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Настоящият отчетен доклад за дейността на Районен съд – Берковица  

през отчетната 2019 г. се изготвя в съответствие с изискванията на Закона за 

съдебната власт и съгласно разпоредбите на Правилника за администрацията в 

съдилищата, както и съгласно указанията за структурата и обхвата на 

годишните доклади, дадени с писмо изх. № 91-00-009/19.01.2010 г. на 

Комисията по правни въпроси на ВСС при съобразяване на Решение по 

Протокол № 44 от 13.12.2010 г. на ВСС.  

 

Докладът обхваща дейността на Районен съд – Берковица  за цялата 

отчетна 2019 година. В него фигурират данни от актуализираните и 

унифицираните статистически отчети.  

Докладът отразява дейността на Районен съд – Берковица  в аналитичен вид – 

данни, изводи, констатирани проблеми и предложения за дейността на съда. 

Анализите са изготвени в съпоставка с данните от предходните три години.  

Докладът съдържа данни за делата по видове – граждански и наказателни, 

както и са изложени цифрово и графично движението на делата през отчетната 

2019 година, съпоставени с показателите от предходните три отчетни периода.  
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УВОДНА ЧАСТ 

 

Районен съд Берковица е основен първоинстанционен съд (чл. 76 от ЗСВ) и 

като част от съдебната система на Република България в изпълнение на 

основните функции на правораздавателен орган, произтичащи от чл. 117-121 

на Конституцията на Република България в основната си дейност се ръководи 

от целите за бързо, ефективно, предвидимо и качествено правораздаване и 

повишаване общественото доверие в съда.  

Районен съд Берковица е в съдебния район на Окръжен съд Монтана и 

обхваща 2 общини: Община Берковица и Община Вършец.  

През отчетния период магистратите, държавният съдебен изпълнител, съдията 

по вписванията и служителите от Районен съд – Берковица се справиха 

безупречно със задълженията си, ръководейки се от принципите на законност, 

независимост, безпристрастност, прозрачност, етичност, контрол и отчетност 

и съдът постигна основната си цел, като отговори достойно на очакванията на 

обществото за гарантиране съществуването на върховенството на закона, 

достигане на европейските стандарти за независимост, ефективност, 

прозрачност и отчетност на съдебната система.  

Създадената система за контрол на постъпленията на съдебни книжа, 

образуването на дела, разпределението им по състави, както и своевременното 

им администриране изигра основна роля за бързо и качествено 

правораздаване, довело до  приключване на делата  в срок. При изпълнение на 

задълженията си съдебните служители спазват стриктно нормативните 

разпоредби, като в отношението си с гражданите спазват принципите, 

установени в съответните правила за професионална етика.  

 

Ръководени от посочените принципи и лична отговорност, отчитаме 

следните резултати за 2019 година: 

 

 

 

I. Кадрово обезпечаване на съда. Управление на човешките 

ресурси. Организация и управление на административната 

дейност. Правораздавателна дейност. 
 

1. Магистрати, ДСИ И СВ. 

През 2019 год. Районен съд – гр. Берковица е бил с утвърдена щатна 

численост от 3-ма съдии, от които един административен ръководител-

председател на съда и двама съдии, един щат за държавен съдебен 

изпълнител, както и  един щат за съдия по вписванията.  

Действително заети  бройки в рамките на щатната численост на съдиите 

към 31.12.2019 год. са 2, като има една незаета щатна бройка за „съдия”, 

считано от 01.08.2019 год.,  когато с Решение на СК при ВСС съдия Десислава 
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Цветкова е преназначена в РС Монтана. До тази дата съдия Цветкова беше 

командирована в РС Монтана.За овакантения щат е обявен конкурс,който не е 

приключил. Същевременно, независимо от непълния съдийски състав и 

големия брой постъпили дела за разглеждане, качеството и бързината на 

правораздаване в съда са се запазили. 

В щатното разписание на съда са записани Юлита Георгиева – 

Председател, съдии – Елеонора Филипова, ДСИ-Мариела Маркова  и Юлия 

Петрова – съдия по вписванията. 

Съдиите Георгиева и Цветкова са с ранг „ВКС и ВАС”, а съдия 

Филипова с ранг „съдия в АС”.  
През отчетния период не са поощрявани магистрати, не са образувани 

дисциплинарни производства срещу магистрати в Районен съд – Берковица, 

както и не са прилагани мерките по член 327 от ЗСВ. 
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Към 31.12.2019 год. организационната структура на Районен съд – гр. 

Берковица е следната: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

През годината съдът осъществяваше своята дейност в непълен съдийски 

състав. 

До 01.08.2019 год. продължи командировката на съдия Десислава 

Цветкова.От тази дата съдия Цветкова беше преназначена на длъжност съдия в 

РС-Монтана, поради което  в съда работиха един наказателен и един 

граждански състав. 

През изтеклата 2019 год. съдия Георгиева, която е и административен 

ръководител е разглеждала изцяло наказателни дела, като на същата са 

разпределяни  и 100%  от делата по чл.410 и чл.417 от ГПК.  

Съдия Елеонора Филипова е разглеждала изцяло  граждански дела и 20 

% от НОХД, без НОХД със значим обществен интерес, както и същия процент 

от НЧХД, АНД, а също и 100% от ЧНД образувани по жалби срещу 

постановления на РП Берковица т.е. работата в съда е адаптирана с оглед броя 

на реално работещите съдии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Съдии – 3 бр. 

ДСИ – 1 бр. 

СВ – 1 бр. 

Административен 

секретар 

Спец. администрация 

 

Съд. деловодител  –  3 бр. 

Съд. секретар  –  4 бр. 

Съд. дел. БС и архивар  –  1 бр. 

Призовкари  –  2 бр. 

Обща администрация 

 

1. Експертни длъжности: 

  Счетоводител  – 1 бр. 

  Сист. Администратор  –  1 бр. 

2. Технически длъжности: 

  Чистач  – 1 бр. 
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Натовареността на съдиите се анализираше периодично чрез изготвяне 

на ежемесечни справки. 

Отработените човекомесеци общо за всички съдии през 2019 год. са 24, 

което съгласно наложените правила за определяне на действителна 

натовареност отразява реално работещите през годината двама магистрати. 

 

Към 31.12.2019 год. магистратите, държавният съдебен изпълнител и 

съдията по вписванията имат стаж, както следва:  
 

Име и длъжност Трудов стаж 
Юридически 

стаж 

Стаж, като съдия 

/ДСИ /СВ 

1. Юлита Георгиева, Председател 33 г. и 1 м. 20 г. и 1 м. 15 г. и 9 м. 

2. Елеонора Филипова, съдия 26 г. и 2 м. 22 г. и 6 м. 17 г. и 10 м. 

3. Десислава Цветкова, съдия  21 г. и 7 м. 21 г. и 7 м. 18 г. и 5 м. 

4. Мариела Маркова, ДСИ 25 г. и 6 м. 22 г. и 4 м. 15 г. и 5 м. 

5. Юлия Петрова, СВ 32 г. и 7 м. 20 г. и 2 м. 15 г. и 7 м. 

 

И през изминалата година съдиите са давали седмични дежурства по 

график, утвърждаван от председателя на съда,  както и през почивните и 

празнични дни. 

По време на дежурствата съдиите са разглеждали постъпващите молби с 

искания за: разрешения по чл.130 ал.2 и чл.165 СК, молби за вписвания по 

чл.52 ЗН, искания за назначаване на особен представител, както и са 

разглеждали  дела по УБДХ, искания по чл.161, ал.1 и ал.2, чл.222 и чл.223 от 

НПК и др. 

         През съдебната ваканция преимуществено се разглеждаха бързите  

производства и делата, по които съдиите са задължени по закон да се 

произнасят в срок, по-малък от един месец. Образуваните съдебни дела на 

основание чл.381 НПК-споразумения в ДП, бързи полицейски производства, 

ЧНД, както и дела по реда на бързото производство по ГПК и частни 

граждански дела се разпределяха на съдията, който не е в платен годишен 

отпуск или отпуск поради временна неработоспособност. Работата на съда по 

време на съдебната ваканция се организира съобразно ежегодно издавана 

нарочна Заповед на административния ръководител.  

 

През отчетната 2019 год. магистратите  успяха да продължат дейността 

си по обучение и повишаване на квалификацията си, като участваха в някои от 

предлаганите от НИП обучения.  
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МАГИСТРАТИ ПРЕМИНАЛИ ОБУЧЕНИЯ ПРЕЗ 2019 г.: 
 

№ 
Период на 

провеждане 

Тема на обучението, организатор и място на 

провеждане 
Участници 

1 
20.03 – 

22.03.2019 

„Учредяване право на строеж, договори за 

строителство, предварителни договори – 

облигационно правни и вещноправни аспекти.“ 

 

Елеонора Филипова 

- съдия 

2 
18.03-

19.03.2019 

Участие в обучение „Компетентност, 

признаване и изпълнение по граждански и 

търговски дела – Регламент 1215/2012. 

Европейска заповед за запор на европейски 

банкови сметки. Европейска заповед за 

плащане.“ 

 

Елеонора Филипова 

- съдия 

3 28.06.2019 
Участие в обучение София „Обезщетения по 

застрахователни правоотношения“, НИП 

 

 Елеонора Филипова 

- съдия 

4 03 – 04.10.2019  София „Съдебнопсихиатрични експертизи“. 
Елеонора Филипова 

- съдия 

 

2. Съдебна администрация. 

През отчетния период 2019 година, съдебната администрация при Районен съд 

град Берковица работи по щат утвърден от ВСС от 14 (четиринадасет) съдебни 

служители, като има настъпили щатни и персонални промени, както следва:  

През 2019 г. един съдебен служител, заемащ длъжността – „Съдебен 

деловодител“ във връзка с депозирана молба за напускане на работа по 

собствено желание, е освободен от длъжност, като със Заповед № 6 от 

21.11.2019 г. на Председателя на Районен съд Берковица е прекратено 

трудовото правоотношение на основание чл. 326, ал. 1 от КТ. На основание 

Заповед № 29 от 17.10.2019 г. на Председателя на съда и в съответствие с 

разпоредбите на чл. 68, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ, считано от 

18.10.2019 год. е назначен служител на длъжността – „Съдебен деловодител”. 

На основание на чл. 68, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ е преназначен 

до провеждане на конкурс. 

Поради преместване на системния администратор в Инспектората на 

ВСС, на основание Заповед № 28 от 01.10.2019 г. на Председателя на Районен 

съд град Берковица и в съответствие с разпоредбите на  чл. 68, ал. 1, т. 4 за 

системен администратор, считано от 01.10.2019 г. е назначен Теодор Христов 

Казаков. 

Към края на отчетния период няма незаети щатни бройка. 

 Съдебни служители от обща, специализирана администрация и 

технически персонал са разпределени, както следва: 

а/ ръководни длъжности - 1 щатна бройка – административен секретар,  
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б/ обща администрация - 1 щатна бройка - системен администратор, 1 

щатна бройка счетоводител и 1 щатна бройка чистач. 

в/ специализирана администрация – 2 щатни бройки съдебни 

деловодители – гражданско и наказателно деловодство, 1 щатна бройка 

съдебен деловодител служба "Бюро съдимост" и „Архив”, 1 щатна бройка 

съдебен деловодител – съдебно изпълнение, 3 щатни бройки съдебни 

секретари, 1 щатна бройка съдебен секретар служба съдебно - изпълнение и 2 

щатни бройки призовкар. 

  

Работата на съдебните служителите е организирана в съответствие с 

разпоредбите на Правилника за администрацията на съдилищата.  

Служителите в преобладаващата си част са с продължителен стаж в 

съдебната система и имат много добра квалификация. 

 Съдебните служители се атестират ежегодно съобразно правилата на 

чл.158 от ПАС и се повишават в ранг при наличие на условия за това. През 

изтеклата 2019 год. всички служители получиха отлична оценка за работата 

си, а повишен в ранг беше 1 служител.  

 

Работата на деловодителите, като част от специализираната 

администрация, е организирана в три деловодства – гражданско, наказателно и 

деловодство на държавен съдебен изпълнител.  

Служителите от съответните деловодства обслужват работата на всеки 

един от съдиите, извършват справки и обслужват граждани през целия ден. 

Осигурена е възможност на гражданите да получават всички необходими 

справки и книжа от деловодителите, без прекъсване. 

 Чрез плаващо ползване на почивката от съдебните служители се 

осигурява непрекъснатост в обслужването на гражданите във всички служби 

на съда. 

Съдебните деловодители изпълняват и функциите на служба 

“Регистратура” поради липсата на обособена такава служба в съда. 

Деловодителите проявяват професионализъм в работата си и изпълняват 

качествено и в срок своите задължения. При необходимост по време на 

отпуск, службата се подпомага от съдебни служители от другите служби. 

За поредна  година съдебните служители успяваха да проявяват 

гъвкавост в работата си за поддържане доброто качество на работа на съда. 

Това се постигна чрез възлагане на допълнителни функции за изпълнение на 

наличните служители съобразно нуждите, професионалните възможности и с 

оглед постигане на равномерна натовареност. Създадената в съда организация 

е следната: 

- Административният секретар изпълнява функциите и на служител по 

сигурността на информацията, стопанисване и управление на съдебното 

имущество, касиер и заместник на счетоводителя в случай на негово 

отсъствие. 
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- Счетоводителят замества административния секретар, както и 

служителя в „Бюро съдимост“ в случай на тяхно отсъствие, с което се 

обезпечава непрекъснатата работа на службата.  

- В съда няма обособена служба „Регистратура“, поради което 

съдебните деловодители изпълняват и тази функция. На единия от съдебните 

деловодители е предоставено право на достъп до Национална база данни 

„Население” и изготвя справки, както и замества съдебния деловодител от 

„Бюро съдимост“, а другият е завеждащ „регистратура КИ” 

- Съдебният деловодител в „Бюро съдимост“ съвместява функциите и на 

архивар;  

Всички звена през годината работиха с необходимата вещина и 

усърдност, както и в съответствие с нормативните изисквания. Въпреки 

ограничения числен състав на служители и съдии, и през изминалата година 

всички проявяваха гъвкавост и не допуснаха занижаване на качеството на 

работата на съда.  

Ръководството на съда положи усилия за намирането на най-

подходящите кадрови решения и осъществяване на дейността при условията 

на взаимопомощ и екипност.  

Постъпилите книжа, по които се образуват дела, се обработват съгласно 

изискванията на ПАС (обн. ,  ДВ, бр.8 от 28.01.2014 год. ,  изм. и доп. ,  бр.2 от 

9.01.2015 год. изм. и доп. ДВ. бр.16 от 26 Февруари 2016г, изм. и доп. ДВ. 

бр.68 от 22.08.2017 год.). Своевременно и точно се изпълняват  всички 

резолюции на съдия-докладчика .  

Правилно и в съответствие с нормативните изисквания се водят всички 

деловодни книги и регистри, което е констатирано и при проверките през 

годината, извършени от комисии, назначени със Заповед на Председателя на 

Окръжен съд – Монтана, както и текущите проверки, извършвани от 

административния секретар и председателя на съда.  

И през отчетната година продължи започнатото от 28.03.2018 год. 

въвеждане на данните по образуваните в съда граждански и наказателни дела в 

електронни папки чрез сканирането им в деловодната програма САС.  Във 

връзка с това, в съда бе създадена организация измежду съдебните служители 

за сканиране на новообразуваните дела и въвеждане на данните по тях в 

електронни досиета, което доведе до допълнително натоварване работата на 

системния администратор и съдебните деловодители. 

През изтеклата година продължи да е натоварена служба „Съдебни 

секретари” . Работата на съдебните секретари е разпределена по съдебни 

състави, като всеки от тримата съдебни секретари поема заседанията на двата 

съдийски състава и при необходимост се заместват един друг. Съдебните 

протоколи по делата се изготвят незабавно или най-късно в срок от три дни 

след съдебното заседание съгласно ПАС. През отчетния период няма 

непредадени в срок протоколи, което от своя страна да е довело до забавяне 

изготвянето на съдебния акт от съдията докладчик. 
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 Дните за дежурства се поемат от секретарите и деловодителите от 

наказателно и гражданско деловодство по предварително утвърден за месеца 

график.  

През отчетната година в съответствие с Правилника работеше и служба 

Бюро „Съдимост”, като деловодителят в последната завежда и служба 

„Архив”.  

