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І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
1. БРОЙ
НА
РАБОТЕЩИТЕ
В
ПЛЕВЕНСКИ
РАЙОНЕН СЪД СЪДИИ, СЪДИИ-ИЗПЪЛНИТЕЛИ,
СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА
Съгласно
утвърденото
щатно
разписание
в
Плевенски районен съд работиха 95 души, в т. ч. съдии
и административно технически персонал. Според
щатното разписание в Плевенски районен съд има 24
районни съдии, в т. ч. председател, двама зам.
председатели,
като
длъжността
председател
се
съвместява от Зам. Председател наказателна колегия,
петима съдии по вписванията и трима държавни
съдии изпълнители.
Плевенският районен съд през отчетната 2008
година е работил в намален щат от 22 районни съдии, а
в края на отчетната година с 21 районни съдии, съдия
Начева от м.01.08 е в отпуск по майчинсто.
Към настоящия момент в Плевенския районен съд
по щат има пет съдии по вписванията, а от месец юли
2008г. съдията по вписвания Милена Георгиева ползва
отпуск по майчинство и на практика през второто
шестмесечие
на 2008г
са
работили
съдии по
вписванията – Ценка Караиванова – ръководител на
службата, Анни Константинова, Евгени Божанов и
Валентина Чавдарова Диманова.
По щат съдиите-изпълнители в Плевенски районен
съд са трима, като и трите щатни бройки са заети.
Работещите в Плевенски районен съд съдии са
млади хора, започнали работа в съда след завършване
на висшето си образование, по-голямата част от тях
въпреки младата си възраст са с немалък юридически
стаж и опит и със желание и стремеж за справяне на
тежката съдийска работа.
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През
отчетната
2008
година
се
запази
съществуващото
разделение
на
гражданска
и
наказателна колегия, като гражданските състави бяха
девет, а наказателните – петнадесет. Както и през
предходните години, през изминалата 2008 година се
запази съществуващото профилиране по материя и
категории дела на граждански и наказателни.

2. БРОЙ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ
В Плевенски районен съд работят 63 служители,
като
назначени
са
2
деловодители
и
един
административен секретар.
По отношение на административно-техническия
персонал в Плевенския районен съд почти е
ликвидирано текучеството и задачата, която е поставена
пред тези
хора е насочена към повишаване
подготовката и квалификацията, за да не се допускат
грешки по образуването и движението на делата, по
качеството на протоколите. Макар и рядко, но се
допускат грешки при изготвянето на призовки и
съобщения, не винаги качеството на протоколите от
съдебни заседания е на нужното ниво. Повечето
служители са с голям опит и дълъг стаж и затова е
недопустимо загубването на преписки, дела, забавена
обработка на делата, несвоевременно придвижване на
подадени жалби срещу решения и присъди, грубо
отношение на служители към гражданите. Макар и в
редки случаи, и през изтеклата година имаше
оплаквания на граждани от подобни прояви на
служители, което е несъвместимо с институцията, в
която работят.
Служебните
отношения
с
прокуратурата
и
адвокатурата са сравнително добри. Все още има
случаи, макар и единични, когато отделни колеги
прокурори изразяват несъгласие и недоволство от
определени съдебни актове, което хвърля сянка на
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съмнение върху добросъвестното изпълнение на
служебните задължения от страна на съдиите.
Следва да бъдат използвани само и единствено
предвидените
процесуални
средства
за
това.
Отношенията между съдии и прокурори, както и между
съдиите следва да почиват на здрава принципна основа,
на етичност, с което ще се спомогне за повишаване
авторитета на съдебната власт.
3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ЩАТА

През отчетната 2008 година е увеличен обема на
работа в Плевенския районен съд, като само
постъпилите
граждански
дела,
разпределени
на
съществуващите девет
граждански състава дават
средногодишно постъпление на един съдия от 556 дела и
постъпилите наказателни дела, разпределени на
тринадесет наказателни състава/ІІ и ІV нак.състав бяха
разформировани и дела бяха разпределени
на
принципа на случайно раз пределение на останалите
съдии/дават средногодишно постъпление на един съдия
от 331 дела, а винаги има висящи дела от предходни
години, което прави натовареността още по-голяма или
средната натовареност с тях на един съдия от
гражданска колегия е 679 бр., а от наказателна колегия
517 бр.
Като се сравнят данните с останалите районни
съдии в страната, Плевенски районен съд е на трето
място по натовареност в цялата страна. Ето защо е
необходимо да бъдат отпуснати още 2 щатни бройки за
длъжността “районен съдия”. През 2008г. бяха
направени 2 предложения до ВСС за назначаване на
районни съдии и две предложения за назначаване на
районни съдии по заместване/1 броя магистрати в
отпуск по майчинство /, като и двете предложения бяха
оставени без уважение. Освен това предстои излизане в
отпуск по майчинство на 4 районни съдии през 2009г.
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Два
пъти правихме предложение до Висшия
съдебен съвет и за отпускане на 4 щатни бройки за
административно-технически персонал/призовкари и
дебоводител/, но и тези предложения бяха оставени без
уважение. Следва да отбележим, че липсва щат за
деловодител по ЗККИ, като сме вменили в задължение
на Галя Кирилова Бряскова да изпълнява и тези
задължения освен като деловодител на VІІ нак.състав.
През 2008г не беше въведена служба Регистратура,
а работата във връзка с това се изпълняваше от 1
деловодител в наказателна колегия и 1 деловодител в
гражданска колегия.
Следва да се отбележи, че в сравнение с 2007г, през
2008г работата в Служба съдебно изпълнение при
Плевенски районен съд остава без промяна. Няма
тенденция за увеличаване обема на работа, така че
структурата в тази служба следва да остане същата.
Завишаване обема на работа
се наблюдава в
службата по вписванията. Там работят петима съдии
по вписванията, като през второто полугодие работиха
четирима, тъй като съдията Милена Георгиева е в
отпуск по майчинство.
През отчетната година не следва да се пренебрегва
и огромното постъпление на подавани молби в
Плевенския районен съд за издаване на свидетелства за
съдимост и изискваните справки по полицейските
производства и следствени дела. С оглед голямата
натовареност на двете служителки, работещи в Бюро
съдимост на длъжността “Съдебен секретар” и „съдебен
деловодител” за въвеждане на бюлетините за съдимост в
софтуерната програма за издаване на свидетелства за
съдимост, е необходимо отпускането на една щатна
бройка за технически изпълнител. През цялата отчетна
година са издадени 32732 бр. справки и свидетелства
за съдимост.

ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА
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1. БРОЙ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДЕЛА - ГРАЖДАНСКИ
И
НАКАЗАТЕЛНИ.
СРЕДНОМЕСЕЧНО
ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА НА ЕДИН СЪДИЯ НА БАЗА
12 МЕСЕЦА.
През отчетната 2008 година в Плевенски районен съд са
постъпили 5005 граждански дела, от които две хиляди сто и
десет граждански и две хиляди осемстотин деветдесет и пет
частно граждански дела

Вид дело

Висящи към
01.01.2008 г.

Граждански
дела
Частни
гр.дела

1110
0

Брой
постъпили
дела

%

2895

0

2110

В края на изтеклата година са останали висящи 778 броя
граждански дела. Средномесечното постъпление на един
съдия на база 12 месеца при заети 9 щатни бройки съдии в
гражданска колегия е 47 дела.
През 2008 година в Плевенски районен съд са
образувани 4301 наказателни дела, в т. ч. хиляда петстотин и
единадесет-НОХД,шестдесет-НЧХД,хиляда
шестотин
и
осемнадесет-НАХД и хиляда сто и дванадесет-ЧНД.

Вид дело

Висящи към
01.01.2008 г.

НОХД
НЧХД
НАХД
ЧНД

1312
82
877
150
2421

Брой
постъпили
дела
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%

1511
60
1618
1112
4301

Средномесечното постъпление на един съдия на база 12
месеца при заети фактически 13 щатни бройки съдии в
наказателна колегия е 28 дела.
Общия брой на висящите наказателни дела в края на
2008 г. е както следва: деветстотин деветдесет и три-НОХД,
седемдесет и пет - НЧХД, сто и десет-чл.78А, петстотин
седемдесет и пет-НАХД и и сто петдесет и едно-ЧНД.

Вид дело

НОХД
НЧХД
Чл.78а
НАХД
ЧНД
Разпит пред съдия

Брой
993
75
110
575
151
0
1904

2. БРОЙ НА СВЪРШЕНИТЕ ДЕЛА - ГРАЖДАНСКИ И
НАКАЗАТЕЛНИ. СРЕДНОМЕСЕЧНО СВЪРШЕНИ
ДЕЛА ОТ ЕДИН СЪДИЯ НА БАЗА 12 МЕСЕЦА.
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През изтеклата година са разгледани 6722 наказателни
дела, като от тях са приключени 4818 дела, в т. ч. хиляда
осемстотин и тридесет-НОХД, шестдесет и седем-НЧХД,
хиляда петстотин седемдесет и две-НАХД, двеста тридесет и
осем-чл.78А, хиляда сто и единадесет-ЧНД.

