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Настоящият отчетен доклад за дейността на Районен съд -Берковица се 

изготвя на основание чл.80, ал. 1, т.12 от Закона за съдебната власт. Основа 
за изводите за дейността са сведенията в годишните статистически отчети 
през последните три години. 
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І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
1. БРОЙ НА РАБОТЕЩИТЕ СЪДИИ 

 
Към 01.01.2021г.  Районен съд – Берковица е бил с утвърден щат за 3-ма 

съдии.  
        На 04.02.2021 г. встъпи в  длъжност „съдия“ в Районен съд Берковица 
Петя Иванова Здравкова, назначена с Решение на Съдийската колегия на ВСС 
по Протокол № 40, т.10.3.1 от заседание, проведено на 17.11.2020 г., считано 
от датата на вземане на решението. Считано от 25.03.2021 г. съдия Петя 
Здравкова е в дългосрочен болничен за раждане и гледане на дете. 
      Поради това  до 01.09.2021год. в съда отново останаха да работят само 
двама съдии -  съдия Юлита Георгиева -  председател на съда и съдия 
Елеонора Филипова.  
     През този период съдия Георгиева е разглеждала 100% наказателни дела, 
като на същата са разпределяни първоначално 20% от делата по чл.410 и 
чл.417 от ГПК, а от 01.09.2021год. 100% процента от тези дела.  
     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 беше адаптирана с оглед броя на реално работещите 
съдии. 
      Считано от  05.07.2021 година  съгласно Решение на Съдийската колегия 
на Висш съдебен съвет по протокол № 22 от 08 юни 2021г., т. 31.8, както и  на 
основание чл. 160 и чл. 193, ал.3 от ЗСВ, Елеонора Любомирова Филипова – 
„съдия“ в Районен съд Берковица е преместена на длъжност „съдия“ в Районен 
съд Монтана. Поради липса на друг съдия, съдия Филипова остана 
командирована със Заповед на председателя на Окръжен съд град Монтана в 
РС - Берковица за периода от 06.07.2021год. до 01.09.2021год.  
                Действително заети бройки в рамките на щатната численост на 
съдиите към 31.12.2021 год. са 2, като има една незаета щатна бройка за 
„съдия”, считано от 01.09.2021 год. За овакантения щат беше направено 
искане до ВСС за обявяване на конкурс, но такъв до края на отчетната година 
не беше обявен. В отговор на направеното искане до ВСС за обявяване на 
конкурс и назначаване на съдия на освободената щатна бройка с писмо на 
ВСС изх. №14650/02.11.2021год. бяхме уведомени, че предложението ще бъде 
включено за обсъждане при извършване на годишно планиране и преценка по 
чл.188 във връзка с чл.178 от ЗСВ за обявяване на конкурси за заемане на 
свободни длъжности за съдия в районните съдилища. 

        Преместването на съдия Филипова в РС - Монтана и отсъствието на 
съдия Петя Здравкова наложи в съда да бъде командирована младши съдия  от 
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Окръжен съд Монтана - Пламена Петкова. Същата беше командирована със 
Заповед  № 81/02.07.2021 г. на председателя на Окръжен съд Монтана считано 
от 01.09.2021 г. до завръщането на съдия Петя Здравкова от отпуск за 
отглеждане на малко дете или до 01.07.2022 г. 
      Командированият мл.съдия Пламена Петкова ползва отпуск по болест  от 
15.11.2021год.  до края на отчетната година. 
          Към 31.12.2021год. в съда остана да работи реално само един  съдия -
административния ръководител - председател на съда.  
      В щатното разписание на съда към 31.12.2021год. са записани Юлита 
Георгиева – Председател, съдия – Петя Здравкова, ДСИ - Мариела Маркова и 
Юлия Петрова – съдия по вписванията.  
 
      Съдия Георгиева е  с ранг съдия във „ВКС и ВАС. 
      Съдия Филипова е с ранг съдия в „АС“. 

 
2. ДЪРЖАВНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ И СЪДИИ ПО 

ВПИСВАНИЯТА 
 

Длъжността държавен съдебен изпълнител през целия отчетен период се 
изпълнява от Мариела Маркова, a длъжността съдия по вписванията се 
изпълнява от Юлия Петрова, при зает изцяло щат. При отсъствие на съдията 
по вписванията, същият се замества от държавния съдебен изпълнител 
съгласно заповед на министъра на правосъдието. 

 
 
3. БРОЙ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ. 

 
Утвърдената обща численост на администрацията на съда през отчетната 

2021 г. е 14 щатни бройки.Двама от служителите бяха назначени на срочен 
трудов договор до провеждане на конкурс. Със Заповед № 31/13.05.2021 г. на 
административния ръководител – председател на Районен съд Берковица беше 
обявен конкурс за заемане на 1 щ.бр. „Системен администратор“. След 
проведен конкурс на 08.07.2021 г., със  Заповед № 42/09.07.2021 г. беше 
назначен на длъжността „Системен администратор“ - Светлин Мирославов  
Петров. 

Трудовият договор с другия служител беше прекратен. Съгласно 
Заповед № 62/13.09.2021 г. на административния ръководител – председател 
на Районен съд Берковица и на основание чл. 80, ал.1, т. 9 и ал. 2 от ЗСВ във 
връзка с чл. 67, ал.1, т.1 и чл. 343, ал2, във връзка с ал. 1 от ЗСВ, считано от 
13.09.2021 г. беше назначена чрез преместване  от Административен съд 
Монтана на длъжност „съдебен деловодител“ Нели Величкова Величкова. 
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Считано от 15.11.2021 г. на основание чл. 327, ал. 1, т. 12 от КТ поради 
придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст  беше освободена 
от длъжност съдебен деловодител Таня Георгиева Йорданова. 

Съдебните служители от общата, специализирана администрация и 
технически персонал са разпределени, както следва: 

а/ ръководни длъжности - 2 щатни бройки – административен секретар и 
главен счетоводител;  

б/ обща администрация - 1 щатна бройка - системен администратор; 
в/специализирана администрация – 3 щатни бройки съдебни 

деловодители, 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. 

 г/ технически длъжности - 1 щатна бройка чистач. 
За всяка длъжност за съдебен служител в съдебната администрация има 

изготвена длъжностна характеристика, в която подробно и изчерпателно са 
изброени конкретните права и задължения, изцяло съобразени със Закона за 
съдебната власт и Правилника за администрацията в съдилищата.  

Подборът на кадрите в Районен съд – Берковица се осъществява в 
съответствие с ПАС, като водещо е конкурсното начало.  

Съдебните деловодители изпълняват и функциите на служба 
“Регистратура” поради липсата на обособена такава служба в съда.  

Работата на съдебните секретари е разпределена по съдебни състави, 
като всеки от тримата съдебни секретари поемаше заседанията на двата 
съдийски състава и при необходимост се заместваха един друг. 

Структурирането на екипи от съдия – деловодител - съдебен секретар, 
улеснява работата по движението на делата, както и осъществяването на 
контрола за своевременната обработка на делата от конкретните съдебни 
служители. Както и през останалите отчетни периоди, през 2021 година в 
Районен съд – Берковица работното време на службите е организирано без 
прекъсване – чрез ползването на обедната почивка по график, а отсъствието на 
служител се преодолява посредством разпределяне на задачите между 
останалите служители.  

Съдебните служители са с продължителен стаж в съдебната система и 
притежават отлична квалификация, което оказва положителен ефект върху 
качеството на изпълнение на задълженията, произхождащи от длъжностните 
им характеристики. Съдебните служители са много добре запознати със 
спецификите на работата в съда и притежават знания и умения в достатъчна 
степен, позволяваща им да изпълняват съвестно и в пълен обем служебните си 
задължения.  
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За поредна година работата на деловодителите от служба деловодство  
беше много натоварена, поради големия брой постъпващи дела от една страна 
и от друга страна поради въвеждането на ЕИСС, в която обработката на делата 
отнема повече работа, което води до забавяне на целия процес. 

През отчетната година в съответствие с Правилника за администрацията 
в съдилищата работеха и служби Бюро „Съдимост”и „Архив”  

Съдебните служители в Районен съд - Берковица работят на принципа 
на взаимозаменяемост, изпълняват задълженията си стриктно и коректно, като 
през годината не са постъпвали жалби или оплаквания от работата им. През 
отчетната година няма наложени дисциплинарни наказания. 
 