Призовкарите в служба „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. И през тази година съществуваха затруднения в работата на същите, 

свързани с непосочване на точни адреси в получаваните за връчване от други 

съдилища призовки и съобщения, честа смяна на местожителство, нежелание 

от страните и техни близки да получат съответните книжа/. Въпреки това 

служителите, работещи в служба „Връчване на призовки”, успешно се 

справяха с работата си. Връчването на призовки, съобщения или преписи от 

жалба на участвали в производството страни се извършва незабавно след 

откриване на адресата и съгласно правилата на процесуалните закони 

своевременно, но най- малко до 7 дни преди заседанието. Не са отлагани дела 

поради несвоевременно връчване на призовки от призовкарите при служба 

„Връчване на призовки и съдебни книжа” при районен съд Берковица.  

В заключение следва да се отбележи, че съдебната администрация се 

справя много добре със служебните си задължения, като няма сериозни 

пропуски при обработването на делата и обслужването на гражданите. 

Всеки съдия и съдебен служител разполага с вътрешна електронна 

папка, която улеснява служебната комуникация и спомага за спестяване на 

средства за консумативи.  

В Районен съд - Берковица в съответствие с нормативната уредба, 

изискванията на ВСС и с цел подобряване организацията на работа са 

утвърдени различни правила, с които е регламентирана работата на съда. 

Ежемесечно системният администратор изготвя справки за движението 

на делата на всеки отделен съдия,които докладва на Председателя на съда. 

Web - сайтът на Районен съд Берковица се поддържа от системния 

администратор ежедневно в актуално състояние. Изчерпателна информация се 

представя чрез Web - сайта ни, достъпът до който е безпрепятствен - там са 

публикувани материали за компетентността на съда и структурата му с 

описание на функциите и дейността на всяка административна служба, за 

необходимите за съдебната система образци на документи, за полезните 

интернет връзки, за контакти за обратна връзка, графика за заседания. При 

необходимост се публикува и информация за заповеди, вътрешни правила, 

насрочени конкурси. Чрез нея гражданите могат да извършват справки за 

насрочените и свършените дела, за размера на държавните такси, внасяни в 

съдилищата, банковите сметки на съда и други. Системният администратор 

извършва ежемесечни проверки за пълното и коректно публикуване на 



 12 

актовете в интернет. На интернет страницата на съда редовно се публикуваше 

информация за актуални събития и новости, касаещи работата на съда.  

Ежедневно се публикуват постановените съдебни актове,подлежащи на 

публикуване съгласно утвърдени Правила за публикуване на съдебните 

актове. Постановените съдебни актове се публикуват и в Централния уеб-

базиран интерфейс за публикуване на съдебни актове, където обновяването се 

извършва ежедневно чрез използване възможностите на деловодната 

програма. 

  

 В изпълнение на Проект по Оперативна програма „Добро управление” с 

наименование „Доразвитие  и централизиране на порталите в СП за достъп на 

граждани до информация,е-услуги и е-правосъдие” и във връзка с въвеждане 

на унифициран шаблон за съдържанието на интернет страниците на 

съдилищата се започна работа по мигриране на данните от съществуващия 

сайт на РС Берковица към новия сайт.В края на отчетната година е пуснат 

новия сайт в реална експлоатация. 

Подържа се информационното табло на първия етаж в съдебната сграда 

– „Информация за гражданите”. Тук гражданите могат да намерят текущи 

съобщения и обявления, както и информация за подаване на молби, заявления, 

държавни такси и други.  

И през 2019 год.  не са образувани дисциплинарни производства и не са 

налагани наказания на съдебни служители.  

Съдебните служители са с дългогодишен стаж и практически опит, 

което дава възможност за бързо, ефективно и качествено изпълнение на 

възложената им работа. Запознати са подробно със своите задължения, с 

действащите нормативни актове, касаещи дейността им, с вътрешните актове, 

свързани със спецификата на работа в съда. Те изпълняват отговорно, 

качествено и в срок възложените им функции, тъй като са с богат опит и 

отлична координация помежду си и се справиха отлично с възложените им 

задачи, независимо от малкия им брой.  

През отчетната 2019 год. съдии и служители работиха при висока 

натовареност,почти  еднаква с тази от предходната 2018 год. Държа да  

отбележа, че при преценката за натовареност следва да се отчита, не само 

брой дела и съотношението магистрати –служители, а цялостния обем от 

работа. Освен пряката работа по делата и съдиите и служителите, 

изпълняваха и други задължения, свързани с архивиране, унищожаване на 

делата, ежедневни справки, участие в различни комисии.  Предвид на всичко 

това и въпреки становището на СК при ВСС във връзка с отказа за 

увеличаване щатната численост на съда, наличните съдебни служители в 

определени моменти се оказваха крайно недостатъчни. 

        През отчетната 2019 год. съдебните служители  са участвали в обучения 

организирани от НИП  както следва: 
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СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ, ПРЕМИНАЛИ ОБУЧЕНИЯ ПРЕЗ 2019 г.: 
 

№ 
Период на 

провеждане 

Тема на обучението, организатор и място 

на провеждане 
Участници 

1 
25.02 – 

26.02.2019 

Участие в обучение „Връчване на призовки 

и съдебни книжа” 

Светла Маркова – 

призовкар  

2 
05.03 – 

07.03.2019 

Участие в обучение „Защита на 

класифицираната информация в съдебната 

система” 

Нели Панайотова – 

административен 

секретар 

3 
19.03 – 

20.03.2019 

Участие в обучение „Съдебно 

сътрудничество по граждански дела” 

Валерия Павлова – 

съдебен деловодител  

4 
19.03 – 

20.03.2019 

Участие в обучение „Съдебно 

сътрудничество по граждански дела” 

Ирен Пашкулева – 

съдебен деловодител  

 

3. Управление на човешките ресурси. Организация и управление на 

административната дейност.  
 

През 2019 година председателят на съда продължи работата си за 

справедливо разпределение на задачите между съдебните служители, 

свързани с участието в съдебни заседания, документооборота и деловодната 

дейност, съобразно длъжностните им характеристики и Правилника за 

администрацията в съдилищата. 

Мерките за реализиране на добро административно управление 

включват управлението на човешките ресурси - запазване на практиката за 

непрекъснатост на обслужването чрез плаващо ползване на времето за 

почивка, продължаване на работата за пълна взаимозаменяемост, стимулиране 

на взаимопомощ и екипна работа при натоварени ситуации, насърчаване на 

нравствеността в колегиалните отношения, контрол за спазване на правилата 

на Етичния кодекс на съдебните служители, измерване на удовлетвореността 

на съдебните служители. Периодичните неформални срещи със съдебните 

служители, на които се поставят за обсъждане и анализ текущи проблеми в 

работата, причините за възникването им и начините за решаването им, 

продължиха и през 2019 година и дадоха добри резултати.  

Със заповед на председателя на съда е назначена Комисия от съдия и 

служители, които извършиха проверка на наличността на всички веществени 

доказателства, правилно ли се съхраняват, има ли доказателства, по 

отношение на които не е направено разпореждане на съда, респективно 

такива, които не са изпълнени, както и веществени доказателства, 

подлежащи на унищожаване, поради ниската им стойност. 

В рамките на трудовата медицина през последните години се договаряха 

профилактични прегледи на работещите в съда в един сравнително пълен 

обем, като форма на социална закрила. Тази практика, която намирам за 
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положителна, продължи и през 2019 година. В края на годината всички съдии 

и служители, работещи с видеодисплеи, получиха средства за закупуване на 

очила. 

Постоянният контрол по движението на документите от страна на 

административния ръководител, осъществяван лично и чрез 

административния секретар или чрез специално назначени за целта комисии, 

също е гаранция за подобряването на административните процедури и 

работата с документите. В тази насока през 2019 година продължи 

ежемесечния контрол относно пълното и точно отразяване на подлежащите 

на вписване данни в деловодните книги и съответствието на същите в 

деловодната програма, което от своя страна допринася за отстраняване на 

грешки и спомага да не се допускат такива и в бъдеще. Въз основа на 

Заповеди на Председателя продължи изготвянето на ежемесечни справки за 

делата, които са без насрочване, ежемесечни справки за дейността на съдиите 

по наказателни и граждански дела, протоколи за правилното водене на 

книгата за изпълнение на влезлите в сила присъди, протоколи за правилното 

определяне и събираемостта на държавните такси по делата. Отделно от това, 

всеки месец се осъществява и формален и неформален контрол от страна на 

административния секретар, счетоводителя и/или председателя по 

отношение на дейността на отделните звена в съда, правилното и 

целесъобразното разходване на финансовите ресурси, спазването на 

работното време, трудовата дисциплина и правилата за здравословни и 

безопасни условия на труд. 

Делата и в деловодството, и в архива на Районен съд - гр. Берковица и 

през отчетния период са групирани и подредени според статуса им, което 

улеснява работата на деловодителите и архиваря при работата им с тях, както 

и улеснява дейността, когато се налага да бъдат замествани от други 

служители. 

През 2019 год. Районен съд - Берковица продължи работата, свързана с 

обмен на данни в ядрото на ЕИСПП. 

И през 2019 год. беше извършена инвентаризация на делата за 

предходната година в изпълнение на изискването на чл. 89 от ПАС. 

Ежегодно през месец април - като част от годишната програма за 

дейността на ВСС - в съда се провежда "Ден на отворените врати", 

организират се посещения на ученици в съда и съдебни заседания. 

През 2019 год. Районен съд - Берковица за поредна година взе участие в 

Образователна програма "Съдебната власт - информиран избор и гражданско 

доверие. Отворени съдилища и прокуратури", одобрена от ВСС. 

Образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и 

гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” е реализирана в 

изпълнение на Решение на Висш съдебен съвет по Протокол № 44 от 

30.07.2015год. ,  с който е одобрена Концепция на програмата, сред ученици с 

цел превенция и повишаване на тяхната информираност за структурата, 

функциите и значението на съдебната власт в България. Отговорник за 
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изпълнението на програмата е Административния ръководител – Председател 

на Районен съд гр. Берковица. 

Образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и 

гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” се осъществи под 

формата на лекционни курсове в рамките на учебната програма за учениците 

от гимназиалния курс,  чрез посещения на ученици  в Районен съд гр. 

Берковица както и  в Деня на отворените врати, който се проведе на 22.04.2019 

год. 

За училища – партньори са избрани ПГ „Д-р Иван Панов „ и ЛПГ гр. 

Берковица. Изборът на училищата е продиктуван от това, че вече има 

създадени взаимоотношения между тях и Районен съд гр. Берковица, както и 

Районна прокуратура гр. Берковица. 

През 2019 год. разпределението на делата в РС-Берковица се 

извършваше в съответствие с изискванията на чл.9 от ЗСВ в РС - Берковица 

като всички видове дела се разпределят на принципа на случайния подбор от 

Председателя, а при негово отсъствие от съдия, на който със Заповед е 

възложена тази дейност и има издаден персонален служебен квалифициран 

електронен подпис /КЕП/, за използване на ЦССРД. При разпределяне на 

наказателни и граждански дела присъстват разпределящия и съответен 

деловодител от гражданско или наказателно деловодство, с оглед вида на 

делото. Протоколите от извършеното разпределение се подписват от 

разпределящия и прилагат към делото. 

Съдебните заседания в РС – Берковица се провеждат по график, според 

който всеки съдия заседава в определени дни от седмицата. Разпределените 

дела се насрочват, респ. отлагат от съдиите-докладчици в кратки срокове и 

съобразно изискванията на процесуалните закони. Спазват се съкратените 

срокове за разглеждане на дела по реда на бързото производство,по чл.78А 

НК, обезпечителното и заповедното производство. 

Редовно се води и създадения със заповед на административния 

ръководител регистър на исканията по чл.159а от НПК в съответствие с 

разпоредбите на ЗЕС и задължителните указания на КЗЛД; 

През отчетния период в РС - Берковица продължава воденето на 

въведения през 2015 год. на електронен носител регистър на отводите и 

самоотводите по съдии, който ежемесечно се разпечатва и докладва на 

Председателя на съда за проверка и контрол. 

През отчетната година продължи практиката ежемесечно да се изготвят 

писмени справки за дела, по които са издадени Европейски заповеди, за 

съдебни актове, които не са изготвени в предвидените процесуални срокове, 

както и за постановени съдебни актове. 

Ежемесечно деловодителите от гражданско и наказателно деловодство 

изготвят справка за делата с висок обществен интерес водени в РС - 

Берковица, като за отчетния период в РС – Берковица не са разглеждани 

такива дела. 
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Ежемесечно се изготвя справка за ненасрочените дела и дела с 

постановени актове извън законоустановените срокове. 

През годината продължи да се работи съгласно съществуващите 

системи за управление и контрол, касаещи бюджетните процеси, контролните 

дейности, човешките ресурси, предварителния контрол, счетоводното 

отразяване на стопанските операции, контрол на информацията, управление и 

контрол на документирането, архивирането и съхранението на информация, 

както и контрол на набирателната и бюджетната сметка, които непрекъснато 

се актуализират и допълват.  

През изтеклата 2019 год. определянето на съдебни заседатели в РС -

Берковица за участие в съдебни заседания по наказателни дела, се извършва 

на случаен принцип /избор/, чрез използване на модула към деловодната 

програма САС „Съдебно деловодство” при Районен съд гр. Берковица. 

През отчетния период продължи да се упражнява контрол върху 

извършваните разходи чрез въведения в предходни години строги правила за 

разходване на средствата. Чрез изготвената и утвърдена Система за финансово 

управление и контрол бяха регламентирани всички процеси, свързани с 

формиране и изразходване на финансовите средства. Използването  на тази 

система заздрави финансовата дисциплина в Районен съд-Берковица. Тази цел 

се постига чрез изготвяне на периодичен анализ на финансовите разходи и 

предприемане на адекватни мерки за намаляване на разходите. В тази връзка и 

през изтеклата година продължиха да действат въведените лимити за 

телефонни услуги, икономично използване на хартия и печатните устройства 

и само за служебни цели.  

В резултат на предприетите мерки и благодарение на отговорното 

поведение на съдиите и служителите, през 2019 год. своевременно бяха 

заплащани всички разходи и не се е стигало до липса на средства за 

консумативи, въпреки намаляване на средствата. 

 

4. Организация по разпределение, движение и приключване на 

делата  

През 2019 год. разпределението на делата се извършваше чрез 

нововъведената от 01.10.2015 год. уеб – базирана централизирана система за 

разпределение на делата и съгласно утвърдените през месец септември 2015 

год. от председателя на съда нови Правила за случайно разпределение на 

делата, основаващи се на публичност, прозрачност, безпристрастност и 

обективност. Техническата операция по разпределението на делата се 

осъществява от председателя на съда, а в случай на отсъствие същия се 

заместваше от определен от него съдия със Заповед на основание чл.168, ал.7 

от Закона за съдебната власт. С цел избягване всякакви съмнения относно 

начина на разпределяне на делата, същото се извършва в присъствието на 

служител, като е предвидена възможност и в присъствието на съдия, при 

проявен интерес. 
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Направения избор се документира съгласно инструкцията на ВСС. 

Всички постановени съдебни актове през 2019 год. се публикуват незабавно 

след постановяването им на интернет - страницата на Районен съд - гр. 

Берковица. За публикуването на актовете са разработени вътрешни правила, 

които са публикувани на интернет-страницата на съда. През отчетната година 

публикуването на съдебните актове се извършваше отново при спазване 

изискванията на ЗСВ и съгласно указанията на  ВСС дадени с решения на 

Пленума на ВСС със заповед №52 от 06.11.2017 год. и Заповед №62 от 

22.11.2017 год. , с които  е регламентиран реда и начина за публикуване на 

актовете по наказателни дела. 

В деня на постъпването на делото или най-късно на следващия ден, 

същото се докладва на докладчика за извършване на процесуални действия. 

Съдиите от гражданското и наказателното отделения заседават по два и 

повече дни седмично, с цел спазване на инструктивните срокове за насрочване 

и разглеждане на делата. Новообразуваните дела се насрочват по 

предварително определен график на открити съдебни заседания при 

спазването на инструктивните срокове.  

 

5. Предложения за промени в щата 

Съотношението на съдебните служители към магистратите, съобразно 

утвърдения щат към 31.12.2018 год. е 3:14. 

През 2019 год. се забелязва тенденция на запазване  в  нивото  на 

натовареност на съда,  спрямо предходната отчетна година. Налице е 

незначително намаление в броя на делата-само с 40 дела по-малко от 

предходната година.Броя на съдебните служители  обаче  е малък, поради 

което отново се  наложи съвместяване на определени длъжности и възлагане 

на допълнителни задължения на служителите в зависимост от възможностите 

и компетенциите им. Много от съдебните служители съвместяват функции и 

от други длъжности, с което се постига в максимална степен гъвкавост и 

обезпечаване на дейността на съда:  

При анализа на натовареността на администрацията следва да се вземат 

предвид и други фактори, освен броя постъпили, разгледани и свършени дела. 