Вид дело
НОХД
НЧХД
НАХД
78 А
ЧНД

Брой
1830
67
1572
238
1111

Прекратени са общо 479 наказателни дела, в т.
ч.осемдесет и девет-НОХД, двадесет и шест-НЧХД, сто
петдесет и едно-НАХД, двеста и три-ЧНД.

Вид дело
НОХД
НЧХД
НАХД
ЧНД

Брой
89
26
151
203

Средномесечно свършените дела от един съдия на база
12 месеца при заети 15 щатни бройки съдии в наказателна
колегия са 27 дела и при фактическа численост 13 човека 31
дела.
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Средномесечно свършените дела от един съдия на база
12 месеца при заети 9 щатни бройки съдии в гражданска
колегия са 50 дела.
3.СРЕДНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА РАЗГЛЕЖДАНЕ
НА
ДЕЛАТА
ОТ
ПОСТЪПВАНЕ
ДО
ПОСТАНОВЯВАНЕ НА СЪДЕБЕН АКТ.
От постъпване до постановяване на съдебен акт
продължителността на разглеждане на делата е както следва:
- граждански дела: до 3 месеца - 4622 броя и над 3 месеца
- 715 дела.
- наказателни дела: до 3 месеца - 3931 броя и над 3 месеца
887 дела.
4. ОБЖАЛВАНИ ДЕЛА ЗА 2008 г.
През 2008 година са обжалвани:
Граждански дела-двеста тридесет и пет броя
Частни граждански дела-триста и един броя
НОХД-триста и седемнадесет броя
НЧХД-единадесет броя
По чл.78А-тридесет и пет броя
НАХД-сто осемдесет и шест броя
ЧНД-сто и деветнадесет броя

Вид на дело

Граждански дела
Частни гр.дела
НОХД
НЧХД
По чл.78а
НАХД
ЧНД

Брой
235
301
317
11
35
186
119
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5.Натовареност на съдиите на база насрочени и
свършени дела на отработен човеко ден.
Наказателна колегия
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

Наср/чд

Свърш/чд

Кирилов
Митева
Николаев
Цветанов
Цонева
Попов
Гергов
Ширкова
Замфирова
Цанева
Димитров
Гергичанова
Лалева

Гражданска колегия
7

5

3

1

Наср/чд Свърш/чд

Дилова
Томов
Николова
Томова
Видолова
Първанова
Банкова
Захариева
Маринска

6.Съпоставка решени по същество и прекратени дела
Наказателна колегия

510
410
310
210
110
10

Ре Прекр
ш.сво

Кирилов
Митева
Дилова
Николаев
Цветанов
Цонева
Попов
Гергов
Ширкова
Замфирова
Цанева
Димитров
Гергичанова
Лалева

Гражданска колегия
700
600
500
400
300
200
100
0

Реш.с-во

Прекр

Дилова
Томов
Николова
Томова
Видолова
Първанова
Банкова
Захариева
Маринска

11

12

дела

7.Резултати върнати обжалвани и протестирани
70
60
50
40
30
20
10
0

Потв

Отм

Изм

Дилова

70

Томов

60

Николова

50

Томова

40

Видолова

30

Първанова

20

Банкова

10
0

Кирилов
Митева
Николаев
Цветанов
Цонева
Попов
Гергов
Ширкова
Замфирова
Цанева
Димитров
Гергичанова
Лалева

