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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 
През изминалата 2010 г. дейността на Районен съд гр.Оряхово беше насочена 

към реализиране на бързо и ефикасно, качествено и справедливо съдопроизводство с 
оглед осигуряване защита  правата и законните интереси на гражданите, юридическите 
лица и държавата в условията на откритост, достъпност и прозрачност. Дейността на 
съда  е осъществена в изпълнение изискванията на Закон за съдебната власт и 
Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, 
военните и апелативните съдилища. Правораздаването в Районен съд гр.Оряхово през 
цялата 2010 година е осъществявано при добро изпълнение на всички критерии и 
показатели, залегнали в целите, поставени от съда в оперативния и стратегически 
план за развитието му.Настоящият отчетен доклад представя дейността на съда през 
2010 година, резултат от прилагане на закона и общите и специфични правила, 
регламентиращи начините за прилагането му, както и в синхрон с указанията на 
Висшия съдебен съвет и утвърдената от него структура за изготвянето му. Докладът в 
съдържанието си  анализира чрез количествени и стойностни показатели достигнатото 
ниво на ефективност от работата на магистрати и администрация в Районен съд 
гр.Оряхово, както и отчита слабости и проблеми, свързани с дейността на съда, 
изразени в статистически параметри и анализ на съществуващите  проблеми, 
съобразно нормативните изисквания, указанията на Висия съдебен съвет на 
Република България и традиционния модел на изложение на фактите и 
обстоятелствата за  Районен  съд гр.Оряхово. 

 

1. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 

          1.1. Брой на работещите в Районен съд, гр. Оряхово съдии, съдии по 

вписванията и държавни съдебни изпълнители  
През отчетната 2010 г. Районен съд гр.Оряхово работи с утвърден щат от трима  

районни съдии, двама от които  с ранг „съдия в Окръжен съд”, един съдия по 
вписванията и един държавен съдебен изпълнител. Една от съдийските щатни бройки 
бе освободена, считано от 18.05.2010г., поради  преместване на съдия Албена 
Миронова на длъжност „съдия” в Районен съд гр.Лом.  До освобождаване си  от 
длъжност в Районен съд гр.Оряхово  съдия Миронова е разглеждала преимуществено 
наказателни дела, а граждански - само в изключителни случаи, когато  са налице 
основания за смяна на съдебен състав. От м.май 2010 година действащите двама 
съдии разглеждат и граждански и наказателни дела, разпределени на случаен избор 
на 100% натовареност. Административния ръководител  и действащият съдия Весела 
Живкова – Офицерска са давали дежурства по утвърден график както през работните, 
така и през почивните и празнични дни, и по двата основни вида дела. През първата 
половина на годината наказателните дела са разглеждани основно от един съдия.  

 

1.2. Брой на служителите и структура на съдебната администрация 
През 2010 година по щат от ВСС са утвърдени 16 щатни бройки съдебна 

администрация. До 30.04.2010г.  всички щатни бройки на служители от  
администрацията бяха заети. Считано от 01.05.2010г. поради пенсиониране е 
освободена служителка на длъжност „съдебен деловодител”, която съвместяваше 
функциите на служител в  бюро „Съдимост” и „Архив”. Със заповед на 
административния ръководител се извършиха персонални промени  и незаета остана 
длъжността „съдебен секретар”. Същата е незаета и към 31.12.2010 година. 
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По-голяма част от служителите са с продължителен стаж в сферата на 
съдебната администрация, съвестно изпълняват служебните си задължения, като  
полагат усилия за повишаване качеството на работата, включително и чрез участие в 
работни срещи и семинари за  осигуряване  взаимна заменяемост на служителите и   
непрекъснатост на работния процес във връзка с обслужване на гражданите  и за 
отстраняване на констатирани слабости при проверки от административния 
ръководител, Окръжен съд, гр.Враца и Инспектората към ВСС и инцидентни 
нарушения на трудовата дисциплина. Действащите съдебни секретари – заети две 
щатни бройки участват в съдебните заседания по утвърден от административния 
ръководител месечен график по съдебни зали. Работата в служба „Съдебното 
деловодство” е структурирана по съдебни състави. 

Структурата на администрацията в Районен съд гр.Оряхово е утвърдена по 
ПАРОАВАС /д.в. бр.66/18.08.2009г./, както следва: 

1.1 ."Административен секретар" 
12."Обща администрация",със следните звена и длъжности: 
1.2.1."Финансова дейност и снабдяване ";  
1.2.2."Човешки ресурси" 
1.2.3."Информационно     обслужване,     статистика     и     
информационни технологии"; 
1.3."Специализирана администрация" със следните звена и длъжности: 
1.3.1."Регистратура и нотариална дейност» 
1.3.2."Регистратура за класифицирана информация”; 
1.3.3. "Съдебно деловодство"; 
1.3.4."Съдебни секретари"; 
1.3.5."Архив и бюро "Съдимост» ; 
1.3.6.Служба  по връчване на призовки и съдебни книжа-призовкар; 
1.3.7. Служба «съдебно изпълнение». 

С нарочни заповеди на административния ръководител през 2009 година  са 
възложени управленски и контролни функции на административния секретар. С 
нарочна заповед  административният секретар е определен да изпълнява функциите 
на “Служител по сигурността на информацията”, а на системния администратор - да 
ръководи и обучава служителите от администрацията при осъществявани от тях 
дейности, свързани с “Информационно обслужване, статистика и информационни 
технологии”. 

 

1.3. Становище за промени в щата 

С оглед постъпленията на дела в Районен съд гр.Оряхово  и натовареността на 

съдиите в него към настоящия момент,  броят на магистратите е намален, предвид 
незаета щатна бройка „съдия”. И при три заети щатни бройки натовареността по щат е  
по-висока  от  средната за съдилищата в Република България. Внесено е предложение  
от административния ръководител до Комисия по предложенията и атестиране към 
ВСС за увеличаване   щатната численост на съда с една щатна бройка „съдия”. 
Натовареността на  държавния съдебен изпълнител и съдията по вписванията не е 
оптимална  и не се налага допълнително увеличение на щата по тези две позиции. 
Единствено  необходимо е попълване на щата  чрез провеждане на конкурс за 
незаетата щатна бройка „съдия” и увеличаване на  щата с една бройка „съдия”. 

По отношение щатните бройки на служители в администрацията и извършените 
персонални промени през 2010 година, предвид обстоятелството, че повече от 
служителите в администрацията са на почти пенсионна възраст /на две служителки  на 
длъжност „съдебен деловодител” предстои пенсиониране през 2011 година, а на една 
– през 2012 година/, административният ръководител е депозирал още през м. май и 
след това през м. август 2010 година предложение до Комисия „Съдебна 
администрация” към ВСС  за  даване разрешение за назначаване на служител на 
свободната длъжност „съдебен секретар”. И двете предложения са отхвърлени с 
РВСС. В началото на 2011 година  Административният ръководител е внесъл  отново 
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предложение за даване съгласие за назначаване на служител на длъжност „съдебен 
секретар”, с цел обезпечаване на съда с  квалифицирани кадри и осигуряване на 
възможност и време за приемане и обучаване на кадри за заемане на длъжността и  
осигуряване качествен подбор при наемане на служители.  Именно предстоящото 
освобождаване поради пенсиониране на служители до голяма степен ще увеличи 
степента на риск в посока  затрудняване  изпълнението на основната дейност на съда 
– правораздаването. Надявам се, че Висшият съдебен съвет  и комисиите към него ще 
подходят  отговорно към проблема на съда, който е съществен и приоритетен за 
решаване през 2011 година. Създаването на качествени  кадри в съдебната система е 
дълъг процес, който изисква технологично време за оптимизиране на функциите, 
вменени с длъжностната характеристика. Към настоящият момент за съда съществува 
риск от необезпеченост с  кадри – служители в администрацията, който през втората 
половина на 2011 година ще се задълбочи и  ще доведе до невъзможност на съда да 
изпълнява основната си дейност.  