3. СТАНОВИЩЕ ЗА ПРОМЕНИ В ЩАТА 
 
  Съгласно публикуваните от ВСС статистически данни за натовареност, 
през последната година Районен съд - Берковица попада в категорията на 
средно натоварените районни съдилища извън областните центрове в 
страната. 

        По отношение  броя на магистратските длъжности и броя на съдебните 
служители, имайки предвид данните за натовареността на съдиите през 2021 
г., намирам, че  броя на съдебните служители, както и съдийските бройки 
следва да се запазят, за да се обезпечи  справедливо натоварване на съдиите 
към средното за страната и нормален работен процес, позволяващ ползването 
на платен годишен отпуск от един съдия без свръхнатоварване на другия 
съдия и необходимостта от осигуряване на дежурства през летния сезон, както 
и запазване на  показателите за срочност на разглеждане на делата. 

Към настоящия момент заетия съдийски щат на Районен съд – 
Берковица не е достатъчен за нормалното функциониране на съда и не 
отговаря на изискванията за равномерно и справедливо разпределение на 
човешките ресурси съобразно постъпленията на делата.  

Видно от резултатите за отчетната 2021 г. постъплението на делата в РС 
- Берковица и натовареността на съдиите е към средната за страната, поради 
което назначаването на трети съдия е необходимо, за да се обезпечи 
справедливото натоварване на съдиите и нормалния процес на работата. 

В тази връзка считам, както всяка година го отбелязвам, че от страна на 
Висшия съдебен съвет следва да се следи не само за съотношението съдии -  
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 различни съдилища и 
същевременно би се осигурило ниво и качество на работата, каквото се 
изисква по ПАС. 
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ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 
 

От началото на отчетната 2021г. разпределението на постъпващите в 
Районен съд Берковица книжа се извършваше на случаен принцип, 
посредством Централизирана система за случайно разпределение на делата, 
разработена от СМАРТ СИСТЕМС 2010 ЕООД, а считано от 01.05.2021г.  
постъпващите дела в Районен съд – Берковица се разпределят чрез ЕИСС като 
делата са разпределяни и образувани в деня на постъпването им или най-късно 
на следващия ден.  

В началото на  2021г. движението и управлението на гражданските и 
наказателните дела се извършваше посредством САС “Съдебно деловодство”, 
а от 01.05.2021год. чрез ЕИСС. И в двете деловодни програми се създават 
електронни папки на делата, което не само е гаранция за тяхното съхранение, 
но и лесен начин за справка и за своевременно изпращане на по - горната 
инстанция. По този начин става възможен и достъпа до делата чрез ЕПЕП.  

Функционира и уеб-страница на съда, на която се публикуват всички 
съдебни актове, графика на съдебните заседания и справки за приключилите 
през съответния календарен месец дела. 

За отчитане през отчетния период на индивидуалното натоварване на 
съдиите до 01.05.2021год. се използваше внедрения през април 2016 г. 
програмен продукт Система за индивидуално натоварване на съдиите /СИНС/. 

 
 
 
 
1. БРОЙ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДЕЛА. 
 
Образуването и движението на делата в съда се извършваше съгласно 

изискванията на ЗСВ и ПАС.  
През 2021г. в РС - Берковица са постъпили 1072 дела при  1023 броя 

дела за 2020 год. и 1187 броя дела за 2019 год.   
Средномесечното постъпление на новообразувани дела за отчетната 

година е  89.33 дела при  85.25 дела за 2020 год.,  98.88 дела за 2019 г..  
Цифрите сочат, че броя на новообразувани дела през 2021г. за разлика 

от предходните години  постепенно се увеличава.  
От постъпилите през 2021 г. в РС - Берковица общо 1072 броя дела, 721 

броя  са граждански дела и 351 броя са наказателни дела. 
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2.ВСИЧКО ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ: 
 
През 2021 г. на производство в Районен съд - Берковица са  стояли за 

разглеждане общо 1270 дела при 1195 броя дела за 2020год. и  1325 броя дела 
за 2019 год.  

От стоящите  през 2021 г. на производство 1270 броя дела за 
разглеждане 821 броя са граждански дела и 449 броя са наказателни дела.  
 

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 
2021г. 198 15.59% 1072 1270 
2020г. 168 14.01% 1023 1195 
2019 г. 138 10.42% 1187 1325 

 
 
Съотношение на делата за разглеждане по видове през 2021г.   
 
     

65%

35%

Сотношение на делза за разглеждане по видове за 2020г.

Граждански дела - 821 бр. Наказателни дела - 449 бр.

 
 

 
 

Данните сочат, че през отчетната година делата за разглеждане в съда са 
се увеличили с 75 броя в сравнение с предходната година, когато се 
забелязваше значително намаление със 130 броя дела. 
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2.1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
 
 

Към 01 януари 2021 г. в Районен съд - Берковица са останали за 
разглеждане от предходната година 100 граждански дела, при 97 дела за 2020 
год.и 63 броя за 2019 г.  

През отчетната 2021 година в съда са стояли за разглеждане общо 821, 
при 698 броя граждански дела за 2020год. и 801 дела за 2019 год. 

Разпределението на  гражданските дела за разглеждане през 2021 г. е  
следното:  112  броя дела, образувани по искове по СК, ЗЗДН и ЗГР;  45 броя 
дела по облигационни искове, 26 броя дела по вещни искове, 25 броя дела за 
делби и по ЗН, 53 броя дела по установителни искове, 9 дела по искове по КТ, 
3 броя дела от административен характер, 1 брой за обезпечения, 94 броя 
частни граждански дела, 451 броя дела по чл.410 и чл.417 от ГПК и 2 дела 
частни производства - Регламенти. 
  От образуваните граждански производства най-голям е броя  на молбите 
по чл.410 и 417 ГПК – 451 броя, следвани от искове по СК, ЗЗДН и ЗГР – 112, 
установителни искове - 53 броя,  облигационни искове – 45 броя и дела за 
делби – 25 броя. 
 
                

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 
2021 г. 100 8,21% 721 821 
2020 г. 97 13,90% 601 698 
2019 г. 78 9.73% 723 801 

 
 

2.2. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 
 
 
Към 1 януари 2021г. в РС - Берковица  са останали за разглеждане от 

предходната година 98 дела при  71 дела за 2020 год. и  60 броя наказателни 
дела за 2019 г.  

 Общият брой на разглежданите наказателни дела през отчетния период 
в Районен съд – Берковица  е 449 броя дела, при 497 броя дела за 2020 год. и 
524 броя за 2019 год. През отчетната година постъплението на наказателни 
дела е намаляло само със 75 броя наказателни дела спрямо предходната 2020г. 
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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 
2021 г 98 21.82% 351 449 
2020 г. 71 14,28% 426 497 
2019 г. 60 11.45% 464 524 

 
 
4. ОБЩО ПОСТЪПИЛИ  ДЕЛА 
 
През 2021год. са постъпили общо 1072 дела, от които 721 граждански 

дела и 351 наказателни дела. 
По отношение на постъпили дела се наблюдава намаление в броя на  

наказателните дела, които са със 75 броя по-малко от предходната година  и  
увеличение при гражданските дела - със 120 дела повече от предходната 
година.  

 
 

Постъпили граждански дела по видове 2021 г. 2020 г. 2019 г. 
Искове по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГрР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ 93 81 79 
Облигационни искове 25 22 30 

Вещни искове 15 11 16 

Делбени дела и искове по ЗН          11 5 13 

Установителни искове          31 25 42 

Искове по КТ 7 7 3 

Други граждански дела 0 0 2 

Дела от административен характер 0 2 0 

Обезпечения 1 4 1 

Други ЧГД          92 57 115 

Дела по чл.410 и чл.417 ГПК        444 385 419 

Частни производства-Регламенти 2 2 3 

Граждански дела ОБЩО:                                                                  721 601 719 

Постъпили наказателни дела по видове 2021 г. 2020 г. 2019г. 

Наказателни дела от общ характер 92 70 84 

Наказателни дела от частен характер   9  6 15 

Дела по чл.78А от НК 22 33 32 

Частни наказателни дела от съдебно  производство 14 26 33 

Частни наказателни дела от ДП 81 81 99 

Административно-наказателни дела          133         210 201 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОБЩО:          351         426 464 
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4. БРОЙ НА СВЪРШЕНИТЕ ДЕЛА.      

 
През отчетния период са свършени общо 1039 дела при 997 броя дела за 

2020 год. и 1157 за 2019 год. 
През отчетния период са свършени 679 броя граждански дела  при 598 

за 2020 год.  и 704  за 2019 г.  и  360 броя наказателни дела, при  399 дела за 
2020 год. и 453 броя за 2019 г.    