През 2019 год. такива са:  

 Съдебните секретари са участвали в 741 съдебни заседания,при 795 

за 2018 год. и 817 за 2017 год.  . 

 В съда са разгледани 419 заповедни производства при 548бр. за 2018 

год. и  858 за 2017 год.. Значително време се отделя при обработката на този 

вид дела; 

 Входирани през 2019 год. са 1308 документа, при 1379 документа за 

2018 год. и  през 2017 год. -1665  и са изведени с изходящ номер 607 

документа,при 673 документа за 2018 год.  и 780  за 2017 год. или общо за 

отчетната година – 1915 документа при 2 052 за 2018 год. и 2445 за 2017 

год..Тъй като в съда няма отделна служба „Регистратура“, тези функции се 
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поемат от съдебните деловодители, което увеличава съществено обема на 

работата им; 

 Постъпили са общо 97 жалби по дела, при 124 жалби  за 2018 год. и 

134 жалби за 2017 год. ,   които също изискват качествена и навременна 

обработка от страна на съдебните служители, без реално да се отчитат, като 

нови дела; 

 Направени са 659 справки в Национална база данни „Население” при 

639 за 2018 год. и 850 за 2017 год. .  

 През 2019 год. призовкарите на съда са разнесли общо 4882 при 3319 

за 2018 г. и  при 5251 за 2017 год. и както по дела на съда, така и по дела на 

други съдилища.  

Значителна част от работното време се пада и на обслужването на 

граждани – предоставяне на различни справки, информация и указания, както 

на място в съда, а така също и по телефона. Качеството на тези услуги са от 

критично значение за добрия имидж и обществен облик на институцията и 

затова следва да се осъществяват с особена вещина и внимание. Към 

настоящия момент щата е максимално оптимизиран. 

Изключително важно за запазване на достигнатите резултати по 

отношение качеството и бързината на правораздаването и административното 

обслужване, е запазване на наличния щат. Считам, че за в бъдеще е 

недопустимо намаляване на щата, тъй като това ще се отрази изключително 

негативно и ще затрудни работата на съда като цяло. Към настоящия момент е 

налице максимално използване на наличния кадрови потенциал. Предвид на 

това, че и съдиите и служителите освен пряката работа по делата, изпълняват 

и други задължения, свързани с архивиране, унищожаване на делата, 

ежедневни справки, участие в различни комисии, то наличните съдебни 

служители в определени моменти се оказваха крайно недостатъчни. 

Значителна част от работното време се пада и на обслужването на граждани – 

предоставяне на различни справки, информация и указания, както на място в 

съда, а така също и по телефона.  

Качеството на тези услуги са от критично значение за добрия имидж и 

обществен облик на институцията и затова следва да се осъществяват с 

особена вещина и внимание.  

От анализа на броя на постъпленията на делата и начина,по който ПАС е 

уредил разпределението на функциите на служителите, както и с оглед 

конкретните нужди на РС Берковица във връзка с изпълнение изискванията за 

въвеждане на данните по образуваните в съда граждански и наказателни дела 

в електронни папки чрез сканирането им в деловодната програма САС и 

липсата на служба „Регистратура”,който служител да извършва тази дейност, 

се налага извода,че съдът се нуждае от още един допълнителен щат за 

деловодител,който да изпълнява функциите на „Регистратура”.През изтеклата 

година тази дейност се извършваше от системния администратор,а в негово 

отсъствие или наличие на друг неотложен ангажимент –от съдебните 

деловодители. 
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 Обработката на делата изисква много повече от едно действие от 

образуването до приключването на делото и внасянето му в архив.Във връзка 

с измененията в нормативната уредба задълженията на съдебните служители 

се увеличават многократно, тъй като се налага да извършват множество 

допълнителни дейности. 

В тази връзка считам,че от страна на ВСС следва да се следи не само за 

съотношението съдии-съдебна администрация,но най-вече за съотношението 

между броя на служителите и броя на обработваните от тях дела и 

множеството деловодни операции,свързани с тази дейност.Единствено по този 

критерий би се постигнала равномерна натовареност на служителите от 

различните съдилища и същевременно би се осигурило ниво и качество на 

работата,каквото се изисква от ПАС. 
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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 2019 година се извършва съгласно изискванията 

на Закона за съдебната власт, Правилника за администрацията в съдилищата 

/обн. ,  ДВ. ,  бр. 8 от 28.01.2014 год. ,  изм. и доп. ,  бр. 2 от 9.01.2015 год. изм. 

и доп. ДВ. бр.16 от 26 февруари 2016 год. изм. и доп. ДВ бр.68 от 22.08.2017 

год./ и в съответствие с цялостната конституционна, законова и подзаконова 

нормативна уредба и изпълнение на заповедите и препоръките, дадени от 

Административния ръководител - Председател на Окръжен съд - Монтана. 

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, бързи производства и споразумения, като влезлите в сила по същите 

дела присъди се изпращаха незабавно за изпълнение на Районна прокуратура 

– Берковица. 

 По време на съдебната ваканция се спазваха изискванията за постоянно 

наличие на дежурен съдия за разглеждане на производствата, които по закон 

следва да се разглеждат през време на съдебната ваканция.  

През отчетния период в съда се спазваха инструктивните срокове по 

насрочване, разглеждане и решаване на делата.  

1. Разгледани дела  

Граждански дела 

Година 

Останали несвършени 

дела към 01.01. на 

съответната година 

% 

от делата за 

разглеждане 

Постъпили дела 

през съответната 

година 

Общ брой дела за 

разглеждане през 

съответната година 

2019 г. 78 9.73% 723 801 

2018 г. 81 8.64% 856 937 

2017 г. 72 6.49% 1038 1110 

 

Наказателни дела 

Година 

Останали несвършени 

дела към 01.01. на 

съответната година 

% 

от делата за 

разглеждане 

Постъпили дела 

през съответната 

година 

Общ брой дела за 

разглеждане през 

съответната година 

2019 г. 60 11.45% 464 524 

2018 г. 44 10.55% 373 417 

2017 г. 44 8.15% 496 540 
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ОБЩО дела 

Година 

Останали несвършени 

дела към 01.01. на 

съответната година 

% 

от делата за 

разглеждане 

Постъпили дела 

през съответната 

година 

Общ брой дела за 

разглеждане през 

съответната година 

2019 г. 138 10.42% 1187 1325 

2018 г. 125 9.23% 1229 1354 

2017 г. 116 7.03% 1534 1650 

 

През 2019 год. са постъпили  1187 дела, което е само с 42 дела по-малко 

от 2018 год. ,  а през 2018 год. делата са били с 305 по-малко от тези пред 2017 

год.. 

При гражданските дела има тенденция на намаляване на постъпилите 

дела.Те  са със 133 броя по-малко от предходната 2018 год.За разлика от тях 

пък се е увеличил броя на постъпилите наказателни дела.Техния брой през 

2019 год. е с 91  повече от предходната година. 

 Делата за разглеждане  са били  1325 дела, което е само с 29 дела по-

малко от предходната 2018 год. За сравнение през 2018 год. делата за 

разглеждане са били с  296 дела по-малко  в сравнение с 2017 год.Т.е. налице е 

устойчивост в броя на делата за разглеждане. 

По отношение на постъпили дела се наблюдава значително намаление в 

броя на  гражданските дела,но пък е налице увеличение при постъплението на 

наказателните дела.При  гражданските дела броя на постъпилите дела е 

намален със  131 броя,  а при наказателните дела броя е увеличен  с 91 дела.  

 
Постъпили граждански дела по видове 2019 г. 2018 г. 2017 г. 

Искове по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГрР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ 79 101 81 

Облигационни искове 30 24 32 

Вещни искове 16 13 21 

Делбени дела и искове по ЗН         13           8 7 

Установителни искове 42         65 30 

Искове по КТ    3           2 12 

Други граждански дела    2            2 3 

Дела от административен характер    0   3 5 

Обезпечения    1   2 - 

Други ЧГД        115         81 104 

Дела по чл.410 и чл.417 ГПК 419       548 739 

Частни производства-Регламенти     3  7 4 

Граждански дела ОБЩО:                                                           719 856 1038 

Постъпили наказателни дела по видове 2019 г. 2018г. 2017 г. 

Наказателни дела от общ характер 84 85 119 

Наказателни дела от частен характер 15   8 12 

Дела по чл.78А от НК 32 28 34 

Частни наказателни дела 99 82 115 

Частни наказателни дела - разпити 33   9 15 

Административно-наказателни дела 201 161 202 
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НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОБЩО: 464 373 496 
 

Постъпили ГД по видове за 2019 г.

Искове по СК, ЗЗДН, ЗЛС, 
ЗГрР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ

Облигационни искове

Вещни искове

Делбени дела и искове по 
ЗН

Установителни искове

Искове по КТ

Други граждански дела

Дела от административен 
характер

Обезпечения

Други ЧГД

Дела по чл.410 и чл.417 
ГПК

Частни производства-
Регламенти

 

Постъпили НД по видове 2019г.

Наказателни дела от 
общ характер

Наказателни дела от 
частен характер

Дела по чл.78А от НК

Частни наказателни 
дела

Частни наказателни 
дела - разпити

Административно-
наказателни дела

 

По отношение структурата на постъпилите дела, могат да се направят 

следните изводи: 

 

 Граждански дела: Значително е намаляло постъплението на 

делата,образувани по искове по СК- с 22 дела по-малко от предходната 

година.Намаляло е постъплението  и на делата по установителни искове –с 23 

дела по-малко.Значително е намалено постъплението на производствата по 

чл.410 и чл.417 от ГПК,както и други ЧГД. По всички останали видове дела 

постъплението е запазено. И през 2019 год. е запазена тенденцията от 

предходните години  делата по чл.410 и чл.417 от ГПК – със 129 дела по-

малко от 2018 год. Увеличен е броя на други частно граждански дела,но като 

цяло всички частно граждански дела  съставляват по-голям процент  от всички 

новообразувани граждански дела,а именно 75% от постъпилите през годината 

граждански дела.Гражданските дела по Искове по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГрР, 

ЗЗДетето и ЗБЖИРБ, Облигационни искове, Вещни искове, Делбени дела и 

искове по ЗН, Установителни искове, Искове по КТ, Други граждански дела, 

Дела от административен характер и Обезпечения представляват  25% от  

общия брой постъпили през 2019 год. дела .  

 

 Наказателни дела: Наблюдава се увеличение при всички видове 

наказателни дела. По-значително това увеличение е при административно 

наказателните дела, където същите са с 40 повече от предходната 

година.Увеличение има и при всички останали видове наказателни дела, с 

изключение на НОХД,където броят им е запазен същия. През 2019 год. ,  както 

и през предходните години, най-голям е делът на административно 

наказателните дела – близо 43% от всички постъпили наказателни дела (при 
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43% за 2018 год. и 41 % за 2017 год.  ). НОХД  представляват 18% от общия 

брой постъпили през 2019 год. дела .  

1.2. Свършени дела: 

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

 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

Година 

Свършени дела свършени в 3 мес. срок 

ОБЩО 
решени по 

същество 
% прекратени брой % 

2019 г. 704 629 89% 75 640 91% 

2018 г. 859 779 91% 80 800 93% 

2017 г. 1029 915 89% 114 980 95% 

 

Както е видно от таблиците, през 2019 год. в съда са свършени общо 704  

граждански дела, което е със 155 дела по-малко в сравнение с 2018 год. и с 325 

броя по-малко от  свършените през 2017 год. дела.Т.е през отчетната 2019 год. 

се наблюдава  намаление на броя на приключили граждански дела. Това се 

дължи на по-малкия брой постъпили дела. Отбелязаното намалено 

постъпление за отчетната година  не обуславя извод за ниска натовареност 

като се има предвид изключително високата натовареност през 2017 год..От 

прекратените 75 гр. дела, 8 дела са прекратени по спогодба и 67 са прекратени 

по други причини. 

 
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

Година 

Свършени дела свършени в 3 мес. срок 

ОБЩО 
решени по 

същество 
% прекратени брой % 

2019 г. 453 341 75% 112 313 69% 

2018 г. 357 283 79% 74 264 74% 

2017 г. 496 373 75% 123 424 85% 

 

По отношение на наказателните дела - през 2019година са свършени с 

49 дела повече от предходната 2018 год. ,  когато техния брой е бил   със 139  

по-малко от  2017 год. От всички свършени 453 дела – 313 броя или 69% са 

свършени в срок до 3 месеца. 

 

 От общо прекратените 112 дела- 54 броя са НОХД- 51 дела са 

прекратени поради одобрено от съда споразумение.От тях 26  са внесени със 

споразумение и 25 с обвинителен акт.  2 дела са прекратени и върнати за 

доразследване и 1 дело е прекратено и изпратено по компетентност на РУ 

Берковица.Прекратени са и 7  НЧХД дела,  20 ЧНД и 16 АНД, 1 дело по 

чл.78А от НК.  
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ОБЩО ДЕЛА 

Година 

Свършени дела свършени в 3 мес. срок 

ОБЩО 
решени по 

същество 
% прекратени брой % 

2019 г. 1157 970 84% 187 953 82% 

2018 г. 1216 1062 87% 154 1064 88% 

2017 г. 1525 1288 84% 237 1404 92% 

 

Общо през 2019 г. в съда са свършени 1157 дела или само с 39 дела по-

малко в сравнение с 2018 год. , когато обаче са били с 309 дела по-малко в 

сравнение с 2017 год. . В делата, решени в над 3 месечен срок са включени 

дела, които реализират по-голяма фактическа и правна сложност, налага се 

явяване в съдебно заседание на много лица и т.н. 

През 2019 год. средномесечно свършените дела в съда са 96, при 101 

2018год и 127 за 2017 год. .   

Изложените данни показват, че Районен съд Берковица е запазил 

традиционно добрите си показатели при спазване на инструктивните 

тримесечни срокове за решаване на делата и в тази насока е постигнато 

желаното. Високият процент дела, разгледани в тримесечния срок, се дължи 

на добрата организация на работа в отделните служби, стремежа за спазване 

на инструктивните срокове от съдиите и доброто управление на делата от 

докладчиците. 

 

1.3. Обжалвани и протестирани дела. Резултати от въззивна и 

касационна проверка: 

 

 

 

 

Обжалвани и протестирани актове на РС – Берковица: 

 

Година 
Граждански 

дела: 

Наказателни 

дела: 
Общо: 

2019 г. 28 69 97 

2018 г. 34 82 116 

2017 г. 53 74 130 
 

 

Върнати от обжалване актове на РС – Берковица: 
 

Година Граждански Наказателни Общо: 
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дела: дела: 

2019 г. 38 69 107 

2018 г. 29 76 105 

2017 г. 47 78 125 
 

 

 

Граждански дела: Наказателни дела: 

Потвър

дени 
% 

Части

чно 

отмен

ени 

% 
Отме

нени 
% 

Потвъ

рдени 
% 

Изме

нени 

и 

части

чно 

отмен

ени 

% 
Отме

нени 
% 

2019 г. 25 69% 6 17% 7 19% 44 64% 1 1% 24 35% 

  

През годината след въззивна и касационна проверка са върнати от МОС, 

ВКС и АСМ общо 105 дела, актовете по които са били обжалвани, както през 

2018 год. така и през предходни години. Както е видно от сравнителните 

данни в първата таблица, върнатите от обжалване актове на съда през 

годината са колкото и през 2018 год.  

Данните от таблицата показват, че и през 2019 год. потвърдените от 

въззивна и касационна инстанция актове са най-много - 69бр. и са 66% от 

всички върнати от обжалване актове при 64% за 2018 год..  

1.4. Средна продължителност на делата. 

 

Средномесечно свършени дела в съда 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

През 2019 год. средномесечно свършените общо граждански и 

наказателни дела в съда са 96.41 при  101.33 броя за 2018 год.  и 127 броя за 

2017 год.   Тези данни сочат за незначително намаление в броя на  свършените 

през годината дела, в сравнение с предходната година. 

Средната продължителност на разглеждане на делата е, както следва:  

 

 

Година Брой 

2019 г. 96.41 

2018 г. 101.33 

2017 г. 127.00 

2016 г. 106.00 

2015 г. 97.08 
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свършени граждански 

дела 

свършени наказателни 

дела 

ВСИЧКО СВЪРШЕНИ 

ДЕЛА 

 

общо 

в срок 

до 3 

месеца 

% общо 

в срок 

до 3 

месеца 

% общо 

в срок 

до 3 

месеца 

% 

2019 г. 704 640 86% 453 313 69% 1157 953 82% 

2018 г. 859 800 93% 357 264 74% 1216 1064 88% 

2017 г. 1029 980 95% 496 424 85% 1525 1404 92% 

 

Изложените данни показват, че Районен съд Берковица е запазил 

традиционно добрите си показатели при спазване на инструктивните 

тримесечни срокове за решаване на делата.  