Захариева
Потв

Отм

Изм

Маринска

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВОРАЗДАВАНЕ

13

Изминалата 2008 година според статистическите данни
бележи тенденция на намаляване на броя на наказателните
дела по отношение на предходната година. Общият брой на
разгледаните наказателни дела, в т. ч. нохд, нчхд, нахд, нчд и
чд дела за изминалата 2008година е 6722 срещу 7243 броя за
2007 година, 9469 броя дела за 2006 г., докато за 2005 г.
техният брой е 9522. От тези пет вида наказателни дела при
анализиране на динамиката им през годините и предвид
мястото и значението на всеки от видовете дела в общата
работа на наказателната колегия безспорно делата с найголяма тежест и обществено значение са тези от общ характер
с внесени от Плевенска районна прокуратура обвинителни
актове за разглеждане от Плевенски районен съд.
За отчетната 2008 година в Плевенския районен съд са
постъпили за разглеждане 1511 броя наказателни общ
характер дела срещу 1491 броя за предходната 2007 година.
През 2008 година в Плевенски Районен съд са разгледани
общо 2823 броя наказателни общ характер дела, от които 1511
новопостъпили и 1312 останали не свършени дела от
предходни отчетни периоди, като общия брой свършени
дела е 1830. От горните цифрови данни се вижда, че през
отчетната 2008 година е налице тенденция на запазване на
броя на постъпилите наказателни общ характер дела в
Плевенски районен съд. Това запазване на общия брой
наказателни общ характер дела, постъпили през посочените
години спрямо внесените за разглеждане такива за по-предни
години се дължи на различни фактори и не може да се
тълкува еднозначно, в смисъл на запазване на общия брой
извършени престъпления и разрастване престъпната дейност
на криминално проявени лица.
Броят на наказателните дела от частен характер за
изминалата 2008 година е 60 броя срещу 43 броя за
преходната 2007г, 107 броя дела за 2006 година, докато през
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2005 година техният брой е бил 66 дела. През 2008 година в
Плевенски Районен съд са разгледани общо 142 броя
наказателни частен характер дела, от които 60 новопостъпили
и 82 останали не свършени дела от предходни отчетни
периоди, като общия брой свършени дела е 67. При този вид
дела се наблюдава известно увеличение на постъплението им
в сравнение с предходната година.
Запазване се наблюдава и при постъпилите наказателни
административен характер дела, които за изминалата
2008година са 1428броя срещу 1559 броя дела за предходната
2007 година, срещу 1570 дела за 2006г. и 1381 за 2005 година.
По отношение на тези дела се наблюдава тенденция на
запазване при постъплението им за последните години, което
може да се обясни с предоставените по-широки правомощия
и предвидените завишени санкции в резултат на
законодателни решения в областта на законотворческия
процес с оглед променящата се обществено икономическа
обстановка в Република България. Големият брой жалби,
довели до образуването на този вид дела в Плевенския
районен съд не бива да се разглежда като критерий за
качеството на работа на административно-наказващите
органи, тъй като в повечето случаи този вид се
характеризират със специфична конкретика на казуса и в
известен
смисъл
отразяват
правното
съзнание
на
жалбоподателя за всеки конкретен случай. Или през
2008година в Плевенски Районен съд са разгледани общо
2147броя наказателни административен характер дела, от
които 1428 новопостъпили и 719 останали не свършени дела
от предходни отчетни периоди, като общия брой свършени
дела е 1572броя.
През отчетната 2008 година в Плевенския районен съд са
постъпили 47дела, образувани за определяне на мерки за
неотклонение и 69 дела по ЗНЗ докато техният брой през
предходната 2007година е бил 86, през 2006 година е бил 88
срещу 110 за 2005 година, които съобразно процесуалното
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законодателство съдът разгледа в определените срокове и
приключи в рамките на текущата година. От изложените
данни се вижда, че е налице тенденция на запазване на този
вид дела в сравнение с предходния период.
През отчетната 2008 година в Плевенския районен съд
постъпиха и бяха образувани 401броя производства за
определяне на едно общо най-тежко наказание при
условията на чл.25 от НК, които съдиите при Плевенски
районен съд разгледаха и решиха 409бр в предвидените
срокове, като техният брой за предходната 2007г. е 483, срещу
330 броя за 2006г. и 339броя за 2005година. През 2008 година в
Плевенски Районен съд са разгледани общо
530 броя
производства за определяне на едно общо най-тежко
наказание при условията на чл.25 от НК, от които 401
новопостъпили и 129 останали не свършени дела от
предходни отчетни периоди, като общия брой свършени
дела е 409 броя. Статистическите данни сочат тенденция на
запазване при постъплението на този вид в Плевенския
районен съд в сравнение с предходния период.
От общият брой на постъпилите за отчетната 2008
година наказателни дела, възлизащи на 4301, най-голямо е
постъплението на делата за престъпления против
собствеността - 721 броя срещу 837 броя за 2007г, срещу 1672
дела за предходната 2006 г. и 1649 дела за 2005 година. През
2008 година в Плевенски Районен съд са разгледани общо
1401 броя дела за престъпления против собствеността, от
които 721 новопостъпили и 680 останали не свършени дела от
предходни отчетни периоди, като общия брой свършени
дела против собствеността е 868 броя . Налице е тенденция
на намаляване развитието на постъплението на този вид
дела в сравнение с предходните години.
През изминалата 2008 година
са постъпили за
разглеждане пред Плевенски районен съд 72 броя дела от
общ характер за престъпления против личността, срещу 91
броя за 2007г, 430 за 2006г. и 227 за 2005г. През 2008година в
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Плевенски Районен съд са разгледани общо 315 броя дела за
престъпления против личността, от които 72 новопостъпили
и 243 останали не свършени дела от предходни отчетни
периоди, като общия брой свършени дела за престъпление
против личността е 125 броя . Налице е значително
намаляване на постъплението на този вид дела в сравнение с
изминалата година и като цяло може да се направи
категоричен извод за наличие на низходяща тенденция на
постъплението им в сравнение с предходните години. Следва
да се отбележи, че това са едни от най-тежките за разглеждане
дела в Плевенски районен съд, характеризиращи се с
фактическа и правна сложност и изискващи голяма
отговорност при разглеждането им.
За 2008г. в Плевенския районен съд са внесени
обвинителни актове от РП-Плевен по наказателни
производства със значим обществен интерес, като
престъпления с предмет наркотични вещества и прекурсори,
са разгледани 52 дела, от които 40 новопостъпили и 12
останали не свършени дела от предходни отчетни периоди,
като 37 са свършени. При този вид дела няма нито една
постановена оправдателна присъда в Плевенски районен съд.
През отчетната 2008г. в Плевенския районен съд са
постъпили и 23 броя дела за престъпления против брака,
семейството и младежта срещу 75 броя дела от същия вид за
предходната 2007г., 69броя за 2006г, като за 2005 година
техният брой е бил 25. През 2008година в Плевенски Районен
съд са разгледани общо 74 броя дела за престъпления против
брака, семейството и младежка, от които 23 новопостъпили и
51 останали несвършени дела от предходни отчетни периоди,
като общия брой свършени дела от този вид е 45броя . По
отношение на този вид дела се наблюдава тенденция на
двукратно намаление в сравнение с постъплението им за
последните няколко години.
През изминалата 2008г. в Плевенския районен съд са
постъпили 33 броя наказателни общ характер дела за
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престъпления против реда и общественото спокойствие
срещу 143 броя за предходната 2007година, 291 броя за 2006
година и 201 броя за 2005 година.
За отчетната 2008 година постъпилите наказателни от
общ характер дела за общоопасни престъпления са 574 на
брой, докато през предходната 2007г. техният брой е бил 464,
срещу 472 броя за 2006година, срещу 403 броя дела от същия
вид за 2005 година. През 2008година в Плевенски Районен съд
са разгледани общо 737 броя дела за общоопасни
престъпления, от които 574 новопостъпили и 163 останали не
свършени дела от предходни отчетни периоди, като общия
брой свършени дела е 638 броя дела.
От статистическите данни може да се направи извода, че
е налице запазване на този вид дела, стояли за разглеждане
пред Плевенския районен съд през отчетния период. По своя
характер този вид дела се характеризират с фактическа и
правна сложност и налагат подчертана прецизност при
разглеждането им.
През изминалата 2008 година в наказателната колегия
на Плевенски районен съд са постъпили 19 броя дела за
престъпления против дейността на държавните органи и
обществени организации срещу 14 броя дела за изминалата
2007 година, 113 броя дела за 2006 година и 53 броя за 2005г.
През 2008 година в Плевенски Районен съд са разгледани
общо 38 броя дела за престъпления против дейността на
държавните органи и обществени организации, от които 19
новопостъпили и 19 останали не свършени дела от предходни
отчетни периоди, като общия брой свършени дела е 21 броя .
През отчетната 2008г. са постъпили и 37 броя дела за
документни престъпления срещу 32 броя дела за изминалата
2007г, 46 дела от същия вид за 2006 година и 39 дела за 2005
година, както и 21 броя дела за престъпления против
стопанството срещу 82 броя дела за предходната 2007 година
и 43 броя дела за 2006 година. През 2008година в Плевенски
Районен съд са разгледани общо 72 броя дела за документни
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престъпления, от които 37 новопостъпили и 35 останали не
свършени дела от предходни отчетни периоди, като общия
брой свършени дела е 43 броя .
Постъпили за разглеждане в Плевенски районен съд са
и 11 броя дела за престъпления против правата на
гражданите срещу 5 броя дела за този вид престъпления през
предходната 2007 година срещу 79 броя дела за 2006 година,
срещу 40 броя за 2005г.
През 2008 година в Плевенски
Районен съд са разгледани общо 18 броя дела за
престъпления против правата на гражданите, от които 11
новопостъпили и 7 останали несвършени дела от предходни
отчетни периоди, като общия брой свършени дела е 8 .
През 2008 година в РС-Плевен със споразумение по реда
на чл.381 – 384 от НПК са свършени 346 броя дела.
През 2008г. в РС-Плевен са постъпили и разгледани 14
незабавни производства и 106 бързи производства.
Освен това се разшири приложното поле на чл. 78 А от
Наказателния кодекс /изм. ДВ бр. 86/05 г., влязъл в сила на
29.ІV.2006 г/ и това на института на решаване на делото със
споразумение /Глава 29 от Наказателно-процесуалния
кодекс/.
За отчетната 2008 година са разгледани 348 броя дела по
чл. 78 А от НК, от които 190 новопостъпили и 158 несвършени
от предходни отчетни периоди, като броят на свършените от
тях е 238 дела.
През отчетната 2008г. са осъдени общо 1766 лица, докато
през предходната 2007 година техният брой е бил 1990. В този
смисъл наблюдаваме низходяща тенденция на намаляване
спрямо предходната година на броя на осъдените лица, което
е резултат на обстоятелството, че постъпващите нох дела се
отличават с фактическа и правна сложност, като в много
случаи се касае за усложнени форми на престъпна дейност –
участие на по-голям брой лица в извършване на престъпното
деяние. През отчетната 2008 година са предадени на съд 2148
лица, като са осъдени 1766 лица, 111 лица оправдани и 283
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лица осъдени условно. От общ ият брой на осъдените лица
през 2008 година 573 са осъдени реално да изтърпят
наказание лишаване от свобода. Техният брой през
предходната 2007 година е бил 350, през 2006 година е бил 599
срещу 544 лица през 2005 година.
Анализирайки тези статистически данни може да се
направи извода, че е налице увеличение постъплението на
усложнените от фактическо и правно естество наказателни
дела.
В Плевенски районен съд са внесени и разгледани 1770
обвинителни акта, от тях броя на съдените лица са 1906 или
107,7% съставляващи съдени лица спрямо внесени
обвинителни актове в ПлРС. Ус ловно осъдените от внесени за
разглеждане обвинителни актове са 283 лица, което прави
14,4%от всички съдени лица. Осъдени лица през 2008г са 1538
лица или 86,9% от внесените за разглеждане обвинителни
актове.
Наред с това броят на условно осъдените лица през
отчетната 2008г. възлиза на 283 лица срещу 207 лица за
2007година, 551 през 2006 година и 482 условно осъдени лица
през 2005г.
От изложените статистически данни е видно, че тук
също е налице тенденция на намаляване по отношение на
общия брой условно осъдени лица за отчетната 2008 година в
сравнение с 2006година и 2005година и тенденция на
значително увеличение в сравнение с предходната 2007г.
Налице е обаче тенденция на значително намаляване броя на
осъдените лица на наказание лишаване от свобода от 3 до 15
години, които за изминалата 2008г. са били 4 срещу 29 за
предходната 2007година, срещу 8 за 2006г., докато техният
брой през 2005 година е бил 25.
Осъдените на наказание лишаване от свобода до 3
години през отчетната 2008г. лица са 569 срещу 321 за
предходната 2007година, срещу 366 за предходната 2006г. и
482 за 2005 година. Тук се наблюдава тенденция на почти