 
   
 

 
 

 

35%

65%

Съотношение между свършилите дела по видове за 
2021г.

Наказателни дела - 360 бр. Граждански дела - 679 бр.
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 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 % 

2021 г. 679 574 85% 105 613 90% 

2020 г. 598 489 82% 109 523 87% 

2019 г. 704 629 89% 75 640 91% 

 
Както е видно от таблиците, през 2021 год. в съда са свършени общо 679 

граждански дела, което е с 81 дела повече от 2020 год. когато броят им е бил 
598  граждански дела.  

От прекратените 105 граждански дела - 4 дела са прекратени по 
спогодба и 101 са прекратени по други причини.  

 
 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

Година 
Свършени дела свършени в 3 мес. срок 

ОБЩО 
решени по 
същество 

% прекратени брой % 

2021 г. 360 288 80% 72 172 48% 

2020г. 399 331 84% 67 207 52% 

2019 г. 453 341 75% 112 313 69% 

 
 
По отношение на наказателните дела - през 2021година са свършени  с 

39 дела по - малко от предходната 2020 год. От всички свършени 360 дела – 
172 броя или 48% са свършени в срок до 3 месеца. 

 
 

ОБЩО ДЕЛА 

Година 
Свършени дела свършени в 3 мес. срок 

ОБЩО 
решени по 
същество 

% прекратени брой % 

2021 г. 1039 862 83% 182 785 76% 

2020 г. 997 820 82% 176 718 72% 

2019 г. 1157 970 84% 187 953 82% 
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5. АНАЛИЗ НА ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
 
5.1 ПОСТЪПИЛИ,РАЗГЛЕДАНИ И СВЪРШЕНИ  ГРАЖДАНСКИ 

ДЕЛА 
 

ВИДОВЕ ГРАЖДАНСКИ СПОРОВЕ 

бр
ой

 п
ос

тъ
пи

ли
 д

ел
а 

пр
ез

 
20

21
 г

. 

ра
зл

ик
а,

 с
пр

ям
о 

пр
ед

хо
де

н 
пе

ри
од

 

бр
ой

 п
ос

тъ
пи

ли
 д

ел
а 

пр
ез

 
20

20
 г

. 

ра
зл

ик
а,

 с
пр

ям
о 

пр
ед

хо
де

н 
пе

ри
од

 

бр
ой

 п
ос

тъ
пи

ли
 д

ел
а 

пр
ез

 
20

19
 г

. 

ИСКОВЕ ПО СК ЗЗДН, ЗЛС, ЗГрР, ЗЗД и ЗБЖИРБ 93 +12 81 +2 79 

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ 25 +3 22 -8 30 

ВЕЩНИ ИСКОВЕ 15 +4 11 -5 16 

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН 11 +6 5 -8 13 

ИСКОВЕ ПО КТ 7 0 7 +4   3 

УСТАНОВИТЕЛНИ ИСКОВЕ 31 +6 25 -17 42 

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 0 0 0 0  2 

ОБЩО ГД: 182 +31 151 -34 185 

 

ДЕЛА ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН ХАРАКТЕР 
   0 -2 2 -1 3 

 

Други ЧГД 92 +35 57 -58 115 

Обезпечения   1 -3 4 +3 1 

Частни производства-Регламенти  2 0 2 -1 3 

Дела по чл.410 и чл.417 ГПК   444 +59 385 -34 419 

ОБЩО ЧГД:  539 +91 448 -86 534 

 

ВСИЧКО:   721 +120 601 -118 719 
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През изминалата 2021 година в Районен съд - Берковица  са стояли на 

производство 821 граждански дела, от които са свършени общо 679 броя и 142 
броя са останали несвършени в края на отчетния период. 

 Със съдебен акт по същество са приключили 574 броя, а 105 броя са 
прекратени на различни основания. 

Приключените 679 граждански дела представляват 83% от стоящите на 
производство 821 дела.  

 В 3-месечен срок от образуването им са приключили 599 гражданки 
дела, което съставлява 88% при 87% за 2020год. и 91% за 2019г.  

Таблица за разгледаните, свършените, свършените в тримесечен срок и 
висящите в края на годината граждански дела за  2019, 2020 и 2021 година.  
 

Година 

висящи свършени 

ос
та

на
ли

 н
ес

въ
рш

ен
и 

в 
кр

ая
 н

а 
пе

ри
од

а 

ос
та

на
ли

 о
т 

пр
ед

хо
де

н 
пе

ри
од

 

П
ос

тъ
пи

ли
 

об
щ

о 

ре
ш

ен
и 

по
 с

ъщ
ес

тв
о 

%
 о

т 
св

ър
ш

ен
ит

е 
де

ла
 

П
ре

кр
ат

ен
и 

об
щ

о 

в 
3-

м
ес

еч
ен

 с
ро

к 
в 

%
 

2021 г. 100 721 821 574 85% 105 679 90% 142 

2020 г. 97 601 698 489 82% 109 598 87% 100 

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

 
 

Преобладаващата част от гражданските дела са приключили с 
постановяване на съдебен акт по същество – 574 дела, представляващи 85% от 
общия брой на свършените граждански дела, каквато е била и тенденцията 
през предходните години – при 82% за 2020год, 89% за 2019 год.   

 От прекратените през периода 105 граждански дела – по спогодба са 4 
бр. (при 3 за 2020 год. и 8 за 2019 год.) и 101бр. 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 142бр. (при 100бр. за 2020 год. и 98 бр. за 2019год.). 
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 2022 год., както и делбени дела, 
както и на продължителното отсъствие на граждански съдия. 

 От посочения общ брой 142 несвършени дела, 33 от тях са разгледани 
от младши съдия Пламена Петкова, но по тях до края на годината поради 
ползван отпуск по болест, няма постановени съдебни актове. 

 
 
5.2. Обжалвани граждански дела. Резултати от въззивна и 

касационна проверка: 
 

Година ОБЩО 

Върнати от обжалване граждански дела: 

Потвърдени Частично отменени Отменени 

ОБЩО 

ре
ш

ен
ия

 

оп
ре

де
ле

ни
я 

ОБЩО 
ре

ш
ен

ия
 

О
пр

ед
ел

ен
ия

 

ОБЩО 

ре
ш

ен
ия

 

оп
ре

де
ле

ни
я 

2021 г. 15 11 9 2 1 1 0 3 2 1 

2020 г. 38 14 6 8 14 5 9 10 4 6 

2019 г. 38 25 21 4 6 5 1 7 6 1 

 
 

 
6.АНАЛИЗ НА  НАКАЗАТЕЛНИ  ДЕЛА 
 
6.1 ПОСТЪПИЛИ,РАЗГЛЕДАНИ И СВЪРШЕНИ  НАКАЗАТЕЛНИ 

ДЕЛА 
 

6.1.1. Постъпление на наказателни дела за периода 2019 год. – 2021 год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15 

 
 
 

 
 
НЯКОИ ВИДОВЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО НК  

по
ст

ъп
ил

и 
де

ла
 2

02
1 

г.
 

ра
зл

ик
а,

 с
пр

ям
о 

пр
ед

хо
де

н 
пе

ри
од

  

по
ст

ъп
ил

и 
де

ла
 2

02
0 

г.
 

ра
зл

ик
а,

 с
пр

ям
о 

пр
ед

хо
де

н 
пе

ри
од

  

по
ст

ъп
ил

и 
де

ла
 2

01
9 

г.
 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА – телесни 
повреди 

2 -1 3 +1  2 

ДРУГИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА 1 +1 0 -1 1 
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВАТА НА 
ГРАЖДАНИТЕ 

2 +2 0 -3 3 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО 
И МЛАДЕЖТА 

7 +5 2 -5 7 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА    11 +5 6 -2 8 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО   5 +1 4 -5 9 
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕЙНОСТТА НА 
ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

1 -2 
3 
 

+3 0 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СПОРТА –чл.307б – 
чл.307е НК 

0 0 0 0 0 

ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 2 +1 1 0 1 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕДА И 
ОБЩЕСТВЕНОТО СПОКОЙСТВИЕ 

1 +1 0 -1 1 

ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 60 +9 51 -1 52 
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОТБРАНИТЕЛНАТА 
СПОСОБНОСТ НА РЕПУБЛИКАТА 

0 0 0 0 0 

ВОЕННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 0 0 0 0 0 

ВСИЧКО НОХД: 92 +12 70 -14 84 

НЧХД  9 +3 6 -9 15 

чл.78 а НК 22 -11 33 +1 32 

ЧНД – съдебно производство 14 -12 26 -7 33 

ЧНД - досъдебното производство 81 0 81 -18 99 

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА – ОБЩО 133 -77 210 +9 201 

ОБЩО ПОСТЪПИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА  351 -75 426 -38 464 
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За разлика от предходната година  през отчетната 2021 год. се отбелязва 
намалено постъпление на наказателни дела. Общо постъпилите наказателни 
дела за 2021 год. 351 при  426 дела за 2020 год. и  464 за 2019 год.   