Съотношението съдии – съдебни служители, утвърдено от ВСС  за малките 
съдилища, в които ежедневно постъпват дела от различен  характер е   неактуално и в 
това отношение ВСС би следвало да преразгледа и прецени  по-детайлно 
показателите, довели до такова решение. Съотношението съдии-съдебни служители 
би било  актуално при отчитане на щатните бройки – специализирана администрация, 
а не към общия утвърден щат на служители.  Следва да се има предвид и 
обстоятелството че  делата, постъпили по реда на заповедното производство имат 
превес  при постъпилите граждански  дела и въпрос на технологично време е 
обработката  на същите при спазване на процесуалните за това срокове, определени в 
ГПК, както и обстоятелството, че за района на съда няма действащ нотариус и 
служител от администрацията, заемащ длъжността „деловодител регистратура” 
изпълнява  и тези функции допълнително. За 2010 година в регистъра за 
удостоверявания и нотариални заверки  са извършени 5038 вписвания, а като се има 
предвид, че договори, декларации и други се заверяват най-малко в 2 – 3 екземпляра, 
обемът на този вид дейност е много по-голям. Не на последно място е и факта, че 
съдебната дейност е основна дейност за съда и от нейното изпълнение зависят 
качеството и бързината на правораздаването. Всички други дейности са допълнителни 
и до някъде генератори  на разходи, които реално не  оправдават получените ползи от 
тяхната дейност. Структурна реформа в съдебната система  на практика не се 
осъществява, а се правят само някакви  промени, които не решават в стратегически 
план проблемите на съдебната система като цяло. Рисковите фактори, които оказват 
влияние върху  нормалната дейност на съда са  предимно вътрешни фактори,  
влиянието на които може да бъде избегнато при  справедливо и отговорно отношение  
от страна на административното ръководство, с подкрепата на Висш съдебен съвет. 
Кадровият проблем по отношение на обезпечаване със съдебни кадри датира още от 
м. януари 2007 година, като  нерешаването  на въпроса с такива кадри е основен 
рисков фактор , влияещ върху осъществяване дейността на съда. До този момент е 
направено само едно преместване на магистрат и то временно, без да е погледнато 
стратегически на въпроса. Административният ръководител  участва на 100% при 
разпределението на случаен избор както на наказателни , така и на граждански дела. 
Съдия Весела Офицерска от 2000 година до  края на 2009 година  е разглеждала само 
граждански дела, като същата в периода от 2007 до април  2009 година е била в отпуск 
по майчинство. Желание за работа не липсва, но обемът и разнообразието на делата 
изискват време за подготовка на делата, за обсъждане на доказателства при 
постановяване на съдебните актове, както и  мотивиране на същите  в законните 
срокове. До края на 2010 година съдиите от Районен съд гр.Оряхово нямат просрочени 
съдебни актове. Проверки са извършени както от Инспектората към ВСС, така и всяка 
година от Окръжен съд гр.Враца.  Административният ръководител участва и в 
графика за дежурства  през празнични и почивни дни и разглежда неотложни 
производства.  Административният ръководител на Окръжен съд гр.Враца отхвърли 
предложението на административния ръководител на Районен съд гр.Оряхово за 
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командироване на съдия от  съдебния окръг за разглеждане на дела в съда по време 
на съдебната ваканция, когато действащите съдии  да могат да ползват платен 
годишен отпуск.  Всички  тези факти и аргументи през 2010 година са рефлектирали 
върху нормалната  дейност на съда. Имало е месеци, в които на съдия са постъпвали 
по 60 - 80 разпределени дела. Технологичното време за обработка на същите не може 
да се вмести в рамките на срока, за който са постъпили. Това обстоятелство, както и 
обстоятелството, че административния ръководител участва в разпределението на 
всякакъв вид  постъпления на дела дава отражение върху  качеството на работата на 
съда като цяло и върху управлението на съда.  Делегирането на отделни функции за 
определен период от време не решава кардинално проблема с кадрите в съда, а 
напротив -  води до нарушаване на показателите, оказващи влияние върху качеството  
на съдебната дейност, която е основна за съда. 

 

2.ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 
В Районен съд, гр.Оряхово  през 2010 г. са постъпили общо 1 190 броя 

граждански и наказателни дела. Останали несвършени от 2009  година  в началото на 
периода са 116 броя дела. Делата за разглеждане през 2010 година са общо 1306 
броя. Останалите несвършени дела в края на отчетния период са 114 броя дела – по 
57 броя дела наказателни и граждански. През периода съдът е  провел   781  броя  
съдебни заседания по двата вида дела. 

 

2.1. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
През 2010 г. в Районен съд гр.Оряхово  са постъпили за разглеждане общо 742 

броя граждански дела, в това число 718 броя новообразувани дела и 24 броя получени 
по подсъдност. Останалите несвършени дела към 01.01.2010г.  са 47 броя. Общият 
брой на граждански дела за разглеждане през периода е  789 броя дела.  

  През предходната 2009г. делата за разглеждане са били  общо 600 броя 
граждански дела /от които постъпили 531 граждански дела и висящи в началото на 
годината 69 броя граждански дела/, а през 2008 г. били разглеждани общо 589 броя 
граждански дела /от които постъпили 523 броя граждански дела и висящи в началото 
на периода – 66 броя граждански дела/. Следователно броят на разглежданите 
граждански дела бележи тенденция на увеличение, както спрямо 2008 година 1.3 пъти , 
така и спрямо 2009 година – 1.3 пъти.  Увеличение бележат постъпленията на 
граждански дела както спрямо 2008 година  - с 219 броя дела, така и спрямо 2009 
година – с 211 броя. 

Броят на проведените съдебни заседания е с тенденция на  намаление спрямо 
2008 година и увеличение спрямо 2009 година. Този факт се обуславя от промените в 
процедурите по ГПК, дългите срокове, определени за връчване на съдебни книжа и 
отговори и възражения по тях, което от своя страна води до забавяне  при насрочване 
на откритите съдебни заседания по делата.  
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В 3 месечен срок през 2010 година в Районен съд гр.Оряхово са свършени  701 
броя  граждански дела. Същите през  2009 г. са  460, а през 2008година – 461 броя. В 
процентно съотношение най-висок на свършените в срок до 3 месеца граждански дела 
е през 2010 година – 96%, при 83% - за 2009г. и 89% -  за 2008 година.  Значителен дял 
от разглежданите граждански дела в съда са приключили в краткия тримесечен срок, 
което обстоятелство се дължи на добро изпълнение от страна на магистратите и 
съдебните служители  на процедурите по съдопроизводствения процес  при спазване 
на процесуално определените срокове в ГПК, НПК и ПАРОАВАС.  
 

През отчетната 2010 година в сравнение с предходните 2008 и 2009 години  
свършените граждански дела в срок до един месец са се увеличили 1.5 пъти. За съда 
при натоварването, което имат съдиите и служителите този показател играе основна 
роля при формиране на резултатите от дейността на съда.  Всички постъпили 
граждански дела  се разпределят на случаен принцип в деня на постъпването им  и на 
следващият ден се докладват на съдиите-докладчици. 

Разгледани по видове постъпленията на граждански дела са 

следните:

Постъпили граждански дела по видове за 2010 година

Искове по СК

ЧГД

Дела по чл.410 и 417 ГПК

Искове по ЗЗД

Искове по Зс

Делби

Искове по КТ

Искове по ЗЗСДН

Искове по ЗЗДетето

Други граждански дела 

 
 

 
Граждански дела по общия ред: През 2010 година в съда са постъпили 98 

броя граждански  дела по общия ред, колкото са постъпилите такива дела и през 2008 
година. Постъпилите през 2009 година  са 90броя дела.  Тенденцията при този род 
постъпили дела е на устойчивост. Налице е, обаче тенденция на намаление и то 1.7 
пъти  спрямо 2009г. и 1.4 пъти спрямо 2008 година на останалите несвършени 
граждански дела по общия ред от предходната отчетна година. Това обстоятелство се 
дължи и на факта, че голяма част от  делата, оставени без движение и спрени през 
2009 година бяха раздвижени от съдия Весела Офицерска и много от тях бяха 
прекратени. 

Свършени граждански дела до 3 месеца

2008 г.

2009 г.

2010 г.
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Постъпилите граждански дела по видове са, както следва: 
- Искове по СК:  Постъпили през 2010 година дела по СК са 63 броя. През 

2008 година постъпили дела по СК са 88 броя , а през 2009 година – 49 
броя. Тенденцията при постъпленията на този вид дела е на увеличение 
спрямо предходната 2009 година и намаление спрямо 2008 година. 
Средногодишното постъпление на този вид дела е 66.6 броя дела. И  
през трите отчетни периода превес при постъпленията на дела по СК 
имат разводите и по-конкретно разводите по взаимно съгласие, които 
през 2009 година са 13 броя , а през 2010 година са 20 броя. 
Свършените през 2010 година дела по СК са 64 броя дела, което е  94 % 
от  разгледаните през годината дела. В тримесечен срок са свършени 58 
броя дела по СК, което съставлява  85% от свършените дела по СК. 

- Облигационни искове: През 2010 година са постъпили 21 броя дела по 
облигационни искове. За същият период на 2009 година постъпилите 
дела са  31 броя, а през 2008 година .- 16 броя. Тези цифри обуславят 
извода, че тенденцията при постъпленията на този вид дела е на 
устойчивост спрямо средногодишното постъпление на такива дела, което 
е  24. Свършени през 2010 година дела по облигационни искове са 27 
броя, при дела за разглеждане – 38 броя. Свършените дела са 71% от 
разгледаните от съда дела. В срок до 3 месеца са свършени 17 броя 
граждански дела – 63%.  

- Вещни искове:  През 2010 година в съда са постъпили 11 броя дела  по 
вещно правни искове. През 2009 година постъпилите такива дела са 13 
броя, а през 2008 година – 6 броя. Тенденцията и тук е на устойчивост 
спрямо средногодишното постъпление за тригодишния период -  10 броя 
дела. Свършени през 2010 година са 7 броя дела, което съставлява 54% 
от разгледаните дела. В срок до 3 месеца са свършени 4 броя дела – 
57%. 

- Делби: Постъпилите през 2010 година дела за делби са 11 броя, спрямо 
10 броя  постъпили през 2009г. и 15 броя постъпили през 2008 година. За 
този вид дела  се налага извода за тенденция на  устойчивост. 
Свършените през 2010 година делби са  9, което е 35% от разгледаните 
делби от съда. В срок до 3 месеца е свършено едно дело за делба. 

- Искове по КТ: За отчетната 2010 година в съда са постъпили 13 дела с 
искове по КТ. Постъпили по КТ дела през 2009 година са  7 броя, а през 
2008 година са  4 броя. Тенденцията е на увеличение почти два пъти 
спрямо 2009 година и три пъти спрямо 2008 година. Свършени през 2010 
година са  4 броя дела по КТ. Малкият процент на свършените дела от 
този вид се дължи на постъпления на такива дела в края на 2010 година 
предимно  по трудови спорове за неизплатено трудово възнаграждение и 
обезщетения по КТ. В срок до 3 месеца са свършени всичките 4 броя 
дела по КТ. 

- Искове от и срещу търговци: За отчетната 2010  година са постъпили 2 
броя дела с искове от и срещу търговци. През 2009 година постъпилите 
такива граждански дела са 10 броя, а през 2008 година няма постъпили 
дела от и срещу търговци. Свършени през 2009 година са 8 броя такива 
дела, а през 2010 година  3 броя дела. Тенденцията е на намаление 
спрямо предходната 2009 година. 

