А от НК

Частни наказателни дела

Частни наказателни дела -
разпити
Административно-наказателен
характер дела

1.2. Свършени дела:
През 2013 г. са свършени (решени по същество и прекратени) общо

1145 дела от всички видове, или 90, 58 % от делата за разглеждане.
Наблюдава се запазване на тенденцията на процента свършени дела
спрямо предходния отчетен период.
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1.3. Брой решени по същество и брой прекратени дела от всички
видове:

Приключени със съдебен акт по същество са общо 1 024 (при 1 206
за 2012г., при 1 400 дела за 2011г., 1 236 дела за 2010 г.) или 89, 34 %
спрямо общия брой свършени 1 145 дела.

От тях граждански са 588 бр. дела (сравнение с предходните три
години на делата, решени с акт по същество: 649 бр. за 2012 г., 859 бр. за
2011г., 779 бр. през 2010г.), или 92, 01 % спрямо свършените граждански
дела, и наказателни 436 бр. (при 557 за 2012 г., при 541 бр. за 2011г., 457
дела за 2010 г. ) или 86, 00 % спрямо свършените наказателни дела.

През отчетния период са прекратени общо 121 броя дела ( 10, 65 %
от общия брой свършени дела), от които 71 броя наказателни и 50 броя
граждански.

От прекратените наказателни дела, със споразумение са приключили
35 броя дела, върнати за доразследване са 2 дела (1 НОХД и 1 дело по чл.
78А от НК) и 34 броя дела са прекратени по други причини. В последната
група са включени наказателните дела, които са прекратени поради
изпращането им на друг съд по правилата на местната подсъдност, делата,
които са прекратени поради оттегляне на тъжбата, наказателни дела от
административен характер, които са с просрочена жалба, както и
непроведени разпити.

От прекратените граждански дела, 7 броя са приключили със
съдебна спогодба и 43 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 – 121 за
2013г., 117 за 2012г., 141 броя за 2011г., 186 бр. за 2010 г.), от които 50
граждански (при 62 дела за 2012г., 57 дела за 2011г., 118 дела през 2010 г.)
и 71 наказателни ( при 55 бр. за 2012г., 84 бр. за 2011г., 68 бр. за 2010 г.).

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

Обжалваните и протестирани актове на съда през отчетния период са
общо 233 бр. дела ( при 178 бр. за 2012г., 175 бр. за 2011г. и 166 бр. за 2010
г.), от тях 145 акта са по наказателни дела (при 110 акта за 2012г., 97 акта
за 2011г., 93 - 2010 г.) и 88 акта са по граждански дела (при 68 акта за
2012г., 73 акта за 2010г.).
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През годината след въззивна и касационна проверка са върнати от
МОС, ВКС и АСМ общо 207 дела, актовете по които са били обжалвани,
както през 2013 г. така и през предходния период

След въззивна и касационна проверка в съда са върнати общо 134
броя наказателни дела, от които - 100 потвърдени, 6 броя изменени и 28
броя отменени.

След въззивна и касационна проверка в съда са върнати общо 73
броя граждански дела, от които - 39 потвърдени, 6 броя частично отменени
и 28 броя отменени.

За сравнение през 2012год. върнатите дела са общо 169, от които 73
граждански и 96 наказателни дела, 2011год. върнатите дела са общо 182, от
които 82 граждански и 100 наказателни дела, през 2010 година върнатите
дела са били 169 броя, от които 73 граждански и 96 наказателни.

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 са 95, 42 (при 110, 25 броя за

2012г., 128, 42 броя за 2011г., 118, 5 за 2010 г.).
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 1145 бр. дела, от
които 638 бр. граждански и 507 бр. наказателни дела, в срок до 3 месеца са
свършени общо 1087 бр. дела, от които 609 бр. граждански и 478 бр.
наказателни дела.

В процентно съотношение, броят на свършените в тримесечен срок
дела, спрямо броя на общо свършените дела е 95 %. Това е един
изключително висок процент и много добър показател относно
организацията на работа на всеки съдия и предоставените условия за
работа. В останалите 5%, 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 не само е
запазил, но дори увеличил традиционно добрите си показатели при
спазване на инструктивните тримесечни срокове за решаване на делата и в
тази насока не може да се желае повече.
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За сравнение, в предходните периоди в 3-месечен срок са свършени
както следва: през 2013г. 1087 бр. дела или 95 % от всички свършени дела
(при 2012г. 1239 бр. дела или 94 %, 1453 бр. или 94 % за 2011г. и 93 % през
2010 г.).

Движението на гражданските и наказателните дела в Районен съд -
Берковица през 2013 година е посочено в приложените таблици.

2. Анализ на граждански дела

2.1. Разгледани дела
Към 1 януари 2013г. в Районен съд – Берковица са останали за

разглеждане от предходната 2012 година 63 граждански дела, от които: 6
дела, образувани по искове по СК, 13 дела по облигационни искове, 8 дела
- по вещни искове, 20 делбени дела, 2 дела - по искове по КТ, 1 дело от
административен характер и 13 други дела.

През отчетната 2013 година в съда са постъпили за разглеждане като
новообразувани 644 граждански дела (при 711 за 2012г., 872 за 2011г. и
919 през 2010 г.), от които 36 дела са получени по подсъдност. От тях 43
дела са образувани по искове по СК, 41 дела - по облигационни искове, 19
дела - по вещни искове, 22 делбени дела, 15 дела - по искове по КТ, 125
други дела, 10 дела от административен характер и 369 дела по заповедно
производство.

Общо през отчетния период са били висящи 707 граждански дела
(при 774 за 2012 г., 979 за 2011г. и 1 004 дела за 2010г.).

Анализът на постъпилите през отчетната година граждански дела
сочи намаляване на постъплението на тези дела в сравнение с предходната
2012 година, което се дължи предимно на намаления брой дела по чл.410 и
чл.417 от ГПК – намалението не е значително, но от всички разглеждани
дела техния брой е най – голям.

Продължава тенденцията към намаляване броя на делата, образувани
по предявени искове по Кодекса на труда – за отмяна на уволнение,
различните видове обезщетения и имуществена отговорност – 15 броя за
2013г. при 19 броя за 2012г., 33 дела за 2011 година и 94 дела за 2010 г.

При делбените дела се увеличава постъплението – 22 дела за 2013г.,
при 16 дела за 2012г., при 15 дела за 2011г. и 24 дела за 2010г.

Постъплението на исковете по Семейния кодекс е намаляло
незначително в сравнение с предходния отчетен период – 43 броя дела за
2013г., при 47 броя дела за 2012г., 67 броя дела за 2011г. и 66 броя за
2010г.; при делата за развод (вкл. и по взаимно съгласие) – 25 бр. за 2013г.,
при 27 бр. за 2012г., при 38 бр. за 2011г. и при 30 бр. за 2010г.; при делата
за издръжка - първоначално присъждане или изменение на присъдена вече
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издръжка - през отчетната 2013 г. техния брой е 10, при 12 дела за 2012 г.,
при 20 дела за 2011г. и 29 дела за 2010г.

Значително е намалял броят на постъпилите частни граждански дела
– заповедно производство по чл.410 и чл.417 от ГПК. Същите са със 69
броя по-малко от предходния отчетен период – 369 дела за 2013г., при 438
дела за 2012г., при 609 дела за 2011г. и 505 дела през 2010г.

Леко е намаляло постъплението на делата, образувани по предявени
вещни искове – постъпили са 19 броя, в които се включват и тези по чл.14,
ал.4 от ЗСПЗЗ, при 22 броя за 2012г., 10 броя за 2011г. и 20 броя за 2010г.

Постъплението на облигационните искове се е увеличило в
сравнение с предходния отчетен период – 41 иска по ЗЗД, при 37 иска за
2012 г., 28 иска за 2011г. и 66 иска за 2010г.

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, заведени от и
срещу търговци и на административните дела и на намаляване броя на
заповедните производства.

2.2. Свършени дела.
През годината съдът е свършил 638 (от които 50 прекратени)

граждански дела, които представляват 90, 24 % от висящите граждански
дела (при 91, 86 % за 2012г., 93, 56% за 2011г. и 89, 34% за 2010г.).

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 – 588 дела, представляващи 92,
16 % от общия брой на свършените граждански дела (при 91.28 % за 2012
г., при 93, 78 % за 2011г. и 86, 85 % за 2010г.).