Единствено увеличение в постъплението  в сравнение с предходната 
2020 год. се наблюдава  при НОХД. Същите са  с 12 броя повече в сравнение с 
2020 год.  

 
6.1.2. Свършени дела. 
 
През годината съдът е свършил 360 наказателни дела общо от всички 

видове, които представляват близо 80% от висящите 449 наказателни дела. 
Броят на останалите несвършени в края на отчетния период наказателни 

производства е 89 бр. (при 98бр. за 2020год. и 71 бр. за 2019год.).  
 
6.1.3. Брой решени по същество и брой прекратени наказателни дела. 
 
 

видове дела 
общо свършени 
дела през 2021 г. 

решени по същество прекратени 

  

брой 
% Към 

свършените 
общо 

в т.ч. по 
споразумение 

НОХД 89 40 45% 

 

49 
 

42 

НЧХД  8  6 75%  2 0 

Дела по чл.78 а от 
НК 

24 23 96% 1 0 

ЧНД от съдебното 
и ДП 

95 83 98% 12 0 

АНД 144 131 91% 13 0 

ОБЩО: 360 283 79% 77 42 

 
Преобладаващата част от делата са приключили с постановяване на 

съдебен акт по същество – 283 наказателни дела, представляващи 79 % от 
общия брой на свършените наказателни дела (при 83% за 2020 год. и 75 % за 
2019год.). От прекратените 77 дела, най-голям брой са НОХД - 49 дела,  като 
42 от тях са прекратени поради одобрено споразумение и 7 НОХД са 
прекратени по други причини.  
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В сравнение с предходните години показателите са, както следва: 
 

Година общо свършени дела  

решени по същество прекратени 

брой % общо 
в т.ч. по 

споразумение 

2021 г. 360 283 79% 77 42 

2020 г. 399 332 83% 67 42 

2019 г. 453 341 75% 112 52 
 

 
 
 
6.2. ПО ВИДОВЕ : 

 

НОХД общо за разглеждане 
свършени несвършени в края на 

периода общо до 3 мес. % 

2021 г. 121 89 28 31% 32 

2020 г. 89 60 39 65% 29 

2019 г. 105 86 61 71% 19 
 

НЧХД общо за разглеждане 
свършени несвършени в края на 

периода общо до 3 мес. % 

2021 г. 13 8 2 25% 5 

2020 г. 14 10 3 30% 4 

2019 г. 17 9 4 44% 8 

 
ЧНД от съдебното 

и досъдебното 
производство 

общо за разглеждане 
свършени несвършени в края на 

периода общо до 3 мес. % 

2021 г. 95 95 95 100% 0 

2020 г. 107 107 102 95% 0 

2019 г. 135 135 135 100% 0 
 

АНД по чл.78 а от 
НК 

общо за разглеждане 

свършени 
несвършени в края на 

периода общо до 3 мес. % 

2021 г. 27 24 24 100% 3 

2020 г. 35 30 29 97% 5 

2019 г. 34 32 30 94% 2 
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АНД общо за разглеждане 
свършени несвършени в края на 

периода общо до 3 мес. % 

2021 г. 193 144 23 16% 49 

2020 г. 252 192 34 18% 63 

2019 г. 233 191 83 43% 42 
 
 

 
ОБЩО НД 

общо за разглеждане 
свършени несвършени в края на 

периода общо до 3 мес. % 

2021 г. 449 360 172 48% 89 

2020 г. 497 399 207 52% 98 

2019 г. 524 453 313 69% 71 

 
 
За отчетната година в съда са разгледани 449 броя наказателни дела, 

като от тях са свършени 360 броя наказателни дела. 
Свършените наказателни дела спрямо разгледаните дела представляват 

80% при 80% за 2020 год. и  69% за 2019 год..  
Към края на отчетния период - 31.12.2021 година са останали 

несвършени 89 броя наказателни дела, като по-голямата част от тях са 
постъпили в съда през последните месеци на годината и не е имало 
възможност да бъдат насрочени и разгледани през отчетния период с оглед 
спазването на процесуалните срокове и технологичното време, необходимо за 
призоваването на страните, както и поради отсрочване на част от делата 
поради епидемиологичната обстановка в страната. 

 
6.3. Обжалвани наказателни дела. Резултати от въззивна и касационна 

проверка  
Резултатите от върнатите от обжалване актове по наказателни дела през 

2021 год. и предходните години са следните: 
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Година ОБЩО 

Наказателни дела: 

Потвърдени Отменени Изменени 

О
Б

Щ
О

 

% 

ре
ш

ен
ия

 

оп
ре

де
ле

ни
я 

О
Б

Щ
О

 

% 

ре
ш

ен
ия

 

оп
ре

де
ле

ни
я 

О
Б

Щ
О

 

% 

ре
ш

ен
ия

 

оп
ре

де
ле

ни
я 

2021 г. 46 32 70% 29 3 14 30% 13 1 0 0% 0 0 

2020 г. 85 69 82% 66 3 16 18% 14 2 0 0% 0 0 

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

1 1 

 
Резултатът от обжалването на актовете по всички върнати през годината 

наказателни дела е следния: потвърдени са 32 акта, отменени са 14 акта и няма 
изменени.  

 
6.4.НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР 
 
6.4.1. Постъпили и разгледани НОХД през периода 2019 год. – 2021 год. 
 

Година 
несвършени в 
началото на 

периода ра
зл

ик
а 

с 
пр

ед
хо

де
н 

пе
ри

од
 

постъпили дела 

ра
зл

ик
а 

с 
пр

ед
хо

де
н 

пе
ри

од
 

общо дела за 
разглеждане 

ра
зл

ик
а 

с 
пр

ед
хо

де
н 

пе
ри

од
 

2021 г. 29 +10 92 +22 121 +32 

2020 г. 19 -2 70 -14 89 -16 

2019 г. 21 +8 84 -1 105 +7 

 
 
6.4.2. Разгледани, свършени и останали несвършени в края на годината 

НОХД през периода 2019 год. – 2021 год. 
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Година 

 

общо НОХД 
за 

разглеждане 

общо свършили 
НОХД 

свършили 
НОХД в срок 
до 3 месеца 

несвършени 
НОХД в края 

на периода 

брой 

%
 о

т 
ви

ся
щ

ит
е 

брой 

%
 о

т 
св

ър
ш

ил
ит

е 

брой 

%
 о

т 
ви

ся
щ

ит
е 

2021 г. 121 89 74% 28 31% 32 26% 

2020 г. 89 60 67% 39 65% 29 33% 

2019 г. 105 86 82% 61 71% 19 18% 

 
От свършените 89 бр. НОХД със съдебен акт по същество са 

приключили 40 дела и  със споразумение са приключили 42 бр. дела.  
 

НОХД общо свършени дела 

решени по същество прекратени 

брой % общо 
в т.ч. по 

споразумение 

2021 г. 89 40 45% 49 42 

2020 г. 60 18 30% 42 42 

2019 г. 86 32 37% 54 51 

 
 

 
От разгледаните 121 броя НОХД, изцяло са свършени 89 дела, като от 

тях 28 дела са приключили в 3-месечен срок от образуването им, което е  65%  
от свършените дела  (при 65% за 2020 год. и 71% за 2019 год.)  

От приключените със споразумение 42 дела - 13 са внесени със 
споразумение и  29 дела са образувани по внесен обвинителен акт, по които  е 
постигнато споразумение  в съдебно заседание. 

 
 
 
 
6.5. Структура на  престъпленията. 
 