- Други дела: През 2010 година в съда са постъпили 27 броя други дела, 
които включват  дела по ЗЗСДН, ЗЗДетето, ЗЗСД и други. Постъпилите 
дела по ЗЗДетето са общо 8 броя, по ЗЗСД – 1 брой дела и по ЗЗСДН – 1 
брой. През 2009 година в съда са  постъпили 74 броя такива дела, а през 
2008 година – 39 броя дела. Тенденцията при постъпленията на тези 
дела е на намаление  спрямо предходните две години. Свършени през 
2010 година са 25 броя други дела, което е 92% от разгледаните от съда 
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други дела. В срок до 3 месеца са свършени от съда 20 броя други дела, 
което е 80% от общо свършените други дела през 2010 година. 

- Заповедни производства: През 2010 година в съда са постъпили 524 
броя  заповедни производства по чл.410 и 417 ГПК. Постъпленията на 
такива дела през 2009 година е 347 броя , а през 2008 година е 355 броя. 
Тенденцията  при постъпления на заповедни производства за съда е в 
увеличение 1.5 пъти спрямо 2009 година. Увеличението на този вид дела 
обуславя и  основната дейност на съда по гражданските дела.  Всички 
заповедни производства са свършени в срок до 3 месеца. 

- Дела за обезпечения на бъдещ иск  през 2010 година не са 
постъпвали. Обезпечения съдът е допускал с определения в закрито 
заседание в производства по  висящи искове  по КТ. 

- Дела по финансови начети през 2010 година не са постъпвали в 
съда. Такива не са постъпвали и през 2009 и 2008 година. 

- Дела от административен характер по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ през 2010 
година не са постъпвали в съда.  Едно дело е останало несвършено 
от 2009 година. През 2009 година са постъпили 9 броя дела, а през 2008 
година – 3 броя. През 2010 година няма съда няма свършени  
административен характер дела. 

- Частни граждански дела: През 2010 година са постъпили 70 броя ЧГД, 
през 2009 година – 55 броя и 2008 година – 28 броя. Увеличението при 
постъпленията на такива дела е в пъти – 2.5 пъти спрямо 2008/ година и 
1.3 пъти спрямо 2009 година. Свършени през периода са  69 броя дела – 
99%, от които 100% са свършени в срок до 3 месеца. 

В 3 месечен срок през 2010 година са свършени  701 броя граждански дела, 
които са 96% от общо свършените граждански дела. През 2009 година свършените до 
3 месеца граждански дела са 83% от общо свършените граждански дела през 
годината. През 2008 г.  процента за последните дела е 89%. Тези цифри обуславят 
извода, че съдът чувствително е подобрил качествените показатели за бързина при 
правораздаването. Увеличението на свършените дела в срок до три месеца е 
значително  спрямо предходната 2009 година – с 13%.  Забавяне при разглеждане на 
граждански дела се наблюдава предимно  при делата за делба. При всички останали 
видове дела по общия ред процентът на свършени дела в срок до 3 месеца е  между 
80 и 90%, което  също обуславя извод за постигната цел – добра бързина  при 
разглеждане и приключване на гражданските дела от съдиите-докладчици. 

 От насрочените през 2010 г. граждански дела в открито заседание по общия ред 
с брой 227, броят на отлагания на делата е 94, в това число в първо по делото 
заседание и помирително – 56 броя. От свършените през 2010 г. 98 броя дела по 
общия ред, 82 броя са приключили със съдебен акт по същество, 5 броя – със съдебна 
спогодба и 11 броя са прекратено по други причини. 

Забавянето при разглеждане на делата по общия ред се дължи на затруднения, 
свързани с прилагане  от 01.03.2008г. на нов ГПК. Трудности се срещат при връчване и 
размяна на съдебни книжа, при призоваване на страни, особено със съдебен адрес 
гр.София, неправилното оформяне на съдебните книжа при връчване от служители в 
кметствата, неправилното следене изтичане на сроковете при прилагане разпоредбата 
на чл.47 ГПК. Именно тромавата процедура по  размяна на книжата по чл.131 ГПК и 
фиксираните там срокове  за отговори и възражения, съчетана с неправилно връчване 
на съдебните книжа води до невъзможност съдът да насрочи първото съдебно 
заседание по делото в едномесечен срок. Този срок в някои случаи става и 
тримесечен.  В много случаи страните не се съобразяват с указанията на съда по 
спазване разпоредбите на ГПК и ангажирането на допълнителни доказателства води 
до отлагане на делата и невъзможност за приключването им в  нормални срокове. 

Забавянето в разглеждането на гражданските дела по общия исков ред освен на 
несвоевременното ангажиране на доказателства се дължи и нередовността на искови 
молби, невнасянето в срок на депозити за вещи лица, призоваването на свидетелите.  
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2.2. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 
През 2010 година в Районен съд гр.Оряхово  са постъпили  448 броя 

наказателни дела.  През 2009 г. в съда са постъпили 361 броя дела и през 2008 
година -  306 броя наказателни дела. Останалите несвършени наказателни дела към 
01.01.2010 година са 69 броя, към 01.01.2009 са  41 броя и към 01.01.2008г. са 26 броя 
дела. Наказателните дела за разглеждане в съда през 2010 година са 517 броя , 
спрямо 2009 година – 402 броя и 2008 година – 332 броя. Тенденцията както при 
постъпленията, така и при останалите несвършени наказателни дела от предишен 
период е на увеличение , което спрямо 2008 година по постъпили дела е 1.5 пъти, а по 
несвършени от предишен период – 2.7 пъти. 

 

Постъпили наказателни дела по видове през 

2010 г.

НОХД

НЧХД

НАХД по чл.78а НК

АНХД

ЧНД

ЧНД - разпити

 
 
 
 
 
В 3 месечен срок през 2010 година са свършени 384 броя наказателни дела, 

което е 83% от общо свършените наказателни дела от съда. Спрямо 2009година -85% 
и 2008година – 90% тук  е налице намаление на  свършените дела в срок до 3 месеца. 
Този  извод се налага  от факта, че през втората половина на 2010 година всички 
наказателни дела се разпределят на случаен принцип на двете действащи  съдии, 
които  по принуда разглеждат и граждански и наказателни дела. Именно  
необезпечеността на съда със съдебни кадри оказва влияние върху  бързината на 
разглеждане на наказателните дела и до голяма степен влияе върху качеството на 
правораздаването по наказателните дела за съда.   
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Свършени наказателни дела в 3-месечен срок 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

 
 

 

 

 

 
След проведени 554 заседания през 2010 година са останали несвършени 57 

броя наказателни дела. През  2009 г. са останали висящи 69 наказателни дела при 458 
проведени заседания, а през 2008 г. са останали висящи 41 наказателни дела при 
проведени 425 заседания. 
 

По видове разгледаните и свършените наказателни дела в Районен съд, 

гр.Оряхово  са, както следва: 

 
НОХД : 
- постъпили : 
2008 г. – 128; 2009 г. – 131; 2010 г. – 135; 
- останали несвършени в началото на отчетния период: 
2008 г. – 12; 2009 г. – 29; 2010 г. – 33; 
- свършени в срок до 3 месеца 
2008 г. – 98 или  88 %; 2009 г. – 103 или  81 %; 2010 г. – 101 или  71 %; 
 
НЧХД : 
- постъпили : 
2008 г. – 15; 2009 г. – 14; 2010 г. – 10; 
- останали несвършени в началото на отчетния период: 
2008 г. – 2; 2009 г. – 1; 2010 г. – 7; 
- свършени в срок до 3 месеца 
2008 г. – 13 или  81 %; 2009 г. – 3 или  38 %; 2010 г. – 4  или  33%. 
 
НАХД : 
- постъпили : 
2008 г. – 65; 2009 г. – 96; 2010 г. – 50; 
- останали несвършени в началото на отчетния период: 
2008 г. – 10; 2009 г. – 11; 2010 г. – 28; 
- свършени в срок до 3 месеца 
2008 г. – 51 или  80 %; 2009 г. – 62 или  78 %; 2010 г. – 46 или  64 %;  
 
НАХД  - ЧЛ.78 а  НК: 
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- постъпили: 
2008 г. – 9; 2009 г. – 13; 2010 г. – 13; 
- останали несвършени в началото на отчетния период: 
2008 г. – 1; 2009 г.– 0; 2010 г. – 0; 
- свършени в срок до 3 месеца 
2008 г. – 10 или  100 %; 2009 г. – 11 или  85 %; 2010 г. – 10 или  91 %; 
 
ЧНД : 
- постъпили : 
2008 г. – 52; 2009 г. – 68; 2010 г. – 132; 
- останали несвършени в началото на отчетния период: 
2008 г. – 1; 2009 г. – 0; 2010 г. – 1; 
- свършени в срок до 3 месеца 
2008 г. – 53 или  100 %; 2009 г. – 66 или  99 %; 2010 г. – 129 или  100 %; 
 
ЧНД - РАЗПИТИ : 
- постъпили : 
2008 г. – 37; 2009 г. – 39; 2010 г. – 108; 
- останали несвършени в началото на отчетния период: 
2008 г. – 0; 2009 г. – 0; 2010 г. – 0; 
- свършени в срок до 3 месеца 
2008 г. – 37 или  100 %; 2009 г. – 39 или  100 %; 2010 г. – 94 или  100 %; 

Четиринадесет разпита са внесени в последния работен ден на 2010 година и същите 
са останали несвършени към  01.01.2011 година. 