От прекратените през периода 50 граждански дела - по спогодба са 7
бр. (при 12 бр. за 2012г., 11 бр. за 2010г.) и 43 бр. са по други причини, от
тях – 15 дела са изпратени по подсъдност на компетентните съдилища, 11
дела са прекратени поради оттегляне или отказ от иска, 3 дела са
прекратени поради недопустимост на иска (при 6 дела за 2012г., 4 дела за
2011г., 11 дела за 2010г.), 10 дела са прекратени поради неотстраняване на
нередовности в исковата молба (при 8 дела за 2012г., 11 дела за 2011г., 43
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дела за 2010г. и 28 дела за 2009г.) и 1 дело поради съединяване на
исковете. Останалите 3 броя дела са прекратени по други причини.

Леко е увеличен броя на делата, които са прекратени поради
неотстраняване на нередовности в исковата молба, въпреки подробните
указания, давани на ищците от гражданските състави за отстраняване на
констатираните нередовности и привеждане в ред на исковите молби.

Броят на останалите несвършени в края на отчетния период
граждански производства е минимален – общо 69 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 2014г., 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. Така например от
постъпилите през 2013 години 205 дела, подлежащи на разглеждане по
общия ред почти половината (95) са били оставяне без движение за
отстраняване на нередовности и 10 от тях в крайна сметка са прекратени.

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

2010 85 919 1004 779 118 897 94 107

2011 107 872 979 859 57 916 94.87 63

2012 63 711 774 649 62 711 95 63

2013 63 644 707 588 50 638 609 69

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

През годината са върнати от МОС, АСМ и ВКС общо 73 граждански
дела, актовете по които са били обжалвани, както през 2013 г., така и през
предходния период.

Резултатът от обжалването на актовете по всички върнати през
годината 73 бр. граждански дела е следния: потвърдени са 22 решения и 17
определения и разпореждания. Отменени са 12 решения и 16 определения
и разпореждания. Частично отменени са 5 решения и 1 определение.

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
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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
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 638 граждански дела 609 броя са приключили в 3-

месечен срок от приключване размяната на книжата, представляващи 95.45
% от общия брой свършени (с прекратените). В сравнение с предходните
години процента на приключилите граждански дела в тримесечния срок за
отчетния период леко е нараснал – при 95% за 2012г., 94, 87 % за 2011г., и
94, 43 % за 2010г. През отчетния период след изтичането на тримесечния
срок са приключили 29 граждански дела.

Най–голяма е бързината на гражданските производства при делата,
образувани по искове по СК – 97, 78 % от тези дела са приключили в срока
до три месеца (при 96.08 за 2012г., 90, 77% за 2011г. и 97 % за 2010г.).
Бързината на гражданските производства при делата, образувани по
облигационни искове значително се е увеличила в сравнение с
предходната година, като 91.89 % от тези дела са приключили в
тримесечния срок (при 83.87 % за 2012г., 80% за 2011г. и 85, 07 % за
2010г.). Значително се е увеличила и бързината на разглеждане на делата,
образувани по вещни искове – 92.85 % от тези дела са приключили в срока
до три месеца през 2012г. (при 71, 43 % за 2012г., 71, 43 % за 2011г. и 57,
14 % през 2010г.). Традиционно най-бавно се развиват делбените дела –
само 30 % от тях са приключили в тримесечния срок (при 23, 08 % за
2012г., 5, 55 % за 2011г. и 33, 33 % за 2010). В тримесечния срок са
приключени и 94, 57 % от останалите граждански производства, извън
посочените по-горе (при 94.59 % за 2012г., 93, 07 % за 2011г. и 98, 32 % за
2010г.).

От свършените 29 бр. граждански дела в над 3 месечния срок, 14 са
делбените дела, вещни искове - 4 бр.; административни - 2 бр.;
облигационни - 6 бр.; 1 бр. иск по КТ; 1 бр. охранителни и 1 бр. развод.
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Броя на насрочените граждански дела в открито съдебно заседание,
през отчетната година е 302 броя, броя на отложените дела е: 80 броя, в
това число първото по делото заседание: 55 броя.

Изложените данни сочат на извод, че показателят „бързина на
правораздаването” по граждански дела е леко завишен през отчетния
период, което се дължи на по-доброто администриране на тези дела от
гражданските състави и своевременно взетите мерки от тях спрямо лицата,
чиито действия са причинявали забавяне на производството, включително
и налагане на глоби по чл.85, чл.86 и чл.92а от ГПК.

Причините за забавяне на производството по гражданските дела в
по-голямата си част са обективни и съвпадат с тези посочени за предходни
периоди. А именно: невъзможност за призоваване на страните в кратък
срок, особено когато са с постоянен адрес в гр.София или други
отдалечени от съдебния район населени места, продължителен период за
издаване на страните на документи от някои административни органи,
необходими за даване ход на исковата молба, и в по-редки случаи опити на
страни и процесуални представители да злоупотребяват с процесуални
права. Отрицателно на бързината на исковите производства се отразява и
процедурата по чл.131 от ГПК, предвиждаща отговор на исковата молба от
ответника в едномесечен срок, предявяването на насрещен иск от
ответника с отговора на исковата молба и даването на нов едномесечен
срок на ищеца по този иск за отговор, както и връчването на книжа чрез
залепване на уведомление по чл.47 и сл. ГПК и назначаване на особен
представител, каквито случаи не са редки.

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.
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По 2бр. граждански дела производството е спирано или отлагано за
следващо съдебно заседание по взаимно съгласие между страните, с оглед
постигане на спогодба или до приключване на друго дело. Също така за
приключване на някои от делата след 3-месечния срок оказа влияние и
съдебната ваканция.

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 14 бр. делбени производства са разгледани и
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.

По 3 броя от делата е налице превишаване на 3-месечния срок за
разглеждане само с няколко дни, като и по трите в срока е включен и
период на съдебна ваканция.

Забавяне на делата, по които съдът назначаваше особен представител
на ответника, имаше и поради определянето на адвокат за особен
представител по делото в неоправдано голям срок от страна на АК-
Монтана.

И през отчетния период забавянето на производството по
гражданските дела често се дължеше на проблеми свързани с
призоваването на лица от гр. София и от малките населените места в
съдебния район и извън него, където отговорните за връчването на
призовките длъжностни лица не изпълняваха стриктно задълженията си -
несвоевременно връщаха отрязъците или не оформяха призовките и
обявленията по надлежния ред, което налагаше изпращане на писма с
подробни указания за начина, по който да се връчват съдебните книжа и
предупреждения за санкциониране на виновните длъжностни лица.
Регламентацията на връчването на съобщения и книжа в новия ГПК, все
още създава затруднения на длъжностните лица – връчители на призовките
и книжата, не е еднаква и практика на тези лица в различните съдебни
райони. В тази връзка следва да се изтъкне професионалното отношение
към работата на служителите от служба „Призовки” при БРС, които в
кратки срокове надлежно връчваха призовките и книжата, съгласно
правилата на ГПК и НПК и незабавно връщаха вторите екземпляри в
деловодството, което спомагаше за срочното разглеждане на делата.



22

3. Анализ на наказателни дела

3.1. Наказателни дела от всички видове

3.1.1. Разгледани дела
Към 1 януари 2013 г. в Районен съд – Берковица са останали за

разглеждане от предходната 2012 година 52 наказателни дела, от които: 21
НОХД (1 бр. по обвинение за извършено престъпление против личността,
3 бр. – против собствеността, 4 бр. – против стопанството, 7 бр. –
общоопасни престъпления, 1 бр. - документни престъпления, 4 бр. –
против държавата, държавни органи и общински организации, 1 бр. –
против финансови системи), 26 бр. АНД, 3 броя ЧНД, 1 дело по 78а от НК,
както и 1 брой НЧХД.

През отчетната 2013 година е намаляло постъплението на
наказателни дела в съда в сравнение с предходната година - образувани са
505 наказателни дела (при 613 дела през 2012г., 625 дела през 2011 и 541
през 2010 г.).

Общо през отчетния период са били висящи 557 наказателни дела
(при 664 през 2012г., при 676 през 2011г. и 576 през 2010 г.)., които по
видове са разпределени както следва:

През отчетния период са разгледани 163 броя (при 157 за 2012г., при
215 за 2011г.) наказателни дела от общ характер, от които през 2013 год. са
свършени 151 НОХД (при 136 дела за 2012г., при 193 бр., приключили
през 2011г.), което сочи на тенденция към увеличаване броя им в
сравнение с предходната 2012 година.

Увеличило се е постъплението на делата от частен характер през
2013 год.- образувани са 12 НЧХД / през 2012 – 10 НЧХД, през 2011 г. - 5
НДЧХ и през 2010 г. – 4 НЧХД). През отчетния период са разгледани 13 и
приключили 10 наказателни дела от частен характер. От тях с присъда са
приключили 6 дела, а 4 са прекратени. От свършените дела 4 са
приключили в 3-месечен срок или това са 66.67 %.