 Разгледани и свършени НОХД по видове престъпления през 2021 год. 
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НЯКОИ ВИДОВЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 
ПО НК 

ос
та

на
ли

 н
ес

в.
 д

ел
а 

в 
на

ча
ло

то
 н

а 
от

че
тн

ия
 

пе
ри

од
 

О
бщ

о 
по

ст
ъп

ил
и 

де
ла

 
пр

ез
 о

тч
ет

ни
я 

пе
ри

од
 

Д
ел

а 
за

 р
аз

гл
еж

да
не

 Свършени дела 

С
въ

рш
ен

и 
до

 3
 м

ес
ец

а 

%
 

ос
та

на
ли

 н
ес

в.
 д

ел
а 

в 
кр

ая
 н

а 
от

че
тн

ия
 п

ер
ио

д 

О
бщ

о 
св

ър
ш

ен
и 

де
ла

 

ре
ш

ен
и 

по
 с

ъщ
ес

тв
о 

с 
пр

ис
ъд

а 

прекр.и 
спор. 

вс
ич

ко
 

в 
т.

ч.
 

св
ър

ш
.с

по
ра

з.
 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
ЛИЧНОСТТА – телесни повреди 

2  2 4 2 0 2 0 1 50% 2 

ДРУГИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
ЛИЧНОСТТА 

0  1 1 1 1 0 0 0 0% 0 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ  

0  2 2 2 1 1 0 1 50% 0 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И 
МЛАДЕЖТА 

1  7 8 8 7 1 0 0 0% 0 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
СОБСТВЕНОСТТА 

3 11 14 9 4 5 1 3 33% 5 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
СТОПАНСТВОТО 

2  5 7 4 3 1 0 0 0% 3 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ 
ОРГАНИ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

3  1 4 1 0 1 0 0 0% 3 

ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 0  2 2 1 0 1 0 0 0% 1 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕДА 
И ОБЩЕСТВЕНОТО 
СПОКОЙСТВИЕ 

0   1 1 1 0 1 0 0 0% 0 

ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 18 60 84 60 24 36 12 23 38% 18 

ВСИЧКО НОХД 29 92 121 89 40 49 13 28 31% 32 

 
По отношение видовете престъпления, видно от приложената таблица, 

най-голям е броят на делата, образувани за общоопасни престъпления  60 дела 
– при 51 броя за 2020 год. и 81 броя за 2019 год. Следват делата за извършени 
престъпления против собствеността – 11 броя при 6 броя за 2020 год.и 18 броя 
за 2019год.; 7 дела за престъпления против брака и семейството, престъпления 
против  стопанството 5 броя, делата против дейността на държавните органи и 
общ.организации -1, делата за престъпления против личността/телесни 
повреди / - 2 дела, както и 2 дела за престъпления против правата на 
гражданите. 
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6.6. СВЕДЕНИЯ ЗА СЪДЕНИТЕ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПО НОХД ПРЕЗ 
2021год. 

 
 По приключилите през годината 89 НОХД и 8 НЧХД, оправдателни 

присъди са постановени  – 2 по НОХД и 1 по НЧХД. 
От общо съдените 105 лица по наказателните дела от общ характер и по 

НЧХД, са осъдени 92 лица / 87 по НОХД и 5 по НЧХД /, като от осъдените 
няма непълнолетни лица. Оправдани са 3 лица, от които 2 по НОХД и 1 по 
НЧХД. 

По АНД по чл.78А от НК обвиняеми са били  23 лица и са наказани 23 
лица на наказание глоба. 

От осъдените по НОХД и НЧХД 92 лица, на 55 лица е наложено 
наказание лишаване от свобода за срок до 3 години - от тях 11 лица търпят 
ефективно изпълнението на наложено наказание ЛОС, а на 44 лица съдът е 
отложил изпълнението на наложеното наказание по реда на чл. 66 от НК. 

 На 22 лица е наложено наказание „пробация”, 14 лица са наказани с 
глоба и на 1 лице е наложено друго наказание. 

По споразумения са наказани 27 лица. 
От  приключените 24 дела, внесени по чл.78а НК – решени по същество 

са 23 дела и 1 е прекратено. Съдени са 23 лица, от които на 23 лица е 
наложено административно наказание „глоба”.  

 
6.7. Структура на наказаната престъпност. 
 
Съдените лица през 2021 год. по наказателните дела от общ характер са 

97, от които 2 лица са оправдани, 95 лица са осъдени.  
От осъдените общо 87 лица: 
 На 55 от осъдените лица е наложено наказание лишаване от свобода 

за срок до 3 години, като на 44 от тях съдът е постановил условни присъди и 
на 11 – ефективни присъди. 

 На 22 лица е наложено наказание „пробация”;  
 9 лица са наказани с глоба;  
Със споразумение по чл.381-384 НК са наказани 29 лица.  
 
6.8. Относителен дял на осъдителните присъди спрямо внесените 

прокурорски актове. 
 
 През 2021 год. са образувани общо 92 дела и с останалите несвършени 

от предходната година 29 НОХД, са разгледани 121 НОХД. Свършени са 89 
НОХД. 
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 От свършените 89 НОХД по внесен обвинителен акт са образувани 76 
дела и 13 са внесени със споразумение. От свършените 76 дела, образувани по 
внесени обвинителни актове, по 29 дела са постигнати споразумения в 
съдебно заседание, а 47 дела са приключили с постановена присъда. 

 От общия брой свършени 89 НОХД  са постановени 2 оправдателни 
присъди. Оправдателните присъди спрямо внесените през 2021 год. 
обвинителни актове са 2,2%. 

Делът на осъдителните присъди спрямо прокурорските актове е 98%. 
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.  

 
 
 
7. Обжалвани и протестирани актове на РС – Берковица: 
 

Година 
Граждански 

дела: 
Наказателни 

дела: 
Общо: 

2021 г. 38 63 101 
2020 г. 36 77 113 
2019 г. 28 69   97 

 

 
8. Върнати от обжалване актове на РС – Берковица: 

 
 

Година 
Граждански 

дела: 
Наказателни 

дела: 
Общо: 

2021 г. 15 46 61 
2020 г. 38 85 123 
2019 г. 38 69 107 

 
 
Обжалваните и протестирани актове на съда през отчетния период са 

общо 101 броя, от тях 63 броя по наказателни дела и 38 броя по граждански 
дела.   

През годината от МОС, ВКС, Апелативен съд - София и 
Административен съд - Монтана  са върнати  общо 61 дела / 46 броя 
наказателни дела и 15 броя граждански дела/, актовете по които са били 
обжалвани, както през 2021 г., така и през предходни години. От  тях са 
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изцяло потвърдени общо 43 акта, от които 11 броя актове по граждански дела 
и 32 броя актове по наказателни дела.  Отменени са общо 17 акта, от които 3 
по граждански и 14 по наказателни дела. Частично отменени са общо 1 акт по 
гражданско дело.  

По отношение на постановените актове по НАХД, потвърдени изцяло са 
26 акта, изцяло отменени са 10 акта. 

 
 
9. СРЕДНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА 

ДЕЛАТА. 
 

Средномесечно свършени дела в съда 
 

 
 
 
 
 

 
През 2021 год. средномесечно свършените общо граждански и 

наказателни дела в съда са 86.58 при 82.83 дела за 2020 год. и  96.41 броя дела 
за 2019год. Тези данни сочат за  увеличение в броя на свършените през 
годината дела, в сравнение с предходната година. 

 
Средната продължителност на разглеждане на делата е, както следва:  

 

 
 

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 

% 

2021 г. 
679 613 90% 360 172 48% 1039 785 76% 

2020 г. 
598 523 87% 399 207 52% 997 730 73% 

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

 

Изложените данни показват, че Районен съд Берковица е запазил 
традиционно добрите си показатели при спазване на инструктивните 
тримесечни срокове за решаване на делата, имайки предвид обстоятелството, 
че поради създадената епидемиологична обстановка се налагаше отлагане на 
делата поради неявяване на страните.  

Година Брой 
2021 г. 86.58 
2020 г. 82.83 
2019 г. 96.41 
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10.  НАТОВАРЕНОСТ  НА РС - БЕРКОВИЦА. СВЕДЕНИЯ 
ОТНОСНО ДЕЙНОСТТА НА ВСЕКИ ЕДИН ОТ РАБОТЕЩИТЕ В 
СЪДА СЪДИИ 

 
10.1. Средна натовареност на съдиите по щат в Районен съд – Берковица  

на база 12 месеца през 2021 година е както следва : 
 

Натовареност по щат спрямо всички разглеждани дела е 35.28 дела при 
33.17 дела за 2020 г. и 36.83 дела за 2019г.  

 
 2021 г. 2020 г. 2019 г. 
Дела за разглеждане 1270 1195 1325 
Средна натовареност годишно по щат   423   398   442 
Средна натовареност месечно по щат   35.28 33.17 36.83 

 
        Натовареност по щат  спрямо свършените дела е 28.75 дела при  27.67 
дела за 2020год. и 32.17 дела за 2019 г.   
 