 

2. Анализ на граждански дела 

 

2.1. Постъпили, разгледани и свършени граждански дела 

Към 01.01.2019 год. в съда са останали несвършени 78 граждански дела, 

от които 9 искове по СК и производства по ЗЗДН, 12 облигационни искове, 11 

вещни искове, 13 делби и искове по ЗН, 3 иска по КТ, установителен иск 29,   

и 2 административни производства  и частни производства 2 бр.. 

Постъпилите, разгледаните и свършените граждански дела през 

годината са, както следва: 
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ВИДОВЕ ГРАЖДАНСКИ СПОРОВЕ 
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ИСКОВЕ ПО СК ЗЗДН, ЗЛС, ЗГрР, ЗЗД и 

ЗБЖИРБ 
79 -22 101 +20 81 

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ 30 +6 24 -8 32 

ВЕЩНИ ИСКОВЕ 16 -3 13 -8 21 

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН 13 +5 8 +1  7 

ИСКОВЕ ПО КТ   3 -1 2 -10 12 

УСТАНОВИТЕЛНИ ИСКОВЕ 42 -23 65 +35 30 

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  2 -  2 -1  3 

ОБЩО ГД: 185 -30 215 +29 186 

 

ДЕЛА ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН ХАРАКТЕР 
0 -3 3 -2 5 

 

Други ЧГД 115 +34 81 -23 104 

Обезпечения    1 -1 2 +2 0 

Частни производства-Регламенти   3 -4 7 +3 4 

Дела по чл.410 и чл.417 ГПК  419 -129 548 -191 739 

ОБЩО ЧГД: 534 -101 638 -209 847 

 

ВСИЧКО:  719 -137 856 +220 818 
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ВИДОВЕ 
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ИСКОВЕ ПО СК, 

ЗЗДН, ЗЛС, ЗГрР, ЗЗД и 

ЗБЖИРБ 

79 84 74 58 3 2 6  5 63 85% 10 2 

ОБЛИГАЦИОННИ 

ИСКОВЕ 
30 42 21  6 5 2 1 7 11 52% 21 5 

ВЕЩНИ ИСКОВЕ 16 27 15  5 0 2 0 8  8 53% 12 8 

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО 

ЗН 
13 26 10  5 0 1 1 3 1 10% 16 4 

ИСКОВЕ ПО КТ 3   6 4  1 2 0 0 1 2 50%  2 1 

УСТАНОВИТЕЛНИ 

ИСКОВЕ 
42 71 41 21 12 6 0 2 18 44% 30 5 

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ 

ДЕЛА 
 2   2   2  2 0 0 0  0 2 100%  0 0 

ОБЩО ГРАЖДАНСКИ 

ДЕЛА 
185 

 
258 167  98 22 13 8 26 105 74% 91 25 

ДЕЛА ОТ 

АДМИНИСТРАТИВЕН 

ХАРАКТЕР 
0  3   2  2 0 0 0 0 0 0% 1 1 

 ОБЕЗПЕЧЕНИЯ 1 1 1 1 0 0 0 0 1 100% 0 0 

 Частни производства-

регламенти 
3 3 3 3 0 0 0 0 3 100% 0 0 

                         

Други ЧГД 115 117 114 101 1 1 0  11 114 100% 3 1 

Дела по чл.410 и чл.417 

ГПК  
419 419 417 371 1 15 0  30 417 100% 2 1 

ОБЩО ЧГД: 538 540 535 476 2 16 0 41 535 100% 5 2 

 

ВСИЧКО 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
723 801 704 576 24 29 8 67 640 91% 97 28 

 

 Както е посочено по-горе, през 2019 год. има известно намаление на 

постъпилите граждански дела.Това се дължи най-вече на по-малкия брой 

постъпили производства по чл.410 и 417 от ГПК, които са със 129 по-

малко.Намаление има и при общо гражданските дела,които са с 30 по-малко 

от предходната година.  
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 Увеличение има по-значително при други частни производства като 

техния брой е с 34 повече от предходната година. 

 Намаляло е постъплението на искове по  СК,ЗЗДН,ЗЛС,ЗЗД,  вещни 

исковете, делата по установителни искове е са намалели с 23 броя и най-много 

е намаляло постъплението на заповедните производства по чл.410 и чл.417 

ГПК- със 129 по-малко. 

Иначе съдът е разгледал през годината общо 801  граждански дела при 

937 за 2018 год. и е приключил 704 от тях при  859 за 2018 год.  

По отношение на решените в срок до 3 месеца, най-голям процент, 

спрямо общия брой на решените дела, имат делата по чл.410 и 417 от ГПК, 

други ЧГД, Частни производства-регламенти, други частно  граждански дела – 

100% и исковете СК,ЗЗДН,ЗЛС,ЗЗД- 85% .  

Най-нисък е процента на разгледаните в 3-месечен срок дела при 

делбите и исковете по ЗН– 10%.При вещните искове е увеличен процента от 

21% за предходната година  е увеличен на 53%,а при  исковете по КТ 

процента е същия – 50%.  

Посочените по-горе дела се характеризират и с по-голяма фактическа и 

правна сложност, както и с необходимостта от назначаване на допълнителни 

експертизи. От друга страна причини за забава при приключването на делата в 

срок над 3 месеца са и нередовното призоваване, особено по дела, по които 

страните са с адрес в град София, както 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.   

Останали несвършени от общо 26 дела за делби в края на отчетния период са 

16 бр. делбени производства и такива по ЗН. Производството по делата за 

делба протича в 2 фази с постановяване на решения и в двете фази, всяко от 

които подлежи на обжалване, поради което предвидената в ГПК процедура за 

разглеждането им не предполага тяхното приключване в 3- месечен срок. 

Към 31.12.2019 год. са останали несвършени 97 граждански дела, а през 

2018 год. -78бр. при 81 бр. за 2017 год.. 

Има тенденция към намаляване броя на делата, образувани по 

установителни искове за разлика от предходната година,когато пък броя им е 

бил увеличен с 35 дела .През 2019 год. те са 42 броя  и  в сравнение с 

предходната 2018 год.  са с 23 по-малко . 

Увеличен е броя на делата за делба и по ЗН  с 5 броя като през 2018 год. 

същите са 8, при  7 за 2017 год.     

Значително е намаляло е постъплението на исковете по КТ, в сравнение 

с предходната година .Същите  са с 22 дела по-малко. 

Облигационните  искове са се увеличили  с  6 дела и броя на други 

частно гражданските дела е увеличен  с 34броя. 
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Намалял е и  броят на постъпилите заповедни производства по чл.410 и 

чл. 417 от ГПК. Същите са 419 и са със 129 по-малко от предходната 2018 год. 

Такава е тенденцията през последните година,тъй като и през 2018 год. броят 

им е бил със 191 по-малко от предходната 2017 год.  

В обобщение следва да се отбележи, че през отчетната 2019 год. се 

наблюдава тенденция на намаляване постъплението граждански дела като 

цяло, тъй като делата по общия ред са общо  с 30 дела по-малко от 2018 год. ,  

а частно- гражданските производства са общо  със 101 по-малко от 2018 год.  

Като цяло общия брой на постъпилите граждански дела в сравнение с 

предходната 2018 год. е намален със 137 дела.Тази тенденция започна от 2018 

год. ,  тъй като и тогава броя на гражданските дела беше намалял  със 182 

дела. 

 

2.2. Брой решени по същество и брой прекратени граждански дела. 
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%
 

2019 г. 78 723 801 629 89% 75 704 91% 97 

2018 г. 81 856 937 779 91% 80 859 93% 78 

2017 г. 72 1038 1110 915 89% 114 1029 95% 81 

 

 

Преобладаващата част от гражданските дела са приключили с 

постановяване на съдебен акт по същество – 704 дела, представляващи 89% от 

общия брой на свършените граждански дела, каквато е била и тенденцията 

през предходните години – 91% за 2018 год. и 89% за 2017 год.  

 От прекратените през периода 75 граждански дела – по спогодба са 8 

бр. (при същия брой за 2018 год. и 6 за 2017 год. ) и 67бр. са по други причини 

– изпратени по подсъдност на компетентните съдилища, прекратени поради 

оттегляне или отказ от иска, прекратени поради недопустимост на иска, 

прекратени поради неотстраняване на нередовности в исковата молба и 

поради съединяване на исковете. 

Броят на останалите несвършени в края на отчетния период граждански 

производства е  – общо 97бр. (при 78 бр. за 2018 год. и  81 бр. за 2017 год. ). 

Това са предимно искови производства, образувани през последните 2-3 
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месеца на отчетния период, при които тече процедурата по чл.131 от ГПК, или 

са насрочени за разглеждане в началото на 2020 год. ,  както и делбени дела.  

 

2.3. Обжалвани граждански дела. Резултати от въззивна и 

касационна проверка: 

 

Година ОБЩО 

Върнати от обжалване граждански дела: 

Потвърдени 
Частично 

отменени 
Отменени 

ОБЩО 
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я
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ОБЩО 
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2019 г. 38 25 21 4 6 5 1 7 6 1 

2018 г. 29 19 11 8 3 2 1 7 6 1 

2017 г. 47 26 18 8 4 3 1 17 8 9 

 

 

Видно е, че и през 2019 год. процентът на потвърдените актове остава 

висок – 69% от всички върнати от обжалване актове (при 66% за 2018 год. и  

55 % за 2017 год.  ).  

 

2.4. Средна продължителност на гражданските дела. 

ВИДОВЕ ГРАЖДАНСКИ 

СПОРОВЕ 

СВЪРШЕНИ 

ДЕЛА 2019 г. 

СВЪРШЕНИ 

ДЕЛА 2018 г. 

СВЪРШЕНИ 

ДЕЛА 2017 г. 

О
Б

Щ
О

 свършени в 

срок до 3 

месеца 

О
Б

Щ
О

 свършени в 

срок до 3 

месеца 

О
Б

Щ
О

 свършени в 

срок до 3 

месеца 

брой % брой % брой % 

ИСКОВЕ ПО СК ЗЗДН, 

ЗЛС, ЗГрР, ЗЗДетето и 

ЗБЖИРБ 

74 63 85% 105 101 96% 83 80 96% 

ОБЛИГАЦИОННИ 

ИСКОВЕ 
21 11 52% 33 21 64% 21 11 52% 

ВЕЩНИ ИСКОВЕ 
15  8 53% 19 4 21% 14 4 29% 

ДЕЛБИ и искове по ЗН  10 1 10% 6 0 0% 11 1 9% 

ИСКОВЕ ПО КТ   4 2 50% 2 1 50% 12 9 75% 

УСТАНОВИТЕЛНИ 

ИСКОВЕ 
41 18 44% 50 33 66% 30 19 63% 

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ 

ДЕЛА 
 2  2 100% 5 3 60% 2 2 100% 
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ОБЩО ГД: 167 105 74% 220 163 74% 173 126 73% 

          

ДЕЛА ОТ 

АДМИНИСТРАТИВЕН 

ХАРАКТЕР 

  2 0 0% 2 0 0% 4 2 50% 

 

Обезпечения  1  1 100% 2 2 100% 0 0 0% 

Частни производства по 

Регламент  3 3 100% 8 8 100% 4 4 100% 

Други ЧГД 114 114 100%   79   79 100% 109 109 100% 

Дела по чл.410 и чл.417 

ГПК  417 417 100% 548 548 100% 739 739 100% 

Общо ЧГД 535 535 100% 637 637 100% 852 852 100% 

 

ОБЩО: 704 640 91% 859 800 93% 1029 980 95% 

 

От свършените общо 704 граждански дела, 640 или 91% са свършени в 

срок до 3 месеца от образуването. 

Най–голяма е бързината на гражданските производства при делата, 

образувани по искове по СК, ЗДН, ЗЛС, ЗГрР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ – 85 % от 

тези дела са приключили в срока до три месеца. В предходните две години 

процента на този вид дела, приключвани в 3-месечен срок също е бил най-

висок в сравнение с останалите видове граждански дела (96% за 2018 и 2017 

год. ).  

Бързината на гражданските производства при делата, образувани по 

вещни искове за разлика от предходната година се е увеличила -53% от делата 

са разгледани в 3-месечен срок за разлика от 2018 год. ,  когато процента им е 

бил нисък – 21% , при 29% за 2017 год..  Запазена е бързината при 

разглеждане на делата  по искове по КТ -50%,при 50% за 2018 год. и 75% за 

2017 год. . 

Понижена е бързината на разглеждане на делата, образувани по 

облигационни искове  52% от делата са разгледани в 3-месечен срок, при  64% 

за 2018 год. и 52% за предходната 2017 год. .  

Традиционно най-бавно се развиват делбените дела – като от всички 

приключени 10 броя дела,само 1 е  приключило в  3-месечния срок.  

В обобщение- в  над 3 месечния срок са приключили  общо 64 дела.От 

тях – 9 дела за делба,установителни искове-23броя, вещни искове – 7 бр.;  

облигационни - 10 бр. ,  искове по КТ – 2 броя, искове по СК, ЗЗДН, ЗЛС, 

ЗГрР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ –94 броя. 

При голяма част от делата се касае за искове за установяване на 

вземане,образувани при условията на чл.415,т.2 от ГПК.В установителното 

производство ответниците също не могат да бъдат установени,което налага 
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назначаването на особен представител на разноски на ищеца.Така 

предвидения 3-месечен срок реално е посветен на издирване на ответника и 

осигуряването на негов особен представител,а не на разглеждане и решаване 

на делото,което започва едва след това. 

В преобладаващата част от исковите производства,исковите молби се 

оставят без движение поради неизпълнение на задължението ищците да 

заплатят дължимата ДТ или се налага вписване на исковата молба,често 

свързано със снабдяване на други документи от други административни 

органи. 

Изложените данни сочат на извод, че показателят „бързина на 

правораздаването” по граждански дела през отчетния период е запазен. Не е за 

пренебрегване факта, че за приключване на някои от делата след 3-месечния 

срок оказа влияние и съдебната ваканция. 

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;конституиране на правоприемници, когато е починала 

страна в хода на правораздаването, а понякога и провеждане на производство 

по чл.51 от ЗН, при наличие на условията на чл.142, ал.2 ГПК.  

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. При делбените производства, приключени в срок над 3 

месеца причината е, 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.  
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3. Анализ на наказателни дела 

 

3.1. Наказателни дела от всички видове 

 

3.1.1. Постъпили, разгледани и свършени дела 

 

Към 1 януари 2019 год. в Районен съд – Берковица са останали за 

разглеждане от предходната 2018 година 60 наказателни дела, от които 21 

НОХД, 2бр.  НЧХД, ЧНД-3, АНД по чл.78А НК -2   и 32 АНД по НП: 

Постъпилите, разгледаните и свършените наказателни дела през 

годината са представени в следните таблици: 



 35 

Постъпление на наказателни дела за периода 2017 год. – 2019 год. 

НЯКОИ ВИДОВЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО НК  

п
о
ст

ъ
п

и
л

и
 д

ел
а 

2
0
1

9
 г

. 

р
аз

л
и

к
а,

 с
п

р
я
м

о
 

п
р
ед

х
о
д

ен
 п

ер
и

о
д

  

п
о
ст

ъ
п

и
л

и
 д

ел
а 

2
0
1

8
 г

. 

р
аз

л
и

к
а,

 с
п

р
я
м

о
 

п
р
ед

х
о
д

ен
 п

ер
и

о
д

  

п
о
ст

ъ
п

и
л

и
 д

ел
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1

7
 г
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ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА – 

телесни повреди 
 2 +1 1 -4 5 

ДРУГИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

ЛИЧНОСТТА 
1 -1 2 +1 1 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВАТА НА 

ГРАЖДАНИТЕ 
3 +3 0 -2 2 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, 

СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА 
7 -2 8 +1 7 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

СОБСТВЕНОСТТА 
8 -9 17 +3 14 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

СТОПАНСТВОТО 
9 +2 7 +1 6 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕЙНОСТТА НА 

ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И 

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

0 -1 1 +1 0 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СПОРТА –

чл.307б – чл.307е НК 
0 0 0 0 0 

ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 1 0 1 -1 2 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕДА И 

ОБЩЕСТВЕНОТО СПОКОЙСТВИЕ 
1 -2 3 0 3 

ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 52 +8 45 -33 78 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

ОТБРАНИТЕЛНАТА СПОСОБНОСТ НА 

РЕПУБЛИКАТА 

0 0 0 0 0 

ВОЕННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 0 0 0 0 0 

ВСИЧКО НОХД: 84 -1 85 -33 118 

НЧХД 15 +7 8 -4 12 

чл.78 а НК 32 +4 28 -6 34 

ЧНД – съдебно производство 33 0 33 -14 47 

ЧНД - досъдебното производство 99 +41 58 -25 83 

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА – ОБЩО 201 +40 161 -41 202 

ОБЩО ПОСТЪПИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА  464 +91 373 -123 496 
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Разгледани и свършени НД през 2019 год. 