20

двукратно увеличение на осъдените на наказание лишаване
от свобода до 3 години лица в сравнение предходните
периоди.
Тенденцията на намаляване размерите на наложените
наказания обективно се дължи на приложението на
института на Съкратено съдебно следствие в производството
пред първата инстанция /Глава 27 от Наказателнопроцесуалния кодекс/, от който се възползват все по-голям
брой подсъдими по наказателните от общ характер дела и
според който съдът е длъжен да прилага разпоредбата на чл.
55 от Наказателния кодекс при определяне на наказанието.
Броят на разгледаните със съдебен акт дела от този вид е 111.
От насрочените наказателни дела през цялата отчетна
2008г. 10545, броя на свършените дела е 4818 броя и
отложените такива е 5727.
Големият брой отложени дела се дължи на обективни
причини, свързани с фактическата сложност на по-големия
брой дела. През предходната 2007 година, както и през
отчетната 2008 година все още продължават да съществуват
проблеми по изпълнението на постановените от съда
принудителни довеждания от Областно звено “Съдебна
охрана”, при което значителен брой от тях не се изпълняват
предвид по-голямото движение на гражданите в пределите на
страната и в чужбина, отпадналото задължение на
гражданите да заявяват настоящите си адреси, затрудняващо
издирването им, а също така и поради естеството на
разпоредбите на НПК относно движението на делата, даващи
възможност за многократно отлагане на наказателното дело
по различни причини.
От разгледаните през отчетната 2008 година 6722
наказателни дела, в това число НОХД, НЧХД, НАХД и ЧНД,
745 броя дела са били разгледани от въззивна или касационна
инстанция, като броят на отменените съдебни актове е 189.
Дейността на всеки от съдиите в наказателната колегия
през отчетната 2008 година е следната:
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1. ИД Председателят на ПлРС, Зам. Председател Дария
Митева е насрочила и разгледала общо 334 наказателни дела,
от които 222 новопостъпили през отчетния период и 112 не
свършени дела от останали отчетни периоди, като са
свършени общо 240 наказателни дела. От тях 76 общ
характер, 4 частен характер, 88 НАХД и 57 ЧНД и 15 НАХД
по чл.78А от НК. ИД Председателят на ПлРС Митева е
решила по същество 228 от свършените 240 дела за
2008година, като от свършените 240 дела решени в
тримесечния срок са 216. ИД Председателят на ПлРС Митева
има 25 потвърдени съдебни актове, отменени-9 броя,
изменено-1брой. Прекратени дела 12 броя,от които 6 НОХД,
1 НЧХД, 2 НАХД и 3 НЧД.
ИД Председателят на ПлРС Митева има отработени 222 дни
през отчетната 2008г и за едни работен ден е свършила
средно 1,08броя дела.
Съдията Димитър Кирилов е насрочил и разгледал общо
628 наказателни дела, от които 344 новопостъпили през
отчетния период и 284 не свършени дела от останали отчетни
периоди, като са свършени общо 401 наказателни дела. От
тях 166 общ характер, 8 частен характер, 117 НАХД и 86 ЧНД
и 24 НАХД по чл.78А от НК.
Съдията Кирилов е решил по същество 357 от свършените
401 дела за 2008година, като от свършените 401 дела решени в
тримесечния срок са 325. Съдията Кирилов има потвърдени
65 броя, отменени-18 броя,изменени-3броя.
Прекратени дела са 44 броя,от които 8 НОХД, 4 НЧХД, 13
НАХД, 19 НЧД.
Съдията Кирилов има отработени 237 дни през отчетната
2008г и за едни работен ден е свършил средно 1,69 броя дела.
Съдията Даниела Дилова е насрочила и разгледала общо
103 наказателни дела, от които 2 новопостъпили през
отчетния период и 101 не свършени дела от останали отчетни
периоди, като са свършени общо 96 наказателни дела. От тях
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20 общ характер, 1 частен характер, 50 НАХД и 22 ЧНД и 3
НАХД по чл.78А от НК.
Съдията Дилова е решила по същество 91 от свършените 96
дела за 2008година, като от свършените 96 дела решени в
тримесечния срок са 85. Съдията Дилова има потвърдени -15
съдебни актове, а отменени -3.
Прекратени дела пред 2008 година общо 5 броя, от които 1
НОХД, 1 НЧХД, 3 НАХД.
Съдията Дилова има отработени 233 дни през отчетната
2008г, като е доглеждала наказателни дела в същи състав през
отчетния период и е била съдия докладчик на първи
граждански състав.
3.Съдията Венелин Николаев е насрочил и разгледал общо
576 наказателни дела, от които 376 новопостъпили през
отчетния период и 200 не свършени дела от останали отчетни
периоди, като са свършени общо 486 наказателни дела. От
тях 196 общ характер, 5 частен характер, 150 НАХД и 117 ЧНД
и 18 НАХД по чл.78А от НК.
Съдията Николаев е решил по същество 437 от свършените
486 дела за 2008 година, като от свършените 486 дела решени
в тримесечния срок са 433. Съдията Николаев има 32
потвърдени съдебни актове, 8 отменени, 2 изменени.
Прекратени дела съдията има общо 49 броя, от които 6
НОХД ,3 НЧХД, 24 НАХД, 16 НЧД.
Съдията Николаев има отработени 221 дни през
отчетната 2008г и за едни работен ден е свършил средно
1,21броя дела.
4. Съдията Светослава Цонева е насрочила и разгледала
общо 527 наказателни дела, от които 335 новопостъпили през
отчетния период и 192 не свършени дела от останали отчетни
периоди, като са свършени общо 355 наказателни дела. От
тях 131 общ характер, 3 частен характер, 122 НАХД и 73 ЧНД
и 26 НАХД по чл.78А от НК.
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Съдията Цонева е решила по същество 323 от
свършените 355 дела за 2008 година, като от свършените 355
дела решени в тримесечния срок са 235.
Съдията Цонева има 33 потвърдени съдебни актове,11
отменени,5 изменени.
Прекратени дела през 2008г са общо 32броя, от които 3
НОХД, 1 НЧХД, 18 НАХД, 10 НЧД.
Съдията Цонева има отработени 216 дни през отчетната
2008г и за едни работен ден е свършила средно 1,64 броя дела.
5.Съдията Чавдар Попов е насрочил и разгледал общо 387
наказателни дела, от които 322 новопостъпили през отчетния
период и 65 не свършени дела от останали отчетни периоди,
като са свършени общо 304 наказателни дела. От тях 116 общ
характер, 3 частен характер, 79 НАХД и 93 ЧНД и 13 НАХД
по чл.78А от НК.
Съдията Попов е решил по същество 268 от свършените 304
дела за 2008 година, като от свършените 304 дела решени в
тримесечния срок са 247. Съдията Попов има 33 потвърдени
съдебни актове, 12 отменени, 2 изменени.
Прекратени дела през 2008 година са 36 броя,от които 6
НОХД, 1 НЧХД, 8 НАХД, 21 НЧД.
Съдията Попов има отработени 220 дни през отчетната 2008г
и за едни работен ден е свършил средно 1,38 броя дела.
Съдията Гергов е насрочил и разгледал общо 637
наказателни дела, от които 370 новопостъпили през отчетния
период и 267 не свършени дела от останали отчетни периоди,
като са свършени общо 449 наказателни дела. От тях 150 общ
характер, 7 частен характер, 134 НАХД, 135 ЧНД и 23 НАХД
по чл.78А от НК.
Съдията Гергов е решил по същество 363 от свършените 449
дела за 2008година, като от свършените 449 дела решени в
тримесечния срок са 396.
Съдията Гергов има 36 потвърдени съдебни актове,13
отменени, 3 изменени.
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Прекратени дела през 2008 година са 86 броя,от които 17
НОХД, 1 НЧХД, 31 НАХД, 37 НЧД.
Съдията Гергов има отработени 220 дни през отчетната 2008г
и за едни работен ден е свършил средно 1,96броя дела.
8. Съдията Валери Цветанов е насрочил и разгледал
общо 404 наказателни дела, от които 317 новопостъпили през
отчетния период и 87 не свършени дела от останали отчетни
периоди, като са свършени общо 322 наказателни дела. От
тях 118 общ характер, 7 частен характер, 127 НАХД и 53 ЧНД
и 17 НАХД по чл.78А от НК.
Съдията Цветанов е решил по същество 296 от свършените
322 дела за 2008 година, като от свършените 322 дела решени
в тримесечния срок са 272. Съдията Цветанов има 41
потвърдени съдебни актове, 18 отменени, 4 изменени.
Прекратени дела през 2008 година са общо 26 броя, от които
2 НОХД, 3 НЧХД, 14 НАХД, 7 НЧД.
Съдията Цветанов има отработени 166 дни през отчетната
2008г и за едни работен ден е свършил средно 1,94 броя дела.
9. Съдията Ася Ширкова е насрочила и разгледала общо
554 наказателни дела, от които 365 новопостъпили през
отчетния период и 189 не свършени дела от останали отчетни
периоди, като са свършени общо 375 наказателни дела. От
тях 169 общ характер, 2 частен характер, 102 НАХД и 84 ЧНД
и 18 НАХД по чл.78А от НК.
Съдията Ширкова е решила по същество 355 от свършените
375 дела за 2008 година, като от свършените 375 дела решени
в тримесечния срок са 308. Съдията Ширкова има 28
потвърдени съдебни актове, 8 отменени, 5 изменени.
Прекратени дела през 2008 година са общо 20броя,от които 10
НОХД, 8 НАХД, 2 НЧД.
Съдията Ширкова има отработени 213 дни през отчетната
2008г и за едни работен ден е свършила средно 1,76 броя дела.
10. Съдията Светла Замфирова е насрочила и разгледала
общо 605 наказателни дела, от които 358 новопостъпили през
отчетния период и 247 не свършени дела от останали отчетни
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периоди, като са свършени общо 330 наказателни дела. От
тях 133 общ характер, 6 частен характер, 92 НАХД и 75 ЧНД и
24 НАХД по чл.78А от НК.
Съдията Замфирова е решила по същество 310 от
свършените 330 дела за 2008 година, като от свършените 330
дела решени в тримесечния срок са 247. Съдията Замфирова
има 24 потвърдени съдебни актове, 8 отменени, 2 изменени.
Прекратени дела през 2008 година има общо 20 броя от които
6 НОХД, 2 НЧХД, 1 НАХД, 11 НЧД.
Съдията Замфирова има отработени 220 дни през отчетната
2008г и за едни работен ден е свършила средно 1,5 броя дела.
11. Съдията Бисерка Цанева е насрочила и разгледала
общо 529 наказателни дела, от които 329 новопостъпили през
отчетния период и 200 не свършени дела от останали отчетни
периоди, като са свършени общо 432 наказателни дела. От
тях 163 общ характер, 8 частен характер, 172 НАХД и 67 ЧНД
и 22 НАХД по чл.78А от НК.
Съдията Цанева е решила по същество 407 от свършените
432 дела за 2008 година, като от свършените 432 дела решени
в тримесечния срок са 377. Съдията Цанева има 35
потвърдени съдебни актове, 10 отменени, 1 изменен.
Прекратени дела през 2008 година има общо 25 броя,от които
5 НОХД, 2 НЧХД, 12 НАХД, 6 НЧД.
Съдията Цанева има отработени 215 дни през отчетната
2008г и за едни работен ден е свършила средно 2 броя дела.