 2021 г. 2020 г. 2019 г. 
Свършени дела 1039 997 1157 
Средна натовареност годишно по щат   346 332 386 
Средна натовареност месечно по щат 28.83 27.67 32.17 

 
 

             10.2 Относителната средна действителна натовареност на съдиите 
 
 Действителната натовареност  спрямо делата за разглеждане е 52.92 

дела при 49.79 дела за 2020 год. и 55.21 дела за 2019 г. 
 
Година Брой дела 

Отработени 
човекомесеци 

Действителна 
натовареност 

2021  1270 24 52.92 
2020 1195 24 49.79 
2019 1325 24 55.21 

 
 Действителната натовареност  спрямо  свършените дела за 2021 год.  е 

52.92 дела при 41.54 дела за 2020 год. и 48.21 дела за 2019 год. 
 
Година Свършени дела 

Отработени 
човекомесеци 

Действителна 
натовареност 

2021 1039 24 43.29 
2020   997 24 41.54 
2019 1157 24 48.21 
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 Както беше посочено в началото на доклада до 01.09.2021год. в Районен 
съд – Берковица са работили двама съдии: съдия Юлита Георгиева – през 
целия отчетен период; съдия Елеонора Филипова – до 01.09.2021год. Съдия 
Петя Здравкова е работила за периода от 04.02.2021год. до 25.03.2021год. 
Командированият на мястото на съдия Петя Здравкова от Окръжен съд 
младши съдия Пламена Петкова е работила за периода от 01.09.2021 г. до 
15.11.2021 год. Предвид на това общия брой на отработените човекомесеци е 
24. 

        10.3.Средна натовареност на съдиите спрямо свършените наказателни и 
граждански дела. 

    
   Съдия Георгиева :    
   През отчетната 2021 година на съдия Георгиева са разпределени общо 

480 граждански и наказателни дела и заедно с останалите несвършени в 
началото на отчетния период 95 дела, същата е имала за разглеждане 575 дела, 
както следва:  

 
 342 наказателни дела, от които 100 НДОХ, 8 НДЧХ, 46 частни 

наказателни дела, 165 административно - наказателни дела, образувани по 
жалби срещу наказателни постановления, 23 дела по чл.78а от НК; 

 233 граждански дела – 3 граждански дела, по чл.310 ГПК - 1 ,44 
други частни граждански дела и 185 ЧГД по чл.410 и чл.417 от ГПК . 

От разгледаните  575 дела съдия Георгиева е свършила 483 дела, от 
които 253 наказателни дела и 230 граждански дела. 

 
За периода на отсъствие на съдия Петкова от 15.11.2021 год. до 

31.12.2021 год. съдия Георгиева е администрирала, обработвала текущия 
доклад и разгледала част от насрочените граждански дела, като общия брой на 
делата по които е работила са 60 броя дела.  

 
Съдия Филипова: 
   През отчетната 2021 г. година, считано до 01.09.2021 год. на съдия 

Филипова  са разпределени общо 321 дела, от които 231 граждански и 90 
наказателни дела. Останали несвършени в началото на отчетния период са 
общо 96 дела, от които 91 граждански и 5 наказателни дела. Съдия Филипова е 
имала общо 417 дела за разглеждане.  

  
 322 граждански, в т.ч. 87 общи граждански дела, 7 дела по чл.310 от 

ГПК, 2 административни дела, 36 други частни граждански дела, 180 ЧГД по 
чл.410 и чл.417 от ГПК  и 10 други; 
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 95 наказателни дела, от които: 21 НОХД, 5 НЧХД, 4 дела по чл.78а 
от НК, 39 ЧНД и 26 АНД. 

За посочения период съдия Филипова е свършила общо 417 дела, от 
които 95 наказателни дела и 322 граждански дела.  
   

На съдия Петя Здравкова за периода от 04.02.2021год. до 25.03.2021год. 
са разпределени общо 56 дела, от които 55 граждански дела и 1 наказателно 
дело. Съдията е разгледала 56 дела. Свършила е всичките 56 дела. 

 
Младши съдия Пламена Петкова: 
 
За периода на командироване от 01.09.2021 год. до 31.12.2021 год.  е 

имала за разглеждане общо 222 дела, от които 211 граждански и 11 
наказателни дела. Приключила е  72 граждански дела, от които 17 граждански 
дела, 1 дело по чл. 310 ГПК, 7 други частно граждански дела и 47 
производства по чл. 410 и 417 ГПК и 11 наказателни дела. Останали 
несвършени в края на периода са 139 дела. 

 
 Натовареност по съдии спрямо общо дела за разглеждане през 2021 год. 
 

Име на съдията 
Общо дела за 
разглеждане 

Натовареност 
% от общия брой дела за 

разглеждане 
Юлита Георгиева 575 47.92 45.28% 
Елеонора Филипова 417 52.12 32.83% 

 
Натовареност по съдии спрямо свършени дела през 2021 год. 
 

Име на съдията 
Свършени 

дела 
Натовареност 

% от общия брой 
свършени дела 

Юлита Георгиева 483 40.25 46.40% 
Елеонора Филипова 417 52.12 40.13% 

 
 
 

За отчетната година няма  регистрирани жалби от граждани и сигнали от 
РП - Берковица. Няма жалби за бавност. 

През годината съдиите при Районен съд – Берковица положиха огромни 
усилия за справяне с постъпилите дела, както и за правилното изясняване на 
делата и за спазване на законовите срокове при разглеждането и решаването 
им.  

 
Постъпили жалби срещу съдебни актове - ГЕОРГИЕВА 
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година/ 
брой 

срещу 
решения 

срещу 
определения 

срещу 
присъди 

срещу 
разпореждан

ия 

с/у ЗИ по 
ЧГД 

ОБЩО 

2021 г. 43 1 5 2 0 51 

2020 г. 57 4 4 3 2 70 

2019 г. 43 1 7 0 0 51 

 
Върнати от обжалване актове на съдия ГЕОРГИЕВА 

година/брой ОБЩО: потвърдени % отменени % изменени % 

2021 г. 33 24 73% 9 27% 0 0% 

2020 г. 76 63 83% 9 12% 4 5% 

2019 г. 51 32 63% 18 35% 1 2% 

 
 
Постъпили жалби срещу съдебни актове - ФИЛИПОВА 

година/брой 
срещу 

решения 
срещу 

определения 
срещу 

присъди 

срещу 
разпореждани

я 

с/у ЗИ по 
ЧГД 

ОБЩО 

2021 г. 34  9 5 0 0 48 

2020 г. 26 10 0 8 0 44 

2019 г. 29 12 1 4 0 46 

  

 
 
Върнати от обжалване актове на съдия ФИЛИПОВА 

година/брой ОБЩО: потвърдени % отменени % 
Частично 
отменени 

% 

2021 г. 28 20 71% 8 29% 0  0% 

2020 г. 47 20 43% 14 30% 13 28% 

2019 г. 56 37 66% 13 23% 6 11% 

  
Върнати от обжалване са 2 дела, актовете по които са постановени от 

съдия Пламена Петкова по граждански дела, които са потвърдени. 
 
       10.4. Резултати от проверки  
           
      През отчетната година бяха извършени две проверки  от Инспектората към 
ВСС, както следва: проверка по спазване на разпоредбата на чл. 80 от ПАС по 
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подробно посочени критерии за образуваните в периода 01.01.2020 год. до 
31.12.2020 год. граждански  и наказателни дела в Районен съд град Берковица в  
изпълнение на Заповед № ВСС-21-21/29.09.2021г. и Заповед № ВСС-21-
6/29.09.2021год. на гл.инспектор на ИВСС.  

       От получените във връзка с двете проверки Актове се установява, че не са 
констатирани нарушения, поради което не са отправени препоръки. 

III. Бюро съдимост 
 

Работата на бюро съдимост при Берковски районен съд през 2021 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 2021 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 2021 г. 2020 г. 2019 г. 
Свидетелства за съдимост 1030 1087 1428 
Справки за съдимост   576  466 450 
Изпратени справки за съдимост до друг съд 1400 1451 1279 

 
През отчетния период са въведени 118  бюлетина за съдимост  при 94 за 

2020 год. и  112 за 2019 год. Издадени са 1030 свидетелства за съдимост и 576 
справки за съдимост. Изготвени и изпратени справки до други съдилища са 
1400 броя или общо 3006 свидетелства и справки. 