НЯКОИ ВИДОВЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 
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 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

ЛИЧНОСТТА – телесни повреди 
0 2 2 2 0 2 2 2 

100

% 
0 0 

ДРУГИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

ЛИЧНОСТТА 
2 1 3 3 1 2 2 2 67% 1 0 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ 
0 3 3 2 0 2 2 2 

100

% 
0 1 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, 

СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА 
2 7 9 8 6 2 1 8 

100

% 
1 1 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

СОБСТВЕНОСТТА 
7 8 15 11 8 3 3 5 45% 1 4 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

СТОПАНСТВОТО 
1 9 10 7 1 6 5 5 71% 0 3 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ 

ОРГАНИ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 

ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 0 1  1 1 1 0 0 0 0% 0 0 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕДА И 

ОБЩЕСТВЕНОТО СПОКОЙСТВИЕ 
0 1  1 1 0 1 0 1 

100

% 
1 0 

ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 9 52 61 51 15 36 36 36 71% 3 10 

ВСИЧКО НОХД  21 84 105 86 32 54 51 61 71% 7 19 

НЧХД 2  15 17   9 2 7 1 4 44% 3 8 

чл.78 а НК 2 32 34 32 31 1 0 30 94% 1 2 

ЧНД – съдебно производство 3  33 36 36 28 8 0 36 
100

% 
1 0 

ЧНД - досъдебното производство 0 99 99 99 75 24 0 99 
100

% 
7 0 
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АНД 32 201 233 191 68 11 94 18 83 43% 42 

 



 37 

ОБЩО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 
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60 464 524 453 341 112 313 69% 71 

 

За разлика от предходната години,когато тенденцията беше към 

значително намаление на броя постъпили дела, през отчетната 2019 год. се 

отбелязва увеличено постъпление на наказателни дела. Общо постъпилите 

наказателни дела за 2019 год. са 464 и са с 91дела повече от  2018 год. когато 

са били  373.  

Най-голямо е увеличението в сравнение с предходната 2018 год. при 

АНД.Същите са  с 40 броя повече,а през 2018 год. техния брой е бил с 41 по-

малък от 2017 год.  Увеличено е и постъплението на ЧНД от досъдебното 

производство, които са с 41броя повече от предходната година.Броя на НОХД 

е запазен същия.   

 

 

ПО ВИДОВЕ:  

Увеличен е броя на делата, образувани във връзка с общоопасни 

престъпления, като същите са 53,при  45 дела за 2018 год. и 78 бр. за 2017 год.  

Както е видно от таблицата по-горе, за останалите видове НОХД тенденцията 

е към запазване на броя им,като при някои има леко увеличение или 

намаление . 

 

Административнонаказателните дела и през тази година заемат най-

голям дял от делата за разглеждане,но за разлика от предходната година,през 

2019 техния брой е увеличен. Те са 201 при   161 за 2018 год. и  202 бр.за 2017 

год. . АНД представляват 43% от всички наказателни дела.Следват ги НОХД – 

84 броя или 18%. и ЧНД от досъдебното производство-99бр. дела и ЧНД от 

съдебното производство-33. Най-малък е делът на НЧХД 15 дела, въпреки че 

техния брой е увеличен със 7 броя  в сравнение с предходната година. Делата 

по чл.78 а от НК също имат увеличение – 32 дела при 28 за 2018 год. и 34  за 

2017 год. .  

 

По отношение на приключването на делата в срок до 3 месеца, то от 

свършени 453 наказателни дела, в срок до 3 месеца са приключили 313 броя, 

или 69%. 

 

В ретроспекция с предходните години, разглеждането и свършването на 

делата по видове е, както следва: 
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НОХД 
общо за 

разглеждане 

свършени несвършени в края 

на периода общо до 3 мес. % 

2019 г. 105 86 61 71% 19 

2018 г. 98 77 57 74% 21 

2017 г. 132 119 107 90% 44 

 

НЧХД 
общо за 

разглеждане 

свършени несвършени в края 

на периода общо до 3 мес. % 

2019 г. 17 9 4 44% 8 

2018 г. 13 11 2 18% 2 

2017 г. 14 9 7 78% 5 

 

ЧНД от 

съдебното и 

досъдебното 

производство 

общо за 

разглеждане 

свършени 
несвършени в края 

на периода общо до 3 мес. % 

2019 г. 135 135 135 100% 0 

2018 г. 91 88 88 100% 3 

2017 г. 131 124 131 95% 0 

 

АНД по чл.78 а 

от НК 

общо за 

разглеждане 

свършени 
несвършени в края 

на периода общо до 3 мес. % 

2019 г. 34 32 30 94% 2 

2018 г. 33 31 31 100% 2 

2017 г. 34 29 28 97% 5 

 

АНД 
общо за 

разглеждане 

свършени несвършени в края 

на периода общо до 3 мес. % 

2019 г. 233 191 83 43% 42 

2018 г. 182 150 86 57% 32 

2017 г. 229 208 151 73% 21 

 

 

ОБЩО НД 

общо за 

разглеждане 

свършени несвършени в края 

на периода общо до 3 мес. % 

2019 г. 524 453 313 69% 71 

2018 г. 417 357 264 74% 60 

2017 г. 540 496 424 85% 44 

 

През отчетния период са разгледани 105 НОХД при  98броя за 2018 год.  

и 132 броя за 2017 год. ,   от които са свършени 86 дела, при 77 броя за 2018 

год. и  119 при за 2017 год. . 

Значително е увеличено постъплението на делата от частен характер 

през 2019 год.  и те са 15 броя като са със 7 повече от  2018 год,когато са били  
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с 4 по-малко от 2017 год.. С останалите несвършени от предходната година 2 

дела, броя на разгледаните през този период НЧХД е 17 и от тях са 

приключили 9 наказателни дела от частен характер.  

Увеличен също   е броят на постъпилите през отчетната година частни 

наказателни дела-  132 броя ЧНД от съдебно и досъдебно производство, при  

91 за 2018 год. и 130 за 2017 год. Задно с останалите несвършени от 

предходната година 2 дела,през 2019 год. са разгледани общо 135 ЧНД,които 

са приключени в края на 2019 год. ,   а в  3-месечния срок са свършени  

всичките 135 дела. 

През отчетната 2019 год. година,за разлика от предходните  години  се 

отбелязва увеличение броя на постъпилите административно-наказателни 

дела,образувани по жалби срещу НП  –201 дела  постъпили през 2019 год. ,  

при 161 за 2018 год. и 202 постъпили дела за 2017 год. .Голяма част от тези 

дела са с фактическа и правна сложност и тежестта на значителна част от тях е 

голяма, имайки предвид разнородната материя, която обхващат, в много 

случаи по – тежка от тази при определени типове общ характер наказателни 

дела. Наложените с обжалваните НП административни наказания и санкции в 

повечето случаи са доста високи, което неминуемо води до събиране на голям 

обем доказателства. Заедно с останалите несвършени  от предходната година 

32 дела, през 2019 година в съда са разгледани общо 233 административно-

наказателни дела, (при 182 за 2018 год. и 229 за 2017 год.  .),т.е с 51 дела 

повече. Останали несвършени в края на 2019 год. са 42 дела. 

От висящите през отчетния период 233 административно-наказателни 

дела, образувани по жалби срещу наказателни постановления - 173 дела са 

приключили с решение, 18 дела са прекратени, а в края на периода са останали 

несвършени 42 дела  (при 32 за 2018 год.  и 21 за 2017 год. ).   

Административно-наказателните дела, образувани по УБДХ през 

годината са 5 бр. при същия брой за предходните две години. 

 

3.1.2. Свършени дела. 

 

През годината съдът е свършил 453 наказателни дела общо от всички 

видове, които представляват близо 86% от висящите наказателни дела, които 

са  били 524 броя 

Броят на останалите несвършени в края на отчетния период наказателни 

производства е 71 бр. ( при 60бр. за 2018 год. и 44 за 2017 год.  ). От тях 32 

броя наказателни производства са образувани в края на отчетния период за 

времето от 01.12.2019 год. до 31.12.2019 год. и поради тази причина голяма 

част от тях са насрочени за разглеждане в началото на 2020 год. 

 

 

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

общо свършени 

дела през 2019 

г. 

решени по същество прекратени 

  

брой 
% Към 

свършените 
общо 

в т.ч. по 

споразумение 

НОХД 86 32 37% 54 51 

НЧХД  9  2 22%  7 1 

Дела по чл.78 а 

от НК 
32 31 97% 1 0 

ЧНД от 

съдебното и ДП 
135 103 76% 32 0 

АНД 191 173 91% 18 0 

ОБЩО: 453 341 75% 112 52 

 

Преобладаващата част от делата са приключили с постановяване на 

съдебен акт по същество – 341 наказателни дела, представляващи 75 % от 

общия брой на свършените наказателни дела (при 80% за 2018 год. и 77% за 

2017 год.  ). От прекратените дела, най-голям брой са НОХД -54 дела,  като 51 

от тях са прекратени поради одобрено споразумение.  

 

В сравнение с предходните години показателите са, както следва: 

 

Година 
общо свършени 

дела  

решени по същество прекратени 

брой % общо 
в т.ч. по 

споразумение 

2019 г. 453 341 75% 112 52 

2018 г. 357 284 80% 74 47 

2017 г. 496 383 77% 113 72 

 

 

 

 

3.1.4. Обжалвани наказателни дела. Резултати от въззивна и касационна 

проверка  

Резултатите от върнатите от обжалване актове по наказателни дела през 

2018 год. и предходните години са следните: 
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Година ОБЩО 

Наказателни дела: 

Потвърдени Отменени Изменени 
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2019 г. 69 44 64% 39 5 24 35% 19 5 2 
0,3

% 
1 1 

2018 г. 76 48 63% 45 3 27 36% 25 2 1 
0,1

% 
1 0 

2017 г. 78 50 64% 43 7 25 32% 22 3 3 4% 3 0 

 

Резултатът от обжалването на актовете по всички върнати през годината 

наказателни дела е следния: потвърдени са 44 акта, отменени са 24 акта и са 

изменени 2 акта.  

Процентно съотношението на потвърдените от въззивна и касационна 

инстанция актове, спрямо актовете по върнатите дела е 64% (при 63% за 2018 

год. и 64% за 2017 год.  .). Процента на потвърдените актове е запазен почти 

същия, което сочи на много добро качество на работа по делата.  

 

3.1.5. Средна продължителност на наказателните дела 

От свършените 453 наказателни дела, в 3-месечен срок от образуването 

им са приключили 313 дела, представляващи 69 % от общия брой свършени (с 

прекратените).  

По отношение на отложените и решени в срок над три месеца 140 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,както и съдебната ваканция,както след измененията на НПК и 

въвеждане на разпоредително заседание срока за разглеждане неминуемо е 

удължен . 

Най-честите причини за отлагане на делата 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, 
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налагащо издирване и изискване на съответни справки от Национална база 

данни „Население”; 

- за събиране на допълнителни доказателства по направени искания на 

страните или служебно от съда при тяхно бездействие, с оглед принципа за 

разкриване на обективната истина; 

- нередовно призоваване на страни и други участници в процеса, 

живеещи в друго населено място и несвоевременно или ненадлежно връчване 

и оформяне на призовки и съобщения. 

- поради промяна на показанията на свидетели, дадени в хода на 

досъдебното производство, което налага събиране на нови доказателства, 

несъбрани в хода на ДП и относими към случая. 

- когато в хода на проведеното съдебно следствие е установена различна 

фактическа обстановка от тази изложена в обстоятелствената част на 

обвинителният акт, като по време на досъдебното производство не са били 

установени и разпитани в качеството на свидетели лица, чиито показания са от 

съществено значение за разкриване на обективната истина 

През отчетния период преобладаващата част от съдебните актове по 

наказателни дела са постановени в инструктивния законов срок. Това се 

дължи основно на добрата организация на работата и добрата квалификация 

на съдиите, разглеждащи наказателни дела.  

 

3.2. Наказателни дела от ОБЩ ХАРАКТЕР 

3.2.1. Постъпили, разгледани и свършени наказателни дела от общ 

характер 

Анализът на постъпилите през отчетния период наказателни дела от общ 

характер сочи на тенденция към запазване на броя им в сравнение с 

предходната година. 

 Наблюдава се  тенденция на запазване броя  на образуваните бързи 

производства.  
 

 

 

 

  

Година Образувани НДОХ 

Образувани и свършени в срок НДОХ - бързи 

производства 

Общо месечно 

2019 84 10 0,83 

2018  85 10 0.83 

2017 118 27 2.25 
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Постъпили и разгледани НОХД през периода 2017 год. – 2019 год. 

 

Година 

несвършени в 
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периода 

р
аз

л
и

к
а 

с 

п
р
ед

х
о
д

ен
 

п
ер

и
о
д

 

постъпили дела 

р
аз

л
и

к
а 

с 

п
р
ед

х
о
д

ен
 

п
ер

и
о
д

 

общо дела за 

разглеждане 

р
аз

л
и

к
а 

с 

п
р
ед

х
о
д

ен
 

п
ер

и
о
д

 

2019 г. 21 +8 84 -1 105 +7 

2018 г. 13 -1 85 -31 98 -34 

2017 г. 14 +1 118 +10 132 +11 

 

Разгледани, свършени и останали несвършени в края на годината НОХД 

през периода 2017 год. – 2019 год. 

 

 

общо НОХД 

за 

разглеждане 

общо свършили 

НОХД 

свършили 

НОХД в срок 

до 3 месеца 

несвършени 

НОХД в края 

на периода 

брой 
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2019 г. 105 86 82% 61 71% 19 18% 

2018 г. 98 77 79% 57 74% 21 21% 

2017 г. 132 119 90% 107 90% 13 10% 

 

От свършените през 2019 год. 86 бр. НДОХ – 61 дела са приключили в 

3-месечен срок от образуването им, което представлява 71 % от броя на 

свършените дела. Останали несвършени в края на отчетния период са 19 

НОХД. 

 

НОХД 
общо свършени 

дела 

решени по същество прекратени 

брой % общо 
в т.ч. по 

споразумение 

2019 г. 86 32 37% 54 51 

2018 г. 77 27 35% 50 47 

2017 г. 119 44 37% 75 70 

 

От приключените 86 наказателни дела от общ характер, по 32 дела са 

постановени присъди, а 54 дела са прекратени като 51 дела са прекратени със 

споразумение, 2 дела са прекратени и върнати на РП Берковица и 1 дело е 

изпратено на РУП –Берковица по компетентност .  

 От общия брой приключени 86 бр.  НОХД- 10 дела са били бързи 

производства . 
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От общо свършените 86 бр. НОХД през отчетния период - 7  дела са с 

двама подсъдими, 1 дело е с трима подсъдими . 

 

3.2.2. Структура на престъпленията 

 

Разгледани и свършени НОХД по видове престъпления през 2019 год. 
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в
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ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

ЛИЧНОСТТА – телесни повреди 
0 2 2 2 0 2 2 2 100% 0 

ДРУГИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

ЛИЧНОСТТА 
2 1 3 3 1 2 2 2 67% 0 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ  
0 3 3 2 0 2 2 2 100% 1 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И 

МЛАДЕЖТА 

2 7 9 8 6 2 1 8 100% 1 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

СОБСТВЕНОСТТА 
7 8 15 11 8 3 3 5 45% 4 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

СТОПАНСТВОТО 
1 9 10 7 1 6 5 5 71% 3 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ 

ОРГАНИ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 

ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 0 1 1 1 1 0 0 0 0% 0 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕДА 

И ОБЩЕСТВЕНОТО 

СПОКОЙСТВИЕ 

0 1 1 1 0 1 0 1 100% 0 

ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 9 52 61 51 15 36 36 36 71% 10 

ВСИЧКО НОХД 21 84 105 86 32 54 51 61 71% 19 
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Сведения за съдените и осъдените лица по НОХД през 2019 год. 