12. Съдията Красимир Димитров е насрочил и разгледал
общо 568 наказателни дела, от които 375 новопостъпили през
отчетния период и 193 не свършени дела от останали отчетни
периоди, като са свършени общо 400 наказателни дела. От
тях 174 общ характер, 3 частен характер, 111 НАХД и 112
ЧНД. Съдията Димитров е решил по същество 352 от
свършените 400 дела за 2008 година, като от свършените 400
дела решени в тримесечния срок са 272. От които прекратени
са: 43 НЧД , 2 НОХД, 1 НАХД, 2 НЧХД.
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Съдията Димитров има 48 потвърдени съдебни актове,
57 отменени, от които 17 н.а.х.д., 17 н.ч.д. и 21 н.о.х., 4 н.о.х.д.
изменени.
Съдията Димитров има отработени 212 дни през
отчетната 2008г и за едни работен ден е свършил средно 1,9
броя дела.
13. Съдията Радостина Гергичанова е насрочила и
разгледала общо 476 наказателни дела, от които 309
новопостъпили през отчетния период и 167 не свършени дела
от останали отчетни периоди, като са свършени общо 310
наказателни дела. От тях 103 общ характер, 3 частен характер,
120 НАХД и 64 ЧНД и 20 НАХД по чл.78А от НК.
Съдията Гергичанова е решила по същество 281 от
свършените 310 дела за 2008 година, като от свършените 310
дела решени в тримесечния срок са 253. Съдията Гергичанова
има 27 потвърдени съдебни актове, 8 отменени.
Прекратени дела през 2008 година са общо 29 броя,от които 2
НОХД, 1 НЧХД, 11 НАХД, 15 НЧД.
Съдията Гергичанова има отработени 216 дни през отчетната
2008г и за едни работен ден е свършила средно 1,43 броя дела.
14. Съдията Кристина Лалева е насрочила и разгледала
общо 371 наказателни дела, от които 277 новопостъпили през
отчетния период и 94 не свършени дела от останали отчетни
периоди, като са свършени общо 295 наказателни дела. От
тях 104 общ характер, 5 частен характер, 98 НАХД и 73 ЧНД и
15 НАХД по чл.78А от НК.
Съдията Лалева е решила по същество 249 от свършените
295 дела за 2008 година, като от свършените 295 дела решени
в тримесечния срок са 255. Съдията Антонова има 23
потвърдени съдебни актове, 6 отменени.
Прекратени дела през 2008година са общо 46 броя,от които
14 НОХД, 4 НЧХД, 15 НАХД, 13 НЧД.
Съдията Лалева има отработени 191 дни през отчетната 2008г
и за едни работен ден е свършила средно 1,55 броя дела.
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15. Съдията Ралица Маринска е насрочила и
разгледала общо 20 наказателни дела, които са останали не
свършени от предходни отчетни периоди, като са свършени
всичките 20 наказателни дела. От тях 8 общ характер, 2
частен характер, 10 НАХД.
Съдията Маринска е решила по същество 20 от свършените
20 дела за 2008 година, като от свършените 20 дела решени в
тримесечния срок са 10.
Съдията Маринска има 15 потвърдени съдебни актове, 6
отменени. Съдията Маринска има отработени 205 дни през
отчетната 2008г, през които е разглеждала и граждански дела.
В крайна сметка, следва да се отбележи, че в настоящия
си състав от 13 районни съдии, наказателната колегия на
Плевенски районен съд за отчетната 2008 година успя да се
справи с постъплението на наказателните дела. Постигнати са
успехи по отношение бързината и качеството на
насрочването, разглеждането и приключване на делата от
всички съдии, като показателен в това отношение е фактът,
че са приключени общо 4818 дела, от които - НОХД 1830 броя,
ЧХ 67 броя, АХ 1572 броя и ЧНД 1111 броя и НАХД по чл.78А
от НК 238 броя, срещу постъпили 4301 броя дела, а
отменените изцяло съдебни актове са 189 броя.
През 2008г. беше извършена проверка от Инспектората
към ВСС за дейността на наказателна колегия, през периода
01.01.2007 до 30. 06.2008, която констатира, че за периода на
проверката върнатите за ново разглеждани от въззивна
инстанция дела са немалък брой.
Основната причина за връщането на делата е
незаконосъобразността на съдебните актове, недостатъчен
брой на събрани доказателства по тях или неправомерно
допускане на такива, както непълнота на мотивите.
Като обективни причини са приели натовареността на
районните съдии и липсата на достатъчен брой зали в които
да заседават.
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Като субективна причина са приели лошата
подготовка на съдебните заседания ,при което цели заседания
се отлагат за продължителни срокове от порядъка на четири
до шест месеца.
Бяха предложени от Инспектората към ВСС за
дисциплинарни наказания седем съдии от наказателна
колегия.От които двама са наказани с „Обръщане на
внимание”,
двама
със
„Забележка”,
на
двама
дисциплинарните производства са прекратени като на един
от съдиите не е решена дисциплинарната му преписка
поради отсъствието му по болест.
Препоръките, които бяха отправени
са да се
осъществява ежемесечен контрол относно произнасянето на
съдебните актове,да се създаде по –добра организация по
насрочване на наказателни дела с оглед стриктно спазване на
разпоредбата на чл.252 от НПК, да се създаде организация в
деловодството, даваща възможност за прегледност и бързина
при осъществяване на необходимите справки.
Ръководството на съда счита, че следва стриктно да се
спазват препоръките от извършената проверка, да се
проявява
нетърпимост
към
извършителите
на
дисциплинарни нарушения. Това действа дисциплиниращо
върху магистратите и предотвратява извършването на нови
нарушения,удовлетворява чувството за справедливост на
останалите ,които имат право да искат разграничаване.
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През изминалата 2008г. продължи работата по
гражданските дела, останали висящи от предходни периоди,
а също така и по новообразуваните дела .
През отчетния период съдиите в гражданската колегия
бяха 9.
От предходната 2007г. са останали несвършени 1110 гр. д.
През 2008г. в ПлРС са постъпили общо 5005 дела, от
които 2110 гр.дела/ в това число 711 дела по СК, от които 513
за развод, 180 за издръжка, 255 дела по КТ, облигационни
искове 625 дела, 306 вещни дела, 137 делби, 15 дела по ЗЗДН, и
83 по Закона за закрила на детето, и 2895 частно граждански
дела.
В сравнение с 2008г. - през предходната 2007г. в ПлРС са
постъпили общо 4 430 граждански дела, а през 2006г. 3925
граждански дела, а през 2005г.- 3475.
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През отчетния период делата са разпределяни между
съдиите на принципа на случайния избор, като по време на
съдебната ваканция за периода 15.07.2008 - 15.09.08г. бързите
производства, обезпеченията, частно гражданските дела по
чл. 410 и чл. 417 от ГПК са постъпвали на съответния дежурен
съдия както следва:
І с-в съдия докладчик Дилова са постъпили 20 частно
граждански;
ІІ с-в съдия докладчик Томов са постъпили 47 частно
раждански дела;
ІІІ с-в съдия докладчик Д. Николова са постъпили 33
частно граждански дела;
IV с-в съдия докладчик М. Томова- постъпили са 25
частно граждански дела;
V с-в съдия докладчик Видолова- постъпили са 20 частно
граждански;
VІ с-в съдия докладчик К. Първанова са постъпили 17
частно граждански;
VІІІ с-в съдия докладчик Св. Захариева са постъпили 18
частно граждански;
ІХ състав съдия докладчик Маринска са постъпили 90
частно граждански.
През отчетната година са постъпили 711 дела по СК, от
които 355 дела за развод по исков ред, 176 дела за развод по
взаимно съгласие, 83 дела за издръжка и 96 дела за изменение
на издръжката.
Постъпили са:
625 облигационни дела, 211 вещни дела, 137 делби, 137
трудови дела, както и 355 други дела в т. ч. 15 дела ЗЗСДН и
83 дела по Закона за закрила на детето.
Постъпили са и 2895 частно граждански дела.
В края на предходната 2007 година са останали висящи
1110 граждански дела, а в края на изтеклата 2008 година са
останали висящи 778 граждански дела.
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Общо през изтеклата година са разгледани 6115
граждански дела, от тях са приключили 5 337, решени по
същество 4 952 граждански дела, от които 1334 граждански
дела, 644 брачни дела, 133 трудови.
Решени са 2721 частно граждански дела/ по чл.237 отм
и 410 и 417 от ГПК/ и 120 други частно граждански дела.
Прекратени 385, от които 362 гр. Дела и 23 частно гр. Дела.
Общо решени са 4 952 дела през 2008г. срещу 4 439 дела
за 2007г. През 2008г. се наблюдава тенденция на увеличаване
на броя на решените дела в гражданска колегия.
От общо свършените 5 337 граждански дела в
тримесечен срок са приключили 4 622 дела или 87,3% от
общо свършените дела.
Дейността на всеки от съдиите в гражданската колегия
през отчетната 2008 година е следната:
1. Зам. председателят Даниела Дилова – съдиядокладчик на І гр. с-в :
През 2008г. на І гр. с-в са постъпили 544 дела, от които
150 граждански дела, 21 по КТ, 12 дела по СК, 348
частнограждански дела/ по чл. 237 ГПК/отм/,по чл. 410 и 417
от ГПК/ и 13 други частно граждански. От предходната
година на І гр. с-в са останали несвършени 161 дела. Съдия
Дилова е насрочила и разгледала общо 705 граждански дела,
от които са свършени общо 617 граждански дела в това число
224 граждански дела, 26 по КТ, 9 по СК, 345 частно
граждански и 13 други частно граждански дела .От решените
дела 581 са решени по същество, а 36 прекратени дела. Съдия
Дилова е решила 549 дела в тримесечен срок. В края на 2008г.
са останали несвършени 88 дела. Съдията Дилова има 2
изцяло отменени акта и 21 потвърдени съдебни акта.Съдия
3,06 дела.
2. Съдията Христо Томов- съдия-докладчик на ІІ
граждански състав.
През 2008г. на ІІ граждански състав със съдия докладчик
Хр.Томов са постъпили 581 граждански дела, от които 153
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граждански дела, 21 по КТ, 24 брачни дела, 369 ч.гр. дела и
14 други частно гр. Дела.
От предходен период са останали несвършени 227 дела.
Съдия Томов през 2008г. е насрочил и разгледал 808 дела, от
които 372 граждански дела, 24 по СК, 29 по КТ, 369 частно
граждански дела, и 14 други частнограждански дела, от които
са свършени общо 703 дела, в т.ч. 284 граждански дела, 17
брачни, 19 по КТ, 369 частно граждански и 14 дрги частно
граждански дела. От свършените дела 662 са решени по
същество, а 41 са прекратени, 590 дела са решени в
тримесечен срок. Съдията Томов има 6 отменени съдебни
акта и 31 потвърдени съдебни акта. Съдия Томов има