Средната месечна натовареност на деловодител в „Бюро съдимост“ е по 
251 справки и свидетелства за съдимост (при 250 за 2020 год. и 263 за 2019 
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. 
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Постоянен и непосредствен контрол върху дейността на бюрото за 
съдимост през годината упражнява административния ръководител съдия 
Юлита Георгиева. 

При извършената през месец януари 2021 год. ревизия не са 
констатирани нарушения във връзка със своевременното издаване на 
свидетелства и справки за съдимост, събиране на съответните такси, 
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/ до 05.07.2021год./, 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.  

 

ІV. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

Като ДСИ през отчетната 2021 г. в РС - Берковица работи Мариела 
Маркова. 

През отчетната 2021 год. в съдебно - изпълнителната служба са 
постъпили като новообразувани 255 изпълнителни дела или с 4 дела по - 
малко в сравнение с предходната година, когато техният брой е бил 259, а през 
2019 год. са образувани 519 дела. 

Средно месечното постъпление е по 23,2 изпълнителни дела, при 23,5 
изпълнителни дела за 2020 год. и средномесечно по 47 дела през 2019 год.  

От предходната година са останали несвършени 1 442 дела и заедно с 
новообразуваните, през отчетния период са били висящи 1 697 дела; при 1 611 
висящи дела през 2020 год.; през 2019 год. – 1 687 дела.  

През отчетната година са приключени 158 дела; при приключени през 
2020 год. – 169 дела; през 2019 год. приключените дела са 335. 

От приключените през 2021 год. 158 изпълнителни дела – 114 броя са 
прекратени поради изплащане на сумите на взискателите (при 116 броя за 
2020 год. и 216 броя през 2019 год.), а 44 дела са прекратени по различни 
други причини (38 бр. – перемирани, 6 бр. – изпратени на друг съдебен 
изпълнител), при 53 дела за 2020 год. и 119 дела през 2019 год.  

Средно месечно съдебният изпълнител е приключвал по 14,5 дела (при 
15 броя прекратени дела през 2020 год. и 30 броя през 2019 год.). Като 
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резултат в края на отчетния период са останали несвършени 1539 дела, при 
1442 несвършени дела за 2020 год., и 1352 - за 2019 год.  

През 2021 год. са образувани 80 броя изпълнителни производства с 
предмет – събиране на публични държавни вземания, през 2020 г. техния брой 
е 86 броя, а през 2019 год. са образувани 81 броя. През 2021 год. са прекратени 
15 броя от този вид дела (13 броя – чрез реализиране на вземането и 2 броя – 
изпратени на основание чл. 427 ГПК по компетентност на други съдебни 
изпълнители), през 2020 год. - 20 броя, при 52 броя – за 2019 г. В края на 
периода са останали висящи 448 дела за събиране на публични държавни 
вземания, при 383 дела в края на 2020 год. и 317 дела за 2019 год. Събраната 
сума през отчетния период е 8 823 лева; при 7 661 лева събрана сума през 2020 
год.; при 32 170 лева събрана сума през 2019 год.  

През 2021 год. броят на изпълнителните дела с предмет – събиране на 
частни държавни вземания е бил 28. В края на периода са останали висящи 15 
дела; в края на 2020 год. – техния брой е 25 дела; при 33 - за 2019 год. По тези 
дела събраната сума през отчетния период е 12 933 лева, при 8 232 лева за 
2020 год.; при 14771 лева за 2019 год.  

През отчетната година броят на постъпилите дела в полза на 
юридически лица е 135; при 141 за 2020 год. и 339 за 2019 год. Прекратените 
са общо 97 дела, от които чрез събиране на вземането – 73 дела, а 24 дела по 
други причини; през 2020 год. са прекратени 105 дела, от които са свършени 
79 дела, а по други причини - 26 дела; през 2019 год. са прекратени 238 дела, 
от които чрез изплащане на суми – 142 дела, а 96 дела по други причини. 
Общо събраните суми по този вид дела за отчетния период възлизат на 497 
497 лева (при 1 124 338 лева през 2020 год. и 2 406 428 лева за 2019 год.) 

През 2021 год. в съдебно-изпълнителната служба са образувани 13 
изпълнителни дела в полза на банки (през 2020 год. и 2019 год. – са 
образувани по 8 дела). От 48 висящи изпълнителни дела са приключени 6 
дела, при 44 висящи изпълнителни дела за 2020 год. и 4 приключени дела; 44 
висящи дела за 2019 год. и 13 приключени производства. По този вид дела 
през 2021 год. е събрана сумата в размер 68 174 лева, при събрана сума за 2020 
год. - 582 901 лева,  а през 2019 год. в размер на 1 655 655 лева).  

През изминалата година са образувани 27 изпълнителни дела в полза на 
търговци (през 2020 год. и 2019 год. – по 17 дела). От 97 висящи изпълнителни 
дела, през отчетния период са приключени 25 производства; при 87 висящи 
изпълнителни дела за 2020 год., от които са приключени 17 производства; при 
106 висящи изпълнителни дела за 2019 год., от които са приключени 36 
производства. По тези дела през 2021 год. е събрана сумата 303 318 лева, през 
2020 год.- 378 507 лева; а през 2019 год. – 415 216 лева.  

През отчетния период са образувани 95 броя изпълнителни дела в полза 
на други юридически лица (при 116 дела за 2020 год. и 374 дела за 2019 год.). 
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От висящите 820 изпълнителни дела през 2021 год. са приключени 66 дела; 
при 809 висящи изпълнителни дела през 2020 год. и 84 приключени дела; при 
882 висящи изпълнителни дела през 2019 год. и приключени 189 дела. По тези 
дела за 2021 год. е събрана сумата 126 005 лева, при събрана сума през 2020 
год.- 162 930 лева, а през 2019 год. - 335 557 лева. 

През 2021 год. са образувани 32 дела с предмет събиране на вземания в 
полза на частни лица; при 27 дела за 2020 год. и 32 броя –за 2019 год.  От 233 
висящи изпълнителни дела през годината са приключени 28 дела; при 233 
висящи през 2020 год. и приключени 31; при 244 висящи дела през 2019 год. и 
приключени 38 дела. През отчетния период по този вид дела са събрани  242 
645лева, при събрани 211 627 лева през 2020 год., а през 2019 год.  - 168 422 
лева. 

През 2021 год. в съдебно - изпълнителната служба при Районен съд- 
Берковица са постъпили 3 дела за събиране на присъдена издръжка, през 2020 
год.- 10 броя дела, при 3 броя за 2019 год. През годината по висящи 
изпълнителни производства са присъединени за събиране 2 броя 
изпълнителни листове, с които е изменен размера на присъдената издръжка; 
през 2020 год. – по 6 дела; през 2019  год. - по 3 дела. По този вид дела 
събраната сума през отчетната година е 16 232 лева, при 20 205 лева за 2020 
год.  

През отчетната година са образувани 3 изпълнителни дела с предмет 
събиране на вземания по трудови спорове; (през 2020 год. – не е образувано, а 
през 2019 год. –1 дело). Образуваните дела от този  вид са приключени през 
отчетния период (през 2020 год. – няма и 1 за 2019 год.). По тези дела 
събраната сума е 14 194 лева, при събрана сума през 2020 год.- 0 лева; при 
4776 лева за 2019 год. 

През отчетният период са образувани 2 броя изпълнителни производства 
с предмет предаване на дете, съгласно определен от съда режим на лични 
отношения и предоставяне на родителски права. 

През 2021 год. са образувани 24 дела с предмет събиране на вземания в 
полза на граждани; при 17 дела за 2020 год. и 28 броя –за 2019 год. От 72 
висящи изпълнителни дела през годината са приключени 21 дела; при 73 
висящи дела през 2020 год. и приключени 24 изпълнителни дела;  през 2019 
год. - 84 висящи дела, от които приключени 28 дела. По тях са събрани 212 
219 лева, при събрани 191 422  лева през 2020 год., а през 2019 год. - 144 333 
лева. 

През 2021 год. са образувани 5 изпълнителни дела, въз основа на 
обезпечителна заповед.  

Общо постъпилите за събиране суми по новообразувани дела през 
2021год. са в размер 500 687 лева, като заедно с останалите за събиране от 
предходната година – 5 242 308 лева – се формира сума за събиране по 
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изпълнителните производства през отчетния период в размер 5 742 995 лева; 
при сума за събиране през 2020 год. в размер на 6 569 888 лева и при общ 
размер за събиране през 2019 год. – 8 439 842 лева. 