Намалял е броят на постъпилите и разгледани през отчетната година
частни наказателни дела по чл. 23-25 от НК – разгледано е само 1 дело
през 2013 год. (през 2012 – 6 дела, през 2011г. са разгледани общо 28 дела).
Това значително намаляване се дължи на обстоятелството, че от 2012год.
съгласно дадените от ВСС Указания по приложението на разпоредбите на
чл.89 ПАРОАВАС, не се образуват като отделни дела – ЧНД молбите за
определяне на общо наказание по влезли в сила присъди, а същите се
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прилагат и разглеждат по делото, по което е постановена последната
влязла в законна сила присъда.

Постъпилите през отчетния период дела, образувани по искане за
задължително настаняване и лечение по чл.156 и сл. от Закона за здравето
са 12 (11 бр. за 2012 г., 17 бр. за 2011г. и 14 бр. за 2010 г.), от разгледаните
13 бр. дела 9 бр. са решени по същество и 4 са прекратени.

Всички приключени през 2013 год. 79 бр. ЧНД са свършени в 3-
месечния срок.

Значително е намалено постъплението на административно-
наказателни дела – 251 (в т.ч. 25 дела по УБДХ), но само в сравнение с
предходната 2012г. – 335 дела. През 2011год. делата от този вид са били
211 дела и за 2010 г. - 220 дела. 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, респ. увеличение на
постъпленията от дела от този тип. Възприетото през 2011 год.
окончателно разбиране, че подлежат на обжалване всички наказателни
постановления въпреки нормата на чл.59, ал.3 от ЗАНН и специалните
норми на различните нормативни актове предвиждащи до определен
минимален размер административно наказание и санкция да не подлежат
на обжалване издадените наказателни постановления, също е предпоставка
за увеличаване на постъпленията на този вид дела в РС Берковица, като
тенденцията според докладчика ще продължи във времето, в т.ч. през 2013.

Наблюдава се значително намаляване на броя на административно-
наказателните дела по УБДХ – 25 дела (при 33 дела за 2012г., при 24 дела
за 2011г., 31 дела 2010г.)

През 2013 година в съда са били висящи 277 административно-
наказателни дела, (при 359 за 2012г., при 247 за 2011г. и 237 за 2010 г.), от
които 226 са новообразувани по жалби срещу наказателни постановления,
25 дела са образувани по УБДХ и 26 дела са останали несвършени от
предходната година.

От новообразуваните 226 АНД по наказателни постановления най-
голям е броят на делата, образувани по жалби срещу наказателни
постановления, издадени по ЗДвП – 73 бр. (при 129 бр. за 2012г, при 90 бр.
за 2011г. и 119 бр. за 2010 г. Следват делата, образувани по ЗГ – 9 бр. (при
9 бр. за 2012г., при 4 бр. за 2011г., 6 бр. за 2010 г.), по ЗАДС са 1 бр. (при
13 бр. за 2012г., при 5 бр. за 2011г. и 6 бр. за 2010 г.), по ЗУТ – 0 бр. (при 3
бр. за 2013г., при 19 бр. за 2011г., 3 бр. за 2010 г.). Жалбите срещу
наказателни постановления, по Закона за митниците – 0 бр. (при 2 бр. за
2012г., при 1 дело за 2011г.), по Закона за опазване на селскостопанското
имущество и ЗОЗЗ – 0 бр., 2 дела по Закона за защита на потребителите и
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141 бр. са делата, образувани по жалби срещу наказателни постановления,
издадени за констатирани нарушения на други закони.

От висящите през отчетния период 252 административно-
наказателни дела, образувани по жалби срещу наказателни постановления,
210 дела са приключили с решение, 9 дела са прекратени, а в края на
периода са останали несвършени 33 дела (при 26 за 2012г., при 24 за 2011г.
и 36 за 2010 г.).

Административно-наказателните дела, образувани по УБДХ през
годината са 25 бр. (при 33 бр. за 2012г., при 24 бр. за 2011г), които всички
са приключили с решение.

От общо разгледаните 277 административно-наказателни дела (по
жалби срещу НП и УБДХ) са приключили 244 дела, представляващи 88.09
% от общия брой (при 333 за 2012г., при 223 за 2011г.). В срок до три
месеца са приключили 231 бр. или 94, 67% (при 90, 69 % за 2012г., 88 % за
2011г., 86, 57% за 2010 г.)

През отчетната година е намалял броя на постъпилите дела по
чл.78А от НК – 23 броя, (при 37 броя за 2012 г., 33 броя за 2011, 26 бр. за
2010 г.). От предходния отчетен период е останало несвършено 1 дело и са
били висящи през годината 24 дела. От тях 22 са приключили със съдебен
акт по същество, 1 дело е прекратено и върнато за доразследване и 1 дело е
останало несвършено в края на отчетния период.

3.1.2. Свършени дела.
През годината съдът е свършил 507 наказателни дела, които

представляват 91.02 % от висящите наказателни дела (при 92, 17 за 2012г.,
при 92, 46 % за 2011г.).

Броят на останалите несвършени в края на отчетния период
наказателни производства е 50 бр. (при 52 за 2012г., при 51 дела за 2011 г.).
В това число 47 броя наказателни производства са образувани в края на
отчетния период за времето от 01.12.2013год. до 30.12.2013год. и поради
тази причина са насрочени за разглеждане в началото на 2014 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 – 436 наказателни дела, представляващи 86.00 %
от общия брой на свършените наказателни дела (при 91, 01 % за 2012г.,
при 86, 56 % за 2011г.).

От прекратените през периода 71 наказателни дела: 39 са НОХД, от
които 35 НОХД са прекратени след одобрено споразумение по реда на
чл.382 и сл. НПК, 1 НОХД е прекратено и върнато за доразследване, 1
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НОХД е с отводи на всички съдии от съда и 2 НОХД са прекратени поради
липса на тъжба от пострадалия, по която да се възбуди наказателно
преследване; 4 НДЧХ са прекратени; 4 бр. ЧНД по чл. 155 от Закона за
здравето, 14 частни наказателни дела, 1 бр. АНД по чл.78А от НК е
прекратено и върнато на РП за изпълнение на указанията на съда и 9 АНД
са прекратени (4 са изпратени по подсъдност и 5 поради недопустимост на
жалбата).

През отчетния период прекратено и върнато на прокурора е само
едно дело –АНД по чл.78А от НК, поради установени в рамките на
съдебното производство нови фактически положения, неизложени в
постановлението на РП-Берковица.

Положителна роля в намаляване броя на прекратените и върнати на
прокурора дела имаха провежданите през цялата отчетна година в Окръжен
съд гр. Монтана съвместни съвещания на всеки три месеца, между всички
наказателни съдии в района на Окръжен съд, гр. Монтана, прокурори, 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 чувствителното намаляване
на броя на върнатите 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

2010 35 541 576 457 68 525 91 51

2011 51 625 676 541 84 625 93.44 51

2012 51 613 664 557 55 612 91, 99 52

2013 52 505 557 436 71 507 94 50

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

През отчетния период са обжалвани и протестирани 145 акта по
наказателни дела, от които 119 решения по АНД пред Административен
съд – Монтана, 16 акта по НДОХ, 3 акта по НДЧХ, 3 решения по чл.78а от
НК и 4 определения по ЧНД пред Окръжен съд - Монтана.
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След въззивна или касационна проверка в съда в този период са
върнати от МОС, ВКС и АСМ общо 134 наказателни дела, актовете по
които са били обжалвани, както през 2013 г., така и през предходни
години.

Резултатът от обжалването на актовете по всички върнати през
годината наказателни дела е следния: потвърдени са 100 акта, изцяло
отменени са 32 акта и са изменени 2 акта.

Значително увеличен през 2013год. е процента на потвърдените от
въззивна и касационна инстанция актове, постановени от магистратите от
съда, спрямо актовете по върнатите дела – 74.63% (при 69.79% за 2012г.,
при 61, 54 % за 2011год. и 66, 86 % за 2010г.).

От статистиката по отношение броя на обжалваните и потвърдени,
съответно отменени и изменени съдебни актове, може да се направи извод
за високо ниво на постановяваните в Районен съд - Берковица съдебни
актове. Малък е броят 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 507 наказателни дела, в 3-месечен срок от

образуването им са приключили 478 дела, представляващи 94.28 % 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 значителна промяна, сочеща към увеличаване
на процента, а именно 94, 28%, при 91.99 % за 2012г., 93, 44 % за 2011г., а
за 2010г. е 91%. Анализът на посочените данни налага извода, че през отчетния
период е налице известно увеличение спрямо 2012 г. по този показател, като
разликата е значителна, което влияе на положителната оценка за работата на
съда.