отработени 219 работни дни и среднодневно е свършил по
3,21 дела.
3.Съдията Дияна Николова - съдия докладчик на ІІІ
граждански състав
През 2008 г. на ІІІ граждански състав със съдия докладчик
Д.Николова са разпределени 547 дела, от които 145
граждански, 27 по СК, 21 по КТ, 341 частно граждански и 13
други частно граждански дела. От предходен период са
останали несвършени 70 дела. Съдия Николова е насрочила
и разгледала общо 617 дела, от които 180 граждански, 62 по
СК, 21 по КТ, 341 частно граждански и 13 други частно
граждански дела, от които са свършени общо 560 от
насрочените дела, в т.ч. 136 граждански дела, 53 брачни
дела, 17 по КТ, 341 частно граждански дела и 13 други частно
граждански дела. От свършените 522, са приключили с
решение по същество, а 38 са прекратени, а 501 са решени в
тримесечен срок.
Съдията Николова има 10 отменени съдебни акта и 47
потвърдени съдебни акта. Съдия Николова има отработени
207 работни дни и среднодневно е свършила 2,71 дела.
4.Съдията Милена Томова- съдия докладчик на ІV
граждански състав : През 2008г. са постъпили 550 дела, от
които 152 граждански, 18 по СК, 17 по КТ, 347 по чл. 237 от
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ГПК / отм/ и чл. 410 и чл. 417 от ГПК и 15 други частно
граждански дела.От предходен период са останали
несвършени 114 дела. Съдия Томова е насрочила и разгледала
664 дела, от които 266 граждански, 18 по СК, 18 по КТ, 347
частно граждански дела и 15 други частно граждански дела,
от които са свършени общо 623 дела, в това число 245 решени
граждански дела, 6 по СК, 13 по КТ, 344 частно граждански
дела и 15 други частно граждански дела.От свършените дела
590 са приключили с решение по същество, а 33 са
прекратени, като 540 дела са решени в тримесечен срок.
Съдията Томова има 11 отменени съдебни акта и 70
потвърдени съдебни акта. Съдия Томова има отработени 216
работни дни и среднодневно е свършила 2,9 дела.
5. Съдията Биляна Видолова – съдия докладчик на V
граждански състав През 2008г. са постъпили 498 граждански
дела, в това число 131 граждански дела, 17 брачни, 6 по КТ,
332 частно граждански дела по чл. 237 от ГПК и 12 други
частно граждански дела.От предходен период са останали
несвършени 91 дела.
Съдия Видолова е насрочила и разгледала 589 дела, от
които 210 граждански, 17 брачни 18 по КТ, 332 частно
граждански и 12 други частно граждански дела, от които са
свършени 502 дела в т.ч. 167 граждански, 14 по КТ, 309 частно
граждански и 12 други частно граждански дела. От
свършените дела 457 са решени по същество, а 45 са
прекратени, като 462 дела са решени в тримесечен срок.
Съдия Видолова има 8 отменени съдебни акта и 18
потвърдени съдебни акта.
Съдия Видолова има отработени 195 работни дни и
среднодневно е свършила по 2,57 дела.
6.Съдията Камелия Първанова - съдия-докладчик на VІ
граждански състав
През 2008г на VІ състав със съдия докладчик
К.Първанова са постъпили 518 дела, от които 157 граждански,
12 по СК, 16 по КТ, 321 частно граждански / по чл. 237 ГПК
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отм и по чл. 410 и чл. 417 от ГПК/ и 12 други частно
граждански. От предходен период са останали несвършени
103 дела. Съдия Първанова е насрочила и разгледала общо
621 дела, от които 258 граждански дела, 12 по СК, 18 по КТ,
321 частно граждански и 12 други частно граждански дела, от
които са свършени общо 547 от насрочените дела, в т.ч. 193
граждански, 8 по СК, 13 по КТ и 321 частно граждански и 12
други частно граждански дела.
От свършените дела 517 са решени по същество, 31 са
прекратени, а 480 са решени в тримесечен срок. Съдията
Първанова има 7 изцяло отменени съдебни акта и 25
потвърдени съдебни акта.
Съдия Първанова има отработени 243 работни дни и
среднодневно е свършила по 2,25 дела.
7. Съдията Зорница Димитрова-Банкова съдиядокладчик на VІІ граждански състав :
През 2008г. на VІІ гр. с-в със съдия докладчик З.Банкова
са постъпили 511 дела, от които 169 граждански, 16 по КТ, 6
по СК, 15 други частно граждански дела и 305 частно
граждански по чл. 410 и 417 от ГПК.
От предходната година са останали несвършени 125
дела. Съдията Банкова е насрочила и разгледала 636 дела, от
които 286 граждански дела, 24 по КТ, 6 по СК, 305 частно
граждански и 15 други частно граждански дела, от които са
свършени общо 562 дела, в т.ч. 220 граждански дела, 19 по КТ,
3 по СК, 305 частно граждански и 15 други частно граждански
дела. От свършените дела 500 са решени по същество, а 62 са
прекратени.
Съдия Банкова е решила 485 дела в тримесечния срок.
Съдията Банкова има 5 изцяло отменени съдебни акта, 25
потвърдени съдебни акта, 1 изменен.
Съдията Банкова има отработени 200 работни дни и
средно дневно е свършила 2,81 дела
8.Съдията Светла Захариева- съдия докладчик на брачен
състав
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През 2008г. на брачния състав със съдия докладчик
Св.Захариева са постъпили 652 дела, от които 580 по СК, 49
граждански, 2 по КТ, 8 частно граждански и 13 други частно
граждански дела. От предходен период са останали
несвършени 183 дела.
Съдия Захариева е насрочила и разгледала общо 835
дела, от които 760 брачни, 2 по КТ, 8 по чл. 237 ГПК/отм/ и
13 други частно граждански дела, от които са свършени общо
655 граждански дела, в това число 609 брачни дела, 23
граждански дела, 2 по КТ, 8 частно гражданки дела,и 13 други
частно граждански дела. От свършените дела 602 са решени
по същество, а 53 са прекратените дела.Съдия Захариева е
решила 485 дела в тримесечен срок. Съдията Захариева има
5 изцяло отменени съдебни акта и 7 потвърдени.
Съдия Захариева има отработени 220 дни и
среднодневно е свършила 2,98 дела.
9. Съдията Ралица Маринска-съдия докладчик на ІХ
граждански състав- постъпили 604 дела, от които 155
граждански, 15 по СК, 17 по КТ, 404 частно граждански и 13
други частно граждански дела.От предходен период са
останали несвършени 36 дела. Съдия Маринска е насрочила и
разгледала 640 дела, от които 179 граждански, 15 по СК, 29 по
КТ, 404 частно граждански и 13 други частно граждански
дела, от които са свършение 568 дела в т.ч.112 граждански, 14
по СК, 27 по КТ, 402 частно граждански и 13 други частно
граждански дела. От свършените дела 521 са решени по
същество, а 47 са прекратени, като 524 дела са решени в
тримесечен срок.Съдията Маринска има 8 отменени съдебни
акта и 22 потвърдени.
Съдия Маринска има отработени 205 работни дни или
среднодневно е свършила 2,87 дела.
От изложените по- горе статистически данни да се
направи извод, че работата през изтеклата 2008 г. на съдиите
от гражданската колегия при ПлРС в сравнение с
предходната 2007г. значително се е увеличила. Следва да се
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отбележи, че в началото на годината са останали
несвършени от предходни периода общо 1110 дела, а в края
на годината са останали несвършени 778 дела от
разгледаните общо 6115 дела или 87,27 % са свършените дела.
Постигнати са успехи по отношение бързината и
качеството на насрочването, разглеждането и приключване
на делата от всички съдии, като този факт се потвърждава от
обстоятелството, че през отчетния период са приключени
общо 5337 граждански дела, от които 46227 са приключили в
срок до три месеца, а изцяло отменени съдебни актове са 49
граждански и 7 частно граждански.
Потвърдените са 262 граждански дела.
Делата се насрочват от съдиите във възможно найкратки срокове, а съдебните актове по тях в повечето случаи
се изготвят в предвидения от ГПК срок, като следва да се
посочи, че през 2008г. съдиите Банкова и Томов нямат
изготвени извън срока съдебни актове.
Тези успехи се дължат както на общите усилия на
колектива, и най-вече на личните и професионални качества
на всеки от съдиите в гражданската колегия, чиято работа
през тази година беше белязана и от влизане в сила на новия
ГПК прилагането на който постави множество въпроси пред
всеки от нас.
През изтеклата година се забелязва тенденция към
увеличение на постъплението на граждански дела в
сравнение с предходните година както по отношение на
гражданските дела, така и по отношение на частно
гражданските дела. През отчетния период постъпилите дела,
разпределени на съществуващите девет граждански състава,
дават средно годишно постъпление на един съдия от 556
дела, което е увеличение в сравнение с предходната година,
когато средно месечното постъпление на един съдия е било
492дела.
Със Заповед номер 167 от 15.10.2008г. на Главния
инспектор на Инспектората на ВСС бе извършена проверка
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на гражданска колегия, обхващаща периода 01.01.2007г. –
30.06.2008г.
Видно от доклада на инспекторите, проверяващи
гражданска колегия, е че работата на съдебната
администрация като цяло в РС- Плевен е на добро ниво:
качество на изпълнение на служебните задължения, спазване
правилата на професионална етика и стандартите на
обслужване на гражданите. Като цяло исковите производства
са образувани и насрочвани своевременно. Отлагани са
основателно за събиране на доказателства, призоваване на
ответници, разпит на свидетели.
Установеното забавяне при разглеждане на определени
граждански дела е констатирано, че се дължи на 3 фактора:
1.Отлагане на цели съдебни заседания, поради
заболяване, ангажимент на съдията или непосочена
конкретна причина, от което се налага извода, че
заседанията не се поемат от друг съдия докладчик, като
това рефлектира върху качеството на работата на
гражданските съдии, за което показател е ниския
процент граждански дела по общия исков ред,
приключили в разумния 3- месечен срок;
2.Неконстатиране своевремено от съдията докладчик на
нередовностите в исковата молба преди насрочване на
делото, което води производството по делото да бъде
оставено без движение;
3.Практика на съдебните състави първо да призовават
ответника чрез ДВ, и чак след публикацията да
разпоредят назначаването на особен представител, което
води до удължаване разглеждането на делото над
разумния срок.
За отстраняването на горепосочените слабости в
Гражданска колегия са отправени от инспекторите следните
препоръки:
- да се създаде необходима организация по
администриране на всички спрени граждански
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-