Общият размер на събраните суми през отчетния период е 761 898 лева, 
от които 542 572 лева - изплатена на взискателите сума и 219 326 лева - 
събрани суми по прекратени дела (чрез перемция, изпращане по подсъдност 
на друг съдебен изпълнител, обезсилване на подлежащия на изпълнение акт и 
др.); през 2020 год. събраната сума е 1 351 858 лева, от които на взискателите 
са изплатени суми в размер на 694 890 лева и 656 968 лева - по прекратените 
дела; през 2019 год. събраната сума е 2 607 020 лева, от които на взискателите 
са изплатени суми в размер на 467 722 лева, а 2 139 298 лева - по прекратените 
дела. 

В края на отчетния период по останалите висящи 1539 дела е останала 
сума за събиране в размер 5 020 426 лева. 

 През отчетният период са постъпили 5 жалби срещу действия на 
държавния съдебен изпълнител, от които след разглеждането им от Окръжен 
съд – Монтана - е уважена една жалба. 

Общият извод, въз основа на отразените по-горе данни, е че през 2021 
год. се запазва натовареността на съдебно– изпълнителната служба, такава 
каквато е била и през 2020 година. 

Запазва се тенденцията да се прекратяват предимно изпълнителни дела 
по молба на взискателите (чл. 433, ал. 1, т. 2 ГПК) или след като са събрани 
вземанията им и е изчерпан предмет на изпълнение, респ. е изпълнено 
определеното действие, съгласно подлежащите на изпълнение актове (чл. 433, 
ал. 2 ГПК). Не малък е броя на изпълнителните дела, по които в срока за 
доброволно изпълнение длъжниците погасяват изцяло задълженията си.  

С оглед икономическата обстановка в региона събираемостта е много 
добра. Сумата за събиране в края на отчетния период в сравнение с края на 
2020 год. е намаляла с 221 882 лева.  

Може да се твърди, че причините за немалкия брой неприключени дела 
са изцяло от обективен характер.  

 
Принудителното изпълнение продължава да е свързано с редица 

трудности, най – важната от които е липсата на секвестируемо имущество и 
доходи, от които да се удовлетворяват вземанията на 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; наложени предходни запори върху вземания на 
длъжниците (трудови възнаграждения, пенсии, банкови сметки), които се 
изпълняват от ТЗЛ съразмерно или по реда на налагане; липса на разкрити от 
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длъжниците банкови сметки, върху които да се насочи принудителното 
изпълнение - или ако има, то по тях няма авоар; взискателите все по-рядко се 
насочват към способа за принудително изпълнение, чрез опис и продажба на 
движими вещи, находящи се в дома на длъжниците; правят такова искане, за 
да не се перемират делата, но принудителното действие само се насрочва, а не 
се извършва (взискателите не внасят необходимите разноски за описа); 
неефективно е и принудителното изпълнение по отношение на движими вещи 
– моторни превозни средства, собственост на длъжниците – взискателите се 
ограничават само до налагане на запор, без да правят искане за опис и 
публична продан, предвид неприложимостта на разпоредбата на чл. 431, ал. 6 
ГПК, което на практика е пречка моторни превозни средства да бъдат открити 
и описани; изпълнението по отношение на недвижими имоти се ограничава до 
налагане и вписване на възбрана върху имоти, предимно собственост на 
длъжници – юридически лица; случаите, когато се описват имотите и се 
изнасят на публична продан е за събиране вземането на взискател, който е и 
ипотекарен кредитор, но без конкретна реализация, поради намалялото 
търсене от страна на граждани и дружества; немалкият брой на делата за 
издръжка, които са висящи в продължение на много години – като само по ¼ 
от тях ежемесечно има плащания (доброволно от длъжниците, по запор или от 
Държавата по реда на НОРИДПИ). 

В заключение следва да се отбележи, че през отчетната 2021 година - 
съдебно- изпълнителната служба е работила качествено и ефективно, и е 
постигнала много добри резултати. 

 
 

VI.СЛУЖБА  ПО ВПИСВАНИЯ 
 

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 съгласно Заповед на Министъра на правосъдието от 
ДСИ. 

През 2021 година са извършени общо 1577 вписвания ,от които 937 с 
нотариално дело, при 1518 за 2020 год. и 1562 за 2019 год. и 102 заличавания.  
Направени са  общо 220 справки, при 260 справки за 2020 год. и  238 справки 
за 2019год. От тях 184 броя устни и 54 писмени справки, от които 36 за 
държавен орган. Издадени са 548броя заверени преписи от документи при 624 
за 2020 год. и 197 за 2019 год. Издадени са 261 броя удостоверения. 

Съдията по вписванията е постановил 9 отказа, които  не са обжалвани. 
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За сравнение с предходните години данните са нанесени в сравнителна 
таблица и диаграми: 
 
  2021 г. 2020 г. 2019 г. 

Вписвания 1577 1518 1562 
от тях с нотариални дела 937   761   794 
Откази     9       8       4 

Справки (устни, писмени, за държавен орган) 220   260    238 

Преписи 548   624    197 
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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.  

  
V. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 
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, 
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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. 

 
ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ - КОМПЮТРИ, МРЕЖИ, 

ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ. 
 
По отношение на техническото обезпечаване, като цяло Районен съд- 

Берковица в края на отчетния период е сравнително добре обезпечен с 
компютърна техника, системен и приложен софтуер. Бяха предприети мерки 
от ръководството на съда във връзка с въвеждане на ЕИСС  и сканиране на 
всички входящи и последващи документи, чрез закупуване  със средства от 
бюджета на съда на 3 броя мултифункционални устройства, както и 1брой 
принтер.  

След направено искане от административния ръководител до ВСС за 
осигуряване на средства и закупуване на 5 броя компютърни конфигурации и 
2 броя МФУ, са отпуснати средства само за 1 брой МФУ, което беше 
закупено. 

Съдът поддържа актуален сайт, на който се оповестява информация за 
дейността му и ежедневно се публикуват съдебни актове по делата, при 
спазване изискването за заличаване на личните данни на страните. Сайтът 
съдържа информация за историята на съда, съдебния район, структурата, 
правилата и инструкциите за работата на съда, отчет за дейността му. В помощ 
на гражданите е публикувана информация за реда и начините за получаване на 
информация по делата си, за тяхно улеснение се публикува и календар на 
насрочените съдебни заседания за месеца, откъдето могат да правят справки за 
вида, предмета, страните, докладчик, датата и часа на съдебното заседание. От 
модулът „справки по дела" страните по дела, адвокати, юрисконсулти могат да 
черпят информация за постановените от Районен съд - Берковица съдебни 
актове по година, месец и дата, както и за влезли в сила съдебни актове. 

Съдът има оторизиран достъп да извършва справки в диалогов режим на 
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работа в Национална база данни „Население",  а информация за вписаните в 
Търговския регистър еднолични търговци и юридически лица черпи чрез 
електронните услуги, предоставени от Агенцията по вписванията.  

  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.  

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 2021 год. продължи да функционира и да се използва от 
граждани, монтираното в стаята на Бюро съдимост ПОС – устройство, за 
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  програмния 
продукт JES-съдебно изпълнение, което значително облекчи деловодното 
управление на изпълнителните дела и осигури както извършването на бързи 
справки, така и по-добър контрол и отчетност.  

Районен съд – Берковица продължи до 01.05.2021год. да работи с модул 
„Призовкари“, част от САС „Съдебно деловодство“. Това позволяваше по-
лесна обработка на призовките от страна на деловодителите и 
осъществяването на контрол при връщане на същите. В новата ЕИСС 
обработката на постъпващите призовки и контролът по връчването им се 
осъществява по – бавно, но системата е в процес на подобряване и се 
надяваме, че това ще доведе до улесняване на целия процес.  

През отчетната 2021 год. поради създадената епидемиологична 
обстановка, съдиите и служителите не са  участвали в обучения на  НИП .  

 
В заключение може да се посочи, че през изтеклата 2021 година, 

създадената организация на работа в екипност и координираност в Районен 
съд – Берковица, положените  труд, старания и усилия от страна на всички 
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съдии и съдебни служителите, и не на последно място - колегиалността и 
сплотеността, доведоха до приключване на годината с отлични показатели.  

 
Приложение: Таблици и Справки за индивидуалната натовареност на 

съдиите. 
                                 

 
 
 
 
 
 
  АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ- 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ  
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       / Юлита Георгиева /  
 