 

 

НЯКОИ ВИДОВЕ 
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лица 
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ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

ЛИЧНОСТТА – телесни повреди 
3 0 3 0 1 1 0 0 1 1 3 

ДРУГИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 

ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА 
5 0 5 0 2 2 0 0 3 0 4 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

ПРАВАТА НА 

ГРАЖДАНИТЕ 

2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И 

МЛАДЕЖТА 

7 0 7 0 3 3 0 0 3 1 1 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

СОБСТВЕНОСТТА 
15 2 13 1 9 4 0 0 3 1 4 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

СТОПАНСТВОТО 
8 0 7 0 3 3 0 2 2 0 6 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

ДЕЙНОСТТА НА 

ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И 

ОБЩЕСТВЕНИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ДОКУМЕНТНИ 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 
1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

РЕДА И ОБЩЕСТВЕНОТО 

СПОКОЙСТВИЕ 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОБЩООПАСНИ 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 
51 3 48 0 40 37 0 6 2 0 35 

ВСИЧКО НОХД  93 5 86 1 61 52 0 8 14 3 55 

 

Структурата на престъпленията през отчетния период е следната: 

 

Престъпления против личността- телесни повреди 

Постъпили и образувани от този вид са 2бр. НДОХ. Няма останали 

несвършени от предходния отчетен период  дела или общо за разглеждане са 

били 2 дела. През отчетния период са свършени  2 дела с одобрено от съда 

споразумение . Няма останали несвършени дела. 

 Съдени са 3 лица и са осъдени 3 лица. От тях едно е осъдено на 

лишаване от свобода условно, 1 лице е осъдено на пробация и на 1 лице е 

наложено друго наказание. 
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Престъпления против личността 

 Образувано е 1 дело.Останали несвършени от предходната година са 2 

дела или общо за разглеждане са били 3 дела.Приключили са 3 дела и в края 

на отчетния период няма останали несвършени  дела. 

  Съдени са 5 лица,които са осъдени. Едно лице е осъдено с постановена 

присъда и 4 с одобрено от съда споразумение. На 2 лица е наложено наказание  

лишаване от свобода,изпълнението на което е отложено на основание чл.66 от 

НК, а три са осъдени на пробация. 

 

Престъпления против правата на гражданите 

За отчетния период са образувани 3 дела от този вид.Няма останали за 

разглеждане от предходния период  дела.Приключени са 2 дела и 1 е останало 

несвършено.Едно дело  е приключило с одобрено от съда споразумение 

.Съдени са  2 лица,които са осъдени и като им е наложено наказание лишаване 

от свобода,изпълнението на което е отложено на основание чл.66 от НК.  

 

Престъпления против брака, семейството и младежта  

През годината са постъпили 7 дела, като с останалите несвършени от 

предходния период 2 дела, са били общо 9 дела за разглеждане. От тях 

свършени са 8 дела,а 1 е останало несвършено. 

По тези дела са съдени 7 лица и са осъдени 7 лица- 3 лица са на 

лишаване от свобода условно, на 1 е наложено  наказание глоба, 3 лица са 

осъдени на пробация и на 1 е наложено друго наказание.  

  

Престъпления против собствеността  

Новообразувани са 8 дела от общ характер и 7 са останали от предходен 

период или общо са разгледани през годината 15 дела. През отчетния период 

са свършени  11 дела като 3 от тях са приключили със споразумение. По тази 

глава са съдени 15 лица - осъдени са 13 лица,а 2 са оправдани . На 9 лица е 

наложено наказание лишаване от свобода, от които 4 лица са осъдени условно 

и 5 на ЛС с ефективно изтърпяване, 3 лица са осъдено на пробация и 1 на лице 

е наложено друго наказание. Едно от осъдените лица е непълнолетно.  

 

Престъпления против стопанството  

През годината са образувани 9 дела и с останалото несвършено 1 дело от 

предходния период, са разгледани общо 10 дела. От тях свършени са 7 дела- 1 

е приключило с постановена присъда, 6 дела са прекратени- 5 от които поради 

одобрено от съда  споразумение, а 1 дело е прекратено и върнато на 

прокурора. 3 дела са останали несвършени.  

Съдени са 8 лица, от които 7 лица са осъдени. От тях  

 3 лица са осъдени на лишаване от свобода условно; 

 2 лица са осъдени на пробация. 

 2 лица са осъдени на глоба 
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Престъпления против дейността на държавни органи, обществени 

организации и лица, изпълняващи публични функции   

Няма постъпили и останали несвършени дела от този вид. 

 

Документни престъпления –  

Новообразувано е 1 дело и няма останали несвършени  от предходния 

период. Приключено с присъда е и едно дело. Съдено е 1 лице, което е 

осъдено на лишаване от свобода условно. 

 

Престъпления против реда и общественото спокойствие –  

Постъпило е 1 дело. От предходния отчетен период не са останали  

несвършени дела.Общо разгледани е 1 дело като същото е прекратено и 

върнато на прокурора,поради което няма осъдени лица. 

Общоопасни престъпления –  

Постъпили са 52 дела и с останалите 9 несвършени от предходния 

период, общо за разглеждане са били 61 дела. От тях приключени са 51 дела и 

10 дела са останали несвършени в края на отчетния период. 

 От свършените 51 дела, в срок до 3 месеца са приключени 36 дела. 

Съдени са 51 лица, от тях 48 са осъдени и 3 лица са оправдани. От осъдените 

общо 48 лица- осъдени с одобрено от съда споразумение са 35 лица. 

Присъдите са, както следва: 

 40 лица са осъдени на лишаване от свобода до 3 години, като на 37 от 

тях изпълнението на наказанието е отложено на основание чл.66 от НК; 

 На 6 лица е наложено наказание глоба 

 На 2 лица са наложени други наказания 

 

 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 по обвинения за извършени общоопасни престъпления –52 

,  при 45 за 2018 год. и 78 за 2017 год. .  

На второ място са делата по обвинения за извършени престъпления 

против стопанството -9, при 7 бр. за 2018 год. и   6 бр.  за 2017 ; 

На следващо място по брой са делата,образувани по обвинения за 

извършени престъпления против собствеността – 8 постъпили дела, при 

същия брой за 2018 год. и 14 дела за 2017 год.   

На следващо място по брой са делата, образувани по обвинения за 

извършени престъпления против брака, семейството и младежта- 7 при 8 за 

2018 год. и 7 дела за 2017 год.  

Като извод за отчетната 2019 година по отношение видовете 

престъпления може да се изтъкне, че се запазва тенденцията на превес на дела, 

образувани за общоопасни престъпления над всички останали видове.Техния 

брой дори е увеличен в сравнение с предходната година 
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3.2.3. Разгледани дела със значим обществен интерес и разгледани 

тежки такива.  

В отчетния период в Районен съд – Берковица не са разглеждани 

наказателни производства със значим обществен интерес. 

Не са образувани дела във връзка с организирана престъпност, 

корупционни престъпления, изпиране на пари, за деяния извършени от 

народни представители, магистрати, членове на МС и др. лица заемащи 

ръководни обществени и държавни длъжности, данъчни престъпления, 

престъпления свързани с изготвяне, прокарване в обръщение и използване на 

неистински и преправени парични знаци и кредитни карти. 

Налице са наказателни дела с усложнена престъпна дейност – с много 

подсъдими в различни съучастия помежду си и при условията на 

продължавано престъпление са осъществили инкриминирани състави.  

 

3.2.4. Структура на наказаната престъпност. 

Съдените лица през 2019 год. по наказателните дела от общ характер са 

93, от които 5 лица са оправдани, 86 лица са осъдени. От общия брой осъдени 

лица- 1 лице е непълнолетно. 

 

От осъдените общо 86 лица: 

 На 61 от осъдените лица е наложено наказание лишаване от свобода 

за срок до 3 години, като на 52 от тях съдът е постановил условни присъди. 

 На 14 лица е наложено наказание „пробация”;  

 8 лица са наказани с глоба;  

 На 3 лица са наложени други наказания  

Със споразумение по чл.381-384 НК са наказани 55 лица.  

 

3.2.5. Относителен дял на осъдителните присъди спрямо внесените 

прокурорски актове. 

През 2019 год. са образувани общо 84 НОХД. От тях 54  са образувани 

по внесен  от РП  Обвинителен акт и 26 са внесени със споразумение.От 

разгледаните 54 дела, образувани по внесени обвинителни актове,по 25 дела 

са постигнати споразумения в съдебно заседание,а 29 дела са приключили с 

постановена присъда. 

 От общия брой свършени 86 НОХД  са постановени  5 оправдателни 

присъди. Оправдателните присъди спрямо внесените през 2019 год. 

обвинителни актове са 6%. 

Делът на осъдителните присъди спрямо прокурорските актове е 94%. 

 В броя на внесените обвинителни актове са включени внесените през 

отчетния период от РП-Берковица обвинителни актове, обвинителни актове от 

други прокуратури, по които е постановено от ВКС да бъдат разгледани от 

РС-Берковица, както и отменените и върнати за ново разглеждане от друг 

състав в периода.  
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Причините за постановяване на горепосочените оправдателни присъди 

са изложени подробно в мотивите на съответните съдебни актове, но биха 

могли да се обобщят в две основни насоки: На първо място поради 

недоказаност на обвинението, като много често това се дължи на промяна на 

показанията на свидетели в хода на съдебната фаза на процеса или 

представяне на нови доказателства, които не са събрани в досъдебната фаза. 

От друга страна като причина за постановените оправдателни присъди, са най- 

често събраните нови доказателства в хода на съдебното следствие, след 

проверка на обяснението на подсъдимите, каквито те са отказали да дадат в 

хода на досъдебното производство и тези доказателства не е възможно да 

бъдат известни на разследващите органи. 

 

 

 

 

3.3. Наказателните дела от частен характер. 

 

НЧХД 
общо за 

разглеждане 

свършени 
несвършени в края 

на периода общо 
до 3 

мес. 
% 

2019 г. 17  9 4 44% 8 

2018 г. 13 11 2 18% 2 

2017 г. 14 9 7 78% 5 

 

 

 

 

 

3.4. Административно-наказателни дела по чл.78А от НК.  

 

 АНД по 

чл.78 а от 

НК 

общо за 

разглеждане 

свършени 
несвършени в края 

на периода общо 
до 3 

мес. 
% 

2019 г. 34 32 30 94% 2 

2018 г. 33 31 31 100% 2 

2017 г. 34 29 28 97% 5 
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  3.5. Частни наказателни дела. 

 

ЧНД 
общо за 

разглеждане 

свършени 
несвършени в края 

на периода общо 
до 3 

мес. 
% 

2019 г. 135 135 135 100% 0 

2018 г. 91 88 88 100% 3 

2017 г. 131 124 131 95% 0 

 

 

 

 

3.6. Административно-наказателни дела. 

 

АНД 
общо за 

разглеждане 

свършени 
несвършени в края 

на периода общо 
до 3 

мес. 
% 

2019 г. 233 191 83 43% 42 

2018 г. 182 150 86 57% 32 

2017 г. 229 208 151 73% 21 
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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. 

Към 01.01.2019 год. щатното разписание на съда включва 3-ма съдии, в 

това число – председателя. През цялата година съдът е работил при непълен 

съдийски състав. 

Съдиите Десислава Цветкова беше командирована в Районен съд гр. 

Монтана до 01.08.2019 год. ,  считано от когато с Решение на СК на ВСС е 

преместена на основание чл.160 и чл.193 ал.3 от ЗСВ в РС-Монтана. По тази 

причина съдия Е.Филипова разглеждаше част от определени видове 

наказателни дела, а наказателният състав разглеждаше определени 100% от 

заповедните производства. По този начин съдия Георгиева, която е и 

административен ръководител разглеждаше преимуществено наказателни 

дела, като й беше определена и 100% натовареност за частни граждански дела 

– производства по чл.410 и чл.417 от ГПК. Съдия Елеонора Филипова 

разглеждаше преимуществено граждански дела, като й беше определена и 

20% натовареност за НОХД, без НОХД със значим обществен интерес, както 

и 20% натовареност за НЧХД, АНД и ЧНД и 100% от ЧНД по жалби срещу 

постановления на РП. Натовареността на съдиите се анализираше периодично 

с оглед на постигането на равномерна натовареност. 

 1.2. Средна натовареност на съдиите. 

Поради командироването на съдия Цветкова,а впоследствие 

преместването й  в РС Монтана на същата през 2019 год. не са разпределяни 

дела.  

През целия период са отработени 24 човекомесеца. 

Средната натовареност за 2019 год. и предходните две години на база 

общ брой на дела за разглеждане е както следва:  
 

 2019 г. 2018 г. 2017 г. 

Дела за разглеждане 1325 1354 1650 

Средна натовареност годишно по щат   442 451 550 

Средна натовареност месечно по щат 36.83 37.58 45.83 

 

Средната натовареност за 2019 год. и предходните две години на база 

свършени дела е както следва:  
 2019 г. 2018 г. 2017 г. 

Свършени дела 1157 1216 1525 

Средна натовареност годишно по щат 386 405 508 

Средна натовареност месечно по щат 32.17 33.75 42.36 
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Действителна натовареност при база всички дела за разглеждане: 

 

Година Брой дела 
Отработени 

човекомесеци 

Действителна 

натовареност 

2019 1325 24 55.21 

2018 1354 24 56.42 

2017 1650 24 68.75 

 

Действителна натовареност спрямо свършени дела:  

 

Година Свършени дела 
Отработени 

човекомесеци 

Действителна 

натовареност 

2019 1157 24 48.21 

2018 1216 24 50.67 

2017 1525 24 63.54 

 

Натовареност по съдии спрямо общо дела за разглеждане през 2019 год. 

 

Име на съдията 
Общо дела за 

разглеждане 
Натовареност 

% от общия брой 

дела за разглеждане 

Юлита Георгиева 631 52.58 47.62% 

Елеонора Филипова 694 57.83 52.38% 

 

Натовареност по съдии спрямо свършени дела през 2019 год. 

 

Име на съдията 
Свършени 

дела 
Натовареност 

% от общия брой 

свършени дела 

Юлита Георгиева 570 47.50 49.27% 

Елеонора Филипова 587 48.92 50.73% 

 

Действителната натовареност е важен показател за дейността на съда, 

тъй като той най-точно отразява степента на натоварване, изчислена на база 

реално отработеното време от съдиите в РС – Берковица. Изключва се 

влиянието на определени фактори, които влияят върху общата натовареност, 

като командированите магистрати в друг съд, които иначе участват в 

изчислението на натовареността.  

Освен това, съгласно правилата за определяне на действителна 

натовареност времето, през което съдиите ползват редовен платен годишен 

отпуск, се включва като отработени човекомесеци. Като се има предвид, обаче 

размера на основния платен годишен отпуск, средната действителна 

натовареност през времето, когато съдиите реално са били на работа е доста 

по-голяма от цитираните по-горе. 

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

предходните три години. 

 

Висящи дела 2019 г. 2018 г. 2017 г. 

общ брой 1325 1354 1650 

наказателни 524 417 540 

граждански 801 937 1110 
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2019 1325 1157 3 3 24 55.21 48.21 

2018 1354 1216 3 3 24 56.42 50.67 

2017  1650 1525 3 3 24 68.75 63.54 
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В началото на отчетния период са останали несвършени 138 дела, от 

които 78 граждански и 60 наказателни дела. 

 

 

година 

висящи свършени останали 

несвършени 

в края на 

периода 

останали от 

предходен 

период 

постъпили общо 

решени 

по 

същество 

прекратени общо 

в 3-

месечен 

срок в % 

2019 138 1187 1325 970 187 1157 82% 168 

2018 125 1229 1354 1062 154 1216 88% 116 

2017 116 1534 1650 1288 237 1525 92% 125 

 

1.3. Средна натовареност на съдиите спрямо свършените 

наказателни и граждански дела. 

 

Съдия ГЕОРГИЕВА- през отчетната година на съдия Георгиева е 

заложена натовареност 100% от всички видове наказателни дела и 100% от 

производствата по чл.410 и 417 от ГПК  

През годината на съдия Георгиева са разпределени общо 580 

граждански и наказателни дела и заедно с останалите несвършени в началото 

на отчетния период 51 дела, същата е имала за разглеждане 631 дела, както 

следва:  

 

 379 наказателни дела, от които 80 НДОХ, 13 НДЧХ, 69 частни 

наказателни дела, 192 административно-наказателни дела, образувани по 

жалби срещу наказателни постановления, 25 дела по чл.78а от НК; 

 

 252 граждански дела – 5 граждански дела, 41 други частни 

граждански дела и 206 ЧГД по чл.410 и чл.417 от ГПК . 