-

дела с конкретни мерки по всяко едно, с оглед
възобновяване и насрочване в открито съдебно
заседание:
свикване на общо събрание на съдиите за
анализиране и обобщаване на практиката на
съда по призоваване на ответници, чрез ДВ и
назначаване на особен представител, с оглед
икономия на процесуално време;
създаване на организация за преустановяване на
неоснователно отлагане на цели съдебни
заседания и неуплътняване на графика им;
да се създаде регистър на съдебните решения по
чл. 235, ал.5 от ГПК, в сила от 01.03.2008г.

ІІІ. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

1.
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БРОЙ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ
ДЕЛА. СРЕДНОМЕСЕЧНО ПОСТЪПЛЕНИЕ
НА
ЕДИН
ДЪРЖАВЕН
СЪДЕБЕН
ИЗПЪЛНИТЕЛ.

През отчетната 2008г. в Съдебно-изпълнителна служба
при Районен съд Плевен са постъпили общо 257 броя
изпълнителни дела, като по групи са разделени на следните
видове: Изпълнителни дела в полза на държавата – публични
и частни – 103 броя, изпълнителни дела за вземания на
юридически лица и търговци – 13 броя, 2 броя дела за
изпълнение на обезпечителни мерки, 139 дела с взискатели
граждани, от които: 67 броя дела за издръжка, 19 броя дела за
трудови спорове, 1 брой дела – действия за предаване и
свиждане с деца и 52 броя други, в полза на граждани.
Средногодишния броя на постъпилите дела през
отчетната година за държавните съдебни изпълнители е 21
дела, а средномесечното постъпление на един съдебен
изпълнител е 7 дела.
4. БРОЙ НА СВЪРШЕНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА.
СРЕДНОМЕСЕЧНО СВЪРШЕНИ ДЕЛА НА ЕДИН
ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ.
През 2008г свършените дела в служба “Съдебно
изпълнение” при Плевенски районен съд са общо 290 броя
срещу 1288 броя за предходната 2007г. и 1949 дела за 2006г.
Средномесечно свършените дела на един държавен
изпълнител през отчетната година са 8 броя, а
средногодишно свършените дела на държавните съдебни
изпълнители са 24 броя. От статистическия отчет за работата
на държавните съдебни изпълнители за 2008 година е видно,
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че в СИС при РС- Плевен са останали висящи 3517 дела за
сумата, в размер на 30 613 494 лв.
Съдебно- изпълнителна служба при Плевенски
районен съд през 2008г. е работила в състав от четирима
държавни съдебни изпълнители, един секретар и двама
деловодители. През м. май 2008година с доп. споразумение
Държавен съдебен изпълнител Юли Ангелов е преназначен
на същата длъжност от Районен съд Плевен в Районен съд
Левски. През м. ноември 2008г. поради пенсиониране е
освободена деловодител В. Петрова.
От представения на Министерството на правосъдието
статистически отчет за дейността на СИС- Плевен може да се
направи извода, че през 2008 година са насрочени 26
публични продажби, като 12 от тях са осъществени с влезли в
сила постановления за възлагане на имущество, собственост
на граждани и юридически лица. Насрочени са и 2660
принудителни действия по повод движението на
изпълнителни дела.
3. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА
ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ.
През отчетната 2008година са постъпили дела с
взискатели юридически лица и търговци с 40 броя по-малко в
сравнение с изминалата 2007година и с 490 по-малко от 2006
година. В групата дела в полза на държавата – публични и
частни държавни вземания се отбелязва незначително
намаление в сравнение с предходните 2007-ма и 2006-та години,
когато са били съответно 120 и 128 броя. От направения
анализ може да се направи извода, че е налица намаляване на
постъпилите дела в тези групи. В групата дела в полза на
граждани през отчетната 2008 година спрамо 2007 година се
наблюдава запазване на броя на постъпилите изпълнителни
дела, а в сравнение с 2006г. те са с 367 броя по-малко.
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Тенденцията към намаляване на постъпилите дела с
взискатели – граждани, юридически лица и търговци е в
резултат на извършената реформа в областта на
принудителното изпълнение и въвеждане на институцията
ЧСИ с влизане в сила на Закона за частните съдебни
изпълнители през 2005година. През изтеклата 2008 година
СИС при РС-Плевен е изпратила на ЧСИ 161 броя дела за
продължаване принудителното изпълнение.