В тази връзка задължително следва да се отбележи, че от
приключените в тримесечен срок 478 дела - 272 бр. дела са приключени в 1
–месечен срок от образуването им, което е сериозен показател за
повишаване бързината на съдопроизводството в Районен съд Берковица.
Приключените в 1-месечен срок дела представляват 56.90 % 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.

От разгледаните и приключени в отчетния период 507 наказателни
дела, в едно открито съдебно заседание са приключили - 335 дела, които
представляват 66.07 % от общия брой приключили дела.
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От горното е видно, че значително е увеличена бързината при
приключване на наказателните производство от съдиите при Районен съд,
гр. Берковица, което говори за добра подготовка при администрирането и

проучване на делата.
По отношение на отложените и решени над три месеца 29 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 разгледаните в над 3-месечен срок 13бр. 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 над 3-месечен срок 6 бр. НЧХД отлагането се
дължи на несвоевременно искане за събиране на нови доказателства от
страните, поради служебна ангажираност на защитниците в други
производства в други съдебни райони.

Причините за отлагането на посочените 10бр. 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”;

- за събиране на допълнителни доказателства по несвоевременно
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,
поради несвоевременно или ненадлежно връчване и оформяне на призовки
и съобщения.
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- непълно и всестранно разследване в хода на досъдебното
производство и нови показания дадени от вече разпитани в хода на
досъдебното производство свидетели, 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

Налице е голям процент от делата които са приключили в срок
няколко дни над тримесечния или в срок от четири до шест месеца.

От всичките 29бр. свършили над 3 месечния срок дела- 17 броя са
образувани след 06.06.2013г. до 14.08.2013г., 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.

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 леко увеличаване на броя им в
сравнение с предходната година.Такава тенденция към увеличаване се
наблюдава и при броя на образуваните бързи производства.

Образувани и свършени в срок НДОХ -
бързи производстваГодина Образувани НДОХ

общо месечно
2010 171 38 3, 17
2011 206 23 1, 92
2012 135 11 0, 92
2013 142 23 1, 92

През отчетния период са образувани 142 наказателни дела от общ
характер (при 135 за 2012 г., при 206 за 2011г., 171 за 2010 г.), които заедно
с останалите несвършени от предходния период 21 бр. НДОХ дават броя
на висящите през 2013 г. - 163 НОХД.
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Свършените през периода наказателни дела от общ характер са 151,
съставляващи 92.64 % от общия брой (при 136 бр. за 2012г. или 86.62%,
при 193 бр. за 2011г. или 89, 77 %, ). От свършените през 2013 год. НДОХ -
141 дела са приключили в 3-месечен срок от образуването им, което
представлява 63.38 %. Останали несвършени в края на отчетния период са
12 НОХД.

От приключените 151 наказателни дела от общ характер, по 112 дела
са постановени присъди, 39 дела са прекратени (в т.ч. 35 дела със
споразумение по чл.382 от НПК, (при 34 дела за 2012 г., при 47 дела за
2011г.).

От свършените НОХД през отчетния период 14 бр. дела са били с
двама подсъдими и 7 дела с повече от двама подсъдими - 3, 4 и 5
подсъдими.

От приключените 35бр. дела със споразумение по чл.382 от НПК по
32 от тях е постигнато споразумение след образуване на съдебното
производство, но преди приключване на съдебното следствие. Това е
станало възможно поради обстоятелството, че обвиняемите са
възстановили или обезпечили причинените с престъплението имуществени
вреди, което е предпоставка за сключване на споразумение.

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
на принудително довеждане и др. подобни имащи за последица
своевременно приключване на делата.

По чл.78а от НПК е останало несвършено едно дело за 2013 година.

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 – са постъпили и са образувани 7 НДОХ, от предходния отчетен
период е останало 1 дело или общо за разглеждане са били 8 дела. От тях
са свършени 5 дела, 1 е прекратено по споразумение и 2 дела са останали
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несвършени в края на отчетния период. Съдени са общо 8 лица и са
осъдени 8 лица, от които 3 лица са осъдени на пробация и 4 лица - условно.

По глава ІІІ от особената част на НК – Престъпления против правата
на гражданите – има постъпили 3 дела, от които 2 са прекратени (едното от
тях по споразумение) и 1 е останало несвършено в края на отчетния
период. Съдени са общо 3 лица, от които 2 лица са осъдени на пробация.

По глава ІV от особената част на НК – Престъпления против брака,
семейството и младежта – са постъпили 7 дела, които са разгледани и
свършени. Няма останали от предходен период несвършени дела. Съдени
за 7 лица и осъдени са 6 лица (3 лица на пробация и 3 – условно). Едно
лице е оправдано.

По глава V от особената част на НК – Престъпления против
собствеността - са новообразувани 42 дела от общ характер, 3 дела са
останали от предходен период или общо са разгледани през годината 45
дела. Свършени от тях са 40 дела и 5 дела са останали несвършени в края
на периода. По тази глава са съдени 60 лица, от които 3 лица са оправдани
и 57 лица са осъдени, от които 11 лица са осъдени по споразумение. От
осъдените 10 лица са непълнолетни.

По глава VІ от особената част на НК – Престъпления против
стопанството – през годината са образувани 23 дела и с останалите 4 дела
от предходния период са разгледани 27 дела. От тях свършени са 26 дела, а
1 дело е останало несвършено. Съдени са 33 лица, от които 2 лица са
оправдани и са наложени 29 наказания, в т.ч. 8 по споразумение.

По глава VІІ от особената част на НК – Престъпления против
финансовата, данъчната и осигурителните системи – през годината са
образувани 3 дела и с останалото 1 дело от предходния период са
разгледани 4 дела. От тях свършени са 3 дела, а 1 дело е останало
несвършено. Съдени са 3 лица, от които 3 по споразумение с условна
присъда.

По глава VІІІ от особената част на НК – Престъпления против
дейността на държавни органи, обществени организации и лица,
изпълняващи публични функции са постъпили 7 дела и с останалите 4 дела
от предходния период са разгледани 11 дела, от които 10 са свършени през
отчетния период, а 1 е останало несвършено. Съдени и осъдени са 10 лица.

По глава ІХ от особената част на НК – Документни престъпления – е
новообразувано 1 дело (при 4 дела за 2012г., при 6 дела за 2011г., 15 дела
за 2010 г.) и 1 дело е останало несвършено от предходния период. И двете
дела са свършени. Съдени са 2 лица, от които 2 са осъдени, 1 от тях по
споразумение.

По глава Х от особената част на НК – Престъпления против реда и
общественото спокойствие - са постъпили 2 дела. От предходния отчетен
период няма дела. Всички разгледани 2 дела са приключили. Съдени са 2
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лица, от които едно лице е оправдано. Осъденото лице е по споразумение с
условна присъда.

По глава ХІ от особената част на НК – Общоопасни престъпления -
са постъпили 47 дела и с останалите 7 несвършени от предходния период
общо за разглеждане са били 54 дела. От тях 53 дела са свършени и 1 е
останало несвършено в края на отчетния период. Съдени са 57 лица, от
които 1 лице е оправдано и 56 лица са осъдени, от тях 14 лица са осъдени
по споразумение.

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.

Наказателните дела от частен характер, образувани през отчетния
период са 12 броя. Останало е едно несвършено дело от предходния
период. Разгледани са 13 дела, от които 10 дела са свършени и 3 са
останали несвършени към края на отчетния период. Съдените лица по
наказателни дела от частен характер са 12, като от тях 2 лица са осъдени, 6
лица са оправдани и срещу 4 лица делата са прекратени.

По чл.78А от НК са образувани през годината 23 дела и с останалото
1 дело от предходния период са разгледани 24 дела. От тях 23 дела са
приключени и 1 дело е останало несвършено към края на отчетния период.
Съдените лица по чл.78А от НК са 24, от които 6 лица са оправдани и 18
лица са осъдени.

По ЗБППМН през 2013 г. са образувани, разгледани и приключени 7
дела. Съдените лица са 5 и на 2 им е наложена възпитателна мярка.

Общо през 2013 г. по НДОХ, НДЧХ, делата по чл.78А от НК и по
делата по ЗБППМН са били съдени 226 лица, от които 20 лица са
оправдани и 196 лица са осъдени.