Като цяло в условията на работа с непопълнен съдийски щат и текучество на 
съдебни кадри, както и невъзможност за създаване на специализирани състави за 
разглеждане на наказателни дела са налице стойности на съответните показатели, 
отразяващи сравнително добра бързина при разглеждане на наказателните дела. През 
предишният отчетен период съдия Миронова разглеждаше преимуществено 
наказателни дела, а сегашното състояние налага съдия, с 10-годишен стаж в 
системата, работил само по граждански дела, да разглежда разпределени на случаен 
принцип всякакви видове наказателни дела и граждански такива. Това обстоятелство 
обуславя и влошаване на показателите за бързина при правораздаването по 
наказателни дела. Постъпилите от прокуратурата общ характер дела – по 
споразумения и с обвинителни актове влизат в съда недостатъчно прецизирани и това 
обстоятелство  също оказва, макар и по-малко влияние върху бързината , респективно 
и качеството на съдебните актове по наказателни дела от общ характер.   
   Основните причини за отлагане на наказателните дела са традиционно 
свързани с неявяване на страните, преди всичко на подсъдимите и на техните 
защитници, както и на вещи лица и свидетели. В тази връзка се вземат необходимите 
мерки по конкретните дела за дисциплиниране на страните с всички способи на НПК 
най-вече по дела от общ характер, по който вид дела съдът разполага с най-много по 
вид и интезитет /в сравнение например с делата от частен характер/ средства за 
въздействие, включително чрез вземане и изменение на мярка за неотклонение на 
подсъдимите лица, както и възможността съдът да определя резервен защитник на 
подсъдимия. Следва да се отбележи обаче, че в много случаи делата се отлагат и 
поради служебна ангажираност както на защитниците, така и на вещите лица по други 
дела в страната. Отлагането на наказателни дела често е свързано и със събиране на 
допълнителни доказателства с оглед стриктно спазване разпоредбите на чл.13 и чл.14 
НПК; като в немалко случаи то се обуславя от липса на задълбочено разследване в 
досъдебната фаза на процеса и при условията на задочно производство с явяващи се 
впоследствие пред съда подсъдими лица.  

 

3. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ ЗА ТРИ ГОДИШЕН ПЕРИОД НА 

РАБОТАТА НА РАЙОНЕН СЪД   ГР.  ОРЯХОВО  
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3.1. Брой дела за разглеждане  
 3.1.1.От тях новообразувани са по брой и години дела, както следва:   

 

година Новообразувани 
граждански дела 

Новообразувани 
наказателни дела 

2008 г. 523 броя 306 броя 

2009 г. 531 броя 361 броя 

2010 г. 742 броя 448 броя 

 
От таблицата за  постъпленията на делата от двата вида, разглеждани в 

Районен съд гр.Оряхово през тригодишния сравнителен период е видно, че 
постъпленията на граждански дела  бележат тенденция на увеличение и то осезаемо – 
с 219 броя спрямо 2008 година, а за наказателните дела – със  142 броя спрямо 2008 
година. 
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 3.1.2.От тях несвършени от предходен период са по брой дела, както 
следва:   

година Несвършени граждански 
дела от предходен период 
- % с/мо постъпили 

Несвършени 
наказателни дела от 
предходен период - % 
с/мо постъпили 

2008 г. 66 броя – 12,6% 26 броя – 8,5% 

2009г. 69 броя – 13% 41 броя – 11,3 % 

2010 г. 47 броя – 6,3% 69 броя – 15% 

 
   През трите анализирани години са положени усилия за поддържане на 
сравнително нисък процент на несвършените дела. Увеличението на  процента на 
несвършените наказателни дела  през 2010 година се дължи на обстоятелството, че 
делата, разпределени до м. май на доклад на съдия Миронова, които не бяха 
насрочени бяха преразпределени  на съдиите Кънева и Офицерска, освен това 14 
броя от несвършените наказателни дела са разпити, постъпили в последния работен 
ден на 2010 година. 
 
 4. БРОЙ СВЪРШЕНИ ДЕЛА  В КРАЙ НА ГОДИНАТА 
 4.1.От тях в срок до 3 месеца са свършени по брой дела, както следва:   
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година 

Граждански дела Наказателни дела 

2008 г. 461 броя – 89% 262 броя – 90% 

2009 г. 460 броя – 83 % 284 броя – 85 % 

2010 г. 701 броя – 96% 384 броя – 83% 

 
 
 

461

262

460

284

701

284

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2008 г. 2009 г. 2010 г.

Свършени дела до 3 месеца - сравнителен 

анализ

граждански

наказателни

 
 

 
 
В Районен съд гр.Оряхово се поддържа сравнително висок процент на 

свършените  в краткия тримесечен срок граждански и наказателни дела въпреки 
проблемите с кадровата обезпеченост. Значително се е увеличил процента на 
свършените граждански дела през 2010 година в срок до три месеца. По наказателните 
дела процента на свършените до 3 месеца дела леко е намалял с предходните две 
години. Това обстоятелство се дължи на  факта, че по внесените с обвинителен акт 
наказателни дела от общ характер в съдебно заседание се правят многобройни  
искания  от страните за събиране на  допълнителни доказателства в подкрепа както на 
обвинението, така и на защитата. Също така  преместването на съдия Миронова  от 
18.05.2010г. на длъжност „съдия” в Районен съд гр.Лом  наложи преразпределение на  
наказателните дела, по които е определена за докладчик , но не е даван ход в съдебно 
заседание на същите, както и делата, които същата е продължила да  разглежд по 
Решение на ВСС /до приключване на същите/ след преместването й. 

Въпреки, че през 2010 година в срок до 3 месеца са свършени  384 броя 
наказателни дела при общо свършени  460 броя наказателни дела – 83%, то този 
показател общо за съда  свършени дела в срок до 3 месеца е  91.02%  при 1085 броя  
дела общо свършени в срок до 3 месеца съотносими към  общо свършени дела през 
годината 1192 броя. За съда бързината на правораздаването през 2010 година е 
добра, предвид отчитането по-горе на всички рискови фактори, кадрови проблеми и 
обективни причини, влияещи върху основната дейност на съда. 

 
 
 5. БРОЙ НА СВЪРШЕНИТЕ /РЕШЕНИ И ПРЕКРАТЕНИ/ ДЕЛА 
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 5.1. Граждански дела: 

Вид гражданско 
дело 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Искове по СК   81 броя 63 броя 64 броя 

Облигационни 
искове 

14 броя 23 броя 27 броя 

Вещни искове 9 броя 20 броя 7 броя 

Делба 10 броя 23броя 9 броя 

Искове по КТ 7 броя 6 броя 4 броя 

Финансови начети 0 броя 0 броя 0 броя 

Други дела 43 броя 71 броя 97 броя 

Чл.410 ГПК 356 броя 347 броя 524 броя 
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Най- голям дял от общия брой на решените по същество граждански дела и през трите 
години заемат тези по чл.410 и чл.417 ГПК /респективно чл.237 ГПК/отм.//, следвани от 
други искове и искове по СК. Увеличил се е броят на решените други граждански дела 
и  облигационни искове през 2010 г. в сравнение с тези през предходните две години. 
Намалял е броят на решените през последната година вещни искове, искове по КТ, 
делбите и исковете по СК в сравнение с предходните от разглеждания период години.  
За сметка на намалението на решените от съда граждански дела, цитирани по-горе, 
увеличен е броят на останалите несвършени такива в края на отчетния период. Този 
извод се обуславя от факта, че  процедурите по ГПК по връчване и размяна на книжата 
са обвързани със сроковете за отговор и организиране на защита от страните, които не 
се спазват  и това води до отлагане на гражданските дела и невъзможност за 
приключване на същите  в 3-месечен срок. Непредставяне на отговор от страна на 
ответната страна и неявяване на същата в съдебното заседание  в повечето случаи 
също води до отлагане на делата.   В отделни случаи в този 3-месечен срок делото не 
може да бъде насрочено от съдията-докладчик /особено по делбите/, поради 
неизпълнение на процедури по връчване на съдебни    
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Брой  прекратени граждански дела
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5.3.2. Наказателни дела: 

  
Причини за 
прекратяване 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 

споразумения 61 броя 69 броя 80 броя 

други причини 96 броя 100 броя 167 броя 

    

  

 

 

Брой  прекратени наказателни дела
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6. БРОЙ НА ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ ДЕЛА, РЕЗУЛТАТИ ОТ 

ВЪЗЗИВНА И КАСАЦИОННА ПРОВЕРКА, ИЗВОДИ. 

 
 6.1. Граждански дела: 

годин потвърден изменен отменени и отменен прекратен  
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а и и 
частично 

върнати за 
ново 
разглеждан
е 

и и 
решени 
от ВОС 

и 

2008 23 бр. 4 бр. 0 бр. 19 бр. 0 бр.  

2009 10 бр. 0 бр. 0 бр. 3 бр. 0 бр.  

2010  6 бр. 2 бр.  0 бр. 0 бр. 0 бр.  

 
Наблюдава се намаление на броя на потвърдените съдебни актове по 

граждански дела през 2010 година в сравнение с предходните две години от 
изследвания период,  но в съотношение този брой към обжалваните съдебни актове на 
съда по гражданските дела навежда на извода за много по-добри резултати: през 2010 
година са разгледани от ОС Враца  8 броя граждански дела, от които 6 броя са с 
потвърден съдебен акт и 2 броя са с частично изменен такъв. За отчетната 2008 
година резултатите са били: разгледани от ОС Враца  общо – 46 броя  актове на съда 
по граждански дела, от които 23 броя са потвърдени и 19 броя са отменени от втората 
инстанция. Всички тези цифри говорят за добро качество на съдебните актове, 
постановени от съдиите по граждански дела. Освен това следва да се отбележи, че и 
обемът на обжалвани граждански дела значително е намалял в сравнение с 2008 и 
2009 година. 

 
 
 
 
 
 
 

 6.2. Наказателни дела: 

годин
а 

потвърден
и 

изменен
и 
частично 

отменени и 
върнати за 
ново 
разглеждан
е 

отменен
и и 
решени 
от ВОС и 
АС-
Враца 

прекратен
и 

 

2008   9бр.   бр. 18 бр.  0 бр. 0 бр.  

2009  35 бр.  1 бр. 8 бр.  0 бр. 0 бр.  

2010  37 бр.  6 бр. 3 бр.  11 бр. 0 бр.  

 
Забелязва се нарастване на броя на потвърдените съдебни актове по 

наказателни дела през последната година от наблюдавания период в сравнение с 
предходните години. Увеличен е и броят на отменените и решени от ВОС и АС 
гр.Враца  дела с обжалвани актове, постановени от съдиите от Районен съд 
гр.Оряхово. Намалял е и броят на отменените и върнати за ново разглеждане от 
втората инстанция наказателни дела.   

