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 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Настоящият  отчетен доклад за дейността на Районен съд Оряхово е 

изготвен съобразно изискванията на чл. 80   ал. 1 т. 2  б”а”от Закона за 

съдебната власт . 

 

 ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА. КАДРОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ 

 

 Утвърденият от ВСС щат на Районен съд гр. Оряхово за 2009 година е 21 

щатни бройки, от които: една щатна бройка председател; две щатни бройки 

магистрати; една бройка държавен съдебен изпълнител; една щатна бройка съдия 

по вписванията една щатна бройка административен секретар; и 15 щатни бройки 

администрация, в т.ч. три бройки съдебен секретар; една бройка секретар Служба 

„Съдебно изпълнение”;  пет  бройки съдебен деловодител; една бройка 

"деловодител регистратура"; една бройка счетоводител ; една бройка призовкар ; 

една бройка  чистач;   една бройка огняр и  една щатна бройка   “системен 

администратор”. Всички бройки в рамките на щатната численост са заети.  

 Административното ръководство на съда се осъществява  от 

Административен ръководител - Председател и Административен секретар.  

 През 2009 година в Районен съд гр. Оряхово  до 12.03.2009г. е работил един 

съдия, който  временно изпълнява и функциите на административен ръководител. 

До 12.03.2009г. съдия Живкова – Офицерска е била в отпуск за отглеждане на 

дете до 2-годишна възраст. До 10.07.2009 година са работили двама съдии – и.д. 

председател и един районен съдия.   

 Административният ръководител – Председател на съда Ивета 

Кънева – Санкова е назначена с РВСС по протокол от 10.06.2009 година, считано 

от 10.07.2009г., когато е встъпила в длъжност  с  ранг „Съдия в Окръжен съд”. За 

отчетната година има отработени 6 човекомесеца 

 Районен съдия Албена Миронова заема тази длъжност от 28.08.2008 година. 

Същата е с ранг  “Съдия в Районен съд”. С решение на ВСС по протокол  51 от 

10.12.2008, считано от 10.12.2008г. същата е назначена за временно изпълняващ 

длъжността „Административен ръководител, Председател на РС  Оряхово”. За 

отчетната година има отработени 12 месеца.  

 Районен съдия Весела Живкова заема длъжността съдия изпълнител до 

14.02.2000 година, от която дата е преназначена на длъжност “районен съдия”. От 

2006 година съдия Живкова-Офицерска е с ранг “Съдия в Окръжен съд”. От м. 

март 2007г. съдия Живкова-Офицерска  е в отпуск по майчинство - отглеждане на 

дете до 2-годишна възраст - до 12.03.2009 година. За отчетната година има  

отработени 8 месеца и 18 дни.  

 Със заповед №ЛС-И-943/29,05,2007г. на Министъра на Правосъдието  

съдия по вписванията Цецко Кривачков е отстранен от длъжността до 

приключване на сл.д. 36/2007г. на НСлС.  
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 Със заповед на Министъра на Правосъдието, считано от 10.09.2007г. за 

съдия по вписванията при съда, след провеждане на конкурс по документи е 

назначена Райна Димитрова Русолова до  завръщане  на титуляра Кривачков.  

 От 01.01.2004 година длъжността “Държавен съдебен  изпълнител” се 

изпълнява от Жанета Георгиева Георгиева.  Същата и понастоящем заема тази 

длъжност.  

 Магистратите,  държавният  съдебен  изпълнител  и съдията по вписванията 

Русолова  са с дългогодишен юридически  стаж и добра  юридическа подготовка.  

Всички  проявяват професионализъм  при изпълнение на служебните си 

задължения  и желание за качествено и бързо правораздаване и обслужване на 

гражданите. 

 Съдебната администрация при Районен съд гр. Оряхово е добре подготвена 

и запозната с ПАРОАВАС и утвърдените от административния ръководител 

вътрешни правила. Всички съдебни служители са с  дългогодишен  стаж в 

съдебната система и това налага извода, че същите са добре подготвени и се 

справят с работата, както с магистратите, така и с гражданите. Работата в 

канцелариите и помощните звена на Районен съд гр. Оряхово по обработване и 

движение на постъпващите преписки и книжа в съда е добре организирана 

съгласно Правилника и приетите вътрешни правила към него. Същата се 

ръководи от административния секретар, който  изпълнява  и функциите на 

съдебен администратор и финансов контрольор. 

 В обучение на служители и съдии  по програма на НИП са участвали 

служители от специализираната администрация и съдия Албена Миронова..  

Периодично през 2009 година са провеждани и текущи обучения  на  

персонала от административния секретар във връзка с подобряване на работата в 

деловодствата и по-конкретно подобряване работата със САС „Съдебно 

деловодство”. През 2010 година ще бъдат разчетени средства по бюджетната 

сметка за обучение на служителите от администрацията. За целта ще бъде 

изготвен и обучителен план, съобразен с графика за обучения на НИП. 