 А. Разгледани дела със значим обществен интерес и разгледани тежки
такива.

През отчетния период в РС – Берковица е разгледано 1 брой НДОХ
по производства със значим обществен интерес съобразно критериите на
ВСС. Същото е с предмет по: чл.212, ал.4 вр. чл.212, ал.3, вр. чл.212, ал.1
вр. с чл.26, ал.1 от НК – за съзнателно ползване от неистински официален
документ и такива с невярно съдържание за участие в програма за
финансиране на предприятия с основна цел създаване на заетост и доходи
на безработни лица чрез МТСП, разширяване дейността на кооперацията,
изграждане на хладилна камера за съхранение на продукти и други, като
средствата са осигурявани от европейски фондове по програма „Фар” и
МТСП. Делото е приключило с постановен съдебен акт.

За престъпления с предмет наркотични вещества са разгледани 10
дела, свършени са 10 дела, по които са осъдени 14 лица (от тях – 7 лица са
освободени от наказателна отговорност по реда на чл. 78А от НК), няма
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оправдани лица. Подсъдимите са признати за виновни и са наложени
наказания лишаване от свобода и глоби.

За 2013г. 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 и наказателни дела с усложнена престъпна дейност – с
много подсъдими в различни съучастия помежду си и при условията на
продължавано престъпление са осъществили инкриминирани състави

През 2013г. са разгледани и приключени следните дела, които могат
да се определят като тежки за района:

- 21 от приключените НОХД са били с двама и повече подсъдими, от
които с петима подсъдими са разгледани и приключили 3 бр. НОХД №
242/13; 29/13 и 327/13.

Б. От приключените през отчетния период 151 наказателни дела от
общ характер - 35 дела са приключени със споразумение по чл.382 и чл.
384 от НПК, 112 дела са приключили с присъда и 4 дела са прекратени, от
които 1 дело е върнато за доразследване, 1 е изпратено за определяне на
компетентен съд и 2 дела са прекратени поради липса на тъжба от
пострадалия, по която да се възбуди наказателно преследване.

Останалите несвършени дела от общ характер в края на отчетния
период са 12 броя или 7.36 % от общия брой разгледани НДОХ.

В. През отчетния период са влезли в сила 152 съдебни акта по НДОХ
- присъди и споразумения.

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 – 47 постъпили дела (при 46 за 2012г., при 74 за 2011г., 87 за
2010 г. и същия брой за 2009г.), от които за престъпления по транспорта - 5
дела по чл.343, ал.1, б.”б” от НК, 32 дела са по чл.343б и чл.343в от НК, и
10 дела са 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 – 42 дела
(при 30 дела за 2012г., при 81 за 2011г., 41 бр. за 2010 г. и 60 бр. за 2009г.),
от които по чл.194-197 от НК – 29 дела; по чл.209-211 от НК – 5 дела; по
чл.212 НК – 1 дело. На следващо място по брой са делата по обвинения за
извършени престъпления против стопанството – 23 дела за 2013 г., 36 дела
за 2012г., при 29 бр. дела за 2011г. Следват делата по обвинения за
извършени престъпления против дейността на държавни органи,
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обществени организации и лица, изпълняващи публични функции – 7 дела.
Също толкова са и постъпленията на делата, образувани за престъпления
против брака, семейството и младежта – 7 дела, както и за престъпления
против личността 7 бр. дела. За финансови данъчни и осигурителни
системи – 3 дела, а също и делата против правата на гражданите – 3 дела.
За престъпления против реда и общественото спокойствие са образувани 2
дела, а за документни престъпления – 1 дело.

Като извод за отчетната 2013 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.

 През отчетната година по обвинения за извършени документни
престъпления са постъпили малък брой дела.

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.

3.2.3. Структура на наказаната престъпност.
Съдените лица през 2013 г. по наказателните дела от общ характер са

185, от които 8 лица са оправдани и 174 лица са осъдени, като от тях 13
лица са непълнолетни.

На 75 от осъдените лица е наложено наказание лишаване от свобода
за срок до 3 години, като на 53 от тях съдът е отложил изпълнението на
наложеното наказание по реда на чл.66 от НК.

На 66 лица е наложено наказание „пробация”, 20 лица са наказани с
глоба. Със споразумение по чл.381-384 НК са осъдени 41 лица.

Осем лица са оправдани, поради липса на доказателства за
извършеното престъпление или малозначителност на деянието

Относителен дял на осъдителните присъди спрямо внесените
прокурорски актове.

През годината са разгледани и приключили общо 151 наказателни дела,
образувани по внесени от РП-Берковица обвинителни актове и споразумения.
По 147 дела са постановени присъди и са одобрени споразумения. От тях 141
дела са приключили с осъдителна присъда и одобрени споразумения и по 6
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



34

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.
През 2013 г. щатното разписание на съда включва 5-ма съдии, в това

число – председателя. През целия период един съдия е командирован в
Районен съд Ботевград - съдия Петя Стоянова, считано от 01.01.2009год. и
до настоящия момент. Така делата в съда са разпределени за разглеждане в
четири състава – два граждански и два наказателни.

Средната натовареност по щат на всички съдии през 2013 г. спрямо
делата за разглеждане е 21.07 дела на съдия на месец, а спрямо свършените
дела – 19.08 дела на съдия на месец.

Средната натовареност по щат на съдиите, разглеждащи граждански
дела спрямо делата за разглеждане е 19.65 дела за съдия на месец, а спрямо
свършените дела – 17.72 дела на съдия за месец.

Средната натовареност по щат на съдиите, разглеждащи наказателни
дела спрямо делата за разглеждане е 23.21 дела за съдия на месец, а спрямо
свършените дела – 21.13 дела на съдия за месец.

1.2. Действителна натовареност.

Средната действителна натовареност на всички съдии през отчетния
период спрямо делата за разглеждане е 26.33 дела на съдия на месец, а
спрямо свършените дела – 23.85 дела на съдия на месец.

Средната действителна натовареност на съдиите, разглеждащи
граждански дела спрямо делата за разглеждане е 29.46 дела за съдия на
месец, а спрямо свършените дела – 26.58 дела на съдия за месец.

Средната действителна натовареност на съдиите, разглеждащи
наказателни дела спрямо делата за разглеждане е 23.21 дела за съдия на
месец, а спрямо свършените дела – 21.13 дела на съдия за месец.

През целия период са отработени 48 човекомесеца.

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 1 264 дела. От тях 557 бр. са наказателни дела – 44.07 % от всички
висящи и 707 бр. са граждански дела – 55.93 % от всички висящи дела.
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В таблицата и диаграмата по-долу е направено сравнение с броя на
висящите дела в съда за предходните три години.

Висящи дела 2013 г. 2012 г. 2011 г. 2010 г.
общ брой 1 264 1438 1655 1580

наказателни 557 664 676 576

граждански 707 774 979 1004

0
200
400
600
800

1 000
1 200
1 400
1 600
1 800

2013 г. 2012 г. 2011 г. 2010 г.

Сравнителна диаграма на делата за разглеждане
2010г.-2013г.

общ брой
наказателни
граждански

Действителна
натовареност

Брой дела за
разглеждане

Брой
свършени

дела

Брой съдии -
по ЩАТ

Брой съдии -
ЗАЕТА

численост

Отработени
човекомесеци

Към делата
за

разглеждане

Към
свършените

дела

1264 1145 5 5 48 26.33 23.85

Действителна натовареност на РС Берковица за
периода 2010г.-2013г.

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

2013 2012 2011 2010

Към делата за
разглеждане
Към свършените дела



37

В края на отчетния период са останали несвършени 119 дела, от
които 69 граждански и 50 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

2010 120 1460 1580 1236 186 1422 90 158

2011 158 1497 1655 1400 141 1541 94 114

2012 114 1324 1438 1206 117 1323 94 115

2013 115 1149 1264 1024 121 1145 95 119

Средната натовареност за съдебния район по видове дела за
разглеждане – граждански и наказателни, не би могла да бъде изчислена
коректно, тъй като през годината гражданските състави 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 2013 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. Съдиите Цветкова и Георгиева разглеждаха
преимуществено наказателни дела, като съдия Цветкова е разглеждала и
частно-граждански дела по дежурство.

На съдия ГЕОРГИЕВА, която като административен ръководител не
дава дежурства и при заложена 80% натовареност, през годината са
разпределени 193 дела: 192 наказателни дела, от които 62 НДОХ, 5 НДЧХ,
13 частни наказателни дела, 101 административно-наказателни дела,
образувани по жалби срещу наказателни постановления, 11 дела по чл.78а
от НК; и 1 частно гражданско дело.