Както за наказателните, така и за гражданските дела следва да се отбележи, че 
значителна част от обжалваните актове не са върнати в първоинстанционния съд. 

 

 7. ПОСТЪПИЛИ И ОБЖАЛВАНИ ДЕЛА ПО СЪДИИ 

 

 7.1. Постъпили дела по съдии 

7.1.1.Граждански дела: 
 - 2008 г. 
 Велислава Кипрова – І гр.-състав: Постъпили – 473 бр.; Свършени – 487 бр.; 
 Албена Миронова – І нак.състав: Постъпили – 30 бр.; Свършени – 28 бр.; 
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 Командировани съдии от ОС Враца – Постъпили – 20 бр.; Свършени – 5 бр. 
 В т.ч. Ивета Кънева – РС Козлодуй: Постъпили – 9 бр.; Свършени – 2 бр.; 
  Иван Вътков – РС Мездра: Постъпили – 6 бр.; 
  Емил Кръстев – РС Враца: Постъпили – 5 бр.  
 
 - 2009 г. 
          Ивета Кънева  – І гр. състав: Постъпили – 108 бр.;Свършени – 115 бр. 

Весела Офицерска – ІІ гр.състав: Постъпили – 244 бр.;Свършени -  239  бр. 
Албена Миронова – І нак. състав: Постъпили – 179 бр.; Свършени – 185 бр. 
Командировани съдии от ОС Враца – Свършени – 14 бр. 
 В т.ч. Иван Вътков – РС Мездра – Свършени  8 бр.; 
  Емил Кръстев – РС Враца – Свършени  6 бр. 

 
 - 2010 г. 
          Ивета Кънева – І гр. състав: Постъпили – 349 бр.; Свършени – 333 бр. 

Весела Офицерска – ІІ гр. състав: Постъпили – 383 бр.;Свършени -  388 бр. 
Албена Миронова – І нак.състав: Постъпили 10 бр.; Свършени – 11 бр. 

          
  
 
 
  7.1.2. Наказателни дела: 
 - 2008 г. 
 Велислава Кипрова – І гр.състав: Постъпили – 157 бр.; Свършени – 182 бр.; 
 Албена Миронова – І нак.състав: Постъпили – 149 бр.; Свършени – 108 бр. 
 Командировани съдии от ОС Враца: Свършени – 1 бр.; 
 В т.ч. Шабански – съдия РС Бяла Слатина – Свършени – 1 бр. 
   

- 2009 г. 
Ивета Кънева – І гр.състав: Постъпили – 46 бр.; Свършени – 37 бр.; 
Весела Офицерска – ІІгр.състав: Постъпили – 24 бр.; Свършени – 23 бр.; 
Албена Миронова – І нак. Състав: Постъпили – 291 бр.; Свършени – 273 бр. 

  
- 2010 г. 
Ивета Кънева – І гр.състав: Постъпили – 218 бр.; Свършени – 211 бр. 
Весела Офицерска – ІІ гр.състав: Постъпили – 190 бр.; Свършени – 156 бр. 
Албена Миронова – І нак.състав: Постъпили – 37 бр.; Свършени – 90 бр. 

 Командировани съдии от ВОС – Постъпили – 3 бр.; Свършени – 3 бр.: 
  В т.ч. Съдия Жаклин Димитрова –  РС Козлодуй – 1 бр.; 
   Съдия Евгени Божидаров – РС Мездра  - 1 бр. и 
   Съдия Цветанчо Трифонов – РС Козлодуй – 1 бр. 
 
  При отчитане натовареността на магистратите в Районен съд гр.Оряхово за 
анализирания период следва да се отбележи, че съдия Ивета Кънева – Санкова 
работи и като административен ръководител и участва  в случайното разпределение 
на делата при 100% натовареност за по-голяма част от делата. Към  момента на 
преместване на съдия Миронова на длъжност „съдия” в Районен съд гр.Лом, считано 
от 18.05.2010г.  всички разпределени на същата и ненасрочени дела бяха 
преразпределени  за разглеждане от  съдиите Ивета Кънева и Весела Офицерска.  На 
два пъти  се направи искане до Председателя на Окръжен съд гр.Враца  за 
командироване на съдия за разглеждане на наказателни дела, но исканията на 
административния ръководител бяха оставени без уважение.  

Всички постъпили дела в съда се разпределят на случаен принцип, като 
същевременно съдиите Кънева и Офицерска покриват и графика за дежурства в 
празнични и почивни дни. Командировани за разглеждане на наказателни дела  от 
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Окръжен съд гр.Враца са трима съдии от РС Мездра и РС Козлодуй във връзка с дела, 
по които са налице основанията за отвод по чл.29 НПК и в съда не може да се 
сформира състав за разглеждане на делото /разгледаните дела са НОХДела по 
внесени споразумения от РП и мярка за неотклонение/. В останалите  случаи са 
изпращани и наказателни дела на ВКС  на основание чл.43 НПК,  поради 
невъзможност за сформиране на състав от РС гр.Оряхово.    
 

Средно месечно натовареността по щат на съдиите в Районен съд гр. 
Оряхово е, както следва: 

- Дела за разглеждане по 36,28 броя;  
- Свършени дела  - по 33,11 броя 
Действителната натовареност предвид отработените човекомесеци 
-            Дела за разглеждане  -   по 46,64 броя 
-             Свършени дела  - по 42,57 броя 
Средномесечно постъпление на един съдия на база 12 месеца. 
- По граждански дела -  по 31 броя дела; 
- По наказателни дела -  по 18.7 броя дела 
- Общо постъпили дела – 49.6 броя дела – по заети щатни бройки „съдия” 

и 33.1 броя дела по щатни бройки „съдия”. По  действително отработени 
човекомесеци на съдия от Районен съд гр.Оряхово се падат по 42.5 броя 
постъпили дела – граждански и наказателни. 
Средномесечно свършени дела от един съдия на база 12 месеца. 

През годината са свършени 732 граждански дела. Съобразно броя на съдиите, 
разглеждащи граждански дела, средно месечно свършени дела от един съдия на база 
12 месеца е 30,5 броя  граждански дела. 

През годината са свършени 460 наказателни дела. Съобразно броя на съдиите, 
разглеждащи и граждански и наказателни дела, средно месечно свършени дела от 
един съдия на база 12 месеца, е 19,2 броя наказателни дела. 

Тези цифри налагат извода, че свършените през 2010 година общо 1192 дела, 
се разпределят на база 12 месеца – по 99.3 броя месечно, което по заети щатни 
бройки „съдия” прави месечно свършени  49.6 броя дела на един съдия, а 
действителната натовареност по  брой свършени дела на база отработеното време от 
съдиите през 2010 година е 42.6 броя свършени дела от един съдия. 

 Отчитайки обстоятелството, че в съда няма и не може да има специализация на 
съставите – граждански и наказателни, всички дела се разпределят на случаен избор 
при определени от административния ръководител квоти за всеки съдия по всеки 
отделен вид дела, действителната натовареност на съдиите в Районен съд гр.Оряхово 
е голяма, както по постъпили дела – граждански и наказателни, така и по дела за 
разглеждане и свършени дела от съда. 

СПРАВКА ЗА СРЕДНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА 
ДЕЛАТА В РАЙОНЕН СЪД ГРАД ОРЯХОВО  ПРЕЗ 2010 ГОДИНА 

видове дела брой дела месеци общо средна продължителност 

Гр.дела 
 по общия ред 

126 364 2,89 

Произв. по 
чл.310 ГПК 

13 34 2,61 

Адм. дела по 
ЗСПЗЗ и 
ЗВГЗГФ 

0 0 0 

Частни гр. 
дела 

69 69 1 



 20 

Дела по 
чл.410,417 от 

ГПК 

524 524 1 

НОХ дела 142 445 3,1 

НЧХ дела 12 56 4.6 

Дела по чл.78а 
НК 

11 19 1,7 

ЧН дела 129 135 1,04 

ЧН дела 
разпити 

94 94 1 

АНХ дела 
72 213 2,95 

 

 общо 1192 1953 1,64 

  Най-голяма е средната продължителност на разглеждане на наказателните дела 
от частен характер – 4,6 месеца, следвани от наказателни дела от общ характер – 3,1 
месеца,  наказателни административен характер  – 2.95 месеца и гражданските дела 
по общия ред  - 2,89 месеца. Всички останали видове дела са приключвани в повечето 
случаи в едномесечен срок. Средната продължителност на разглеждане на делата за 
съда  през 2010 година е 1.64 месеца, което обуславя сравнително добра бързина на 
правораздаване. 
 
 
   

7.2. Обжалвани съдебни актове по съдии 
 
                 Обжалвани граждански дела  Обжалвани наказателни дела 
през 2008 г.      през 2008 г. 
Велислва Кипрова – 39 бр.                               Велислава  Кипрова – 27 бр. 

- Потвърдени – 19 бр.    - Потвърдени – 9 бр. 
 - Отменени изцяло - 18 бр.   - Отменени – 18 бр. 
 - Изменени - 2 бр.    - Изменени – 0 бр. 
 
  КОМАНДИРОВАНИ СЪДИИ ОТ Окръжен съд гр.ВРАЦА 
Даниела Грамовска  РС Бяла Слатина– 2 бр. 
 - Потвърдени – 1 бр. 
 - Отменени    - 1 бр. 
 
Катя Гердова  РС Бяла Слатина – 1 бр. 
 - Изменени  - 1 бр. 
 
Иван Вътков РС  Мездра – 1 бр. 
 - Изменении – 1 бр. 
 
Георги Боровански   РС Козлодуй – 1 бр. 
 - Потвърдени – 1 бр. 
 
Пенка Петрова  РС Мездра – 1 бр. 
 - Потвърдени – 1 бр. 
 