 

Разгледани и свършени дела и натовареност на съдия ГЕОРГИЕВА 

Година 
вид дело/ 

показател 

общо 

разгледани 

дела 

общо свършени дела 

свършени 

в 3-

месечен 

срок 

% 

ср
. 
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прекратени 

2
0
1
9
 г

. граждански 

дела 
252 231 20 251 99,6% 

52.58 47.50 
наказателни 

дела 
379 237 82 201 53% 
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 г

. граждански 

дела 
303 285 18 302 99.7% 

51.58 47.33 
наказателни 

дела 
316 206 59 185 70% 
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2
0
1
7

 г
. граждански 

дела 
398 364 33 396 99.7% 

66, 58 63.42 
наказателни 

дела 
401 272 92 311 85% 

 

 

 

Постъпили жалби срещу съдебни актове - ГЕОРГИЕВА 

година/ 

брой 

срещу 

решения 

срещу 

определения 

срещу 

присъди 

срещу 

разпорежд

ания 

с/у ЗИ по 

ЧГД 
ОБЩО 

2019 г. 43 1 7 0 0 51 

2018 г. 50 3 9 1 1 64 

2017 г. 46 1 9 0 1 57 

 

Върнати от обжалване актове на съдия ГЕОРГИЕВА 

година/брой ОБЩО: потвърдени % отменени % изменени % 

2019 г. 51 32 63% 18 35% 1 2% 

2018 г. 58 38 66% 18 31% 2 3% 

2017 г. 64 41 64% 23 36% 0 0 

 

През отчетния период са постъпили 51 жалби срещу актове, 

постановени от съдия Георгиева, от които 7 срещу присъди, 43 са срещу 

решения,  1  срещу определение . 

През годината от по-горна инстанция са се върнали 51 наказателни дела, 

актовете по които са били постановени от съдия Георгиева и са били 

обжалвани както през отчетната, така и през предходни години . 

Общо потвърдени са 32 акта /63% от всички върнати след обжалване 

дела /, всички са по наказателни дела , от които 4 присъди,24 решения и 1 

определение.   Отменени са общо 18 акта по наказателни дела, от които 3 

присъди и 15 решения . По граждански дела няма върнати след обжалване  

 

СЪДИЯ Е.ФИЛИПОВА 

През годината на съдия Филипова са разпределени общо 607 

граждански и наказателни дела и заедно с останалите несвършени в началото 

на отчетния период 87 дела, същата е имала за разглеждане 694 дела, както 

следва:  

 549 граждански, в т.ч. 209 общи граждански дела, 12 дела по чл.310 

от ГПК, 3 административни дела, 80 други частни граждански дела, 213 ЧГД 

по чл.410 и чл.417 от ГПК и 32 други дела; 
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 145 наказателни дела, от които: 25 НОХД, 4 НЧХД, 9 дела по чл.78а 

от НК, 66 ЧНД и 41 АНД. 

 

Разгледани и свършени дела и натовареност на съдия ФИЛИПОВА 

Г
о
д
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н
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разглед
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дела 
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срок 
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712 551 81 584 92% 

70.92 63.67 
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139 101 31 113 86% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постъпили жалби срещу съдебни актове - ФИЛИПОВА 

година/брой 
срещу 

решения 

срещу 

определения 

срещу 

присъди 

срещу 

разпорежда

ния 

с/у ЗИ по 

ЧГД 
ОБЩО 

2019 г. 29 12 1 4 0 46 

2018 г. 36 7 5 2 1 51 

2017 г. 43 17 3 5 1 69 

  

Върнати от обжалване актове на съдия ФИЛИПОВА 

година/брой ОБЩО: потвърдени % отменени % 
Частично 

отменени 
% 

2019 г. 56 37 66% 13 23% 6 11% 

2018 г. 47 29 62% 14 9% 4 9% 

2017 г. 59 35 59% 20 34% 4 7% 
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През отчетния период са постъпили 46 жалби срещу актове, 

постановени от съдия Филипова, от които 1 срещу присъди, 29 са срещу 

решения (21 по граждански и 8 по наказателни дела), 12 са срещу определения 

(3 по граждански и 9 по наказателни дела) и 4 срещу разпореждания по 

граждански дела и ЧГД. 

 

През годината от по-горна инстанция са се върнали 56 дела, актовете по 

които са били обжалвани, както следва: 

 

 38-акта по граждански дела – 32 - решения, 6 - определения . От тях 

25 акта са потвърдени – 21 решения и 4 определения и  разпореждания. 

Изцяло отменени са общо 7 (6 решения и 1 определение ), 5 решения и 1 

определение са частично отменени. 

 

 18 акта по наказателни дела – 2 присъди и 7 решения, 9 

определения . От тях потвърдени са 12 акта – 2 присъди,   6 решения и 4 

определения. Отменени са 6 акта – 1 решения и 5 определения. 

 

 Общо потвърдени актове по граждански и наказателни дела са 

37,които представляват 66% от всички върнати след обжалване 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 имайки предвид факта, че са 

работили само двама съдии. 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 малък период 

на закъснение или е свързано с обективни причини. 
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 3. Справка за натовареност на съдиите от районен съд гр. 

Берковица за отчетната 2019 година, съобразно правилата за оценка на 

натовареността на съдиите. 

Системата за изчисляване на натовареността на съдиите (СИНС) е 

централизирана информационна система, работеща в тясна интеграция с 

Централизираната система за разпределение на делата. Целта на СИНС е 

изчисляване на стойността на натовареността на съдията и установяване на 

обективен първичен измерител на натовареността въз основа на необходимо 

присъщо време за разглеждане и приключване на делата от различен тип, 

съгласно предварително изработен класификатор от групи дела. Също цел на 

системата е да спомага, осигуряването на равномерно и справедливо 

натоварване на съдиите, както и за обективно отчитане на натовареността им в 

рамките на атестационните процедури и дисциплинарните производства за 

оценка на дейността им.  

Интеграцията между СИНС и Централизираната система за 

разпределение на делата (ЦСРД) се изразява в обмен на данни, като всички 

образувани дела в ЦСРД автоматично се прехвърлят в СИНС. На базата на 

получената от ЦСРД информация за образуваните дела, както и на база 

допълвана от съдилищата информация за допълнителните критерии за 

сложност и изхода на делото, СИНС изчислява оценка за сложността на 

всички дела, обработвани в съдебната система след април 2016г. ,  като 

натрупаната информация се агрегира с цел – генерирането на справки за 

оценяване на индивидуалната натовареност на магистратите, както и на 

натовареността на съдилищата.  

 

Таблица, указваща степен на натовареност на съдиите, съгласно 

Правилата за оценка на натовареността на съдиите 

 
Степен  Слабо на 

товарен  

Ниско 

натоварен  

Нормално 

натоварен  

Високо на 

товарен  

Свръхнатова

рен  

Коефициенти  под 50  от 50 до 70  от 70 до 110  от 110 до 180  над 180  

 

 

През отчетната 2019 год. двамата съдии са работили при изключително 

висока натовареност/ свръхнатовареност /, съобразно чл.16, ал.2 от Правилата 

за оценка на натовареността на съдиите, приети от ВСС на 16.12.2015 год. ,  

изм. и доп. на 24.03.2016 год. ,  изм. и доп. на 08.11.2016 год. ,  изм. и доп. на 

20.12.2016 год. ,  изм. на 04.04.2017 год. ,  изм. на 26.09.2017 год. и видно от 

приложените справки, които са неразделна част от доклада. 

 

В края на отчетната 2019година по съдии, индивидуалната справка за 

натовареност по СИНС е отчетена, както следва:  
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Съдия Юлита Георгиева –256.21 натовареност при 199.86 за 2018 

год. и  243,26 за 2017 год.. 

Съдия Елеонора Филипова –283.84 натовареност при 228,53 

натовареност за 2018г.  и  223, 76 за 2017 год. 
 

 4. Резултати от проверки 

През изтеклата 2019 година бяха извършени ежегодните проверки от 
по-горестоящата инстанция от комисии, назначени от Председателя на 
Окръжен съд-Монтана във връзка с организацията на дейността и движението 
по граждански и наказателни дела за 2018 год.. 
            

През отчетната година не е възлагано извършването на одитен 

ангажимент в Районен съд – Берковица. През отчетната година не е извършена 

планова проверка в съда от Инспектората към ВСС. През отчетната година са 

извършени планови в Районен съд – Берковица от Окръжен съд – Монтана със 

Заповед № 58/21.03.20018 г. на Председателя на Окръжен съд – Монтана, 

както следва: проверка на организацията на дейността на държавния съдебен 

изпълнител и съдия по вписванията, проверка на организацията на дейността и 

движението на гражданските и наказателните дела в Районен съд град 

Берковица. 

На основание чл. 372, ал.1, т1 от ЗСВ и в изпълнение на Заповед № 

ИЗСВ-01-196/21.05.20019 г. на министъра на правосъдието, както и на 

утвърдения План за дейността на Инспектората на министъра на правосъдието 

по ЗСВ за първото шестмесечие на 2019 г. се извърши тематична проверка на 

дейността на държавния съдебен изпълнител в Съдебно – изпълнителната 

служба при Районен съд  - Берковица, на организацията на работа и на 

образуването, движението и приключването на изпълнителните дела за 

периода от 01.01.2018 – 31.12.2018 г.  
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IV. Бюро съдимост 
 

Работата на бюро съдимост при Берковски районен съд през 2019 год. бе 

в съответствие с изискванията на Наредба № 8 от 26.02.2008 год./изм. ДВ 

бр.18/27.02.2018 год./ за функциите и организацията на дейността на бюрата за 

съдимост. 

През 2019 год. в Бюро съдимост е работил един съдебен деловодител 

„Бюро съдимост“, а при неговото отсъствие същият е заместван от съдебен 

деловодител Ирен Пашкулева и/или счетоводителя на съда-Светлана Ценова. 

Издадените от Бюрото през отчетния период свидетелства и справки за 

съдимост и изпратените справки за съдимост до други съдилища са отразени в 

поместената таблица, в която е направено сравнение с издадените такива 

документи през предходните три години. 

 
Брой издадени документи/година 2019 г. 2018 г. 2017 г. 

Свидетелства за съдимост 1428 1506 1946 

Справки за съдимост 450 393 399 

Изпратени справки за съдимост до друг съд 1279 1270 1315 

 

През отчетния период са въведени 112 бюлетина за съдимост  при  111 

бюлетина за 2018 год. и  127  за 2017 год.  Издадени са 1428 свидетелства за 

съдимост и 450 справки за съдимост.Изготвени и изпратени справки до други 

съдилища са 1279броя    или общо 3157 свидетелства и справки. 

Средната месечна натовареност на деловодител в „Бюро съдимост“ е по 

263   справки и свидетелства за съдимост (при 274 за 2018 год. и 320 за 2017 

год. ) .Свидетелствата и справките за съдимост са издадени в предвидените в 

Наредбата срокове и за тях са водени регистри на хартиен и електронен 

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. 

Бюлетините за съдимост се съхраняват съгласно изискванията на чл.15, 

ал.1 от Наредба № 8 за функциите и организацията на дейността на бюрата за 

съдимост в предназначени за целта технически съоръжения - дървени 

контейнери, които са заключени, на място с ограничен достъп за външни лица. 

Постоянен и непосредствен контрол върху дейността на бюрото за 

съдимост през годината упражнява административния ръководител съдия Ю. 

Георгиева. 

Съдия Е.Филипова извършва ревизия на бюрото за съдимост ежегодно, 

съгласно издадена постоянно действаща Заповед на административния 

ръководител. При извършената през месец януари 2019 год. ревизия не са 

констатирани нарушения във връзка със своевременното издаване на 

свидетелства и справки за съдимост, събиране на съответните такси, 
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надлежното съхраняване на бюлетините, както и водене на съответните 

указатели и регистри. Няма констатирани пропуски и нарушения в работата на 

съдебния деловодител. 

Свидетелствата за съдимост и справките за съдимост, в които има 

вписани осъждания, се подписват от адм. ръководител съдия Георгиева, а в 

нейно отсъствие от съдия Е. Филипова, които 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.  
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V. Съдебно изпълнение 

 
През отчетната 2019 год. в съдебно-изпълнителната служба са 

постъпили като новообразувани 519 изпълнителни дела или с 97 дела по - 

малко в сравнение с предходната година, когато техният брой е бил 616, а през 

2017 год. – 334 дела. 

Средно месечното постъпление е по 47 изпълнителни дела, при 56 

изпълнителни дела за 2018 год. и средномесечно по 30 дела през 2017 год. 

От предходната година са останали несвършени 1168 дела и заедно с 

новообразуваните, през отчетния период са били висящи 1687 дела; при 1369 

висящи дела през 2018 год.; през 2017 год. - 909 дела.  

През отчетната година са приключени 335 дела или с 134 повече в 

сравнение с 2018 год. ,  когато са приключени 201 дела; през 2017 год. 

приключените дела са 156 дела. 

От приключените през 2019 год. изпълнителни дела, 216 броя са 

прекратени поради изплащане на сумите на взискателите (при 151 броя за 

2018 год. и 102 броя през 2017 год.), а 119 дела са прекратени по различни 

други причини (106 бр. – перемирани, 13 бр. – изпратени на друг съдебен 

изпълнител), при 50 дела за 2018 год. и 54 дела през 2017 год.  

Средно месечно съдебният изпълнител е приключвал по 30 дела (при 18 

броя прекратени дела през 2018 год. и 14 броя през 2017 год.). Като резултат в 

края на отчетния период са останали несвършени 1352 дела, при 1168 

несвършени дела за 2018 год. ,  и 753 - за 2017 год.  

През 2019 год. са образувани 81 броя изпълнителни производства с 

предмет – събиране на публични държавни вземания, през 2018 г. техния брой 

е 161 броя, а през 2017 год. са образувани 168 броя. През 2019 год. са 

прекратени 52 броя от този вид дела (43 броя – чрез реализиране на вземането 

и 9 броя – изпратени на основание чл. 427 ГПК по компетентност на други 

съдебни изпълнители), през 2018 год. - 29 броя, при 58 броя – за 2017 г. В края 

на периода са останали висящи 317 дела за събиране на публични държавни 

вземания, при 288 дела в края на 2018 год. и 156 дела за 2017 год. Събраната 

сума през отчетния период за тези 52 дела е 32 170 лева; при 4 283 лева 

събрана сума по 29 дела през 2018 год.; при 125 287 лева събрана сума по 58 

дела през 2017 год.  

През 2019 год. броят на изпълнителните дела с предмет – събиране 

частни държавни вземания е бил 40. В края на периода са останали висящи 33 

дела; в края на 2018 год. - 34 дела; при 33 - за 2017 год. По тези дела събраната 

сума през отчетния период е 14 771 лева, при 636 562 лева за 2018 год.; при 

6 552 лева за 2017 год.  

През отчетната година броят на постъпилите дела в полза на 

юридически лица е 399; при 410 за 2018 год. и 99 за 2017 год. Прекратените са 

общо 238 дела, от които чрез събиране на вземането – 142 дела, а 96 дела по 

други причини; през 2018 год. са прекратени 114 дела, от които са свършени 

86 дела, а по други причини - 28 дела;през 2017 год. са прекратени 42 дела, от 
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които чрез изплащане на суми – 17 дела, а 25 дела по други причини. Общо 

събраните суми по този вид дела за отчетния период възлизат на 2 406 428 

лева (при 1 117 981 лева  през 2018 год. и 355 786 лева за 2017 год.) 

През 2019 год. в съдебно-изпълнителната служба са образувани 8 

изпълнителни дела в полза на банки (при 7 дела през 2018 год. и 13 през 2017 

год.). От 44 висящи изпълнителни дела са приключени 13 дела, при 44 висящи 

изпълнителни дела за 2018 год. ,  от които 8 приключени дела; 47 висящи дела 

за 2017 год. и 10 приключени производства. По този вид дела през 2019 год. е 

събрана сумата в размер 1 655 655 лева, при събрана сума за 2018 год. - 

535 428 лева,  а през 2017 год. в размер на 32 280 лева).  

През изминалата година са образувани изпълнителни дела в полза на 

търговци 17 дела (при 20 за 2018 год. и 25 дела за 2017 год.). От 106 висящи 

изпълнителни дела през отчетния период са приключени 36 производства; при 

115 висящи изпълнителни дела за 2018 год. ,  от които са приключени 26 

производства; при 106 висящи изпълнителни дела за 2017 год. ,  от които са 

приключени 11 производства. По тези дела през 2019 год. е събрана сумата 

415 216 лева, през 2018 год.- 274 383 лева; а през 2017 год. - 237 736 лева.  