Съдия Георгиева е разгледала 220 наказателни дела, от които е
приключила 192 дела, от тях решени по същество са 161 и 31 дела са
прекратени, от които 15 с одобрено споразумение. От свършените 192
наказателни дела, 173 са в срок до 3 месеца от образуването им и 19 са
след този срок.
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Съдия Георгиева е разгледала и приключила и едно частно
гражданско дело в тримесечния срок.

Средната натовареност на съдия Георгиева при разгледани 221 дела е
по 18, 42 разгледани дела на месец (при 22, 50 за 2012г., 34, 25 за 2011г. и
32, 17 за 2010 г.).

През отчетния период 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. За сравнение през 2012г. са
постъпили 36 жалби срещу актове, постановени от съдия Георгиева, от
които 27 са срещу решения и 9 са срещу присъди, през 2011 г. са
постъпили 54 жалби срещу актове, постановени от съдия Георгиева, от
които 41 са срещу решения, 4 са срещу определения, 1 срещу
разпореждане и 8 са срещу присъди, през 2010 г. са постъпили 46 жалби,
от които 36 са срещу решения, 3 са срещу определения и 7 са срещу
присъди.

През годината 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.

За сравнение – през 2012 г. 34 дела, актовете по които са били
постановени от съдия Георгиева и са били обжалвани, от които 28
административно-наказателни дела и 6 НДОХ. От тях 21 акта са
потвърдени (61, 7 % от актовете по върнатите дела), 9 отменени и 4
изменени.

На съдия ЦВЕТКОВА през отчетния период са разпределени общо
286 дела, от които: 15 частно-граждански дела и 271 наказателни дела,
както следва: 80 НДОХ, 7 НЧХД, 33 частни наказателни и 139
административно-наказателни дела, образувани по жалби срещу
наказателни постановления и по УБДХ и 12 дела по чл.78а от НК.

Разгледала е 310 дела (295 наказателни и 15 частно граждански
дела), от които е приключила 273 наказателни дела, от тях решени по
същество са 239 и 34 дела са прекратени, от които 20 дела със
споразумение и 15 частно граждански дела.

В 3-месечен срок от образуването им са приключени 263 наказателни
и 15 ч.гр. дела и 10 дела са след този срок.

Средната натовареност на съдия Цветкова при 310 разгледани дела е
по 25, 83 дела средномесечно (при 28, 42 дела за 2012г., 12, 83 дела
средномесечно за 2011г. и 23 за 2010 г.).

През отчетния период са постъпили 83 жалби срещу актове,
постановени от съдия Цветкова, от които 13 срещу присъди, 67 срещу
решение, 3 срещу определения. За сравнение през 2012г. са постъпили 68
жалби срещу актове, постановени от съдия Цветкова, от които 15 срещу
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присъди, 51 срещу решение, 1 срещу определение и 1 срещу разпореждане,
през 2011 г. са постъпили 4 жалби срещу актове, постановени от съдия
Цветкова, от които 2 срещу присъди, 1 срещу решение и 1 срещу
разпореждане, през 2010 г. са постъпили 35 жалби срещу актове, от които
28 са срещу решения, 1 е срещу определение и 6 са срещу присъди.

През годината 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 са потвърдени (81, 25% от общия брой на върнатите дела) и 13 са
отменени.

За сравнение през 2012 г. от по-горна инстанция са се върнали 55
дела, актовете по които са били постановени от съдия Цветкова и са били
обжалвани. От тях 43 акта са потвърдени (78, 2 % от актовете по върнатите
дела), 8 отменени и 4 изменени.

На съдия ТОДОРОВ през годината са разпределени 338 дела: 313
граждански, в т.ч. 23 частни граждански и 184 заповедни производства; и
25 наказателни, от които 17 частни наказателни и 8 административно-
наказателни дела. Разгледал е 368 дела (343 граждански и 25 наказателни
дела), от които е приключил 340 дела (315 граждански и 25 наказателни),
от тях решени по същество са 309 дела (288 граждански и 21 наказателни
дела) и прекратени 27 граждански, като от тях 5 са с одобрени спогодби, а
прекратените наказателни дела са 4 ЧНД. От свършените 340 дела, в срок
до 3 месеца от образуването им съдия Тодоров е приключил 301
граждански и 25 наказателни дела, а 14 граждански дела са след този срок.

Средната натовареност на съдия Тодоров при разгледани 368 дела е
по 30, 67 разгледани дела на месец (при 32, 58 дела месечно за 2012г., 41,
08 дела месечно за 2011г. и 40, 83 дела месечно за 2010г.).

През отчетния период са постъпили 45 жалби срещу актове,
постановени от съдия Тодоров, от които 31 са срещу решения, 5 са срещу
определения и 9 - срещу разпореждания. За сравнение през 2012г. са
постъпили 39 жалби срещу актове, от които 27 са срещу решения, 9 са
срещу определения и 3 - срещу разпореждания, през 2011 г. са постъпили
66 жалби от които 53 са срещу решения, 11 са срещу определения и 2 -
срещу разпореждания, през 2010 г. са постъпили 53 жалби, от които 38 са
срещу решения, 12 са срещу определения и 3 - срещу разпореждания.

През годината 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 върнатите дела. От тях 8 са
решения. Отменени са общо 14 акта, от които 7 решения и 2 решения са
частично отменени.

 За сравнение с предходния отчетен период от по-горна инстанция са
се върнали 45 дела, актовете по които са били постановени от съдия
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Тодоров и са били обжалвани, от които 42 граждански дела и 3 ЧНД. От
тях 33 акта са потвърдени (73 % от актовете по върнатите дела), 6 са
отменени, 6 са частично отменени.

На съдия ФИЛИПОВА през 2013 г. са разпределени 332 дела: 315
граждански, в т.ч. 21 частни граждански и 185 заповедни производства; и
17 наказателни дела, от които: 14 частни наказателни и 3
административно-наказателни дела.

Разгледала е 365 дела (348 граждански и 17 наказателни), от които е
приключила 324 дела (307 граждански и 17 наказателни). От тях - решени
по същество - 300 (285 граждански и 15 наказателни) и 24 дела са
прекратени (22 граждански, в т.ч. 2 прекратени по спогодба, и 2 ЧНД). От
свършените 324 дела, 309 дела са в срок до 3 месеца от образуването им
(292 граждански и 17 наказателни) и 15 граждански са след този срок.

Средната натовареност на съдия Филипова при 365 разгледани дела е
по 30, 42 дела на месец (при 36, 33 дела средно месечно за 2012г., 55, 17
дела средно месечно за 2011г. и 51 за 2010 г.).

През отчетния период 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, което не е уважено. За сравнение през 2012г. са постъпили 35
жалби, от които 22 са срещу решения, 7 са срещу определения, 5 срещу
разпореждания и 1 срещу присъда, през 2011 г. са постъпили 50 жалби
срещу актове, постановени от съдия Филипова, от които 31 са срещу
решения, 10 са срещу определения, 6 срещу разпореждания и 3 срещу
присъди, през 2010 г. са постъпили 32 жалби, от които 20 са срещу
решения, 10 са срещу определения и 2 срещу присъди.

През годината от по-горна инстанция 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 общо 15 акта - 5 са решения и 4 съдебни акта са частично
отменени, като от тях 3 са решения.

За сравнение през 2012 г. са се върнали 35 дела, актовете по които са
били постановени от съдия Филипова и са били обжалвани, от които 31
граждански дела, 2 НОХД и 2 ЧНД. От тях 23 акта са потвърдени (65, 70 %
от актовете по върнатите дела), 5 са отменени и 7 са отменени в една част.

През цялата 2013 год. 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
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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.

Общо следва да се констатира, че натовареността на съставите при
БРС през отчетния период е леко понижена в сравнение с предходния
отчетен период, което се дължи на намалялото постъпление на граждански
и наказателни дела през годината.

На съдия СТОЯНОВА през годината не са разпределяни дела.

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.

За качеството на съдебните актове може да се съди по данните посочени
в раздел 3, където са отразени резултатите от инстанционната проверка на
делата решени през отчетния период.