Неделин Йорданов  РС Враца – 1 бр. 
 - Потвърдени – 1 бр. 
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Обжалвани граждански дела  Обжалвани наказателни дела 
      през 2009 г.                                                                       през 2009 г. 
 
Ивета Кънева – 1 бр.                                    Ивета Кънева   - 2 бр.    

- Потвърдени – 1 бр.    - Потвърдени – 2 бр. 
 
Весела Офицерска – 3 бр.   Весела Офицерска – 2 бр.   

- Потвърдени – 3 бр.    - Потвърдени – 2 бр. 
  
Велислава Кипрова – 4 бр.   Албена Миронова  - 40 бр.    

- Потвърдени – 3 бр.    - Потвърдени – 31 бр. 
 - Отменени - 1 бр.    - Отменени –  8 бр. 
 - Изменени - 0 бр.    - Изменени – 1 бр. 
КОМАНДИРОВАНИ СЪДИИ ОТ ОКРЪЖЕН СЪД гр.ВРАЦА 
Пенка Петрова  РС Мездра – 1 бр.     
 - Отменени - 1 бр .     
Катя Гердова РС Бяла Слатина  – 1 бр.      

- Потвърдени – 1 бр. 
Георги  Боровански   РС Козлодуй – 1 бр. 
 - Отменени – 1 бр. 
Иван Вътков  РС Мездра  – 2 бр. 
 -Потвърдени – 2 бр.     
 
 
Обжалвани граждански дела  Обжалвани наказателни дела 
през 2010 г.      през 2010 г. 
 
Весела Офицерска – 3 бр.                     Весела Офицерска  - 11 бр. 

- Потвърдени – 2 бр.    - Потвърдени – 5 бр. 
 - Отменени - 0 бр.    - Отменени – 3 бр. 
 - Изменени - 1 бр.    - Изменени – 3 бр. 
 
Велислава Кипрова – 1 бр.              Албена Миронова  -  29 бр. 

- Потвърдени – 1 бр.    - Потвърдени – 17 бр. 
 - Отменени - 0 бр .    - Отменени – 12 бр. 
 - Изменени - 0 бр .    - Изменени – 0 бр. 
 
                                            Ивета Кънева – 22 бр.    

                                   - Потвърдени – 15 бр. 
                                  - Отменени – 6 бр. 
                                          - Изменени – 1 бр. 
 
КОМАНДИРОВАНИ СЪДИИ ОТ ОКРЪЖЕН СЪД  гр.ВРАЦА 
                     Жаклин Димитрова РС Козлодуй  – 1 бр. 

       - Отменени – 1 бр. 
  
 

Като цяло качеството на актовете на магистратите в Районен съд гр.Оряхово е 
много добро, за което говори големия брой потвърдени актове за всеки от съдиите в 
съответната област на правораздаване, в която разглежда дела. По гражданските дела 
в сравнение с предходните години много по-малко съдебни актове са атакувани пред 
втората инстанция, което също обуславя извода за добро качество на работа на 
съдиите от съда по гражданските дела. Повече от обжалваните наказателни дела са 
НАХДела.  Потвърдените съдебни актове  по наказателни дела през 2010 година – 38 
броя  имат преимущество пред  отменените – 22 броя  и изменени – 4 броя. Тук следва 
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да се отбележи, че голяма част  от отменените съдебни актове по  административно-
наказателен характер дела се дължи на представяне на допълнителни доказателства  
пред втората инстанция, които не са представени пред съда като първа инстанция.  

                            
       8. СТРУКТУРА НА НАКАЗАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ 
 От статистическите данни, съдържащи се в отчет  за дейността на Районен съд 
гр.Оряхово по наказателните дела, структурата на наказаната престъпност според 
постъпилите наказателни дела от общ характер в Оряховски  районен съд по брой и 
видове престъпления има следните  стойности: 
 
 - 2008 г. 
 Престъпления против личността – 1 бр. 
 Престъпления против правата на гражданите – 2бр. 
 Престъпления против семейството и брака – 0 бр. 
 Престъпления против собствеността – 52 бр. 
 Престъпления против стопанството – 4 бр. 
 Престъпления против държавата – 0 бр. 
 Документни престъпления – 2 бр. 
 Общоопасни престъпления – 54бр. 
 Престъпления против реда и общ. спокойствие – 2 бр. 
 - 2009 г. 
 Престъпления против личността – 8 бр. 
 Престъпления против правата на гражданите – 1 бр. 
 Престъпления против семейството и брака – 0 бр. 
 Престъпления против собствеността – 34 бр. 
 Престъпления против стопанството – 6 бр. 
 Престъпления против дейността на ДО и ОО –  2 бр. 
 Документни престъпления – 6 бр. 
 Общоопасни престъпления – 71 бр. 
 Престъпления против реда и общ. спокойствие – 3 бр. 
 - 2010 г. 
 Престъпления против личността – 4 бр. 
 Престъпления против правата на гражданите – 0 бр. 
 Престъпления против семейството и брака – 0 бр. 
 Престъпления против собствеността – 62 бр. 
 Престъпления против стопанството – 3 бр. 
 Престъпления против дейността на ДО и ОО – 6 бр. 
 Документни престъпления – 0 бр. 
 Общоопасни престъпления – 60 бр. 
 Престъпления против реда и общ. спокойствие – 0 бр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура на наказаната престъпност според постъпилите дела по 
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Структурата на наказаната престъпност по постъпилите наказателни дела от 

общ характер през 2010 година показва, че  с почти равен относителен дял са 
осъдените лица за общоопасните престъпления и  престъпленията против 
собствеността, което е характерно и за предходните  2008 г. и  2009 г.  В сравнение с 
2009 година значително увеличение имат постъпленията на дела за престъпления 
против собствеността. В сравнение обаче, с 2008 година тези дела бележат 
намаление.  

През 2010 г. след престъпленията против собствеността се нареждат 
общоопасните престъпления. Постъпленията на наказателни дела от общ характер за 
престъпления против собствеността и  общоопасни престъпления  обуславя и  
престъпността в района.  

През отчетната година за разлика от 2008 година се наблюдава спад в 
престъпленията против собствеността според постъпленията на наказателни дела от 
общ характер. Устойчивост на този вид престъпления има спрямо 2009 година. 

През 2010 г. са приключили 61 броя дела за общоопасни престъпления, голям 
брой – 53, в тримесечения срок. Следват делата за престъпления против 
собствеността – 56 броя приключили , от които – 38 броя в срок до три месеца. Седем 
са приключилите дела за престъпления против стопанството , от които  4 броя в 
тримесечен срок.  

Като цяло от общо свършени НОХДела през 2010 година 142 броя ,  101 броя – 
71,1%  са свършени в срок до 3 месеца.  

 
 През отчетната 2010 г. в Районен съд гр.Оряхово  не са постъпвали и 
разглеждани дела със значим обществен интерес. 
 Няма постъпили в съда и бързи производства. 
 
 8.1. Относителен дял на осъдителните присъди спрямо внесените 
прокурорски актове по видове престъпления 
   
 - 2008 г. 
чл.194-чл.197 НК:  съдени – 48 броя; осъдени – 48 броя; оправдани – 0 броя; 
чл.198 и чл.200 НК: съдени – 2 броя; осъдени – 2 броя; оправдани – 0 брой; 
чл.209-211 НК: съдени – 1 брой; осъдени – 0 броя; оправдани – 1 броя; 
чл.343 НК: съдени – 37 броя;осъдени – 37 броя; оправдани – о броя; 
 
 - 2009 г. 
чл.194-чл.197 НК: съдени – 28 броя; осъдени – 28 броя; оправдани – 0 броя; 
чл.198 и чл.200 НК: съдени –3 броя; осъдени – 3 броя; оправдани – 0 броя; 
чл.343 НК: съдени – 66 броя; осъдени – 66 броя; оправдани – 0 броя 
 
 - 2010 г. 
чл.194-чл.197 НК: съдени – 20 броя; осъдени – 20 броя; оправдани – 0 броя 
чл.201 - 208 НК: съдени – 1 броя; осъдени – 1 броя; оправдани – 0 броя 
чл.343 и сл. НК:съдени – 60 броя; осъдени - 59 броя; оправдани – 1 броя 
 През 2010 г. в Районен съд гр.Оряхово  са съдени за престъпления от общ 
характер общо 152 броя лица, от които 141 броя са осъдени и 11 броя лица са 
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оправдани. През трите разглеждани години традиционно висок е процентът на 
осъдените лица спрямо всички съдени лица за кражби, който е 36% за 2009 г. и 45.2% 
за 2008 г. За 2010 година този процент е 43.4. Процентът и на осъдените лица за 
общоопасни престъпления  през 2010 г. е 39.4% спрямо общо съдените лица през 
годината. За 2009 година този процент е 58.1% , а за 2008г. е 46.1%. 

 През  отчетната 2010година са оправдани единадесет лица за престъпления, 
както следва: против личността – 1 лице; против правата на гражданите – 2 лица; 
против собствеността – 3 лица; против стопанството – 1 лице; против дейността на ДО 
и ОО – 1 лице; за документни престъпления – 2 лица; и за общоопасни престъпления – 
1 лице. 
 8.2. Наказана престъпност с влезли в сила присъди и брой осъдени лица в 
края на отчетния период 
 
 - 2008 г.  
 Присъди – 31 бр. 
 Споразумения – 61 бр. 
 Осъдени лица – 114 бр. 
 - 2009 г.  
 Присъди – 28 бр. 
 Споразумения – 72 бр. 
 Осъдени лица – 116 бр. 
          - 2010 г.  
 Присъди – 50 бр. 
 Споразумения – 83 бр. 
 Осъдени лица – 141 бр. 
 