 От м. август  2009 година  изцяло е създадена  новата административна 

структура по Правилника за съдебната администрация. Структурата и 

длъжностните характеристики на администрацията са приведени в съответствие  

с  последните  промени в ПАРОАВАС, в сила от от 22.08.2009година. Изготвени 

са нови  длъжностни характеристики, утвърдени от административния 

ръководител, а там, където е необходимо са издадени заповеди за съвместяване на 

функции.   

По този начин  сме структурирали съдебната администрация съгласно 

изискванията на ПАРОАВАС.  

За работата на съдебната администрация административният ръководител е 

утвърдил  вътрешни правила и процедури, които улесняват работата на  общата и 

специализирана администрация. В правилата и процедурите са  разписани всички 

функции на магистрати и служители, определени в индивидуалните длъжностни 
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характеристики, извършването на които е необходимо за  правилното 

функциониране на  системата за управление на съдебни дела, системата за 

финансово управление и контрол  и други допълнителни дейности, свързани с 

дейността на съда. Наличието на информационни системи до голяма степен 

облекчи работата на  администрацията и създаде условия за бързо и качествено 

обслужване на гражданите и техните процесуални представители, както и  

възможност за обслужване  „на едно гише”. С въвеждането на системите се 

създаде възможност за осъществяване на предварителен, текущ и последващ  

контрол от страна на административното ръководство върху работата на 

администрацията.   

През 2009 година не са извършвани промени в щатното разписание.  Такива  

промени може да наложат само евентуални промени в законодателството, както и 

утвърждаване на щатна бройка „съдия”.  

Отхвърлено бе искането на съда през 2009г.  за увеличаване щатната 

численост на съда с две щатни бройки “съдия”.  

Създадената  и утвърдена  от административния ръководител  системата за 

финансово управление и контрол, както и внедрената от 01.07.2008г. система за 

управление на съдебните дела  САС „Съдебно деловодство” създаде възможност                     

до голяма степен за подобряване работата в отделните звена на администрацията 

и дефинира до голяма степен нивата на отговорност при изпълнение  функциите 

на съдебните служители.  

І. СЪДЕБНА ДЕЙНОСТ 

 

ДЕЙНОСТ ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 

ПОСТЪПЛЕНИЯ НА ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 

 През 2009 година в  Районен съд гр.Оряхово са постъпили  531 броя 

граждански дела, спрямо 523 броя през 2008г. и 751 броя  през  2007 година. 

Средногодишното постъпление на граждански дела за тригодишният период е 

602 броя. Изводът за постъпленията на граждански дела в съда е за устойчивост    

спрямо средногодишното постъпление за тригодишния период и за увеличение  

спрямо 2008 година. 

 

1.1 ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ПО ВИДОВЕ. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ ЗА 

ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ 

 

Постъпили Гр.Д 

по видове 

2007 година 2008 година 2009 година 

 

По СК  

 

100 бр.  

 

88 бр.  

 

49 бр. 
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По облигационни 

искове  

 

18 бр.  

 

16 бр.  

 

31 бр. 

 

По вещноправни 

искове  

 

59 

 

6 бр.  

 

13 бр. 

Делби    

12 бр.  

 

15 бр.  

 

10 бр. 

По КТ    

7 бр.  

 

4 бр.  

 

7 бр 

По чл. 237 ГПК 

(отм.), респ. чл. 

410 и 417 ГПК  

 

497 бр.  

 

355 бр.  

 

347 бр. 

 

Други   

 

58 бр.  

 

39 бр.  

 

74 бр. 

 

Общ брой 

 

751 бр. 

 

523 бр. 

 

531 бр. 

 

 Видно от приложената таблица, като цяло е налице устойчивост на  броя на 

постъпилите граждански дела. Изключение прави броя на делата  по СК, които са 

намалели почти два пъти, за сметка на двойно увеличение на исковете по КТ, 

други искове, вещни искове и облигационни искове .  

 

1.2. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ 

 

 През 2009 година  в съда са постъпили  49 дела с искове по СК. През  

2008 година  са постъпили  88 броя такива дела, а  през 2007г. - 100 броя. 

Средногодишното постъпление  е 79 броя. При тези данни се налага извода за  

намаление  на постъпленията на дела с искове по СК, както спрямо предходните 

години , така и спрямо средногодишното постъпление на такива дела за 

тригодишния период.  

 От постъпилите дела по СК,  23 броя са за развод, от които 13 броя за 

развод по взаимно съгласие, 6  за издръжка и 7 за увеличение размер на издръжка.  

По СК  са постъпили още  13 броя дела, които са за издаване на разрешения  

по чл. 73 СК. Постъпленията на дела за развод са намалели   в сравнение с 

предходните две години. Най-голям относителен дял от постъпилите дела по СК 

имат исковете  за развод по взаимно съгласие – 26,5%, следвани от  исковете за 

разрешения по чл.73 СК – 26,5 и исковете за развод  20.4%.   