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕРКИ

 През 2013г. в Районен съд гр.Берковица бе извършена проверка
от комисии, назначени със Заповед от Председателя на Окръжен съд
Монтана по образуването, насрочването, движението на гражданските и
наказателните дела, постъпили през 2013г. Същите приключиха с
Доклади за резултати от проверката, в които не са констатирани
слабости и нарушения в администрирането на делата. В изпълнение
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дадените по отношение на гражданските дела две препоръки, бяха
предприети мерки за изпълнение на препоръките, за което своевременно
бе уведомен и ОС-Монтана. По отношение на работата по наказателни
дела, не са констатирани пропуски и нарушения и не са давани
препоръки. В Заключенията на комисиите е отразено, че в Районен съд
Берковица няма съществени пропуски при образуването, насрочването и
разглеждането на делата.
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ІV. Бюро съдимост

Работата на бюро съдимост при Берковски районен съд през 2013
год. бе в съответствие с изискванията на Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за
функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост.

През 2013г. в Бюро съдимост е работил един деловодител Бюро
съдимост, а при негово отсъствие – съдебен деловодител и счетоводителя
на съда.

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 2013 г. 2012 г. 2011 г. 2010 г.
Свидетелства за съдимост 1984 2469 2216 2196
Справки за съдимост 631 789 686 747
Изпратени справки за съдимост до
друг съд

1324 1266 1244 1409

През отчетния период са въведени 205 бр. бюлетини за съдимост.
Средната месечна натовареност на деловодител Бюро съдимост е по

328 справки и свидетелства за съдимост (при 377 за 2012 и 346 за 2011г.).
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 от 26.02.2008 г. 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. Съдиите Георгиева и
Цветкова подписват свидетелствата за съдимост и справките за съдимост, в
които има вписани 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.
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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 2013 г. в съдебно-изпълнителната служба са
постъпили като новообразувани 101 изпълнителни дела или с 16 дела по -
малко в сравнение с предходната година, когато техният брой е бил 117, а
през 2011 г. – 134 дела.

Средно месечното постъпление е около 8 изпълнителни дела, при 10
за 2012 г. и при над 11 дела за 2011 г.

От предходната година са останали несвършени 488 дела и заедно с
новообразуваните, през отчетния период са били висящи 589 дела; при 582
дела през 2012 г. и 552 дела за 2011 г.

През отчетната година са приключени 119 дела или с 25 дела повече
в сравнение с 2012 г., когато са били приключени 94 дела ; през 2011 г.
броят на приключените дела е 87.

От приключените през 2013 г. изпълнителни дела 59 броя са
прекратени поради изплащане на сумите на взискателите (при 61 броя за
2012 г. и 54 броя през 2011 г.), а 60 дела са прекратени по различни други
причини (при 33 дела за 2012 г. и 33 дела през 2011 г). Следва да се
отбележи, че през отчетния период се запазва тенденцията от 2012 г. за
прекратяване предимно на изпълнителни дела по молба на взискателите,
след като са събрани вземанията им и е изпълнено определеното действие,
съгласно подлежащите на изпълнение актове.

Средно месечно съдебният изпълнител е приключвал прибилзително
по 10 дела (при 8 броя прекратени дела през 2012 г. и при същия брой
прекратени дела през 2011 г.). Като резултат в края на отчетния период са
останали несвършени 470 дела, при 488 несвършени дела за 2012 г., при
465 несвършени дела за 2011 г.

През отчетния период броя на изпълнителните дела с предмет –
събиране на държавни вземания (публични и частни) е бил 14 – всички за
събиране на частни държавни вземания. В края на периода са останали
висящи 7 дела за събиране на частни държавни вземания ; при висящи дела
за 2012 г. – 14, от които за събиране на публични държавни вземания – 1
дела и 13 дела - за събиране на частни държавни вземания; при висящи
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дела за 2011 г. – 16 дела, от които 2 дела – за публични държавни вземания
и 14 дела за събиране на частни държавни вземания.

По тези дела събраната сума през отчетния период е 142 272 лева,
при 199 410 лева за 2012 г.; при 2 811 802 лева за 2011 г., когато са събрани
28 лева - публични държавни вземания и 2 811 773 лева - частни държавни
вземания, като само по едно дело е събрана сумата 2 114 818 лева, а по
останалите 6 броя – сумата е 696 984 лева.

През отчетната година се е увеличил броят на постъпилите дела в
полза на юридически лица – 57; при 39 за 2012 г.; при 52 за 2011 г.
Прекратени са общо 26 дела, от които чрез изплащане на суми – 17 дела и
9 дела по други причини; при 17 прекратени дела от този вид за 2012 г., от
които чрез изплащане на суми – 11 броя, 3 дела по други причини и 3 дела
са изпратени на друг съдебен изпълнител; при 16 за 2011 г., от които чрез
изплащане на суми – 10 дела и 6 дела по други причини.

Общо събраните суми по този вид дела за отчетния период възлизат
на 226 903 лева (при 155 653 лева за 2012 г. и 156 264 лева събрани суми за
2011 г.)

През 2013 г. в съдебно-изпълнителната служба са образувани 28
изпълнителни дела в полза на банки (при 25 през 2012 г. и 27 дела през
2011 г.). От 96 висящи изпълнителни дела са приключени 20 дела, при 76
висящи изпълнителни дела за 2012 г., от които 8 приключени дела; 60
висящи дела за 2011 г. и 9 приключени производства.

По делата с взискатели – търговски банки през 2013 г. е събрана
сумата от 147 050 лева, която е два пъти по-голяма, в сравнение със
събраната сума за 2012 г. в размер на 72 974 лева; при събрана сума за 2011
г. - 113 140 лева.

През изминалата година са образувани 22 изпълнителни дела в полза
на търговци (при 11 дела за 2012 г. и 19 дела за 2011 г.). От 73 висящи
изпълнителни дела са приключени 3 производства; при 59 висящи
изпълнителни дела за 2012 г., от които са приключени 8 производства; при
54 висящи дела и 6 приключени за 2011 г.

По тези дела за 2013 г. е събрана сумата 67 418 лева, при 75 600 лева
за 2012 г., при 42 529 лева за 2011 г.

През отчетния период са образувани 7 изпълнителни дела в полза на
други юридически лица (при 3 дела за 2012 г. и 6 дела за 2011 г.). От
висящите 17 изпълнителни дела през 2013 г. са приключени 3 дела; при 11
висящи изпълнителни дела през 2012 г. и приключено 1 дело; при 9
висящи изпълнителни дела през 2011 г. и 1 приключено дело.

По тези дела за 2013 г. е събрана сумата 12 435 лева, която
надвишава почти двукратно събраната през 2012 г. сума в размер на 7 079
лева, при 595 лева за 2011 г.

Постъплението на дела с предмет събиране на вземания в полза на
граждани е намаляло в сравнение с предходната година – 38 дела; при 67
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дела за 2012 г.; при 77 дела през 2011 г. От 338 висящи изпълнителни дела
през годината са приключени 84 дела; при 374 висящи изпълнителни дела
през 2012 г. и приключени 74 дела; при 370 висящи дела през 2011 г. и
приключени 63 изпълнителни дела. По тях са събрани 223 285 лева; при
195 027 лева за 2012 г., а през 2011 г. 118 345 лева.

През 2013 г. в съдебно - изпълнителната служба при Районен съд -
Берковица е намаляло и постъплението на делата за събиране на присъдена
издръжка – 6 дела; при 18 дела за 2012 г. и 11 дела за 2011 г. През годината
по висящи изпълнителни производства са присъединени за събиране 3
изпълнителни листове, с които е изменен размера на присъдената
издръжка; при същия брой за 2012 г. и по 8 дела за 2011 г.

В края на отчетния период се констатира намаляване броя на
висящите изпълнителни дела от този вид, но следва да се отчете
значителното увеличаване на сумата за събиране - с оглед размера на
присъжданите издръжки, респ. изменените месечни издръжки. В началото
на периода сумата за събиране е била 66 276 лева, събрана е сумата 39 210
лева, а в края е останала сума за събиране в размер 88 995 лева.

В сравнение с 2012 г. през отчетната година е намалял 2 пъти броят
на образуваните изпълнителни дела с предмет събиране на вземания по
трудови спорове – 3 броя дела; (при 6 за 2012 г. и 29 за 2011 г.), а 6 пъти
повече са прекратените – 20 изпълнителни дела (при 3 за 2012 г. и 12 за
2011 г.). По тези дела събраната сума през отчетния период е 28 502 лева;
при 6 472 лева за 2012 г.; при 15 558 лева през 2011 г.

През 2013 г. са образувани 3 изпълнителни дела, въз основа на
обезпечителни заповеди. През 2012 г. броят на този вид дела е 5, през 2011
г. техния брой е бил 3.

Общо постъпилите за събиране суми по новообразувани дела през
2013 г. са 842 307 лева, като заедно с останалите за събиране от
предходната година – 3 710 700 лева – се формира сума за събиране по
изпълнителните производства през отчетния период в размер 4 553 007
лева; при сума за събиране през 2012 г. в размер на 4 239 017 лева и при
общ размер за събиране през 2011 г. – 5 712 093 лева.