2008г.
Държавен съдебен Юридич. Постъпили прекратени събрани
изпълнител
стаж
изп.дела
изп.дела
суми
/бр./
/бр./
/лв./
Поля Стоянова
25г. 2м.
80
93 225 897
Цветанка
Димитрова
13г. 3 м.
95
84 215 813
Маргарита
Александрова
32г.
82
113 268 987
всичко:
257
290 710 697
Проблемите в работата на СИС при Плевенски
районен съд са свързани преди всичко с несъвършената
и неактуализирана нормативна уредба, касаеща
изпълнителното производство, въпреки направените
промени в ГПК. Като цяло проблемите в Съдебноизпълнителната служба не се дължат на липса на
организация в работата, а стоят извън правомощията на
съдиите-изпълнители и служителите в същата, повечето
от които са със значителен стаж и опит.

ІV. СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА.
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През изминалия период в Службата по вписванията
работиха следните съдии по вписванията – ЦЕНКА
КАРАИВАНОВА- ръководител, АННИ КОНСТАНТИНОВА ,
ЕВГЕНИ БОЖАНОВ, МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА,ВАЛЕНТИНА
ДИМАНОВА. Заедно с тях работят и шест служатели от
Агенцията по вписванията.
Общо вписванията за 2008 год. са 59 462 бр.
1. Продажби
2.Прехвърляния
3.Дарение
4.Договорна ипотека
5.Законна ипотека
6.Замени
7.Договори за наем
8.Договор за доброволна делба
9.Апорт
10.Особен залог
11.Договор за аренда
12.Анекс
13.Постановление за възлагане
14.Искови молби
15.Суперфиция
16.Констативни нотариални актове
17.Адм.акт за публ.държ.и общ. собственост
18.Договор за учредено право на ползване
19.Други актове и огр.вещни права

ДРУГИ1.Преписи
-7549 бр.
2.Устни справки -5276 бр.

- 9163 бр.
- 5 6 бр.
- 657 бр.
- 1994 бр.
- 752 бр.
- 689 бр.
- 342 бр.
- 834 бр.
- 5 бр .
- 5 бр .
- 3904 бр.
- 735 бр.
- 65 бр.
- 24 бр.
- 32 бр.
- 1278 бр.
- 580 бр.
- 7 бр.
- 3098 бр.

3.Удостоверения-18020 бр.
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Общо: 90307 броя вписвания и други.
Постъпващите в Службата по вписванията – гр. Плевен
актове подлежащи на вписване, отбелязване и заличаване се
докладват първо на съдиите по вписванията и след
извършване на проверка на актовете постъпили за вписване
окомплектовани с квитанция за платена държавна такса,
когато такава се дължи, както и проверка на
придружаващите ги писмени доказателства, вписването се
извършва по разпореждане на съдията по вписване, като акта
се вписва незабавно в рамките на работния ден, в
предназначения за това двойно-входящ регистър, а върху
самия акт се нанасят – номерът под който е записан в
регистъра, датата, както тома, номера и делото /за актове по
чл4, б.”а” от ПВ/, в което е нанесено вписването.
Организацията на работата е много добра, но липсата на
помещенията-петимата съдии по вписвания работят в един
кабинет, с изключение на часовете за дежурство е скандално
за нотариуси, адвокати и граждани.
Вече няколко поредни години - от 2002 година, в
служба по вписванията функционира нова софтуерна
програма за вписванията, съобразена с изискванията на
закона и правилника за вписванията, като вече се
въвежда задължително ЕГН на физическите лица,
данъчен номер и булстат на юридическите лица, както и
пълно описание на имотите. Поради големия обем на
работата е затруднено въвеждането на данни от
предходни
години.
Новата
програма
позволява
извършването на справки по ЕГН, име на лице или
фирма, адрес на имота, предполагаема дата на
извършване на сделката, начално име на лицето
/физическо или юридическо/. С въвеждането на
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програмата се улесни издаването на удостоверения и
извършването на справки.

V.
СГРАДЕН
ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

ФОНД

И

ТЕХНИЧЕСКА

1. СГРАДА, ОБОРУДВАНЕ, ПРОБЛЕМИ.
През отчетната 2008 година съществуваше, както и
през предходните години, проблем с недостатъчния брой
кабинети за съдии и административно-технически
персонал. Продължи да съществува и проблемът с
недостатъчния брой на съдебни зали и макар, че се
провеждат следобедни заседания извън графика на
съдиите, липсата на съдебни зали е една от причините
не всички постъпили дела да бъдат насрочвани и
решавани в законоустановените срокове. Недостатъчен
е броят и на канцелариите, в които работят по пет-шест
служителки и същите изпитват големи затруднения при
едновременната обработка на делата след съдебно
заседани,което е констатирано и от Инспектор към ВСС
и ПлОС.
2. ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ – КОМПЮТРИ,
МРЕЖИ, ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ, ПРОБЛЕМИ.
Материално
техническата
обезпеченост
на
Плевенския районен съд е на високо ниво. Всички
съдебни зали са оборудвани с персонални компютри
,монитор за съдията, лазерни принтери, това улеснява
работата. В Бюро “Съдимост” е изградена единна
система за изготвяне на свидетелства за съдимост.
Внедрена е и новата система “АИС Бюро съдимост”, като
въвеждането на данните се извършва и в двете
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програми. В Плевенския районен съд работи изградена
локална мрежа. Към края на предходната 2008 година
всички районни съдии имат служебни персонални
компютри. Всеки служител е снабден с персонален
компютър, включен в локалната компютърна мрежа.
От 01.09.2008г. е въведена деловодна програма
”САС-съдебно деловодство”. Всички служители
и
районни съдии са преминали курс на обучение и към
настоящият момент работят с нея. Всички висящи и
новопостъпващи дела са въведени през същият месец.
Въведена е автоматизирана система в работата и
на Съдебно-изпълнителната служба.
През отчетната 2008 година Плевенския районен
съд постигна много добри резултати в своята дейност,
въпреки битовите проблеми, увеличението на делата,
прилагане на новото законодателство. Независимо от
това, всички съдии са работили с чувство за отговорност
и добросъвестно са изпълнявали служебните си
задължения.
Организационните въпроси, както и тези, свързани
със структурата на гражданската и наказателната
колегия бяха решавани на съвещания на съдиите в
Плевенски районен съд, където след първоначални
разногласия по някои от тях, се стигаше до общи
становища и решения.
За да се постигнат по-добри показатели за в бъдеще
относно качеството на правораздаването, всеки съдия
трябва да полага усилия за повишаване на своята
професионална подготовка, да работи с по-голямо
чувство за отговорност, с мисъл за честта и престижа на
професията и институцията, като по този начин всеки
ще даде своя принос в укрепване на демократичната ни
правова държава.
По отношение на Министерство на правосъдието и
Висш съдебен съвет следва да бъде отправена
препоръка за отпускане на
щатни бройки
за
магистрати, деловодител
по ЗККИ,
деловодител
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служба „Регистратура„ 2 щатни бройки
за
деловодител в гражданска колегия, тъй като двама от
деловодителите там работят по на два състава, за
архивар, тъй като към настоящият момент има само
една щатна бройка за архивар на районен съд, тъй като
по натовареност ПлРС е на едно от първите места в
страната.
В заключение следва да се посочи, че въпреки
трудностите, пред които беше изправен Плевенски
районен съд през 2008 година, все още недостатъчната
материална база, непълният щат съдии, съдиите успяха
да се справят с постъплението от граждански,
наказателни, изпълнителни и материални дела отговорно
и с мисъл за честта и престижа на професията и
институцията, явяваща се един от представителите на
държавността.
И.Д.АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ
НА РАЙОНЕН СЪД-ПЛЕВЕН
ДАРИЯ МИТЕВА