През отчетния период са образувани 374 броя изпълнителни дела в 

полза на други юридически лица (при 383 дела за 2018 год. и 61 дела за 2017 

год.). От висящите 882 изпълнителни дела през 2019 год. са приключени 189 

дела; при 588 висящи изпълнителни дела през 2018 год. и 80 приключени 

дела; при 226 висящи изпълнителни дела през 2017 год. и приключени 21 

дела. По тези дела за 2019 год. е събрана сумата 335 557 лева, при събрана 

сума през 2018 год.- 308 170  лева, а през 2017 год. - 85 770 лева. 

През 2019 год. са образувани 32 дела с предмет събиране на вземания в 

полза на частни лица; при 34 дела за 2018 год. и 45 броя –за 2017 год.  От 244 

висящи изпълнителни дела през годината са приключени 38 дела; при 261 

висящи през 2018 год. и приключени 49; при 277 висящи дела през 2017 год. и 

приключени 50 дела. През отчетния период по този вид дела са събрани 

168 422 лева, при събрани 120 455 лева през 2018 год. ,  а през 2017 год.  - 

299 825  лева. 

През 2019 год. в съдебно - изпълнителната служба при Районен съд- 

Берковица са постъпили 3 дела за събиране на присъдена издръжка, през 2018 

год.- 9 броя дела, при 13 броя за 2017 год. През годината по висящи 

изпълнителни производства са присъединени за събиране 3 изпълнителни 

листове, с които е изменен размера на присъдената издръжка; през 2018 год. – 

по 2 дела; през 2017  год. - по 3 дела. По този вид дела събраната сума през 

отчетната година е 19 313 лева.  

През отчетната година е образувано 1 дело с предмет събиране на 

вземания по трудови спорове; (през 2018 год.  – също 1, през 2017 год. – 5 

броя), през 2019 год. са свършено 1 дело от този вид (при 1 за 2018 год. и 11 за 

2017 год.). По тези дела събраната сума през отчетния период е 4776 лева, при 

събрана сума през 2018 год.- 4796 лева; при 22 634 лева за 2017 год. 
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През 2019 год. са образувани 28 дела с предмет събиране на вземания в 

полза на граждани; при 23 дела за 2018 год. и 27 броя –за 2017 год. От 84 

висящи изпълнителни дела през годината са приключени 28 дела; при 81 

висящи дела през 2018 год. и приключени 25 изпълнителни дела;  през 2017 

год. - 87 висящи дела, от които приключени 29 дела. По тях са събрани 144 

333 лева, при събрани 90 882 лева през 2018 год. ,  а през 2017 год. -234 497 

лева. 

През 2019 год. е образувано едно изпълнително дело, въз основа на 

обезпечителна заповед.  
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Общо постъпилите за събиране суми по новообразувани дела през 2019 

год. са в размер 1 173 218 лева, като заедно с останалите за събиране от 

предходната година – 7 266 624 лева – се формира сума за събиране по 

изпълнителните производства през отчетния период в размер 8 439 842 лева; 

при сума за събиране през 2018 год. в размер на 9 102 624 лева и при общ 

размер за събиране през 2017 год. – 8 466 593 лева. 

Общият размер на събраните суми през отчетния период е 2 607 020 

лева, като размера на изплатената на взискателите сума за погасяване на 

вземанията им 502 453 е лева, а размера на събраните суми по прекратени дела 

(чрез перемция, изпращане по подсъдност на друг съдебен изпълнител, 

обезсилване на подлежащия на изпълнение акт и др.) е 2 139 298 лева; през 

2018 год.- 1 879 281 лева, от които на взискателите са изплатени суми в размер 

на 229 191 лева, а  1 650 090 лева - по прекратените дела; през 2017 год. 

събраната сума е 787 450 лева, от които на взискателите са изплатени суми в 

размер на 226 241 лева, а е 561 209 лева - по прекратените дела;  

В края на отчетния период по останалите висящи 1 352 дела е останала 

сума за събиране в размер 5 867 500 лева. 
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 През отчетният период е постъпила 1 жалба срещу действия на 

държавния съдебен изпълнител, които след разглеждането й не е уважена от 

Окръжен съд – Монтана. 

Общият извод, въз основа на отразените по-горе данни, е че през 2019 

год. се запазва високата натовареност на съдебно – изпълнителната служба. 

Има намаляване на новообразувани изпълнителни дела в сравнение с 

образуваните през 2018 год. - с 97 по – малко. Това се дължи основно на 

факта, че е намалял броя на образуваните изпълнителни дела за събиране на 

вземания в полза на бюджета на съдебната власт – почти на половина в 

сравнение с предходните периоди. Причината е, че  вземания по подлежащ на 

изпълнение акт - държавна такса за служебно издаден изпълнителен лист в 

размер 5 лева – се изпращат за събиране на НАП.   

Събираемостта е добра. Сумата за събиране в края на отчетния период е 

намаляла с около 1 400 000 лева – в сравнение с края на 2018 год. Увеличен е 

двойно размера на реално събраните суми за изплащане на вземанията на 

взискателите.  

Запазва се тенденцията да се прекратяват предимно изпълнителни дела 

по молба на взискателите, след като са събрани вземанията им или е изчерпан 

предмет на изпълнение, респ. е изпълнено определеното действие, съгласно 

подлежащите на изпълнение актове. Увеличава се броя на изпълнителните 

дела, по които в срока за доброволно изпълнение длъжниците погасяват 

изцяло задълженията си. През отчетният период значително е увеличен броя 

на перемираните дела в полза на други юридически лица /общините – за 

публични общински вземания/. Макар, че взискателите са изоставили 

изпълнението, за да бъдат прекратени тези производства – съдебният 

изпълнител е предприел действия за събиране на дължимите в полза на 

бюджета на съдебната власт държавни такси.  

Може да се твърди, че причините за немалкия брой неприключени дела 

са изцяло от обективен характер. Те са излагани многократно и в предишни 

отчетни доклади и най-общо могат да бъдат обобщени като реална липса на 

секвестируемо имущество, от което да се удовлетвори вземането на 
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взискателите; ниските размери на получаваните от длъжниците трудови 

възнаграждения или пенсии, които са или несеквестируеми, или размера на 

секвестируемата част е много малък и плащането по наложените запори 

продължава с години, когато вземането е голямо; при наличие на 

секвестируемо имущество – съдебният изпълнител следва да извършва 

принудителни действия при спазване на разпоредбата на чл. 442а ГПК; 

немалкият брой на делата за издръжка, които са висящи в продължение на 

много години; многократно изнасяне на публична продан на описано 

имущество, но без реализация, поради намалялото търсене; конкуренцията с 

вземанията на Държавата, съгласно разпоредбата на чл. 191 ДОПК; 

извънсъдебно изплащане на задълженията - без да се уведоми за това 

съдебният изпълнител. Следва да се отбележи и факта, че след като са 

продадени на публична продан от съдебният изпълнител всички обезпечаващи 

вземането недвижими имоти и движими вещи, собственост на длъжниците, 

както и друго притежавано от тях секвестируемо имущество – взискателите 

(банките и дружествата, които се занимават със събиране на дългове) не 

подават молба за прекратяване на производството, а то се прекратява на 

основание чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК – след повече от две години от извършване 

на последното изпълнително действие. 

През 2019 г. бе извършена тематична проверка на Съдебно – 

изпълнителната служба от Инспектората на Министъра на правосъдието за 

организацията на работа и на образуването, движението и приключването на 

изпълнителни дела, за периода 01.01.2018 год. до 31.12.2018 год. В доклада от 

извършената проверка не са установени пропуски и нарушения. Констатирана 

е качествената и ефективна работа на държавния съдебен изпълнител и 

съдебният деловодител, въпреки завишеният обем на работа и високата 

натовареност в службата, през проверявания период . 

В заключение следва да се отбележи, че през отчетната 2019 година - 

въпреки високата натовареност - съдебно- изпълнителната служба е работила 

качествено и ефективно, и е постигнала много добри резултати. 
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VІ. Съдия по вписванията 

 

В Районен съд – гр. Берковица през отчетния период дейността по 

вписванията се изпълняваше от съдия по вписванията Юлия Петрова, която 

приемаше представените книжа от нотариусите и всички останали молби за 

вписвания. В случаите на ползване на отпуск  и отсъствие на  съдия Петрова, 

същата беше замествана от дежурните съдии. 

През 2019 година са извършени общо 1562 вписвания, отбелязвания и 

заличавания, при 1668   за 2018 год. От тях  794 са с нотариални дела. 

Направени са  общо 238 справки, при 280 броя за 2018 год. От тях 187 броя 

устни и 51   писмени справки  за държавен орган), издадени са 197 броя 

заверени преписи от документи при 212 за 2018 год..Издадени са 197 броя 

заверени преписи. 

Съдията по вписванията е постановил 4 отказа, които  не са  обжалвани. 

 

За сравнение с предходните години данните са нанесени в сравнителна 

таблица и диаграми: 
 

  2019 г. 2018 г. 2017 г. 

Вписвания 1562 1668 1590 

от тях с нотариални дела   794   824 812 

Откази       4      6  2 

Справки (устни, писмени, за държавен орган)    238 280 351 

Преписи    197 212 594 
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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. Всеки 

един съдия работи в самостоятелен, добре обзаведен кабинет, разполага с 

компютър, климатик и необходимото обзавеждане. Всички работни 

помещенията на Районен съд - гр. Берковица са в много добро състояние, 

обзаведени изцяло с мебели, компютърна техника, телефони и климатици. 

Дограмата на целия етаж, на който се помещава Районен съд гр. Берковица е 

сравнително нова, в отлично състояние и е енергийно ефективна. 

В резултат на извършеното до момента, помещенията на Районен съд - 

гр. Берковица имат вид, удобен за работа, което предполага и здравословна 

работна среда.  

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 този 

начин се прекъсва възможността от нерегламентиран достъп на граждани до 

магистратските кабинети. 

 

 

2. Техническа обезпеченост 

 

През отчетния период продължава използването на вече внедрените 

софтуерни продукти за управление движението на съдебните дела, както и 

регулярното обновяване на приложния софтуер от системния администратор. 

Техническото оборудване и програмното осигуряване в Районен съд 

Берковица е на добро ниво. Всяко работно място разполага с компютър и 

периферни устройства, подходящи за изпълнение на служебните задължения. 

Към момента всички компютри на Районен съд – Берковица са свързани и 

работят в една локална мрежа. Това позволява ползването на мрежовите 

ресурси от страна на всички съдии и служители и улеснява дейността им в 

изпълнение на ежедневните им задължения.  

Локалната мрежа се обслужва от 4 бр. 32-битови сървъра (един, 

обслужващ АИС „Бюра съдимост”, втори - обслужващ деловодната програма 

на съда, трети – обслужващ програмата на ДСИ и четвърти - с DOMAIN 

Controller, клиент-сървър за антивирусна защита и правно-информационната 

система АПИС). В мрежата на съда работят 20 бр. персонални компютъра, 14 
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бр. лазерни печатащи устройства, 2 бр. скенери и 1 бр. мултифункционално 

устройство.  

Продължава да се поддържа и обновява изградената Интернет страница 

на съда, в която се публикува графика на съдебните заседания, обявяват се 

свободните работни места и провежданите конкурси, предоставя се и друга 

полезна за гражданите информация за дейността на Районен съд - Берковица. 

На същата страница се публикуват и постановените съдебни актове, където 

обновяването се извършва ежедневно чрез използване възможностите на 

деловодната програма.  

През отчетната година продължи ефективно да се използва Интернет 

системата за достъп до Национална база данни „Население”, като за целта със 

Заповед са определени служители, които извършват справки за постоянен и 

настоящ адрес на страни по дела, с оглед по-бързото им призоваване, както и в 

производствата по чл.410 и 417 от ГПК. Безспорно това съкращава времето за 

извършване на справките за лицата и съответно – на времетраенето на самите 

дела. 

За управление движението на съдебните дела се използва съдебна 

автоматизирана система (САС) – "Съдебно деловодство", която своевременно 

се актуализира съгласно извършваните промени, съобразени с изискванията на 

действащото в Република България законодателство. 

Използваната деловодна програма САС “Съдебно деловодство” дава 

добри възможности за генериране на справки, за публикуване в интернет на 

графика на съдебните заседания и постановените съдебни актове. 

В служба "Бюро съдимост" продължава да функционира единен за 

цялата страна програмен продукт на Консорциум „Индекс-България”ООД и се 

извършва архивиране на базата данни ежедневно, която позволява обменът на 

информация между бюрата за съдимост на районните съдилища и Централно 

бюро за съдимост да става сравнително бързо и свидетелствата за съдимост да 

се изготвят в срок.  

Програмната система JES на ЕТ “Темида 2000 - Еди Чакъров”, гр. Варна 

и през отчетния период се актуализира своевременно и подпомага дейността 

на съдебно-изпълнителната служба.  

През 2019 год. за цялостно счетоводно обслужване се използва 

счетоводната система КОНТО, внедрена съгласно решение на ВСС. В съда се 

използва софтуера за работна заплата и кадри “Поликонт” на “С + С 

Аутоматион”. 

Редовно се поддържа абонамента на правноинформационната система 

“Апис”. Съдът използва следните модули на системата - „Апис-Право”, 

”Апис-практика”, ”Апис-процедури”, ”Европраво”. Правно и информа-

ционните продукти са мрежови вариант и са достъпни от всички работни 

места.  

През отчетната 2019 год. продължава да функционира и да се използва 

от граждани, монтираното в стаята на Бюро съдимост ПОС – устройство, за 
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внасяне на държавни такси, в т.ч. и таксите по издаването на свидетелства за 

съдимост. 

Продължи използването на въведения  програмен модул за електронни 

справки към Регистъра на банковите сметки и сейфове към JES-съдебно 

изпълнение. Чрез него се осигурява информация за номерата на банковите 

сметки, техните титуляри и упълномощените да се разпореждат със сметките 

лица, както и за лицата наематели на сейфове в банки и техните 

пълномощници. Информацията се изисква и получава по електронен път чрез 

отдалечен достъп с потребителски интерфейс.  

В служба „Връчване на призовки” се  използва  модул „Съдебен 

призовкар”, който e надстройка на САС и за въвеждане на данните за 

призовките, получени от други съдилища. Използването на този модул 

допринесе за повишаване качеството и ефективността на работа както на 

призовкарите, така и на останалите съдебни служители. Подобри се контрола 

върху процеса на връчване на призовки, съобщения и други съдебни книжа. 

Чрез инсталирания модул автоматично се попълват дневниците за получени и 

върнати призовки и съобщения, като по този начин отпада необходимостта от 

ръчно водене на книги за получени и върнати призовки и книжа.  

В заключение може да се обобщи, че целта на ръководството на съда е 

чрез използване на информационните системи да подобрява основните сфери 

на управлението на съда, съдебната администрация, достъпа и работата с 

обществеността, да повишава качеството на правораздаването и 

административното обслужване, да осигурява обучението на магистратите и 

служителите в новостите в информационните технологии. Отделно от това, не 

по-малко важно е сградата на съда да бъде поддържана в добро състояние, с 

оглед осигуряването на по-голямо удобство за гражданите и работещите в РС 

– Берковица.  
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Посочените резултати дават основание да се направи заключението, че 

през 2019 година всеки един от работилите в Районен съд – Берковица - 

районни съдии, съдебния изпълнител, съдия по вписванията и съдебни 

служители е допринесъл със своя труд, усилия и знания за бързото и 

качествено правораздаване.  

Считам, че за целия състав на съда изминалата година беше една успешна в 

професионално отношение година, като отчетените резултати сочат, че 

съдиите и служителите са положили необходимите усилия за своевременното 

разглеждане и приключване на постъпилите дела.  

Независимо от това, през 2019 г. следва да се положат още усилия за 

намаляване до минимум на отменените съдебни актове, както по наказателни, 

така и по граждански дела. Следва предприетите мерки за спазване на 

сроковете при изготвяне на съдебни актове делата да се спазват стриктно, с 

оглед недопускане сериозни забавяния.  

Отстоявайки в работата си принципите на независимост, безпристрастност, 

обективност и бързина в правораздаването магистратите, държавните съдебни 

изпълнители, съдията по вписванията и служителите при Районен съд – 

Берковица дават своя принос в повишаване доверието на обществото в 

съдебната система.  

 

 

Административен ръководител - 

Председател на РС-Берковица: ............................... 

/Юлита Георгиева/ 

 

28.01.2020 год. 

гр.Берковица 
 