Общо събраните суми по изпълнителните дела през 2013 г. възлизат
на 592 460 лева, от които на взискателите са изплатени суми в размер на
245 603 лева, а 346 857 лева са събраните суми по прекратените дела; при
събрана сума 550 090 лева за 2012 г., от които на взискателите са
изплатени суми в размер на 261 104 лева, а 288 986 лева са събраните суми
по прекратените дела; при събрана сума през 2011 г. 3 086 411 лева, от
които на взискателите са изплатени суми в размер на 136 029 лева, а
2 950 382 лева са събраните суми по прекратените дела.

В края на отчетния период по останалите висящи 470 дела е останала
несъбрана сума в размер 3 982 857 лева.
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През 2013 г. са постъпили 7 жалби срещу действия на държавния
съдебен изпълнител, които не 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 2013 г. следва да се отбележи, че е намалял
броя на висящите изпълнителни дела. Намаляла е като цяло и сумата за
събиране по новообразуваните дела, като по някои видове – частни
държавни вземания, в полза на банки, вземания в полза на частни лица - то
е значително; по делата в полза на търговци и други юридически лица
сумите за събиране са се увеличили в сравнение с предходната година.

Общият размер на събраните суми през отчетния период в сравнение
с 2012 г. се е увеличил с 42 370 лева, размера на изплатената на
взискателите сума за погасяване на вземанията е намалял с 15 501 лева, а
размера на събраната по опрощаване сума, прекратяване по подсъдност,
перемция, изпратени на друг съдебен изпълнител, давност, обезсилване и
др. се е увеличил с 57 871 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.

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
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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 Берковския районен съд 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 2013 година са извършени общо 2 113 вписвания, от тях с
нотариални дела – 738 бр., извършени са също така 40 бр. заличавания, 59
устни справки, издадени са 352 заверени преписи от документи, 202
удостоверения за тежести, издадени са 28 бр. справки на държавен орган.

Съдията по вписванията е постановил 7 бр. отказа, от които 1 бр. е
обжалван пред Окръжен съд – Монтана и е отменен.

За сравнение с предходните години данните са нанесени в
сравнителна таблица и диаграма:

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Вписвания 1255 1561 2012 2113
от тях с нотариални дела 694 746 768 738
Заличавания 42 58 54 40
Откази 1 3 19 7
Постъпили жалби 1 1 1
Отменени 1
Устни справки 158 159 148 59
Удостоверения за тежести 455 448 380 202
Писмени справки по искане на държавен орган 2834 54 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.
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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.

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 средства за текущи
ремонти.

В тази връзка от ръководството на съда бяха направени до ВСС
няколко мотивирани искания за отпускане на средства, които бяха
одобрени от Висш съдебен съвет и исканите средства бяха отпуснати в
края на отчетния период. С това стана възможно довършването на
ремонтните дейности след подмяната на вътрешните интериорни врати на
съдебната сграда. Бе извършена профилактика на всички климатици в
сградата. С част от отпуснатите средства бе осигурено ново
информационно табло с актуална информация за разположението на
службите в съда.

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,
считано от 01.01.2014 година.

Във връзка с намаляване разходите за телекомуникационно
обслужване (телефон, факс) и в изпълнение изискванията за безопасност и
охрана в Протокол за охранително обследване на Районен съд Берковица
от ОЗ „Охрана” – гр. Монтана, бе инсталирана телефонна централа, което
доведе до значително намаляване на изразходваните средства за телефони.
С изграждането на телефонната централа стана възможно осъществяването
на вътрешна телефона връзка между отделните служби, както и на всички
кабинети с кабината на служителите от ОЗ „Съдебна охрана” – Монтана,
които осъществяват охраната на съда.

С цел подобряване условията на труд, през отчетния период със
средства от бюджета на съда бяха подменени офис-столовете на 9 работни
места.
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От реализираните икономии във връзка с намалените разходи за
отопление и телефонни услуги стана възможно закупуването на нова
почистваща техника, ползвана от чистача. Бяха закупени професионална
прахосмукачка с много функции за сухо почистване, както и
професионална хигиенна количка с приспособления за полу-сухо и мокро
почистване.

2. Информационно осигуряване
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.

През отчетния период продължиха техническите проблеми с
единствената в съда професионална многофункционална ксерокс-машина
(в експлоатация от 2004 година), което създаде трудности в работата на
всички служби още през предходния отчетен период. В края на отчетния
период, след направено искане от ръководството, бяха отпуснати средства
от ВСС, с което беше закупена нова многофункционална копирна машина
Konica-Minolta BizHub 223, с което се осигури безпроблемната работа на
общата и специализирана администрация.

Изградената локална компютърна мрежа и постоянно развиващата се
софтуерна среда улесняват дейността на магистратите и служителите 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. Комуникационният шкаф, единият
сървър и 7 бр. компютри са доставени по ЛОТ 8 на програма ФАР, 1 бр.
компютър е доставен от Министерство на правосъдието като част от
звукозаписна система за съдебна зала.

От началото на 2011 година се извършва справка в диалогов режим
от Национална база данни Население, като за целта е закупен и се
поддържа универсален електронен подпис. През 2013 година са направени
123 справки (при 164 справки за 2011г. и 131 справки за 2012г.) по
граждански, наказателни и изпълнителни дела и запитвания от Бюро
съдимост към съда. Безспорно това доведе до значително съкращаване на
времето за извършване на справките за лицата и съответно – на
времетраенето на самите дела.

В Районен съд Берковица се спазва принципа на случайно
разпределение на делата чрез използването на одобрения и предоставен от
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ВСС софтуер LawChoice при спазване на утвърдените Вътрешни правила
за случайното разпределение на делата в съда. През този период бяха
проведени и тестовете за директно рапортуване на сървърите на ВСС за
начина на избор за съдия докладчик.

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.

Чрез своя сайт www.rs-berk.com Районен съд Берковица предоставя
пълна и своевременна информация на клиентите на съда и посетителите на
сайта. В изпълнение на чл.64 от ЗСВ и решение на Висшия съдебен съвет,
на интернет страницата на съда се публикуват незабавно постановените
съдебни актове, при спазване на утвърдените Правила за организацията на
публикуване на съдебните актове. Информацията за графика на съдебните
заседания се актуализира ежедневно. Публикуват се обявленията за
публична продан на Държавния съдебен изпълнител. Ежеседмично се
актуализира и раздела със справки по месеци за върнатите след обжалване
съдебни актове.

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”.

Целта на ръководството на съда ще 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.

През отчетния период беше закупен рутер TP-Link N750, който
освободи единия сървър от допълнителен трафик, като пое трафика за
интернет и електронните пощи на съдии и служители. Също така беше
инсталирана телефонна централа тип Ай Пи телефония, с което значително
се намалиха разходите за телефони.

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

Статистически показатели за 2013 г. година водят до положителна
оценка за дейността на съда.

За това са способствали създадената организация от една страна и от
друга, качественото изпълнение на задълженията от съдиите, съдията по
вписвания, държавният съдебен изпълнител и служителите. Постигнатите
резултати са плод на добрите отношения в колектива, желанието за работа
в екип, както и на придобитите през годините опит, самочувствие и
увереност.

Обобщаването на изложените в настоящия доклад резултати
определя извод, че работата на съдиите и служителите при Районен съд -
Берковица по осигуряване на бързина и качество на съдебния процес е
продължила и през отчетната 2013г. Процесуалните срокове, свързани с
насрочването и разглеждането на делата, включително и на незабавните
производства по наказателни дела, се спазват. Постановяваните съдебни
актове са на едно много добро професионално ниво, като от контролните
актове от по-горестоящата инстанция е видно, че съдиите в Районен съд -
Берковица не допускат сериозни нарушения на материалните и
процесуални закони.

Както съдиите, така и съдебните служители, ежедневно се стремяхме
към повишаване на общественото доверие и изграждане на положителен
облик на Институцията, която представляваме. Демонстрирахме чрез
действията си на работното място, че правораздаваме компетентно и
своевременно, без предубеденост и пристрастие.

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

Благодаря на колегите и служителите за положения труд, за
свършената работа и за проявата на професионализъм.

 Пожелавам здраве, успешна и ползотворна работа и по-добри
професионални успехи на всички през 2014 година.

АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ -
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
РАЙОНЕН СЪД - БЕРКОВИЦА:

29.01.2014 година
(Юлита Георгиева)