Значителен е броят на споразуменията спрямо осъдителните присъди  и  през 
2010 година, както и през 2009 г. и 2008 г., като общият брой на осъдителните съдебни 
актове през 2008 г. е 111, а през следващите е по-малък, съответно 110 броя през 2009 
г. и 145 броя през 2010 г. и  тези цифри обуславят извода за увеличение на 
осъдителните присъди в Районен съд гр.Оряхово. Тези факти говорят и за увеличение 
на осъдените за престъпления лица през 2010 година, въпреки че оправданите лица са 
увеличени в сравнение с предходните години. 

 
През отчетната 2010 г. са върнати за доразследване от Районен съд гр. 

Оряхово на съответната прокуратура и отстраняване на допуснати съществени 
нарушения на процесуалните правила 7 броя дела по внесени прокурорски актове. 
Наблюдава се известно подобрение на качеството на посочената категория актове в 
сравнение с предходните две години, когато през 2009 г. са върнати 27 броя дела, а 
през 2008 г. – 15 броя. В тази връзка следва да се отбележи, че през 2010 година са 
провеждани работни срещи на съдиите от съда и прокурорите от Районна прокуратура 
гр.Оряхово, на които са поставяни въпроси, свързани с  качеството на  досъдебното 
производство и в резултат на тези срещи и провеждани работни срещи на 
прокуратурата с органите на досъдебното производство се постигна по-добра 
организация в работата на досъдебното производство и от тук намаление на 
върнатите дела на Районна прокуратура гр.Оряхово за съществени нарушения на 
процесуални правила, което значително подобри и качеството на работа на съда  по 
наказателните дела от общ характер. Тук следва да се отбележи и факта, че за 
доброто качество на досъдебното производство определено положителна роля играе и 
института на разпит пред съдия, което напоследък се инициира от органите на 
досъдебното производство.  

И през изминалата година основни причина за прекратяване на съдебните 
производства и връщане на делата на прокуратурата са допуснати отстраними 
съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване 
процесуалните права на обвиняемия; касаещи приложението на нормите на чл.219 
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НПК и на чл.246 НПК относно привличането на лицата като обвиняемии и изготвяне на 
обвителни актове срещу тях в изискуемата от закона процесуална форма; като са 
констатирани непълни и неточни формулировки на обвиненията и в двата стадия на 
досъдебното производство, водещи до невъзможност за организиране на защитата на 
обвиняемите лица и за очертаване параметрите на обвинението, по което да се 
произнесе съда.  

Значително се подобри работата на прокуратурата по отношение  приложението 
на чл.375 НПК относно съставянето на мотивирани безпротиворечиви с необходимата 
яснота и пълнота постановления с предложение за освобождаване от наказателна 
отговорност и налагане на административно наказание, каквито актове през 
предходните години съществуваха като върнати на прокуратурата, а през 2010 година 
няма такива актове. 
 
      9. БРОЙ, КОНКРЕТИЗАЦИЯ И ПРИЧИНИ ЗА ОПРАВДАТЕЛНИ ПРИСЪДИ. 

В Районен съд гр.Оряхово  през отчетната 2010 г. са постановени  единадесет  
изцяло оправдателни присъди по наказателни дела, от които  9 са присъдите по 
наказателни дела  от общ характер и две са присъдите по частен характер дела. 
По  тези 11 броя оправдателни присъди са оправдани 13 броя лица, от които: за 
престъпления по чл.129 – 1 лице; за престъпление по чл.170 – 2 лица; за престъпление 
по чл.198 – 2 лица; за престъпления по чл. 216 НК – 1 лице; за престъпления по чл.279 
НК – 1 лице; за престъпление по чл.235 ал.6 НК – 1 лице; за престъпления по чл.311 
НК – 2  лица и за престъпления по чл.343 НК – 1 лице. За престъпления по образувани 
частен характер дела са оправдани  2 лица, от които  едно лице за престъпление по 
чл.130 НК и едно лице за престъпление по чл.148 НК  През предходната 2009 година 
са оправдани 1 броя лице за престъпление против личността, а през 2008 година са 
оправдани 4 лица – две от които за престъпление по чл.170НК, 1 лице за престъпление 
против личността и 1 лице за престъпление против собствеността.  

Основните причини за постановяване на оправдателните присъди и през 
2010 г. са в две насоки: недоказаност на внесените обвинения поради липса на 
достатъчно процесуално годни доказателства и несъставомерност на деянията, за 
които са повдигнати обвинения с липса на основни елементи от фактическия им 
състав.  

 
10. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 
И през 2010 г. в Районен съд гр.Оряхово работи един държавен съдебен 

изпълнител; като делодовната работа в Съдебно – изпълнителна служба се извършва 
от един секретар и един деловодител. 

     10.1. Брой на постъпилите изпълнителни дела 
През отчетната 2010 г. са постъпили общо 177 изпълнителни дела, от които в 

полза на държавата – 7 броя; в полза на търговци и юридически лица – 49 броя; в 
полза на граждани – 14 броя, изпълнение на обезпечителни мерки – 8 броя. Средно 
месечно на държавния съдебен изпълнител са възложени 14,8 броя дела на база 12 
месеца. 

      10.2. Брой на свършените изпълнителни дела 
През годината освен постъпили 177 изпълнителни дела, били останали 

несвършени  в началото на отчетния период 743 дела или общо на производство през 
2010 г. са  920 дела.  

Приключени са общо 180 дела, от които 115 броя – чрез реализиране на 
вземането; 54 броя – прекратени по други причини и 11 броя прекратени и изпратени 
на друг съдебен изпълнител.  

Според характера на изпълнението  най-голям е броя на извършени описи,  
следвани от наложени запори върху трудово възнаграждение, м.п.с. и други, възбрани 
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върху недвижими имоти и наложени ПАМ – по ЗБЛДС. Следват  извършените 
продажби – 10 на брой, 9 на недвижимо имущество, 1 – на движими вещи.   

През 2010 г. са събрани вземания в общ размер на 478 699 лева.  
В края на отчетния период са останали несвършени общо 740 броя изпълнителни  
дела за сума от  2 489 639 лева, при 743 броя за 2009 година за сума от 2 173 199 лева 
и през 2008 година – 1148 броя дела за сума от 2 800 236 лева. Средно месечно 
свършените дела на държавния съдебен изпълнител на база 12 месеца са 15 броя. 
Останалите несвършени дела към 01.01.2011г. – 740 броя -  се разпределят , както 
следва : в полза на държавата – 189; в полза на юридически лица – банки, търговци и 
други – 334 броя, обезпечения – 13 броя и в полза на граждани – 204, от които: 124 
броя дела за издръжка; трудови – 8; предаване на дете – 6  и 66 – други;  

Във връзка с производствата по изпълнителните дела съдебната администрация 
от съдебен секретар и съдебен деловодител по разпореждане на държавен съдебен 
изпълнител  е изготвила 4 342 броя призовки и съдебни книжа, от които са връчени 
3 141 броя. Съдебния секретар в службата е инициирал всички платежни документи 
във връзка с разрешените за изплащане  суми по изпълнителните дела от държавен 
съдебен изпълнител.  

През отчетната 2010 година  няма постъпили жалби против  действията на 
държавен съдебен изпълнител. 

Несъбираемостта на суми по отделни изпълнителни дела /повече от тях стари 
дела в полза на РС Оряхово/  се дължи на  липсата на секвестируемо имущество у 
длъжниците, липса на официални данни за доходите на същите, липса на 
регистрирано на тяхно име имущество. Голяма част от тези длъжници се намират в 
места за изтърпяване наказание „лишаване от свобода”. 

10.3. Сравнителен анализ на постъпленията през последните три години 

В сравнителен план през отчетната 2010 година се наблюдава леко намаление  
на постъпленията на изпълнителните дела в сравнение с предходната 2009 година. 
Спрямо 2008 година тенденцията е на увеличение. Тенденцията на увеличение спрямо 
предходните години бележи и общият размер на събраните по делата суми, който през 
2010 година е 478 699 лв., през  2009 г. е 300 303 лв. и  през 2008 г. – 286 271 лв. 
Въпреки че, натовареността не е  голяма през отчетната 2010 година Държавен 
съдебен изпълнител  поддържа много добро ниво на качество на работата си, като 
делата са образувани  и водени правилно, съставяни се съответните протоколи и 
постановления и са използвани предвидените от закона изпълнителни процедури при 
стриктно спазване на процесуални правила, за което говори и фактът, че в службата 
няма постъпили жалби против действията на същия. 

Година 
Постъпили 
дела 

Прекрате
ни дела  Събрана сума 

2008 119 210 286 271 

2009 185 620 300 303 

2010 177 180 478 699 

    

 

 11. БЮРО „СЪДИМОСТ” 
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 През отчетната 2010 година деловодителите в бюро „Съдимост” са издали 1915 
свидетелства за съдимост. Изготвени са  868 справки за съдимост. През м. май 2010 
година бе извършена персонална промяна на работното място деловодител „БС” , той 
и архивар, поради пенсиониране на служителката, изпълняваща тези функции. До  
края на м. октомври 2010 година деловодителката Маргарита Цветкова  с помощта  и 
на други служители от съда в изпълнение на Решение на ВСС   въведе всички налични 
бюлетини на осъдени в района на съда лица в ИС „Бюро Съдимост”, което до голяма 
степен улесни работата по изготвяне на свидетелства и справки за съдимост. Осигурен 
бе и пряк достъп до базата данни в информационната система на прокуратурата. 
Въвеждането на данните продължи  от 2007 година до края на 2010 година. При така 
въведените данни винаги може да се осъществи контрол от страна на съдиите  и при 
допуснати грешки, своевременно същите се отстраняват в процеса на работа. 
Трудности при работата на информационната система съществуват , предвид 
неактуализираната база данни, която ползваме от ЕСГРАОН. Често се налага за 
осъдени лица да правим справки и по телефона за уточняване на месторождението. 
Всички свидетелства за съдимост  и справки се изготвят в деня на поискването, като 
изключения се допускат само в случаи на неточности в базата данни. 

 Служителката в бюро „Съдимост” е с дългогодишен опит в съдебната дейност и  
добре работи  както с гражданите, така и с наличния софтуер. 

 
12. СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА 
Титуляр на длъжността „Съдия по вписванията” при РС гр.Оряхово е Цецко 

Кривачков, временно отстранен от длъжност със заповед на Министъра на 
правосъдието  от 08.06.2007 година. За временно изпълняващ функциите на „Съдия по 
вписванията” до завръщане на титуляра е назначена Райна Димитрова Русолова, 
считано от 10.09.2007 година. 

В съдебният район на Оряховски районен съд няма действуващ нотариус, 
поради което функциите на такъв се изпълняват от съдия по вписванията. 

Съгласно представената от Служба по вписванията справка съдията по 
вписванията е извършил общо: 2981 броя вписвания на сделки ; 158 броя издадени 
удостоверения; 26 броя устни справки; 98 броя удостоверявания на преписи и  5038 
броя удостоверявания на подписи, съдържание на пълномощни, преписи, договори за 
продажба на м.п.с., договори за доброволна делба на недвижими имоти, договори за 
аренда, наем и анекси към тях. Събраните такси за извършените нотариални 
удостоверявания  са в размер на  162 903 лева, от тях – 50 720 лева са събрани такси 
от удостоверявания на подписи и преписи и  112 183 лева  - от нотариални такси по 
извършени нотариални актове. 

През отчетния период са извършени 853 нотариални актове, с които са 
осъществени продажби, прехвърляния, дарения и замени на недвижими имоти; една 
законна и 13 договорни ипотеки; вписани са 16 броя искови молби;151 договори за 
доброволна делба; вписани са 702 броя договори за аренда; 475 броя констативни 
нотариални актове; 28 броя актове за държавна собственост; 333 броя актове за 
общинска собственост; 75 броя актове за учредени ограничени вещни права; 64 броя 
възбрани;  227 други подлежащи на вписване актове. Връчени са 10 броя нотариални 
покани.   

РАБОТА ПО ЖАЛБИ И СИГНАЛИ И ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ ПО ДЕЙНОСТТА 
НА СЪДА ПРЕЗ 2010 ГОДИНА 
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През отчетния период в съда не са постъпвали сигнали и жалби, съдържащи 
данни за  нарушения на правилата за професионална етика и корупция от страна на 
съдиите и служителите от администрацията на съда. 

През отчетната 2010 година  от Инспектората към ВСС бе извършена проверка 
на работата на съда по гражданските дела. Резултатите от извършената проверка са 
добри. Пропуски са констатирани по отношение работата на администрацията. След 
проверката административното ръководство е предприело конкретни действия за 
отстраняване на същите, за което е информирало Инспектората. През м. ноември  по 
заповед на  Председателя на Окръжен съд гр.Враца бе извършена проверка  на 
гражданските и наказателни дела в съда, резултатите от която са оповестени  през м. 
януари 2011 година. При проверката не са констатирани груби нарушения на 
деловодния процес, а само са констатирани някои  пропуски, касаещи работата на 
съдебната администрация, които в началото на 2011 година са отстранени. За взетите  
от административното ръководство конкретни  мерки за отстраняване на 
съществуващите пропуски в работата на съдебната администрация са изпратени 
доклади до Инспектората към ВСС и до Окръжен съд гр.Враца. 

През 2010 година няма наложени наказания по ЗСВ и КТ както по отношение на 
съдиите, така и на служителите от администрацията на съда. 

13. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

1.1. Сграда, оборудване, проблеми 
Районен съд гр.Оряхово се помещава в сграда, собственост на Министерство на 

правосъдието, предоставена за нуждите на Районен съд гр.Оряхово. Съдебната 
палата не отговаря на изискванията за задоволяване нуждите на работещите в нея. 
Същата не отговаря и на техническите изисквания за такъв тип сграда. В сградата  се 
помещава и Районна прокуратура, която ползва 3 помещения; Пробационно звено , 
което ползва  едно помещение; Служба по вписванията, която ползва едно помещение 
и служба „Охрана”, която ползва едно помещение. 

През 2010 година сме направили искане за включване в  инвестиционната 
програма на Министерство на правосъдието през 2011 година с искане за изработване 
на проект за реконструкция на съществуващата сграда и привеждането й в синхрон с 
техническите изисквания, с цел обособяване зони за сигурност на магистратите, зони 
за задържани лица, зони за граждани.  Обособяването на общо деловодство и 
регистратура  на първи етаж от сградата до голяма степен ще намали достъпът на 
граждани до кабинетите на съдиите. По този начин ще се създаде и възможност за 
възлагане на функциите на „нотариален книговодител” по график еднакво разпределен 
за всички служители от администрацията, изпълняващи деловодни функции. По този 
начин ще се улесни и гражданството, което ще бъде обслужено на едно място. 
Улеснение ще има и по отношение на бързината на издаване на искани от съда 
документи било по дела, било то като обща администрация. Общата администрация на 
съда  не бива да има работа с граждани, а деловодството е структурното звено, което 
работи с граждани в съда. Извършването на текущ ремонт за създаване общо 
помещение за деловодство и регистратура следва да бъде приоритет при 
разпределение на финансовите средства по бюджет 2011 година.  

13.2. Техническо оборудване – компютри, мрежи, програмни продукти, 
проблеми 

През отчетната година на работещите съдии и служители  в Районен съд 
гр.Оряхово са  били на разположение 26 броя компютърни конфигурации, 1 сървър, 
звукозаписна система 1 брой с компютърна конфигурация за съдебна зала, с които 
работят съдебните секретари. Всяко работно място в съда е компютризирано. През 
годината продължи работата на съдиите и служителите с текстообработваща програма 
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Word, ПИС АПИС, ИС „Аладин – ТРЗ и ЛС”, специализиран счетоводен софтуер. През 
2009 г. в една от двете съдебни зали се  монтира звукозаписна система.  

За повишаване нивото на деловодното обслужване  допринесе и работата на 
съдебната администрация с внедрена информационна програма за управление на 
съдебните дела – САС “Съдебно деловодство” на “Информационно обслужване”АД. 
Такава роля има и ползваната в Съдебно – изпълнителна служба програмна система 
„JES”. За работата с двата програмни продукта административният ръководител е 
утвърдил вътрешни правила.  
          От “Индекс-България” ООД, гр.София бе извършено внедряване на ново 
програмно осигуряване на АИС “Бюро Съдимост”, за което бе проведено и обучение 
със системните администратори.  

И през отчетната 2010 г. продължи разпределението на делата на случаен 
принцип   чрез програмния продукт за случайно разпределение на ВСС, допринасящ за 
равномерна натовареност на съдиите и изключване на субективизма при определяне 
на съдиите - докладчици. В тази насока са и утвърдените от административния 
ръководител вътрешни правила за  разпределение на постъпилите дела на случаен 
принцип.  

Продължава да функционира и да се обновява изградената Интернет страница 
на съда, в която се публикуват отчетните доклади, график на дежурните състави и на 
съдебните заседания и друга полезна за гражданите информация за дейността на 
Районен съд гр.Оряхово. И през 2010 г. се публикуват постановените съдебни актове в 
съответствие с изискванията на чл.64 ЗСВ, като в тази насока са изготвени и 
утвърдени от административния ръководител Вътрешни правила. Не на последно 
място следва да отбележим и  обстоятелството, че информацията, предоставяна на 
страницата на съда в интернет и ползването на същата от гражданите  до голяма 
степен спомага за информираността на обществото за работата на съда, образците на 
документи, които  гражданството трябва да попълни по конкретен повод и искане и 
друга информация, необходима за правилното  движение на документооборота, в 
резултат на което се постига бързо и качествено обслужване на гражданите. 

В тази насока следва да отбележа, че Районен съд гр.Оряхово има утвърдени  
голям брой вътрешни правила, които регламентират работата на отделните звена и 
служби, определят реда и начините  за издаване на документи – по делата, обща 
администрация, по ЗДОИ и други. Утвърждаването на вътрешни правила  и в момента 
продължава, а утвърдените такива се актуализират при всяка промяна в нормативната 
уредба и задължително в началото на всяка календарна година. Изготвянето на такива 
правила дава възможност за осъществяване на контроли както от горе надолу, така и 
обратно при  точна дефиниция на нивото на отговорности на всяка категория персонал. 
Създадената структура на администрацията  отговаря на промените в ПАРОАВАС. 
Приоритизирането на целите за изпълнение и обезпечаване изпълнението на същите с 
финансов ресурс през следващите години следва да е основна цел на целия екип от 
кадри в Районен съд гр.Оряхово, при обуславяне  мястото  на всеки служител в 
деловодния процес и неговия индивидуален принос за изпълнение целите на съда като 
организационна единица. 
 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
През изминалата  2010 година, въпреки проблемите на Районен съд гр.Оряхово  

с  кадровата обезпеченост и сградния фонд,  при наличие на оптимизиране на 
техническото оборудване, се постигнаха  добри резултати от цялостната  дейност на 
съда. Отчетените резултати са отражение на положените усилия от страна на 
работилите в съда съдии и служители от администрацията. Трудности е имало и само 
благодарение на екипната работа съдът се е справял с всички предизвикателства от 
вътрешни или външни фактори, които са оказвали влияние върху дейността на съда. 
Постигнатите добри резултати са дело на целия  работен екип,  който е с 
дългогодишен опит, комуникативен, взаимозаменяем  и отговорен. Новата година ни 
отправя своите предизвикателства за поддържане на достигнатото добро  ниво на 
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бързина и качество на правораздавателната и административна дейности и за 
неговото подобряване, насочени и към повишаване нивото на доверието на 
обществото в Оряховски  районен съд и в цялата съдебна власт.  

 

 

 

31.01. 2011 г.                                Административен ръководител 

гр. Оряхово                         Председател та  РС гр.Оряхово:………………… 

                                                                                     /Ивета Кънева – Санкова/ 

 