 

 По искови молби за облигационни искове  през 2009 година са 

постъпили 31 броя граждански дела, срещу 16 броя през 2008г. и 18 броя през 

2007 година. Средногодишното постъпление на този вид граждански дела е 21.7  
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броя. Тенденцията тук е за  увеличение  на този вид постъпления, както спрямо 

средногодишното постъпление , така и  двойно увеличение спрямо предходните 

две години.  

 

 Постъпилите дела за вещни искове през 2009 година са 13, за 2008г. са 

16,за 2007г.  са 59 броя.  Средногодишното постъпление на такива дела е 29.3  

броя. Тенденцията тук е за   намаление на този вид граждански дела, както спрямо 

предходните години, така и спрямо средногодишното постъпление за 

тригодишния период. 

 

 Постъпилите дела за делба през 2009 година са 10 броя, през 2008 

година са 15 броя, спрямо  12 броя през 2007г. година. Средногодишното 

постъпление на този вид дела е 12.3 броя.  Тенденцията тук е на устойчивост 

спрямо  средногодишното постъпление за тригодишния период и  спрямо 

предходните  две години. Голям относителен дял в  постъпилите дела за делба 

имат делбите на земеделски земи. 

 

 Постъпилите през  2009 година дела по КТ са 6, спрямо  4 броя през 

2008г. и 7 броя през 2007 година. Средногодишното постъпление за 

тригодишния период е 5.7 броя. Тенденцията тук е за  устойчивост спрямо 

средногодишното постъпление за тригодишния период и спрямо постъпленията 

през 2007 година. Този извод се налага от обстоятелството, че повече от 

съществуващите предприятия на територията на Община Оряхово са 

приватизирани или ликвидирани.  

 

 През  2009 година в Районен съд гр.Оряхово са постъпили 347 броя дела 

по чл.410 и 417 ГПК. Същият вид дела през 2008 година са  са  355 броя дела 

по чл237 ГПК/отм./ и чл.410 и 417 ГПК  срещу  497 броя дела по чл.237 ГПК 

/отм./ за 2007г. Средногодишното постъпление на тези дела е  399.7 броя, което 

налага извода за намаление   на постъпленията спрямо постъпленията през 2007 

година и устойчивост спрямо  средногодишното постъпление за тригодишния 

период. От постъпилите през 2008 година 355 броя  такива дела, уточняваме, че 

по чл.237/отм/ ГПК са постъпили до 01.03.2008г. – 122 броя дела и за периода от 

01.03.2008г. до 31.12.2008г. по чл.410 ГПК са постъпили 141 броя дела и по 

чл.417 ГПК са постъпили 92 броя граждански дела. 

 

 През отчетната 2009 година в съда са постъпили  74 броя други дела, 

които  през 2008 година са  39 броя други граждански дела и през 2007 година 

са 58 броя. Средногодишното постъпление за тригодишния период е 57 броя. 

Изводът тук е за  драстично  увеличение на постъпленията на такива дела, както 

спрямо  средногодишното постъпление за тригодишният период, така също и 

спрямо постъпилите през 2008 и 2007 година. През 2009 година постъпленията 
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спрямо 2008 година са се увиличили два пъти. Тук голям дял в имат 

постъпленията на дела по ЗЗДН и Закона за закрила на детето. 

 

 От постъпилите през 2009 година граждански дела най-голям 

относителен дял имат  постъпленията на дела по чл.410 и 417 ГПК /нов/  -

65.3%,следвани от  други дела  - 13.9%,  дела по СК   - 9.2% ,  дела по 

облигационни искове – 5.84%. 

 

 Структурата на постъпленията на граждански дела през 2009 година се 

обуславя от социално-икономическите условия в региона. Много от делата 

бележат спад  поради ниския социален статус на населението в региона.   Много 

от  фирмите с държавно и общинско  участие  на територията на общините, 

включени в района на съда са  ликвидирани или с намален обем на работа  и   това 

до голяма степен намали постъпленията на делата по КТ.  

 

Влизането в сила на ГПК от 01.03.2008 година също оказа влияние върху 

постъпленията на граждански дела.  Необходимостта  от  представяне на  всички 

доказателства  с исковата молба и  възможността с отговора на ответника също да 

бъдат представени всички доказателства, за да бъде делото насрочено,  също  

води до намаление на постъпленията от граждански дела. 

 

2. СВЪРШЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 

2.1. СВЪРШЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ПО ВИДОВЕ. СРАВНИТЕЛЕН 

АНАЛИЗ ЗА ТРИ ГОДИНИ 

 През 2009 година Районен съд гр.Оряхово е свършил 553  броя граждански 

дела, от които  501 броя с решение и 52 броя прекратени 

 Свършените граждански дела представляват 62% от общо свършените през 

отчетната година дела от съда.Свършените с решение граждански дела през 2009 

година представляват  56.5% от общо свършените дела и 90.6% от свършените 

граждански дела. 

 Прекратени през 2009 година от Районен съд гр.Оряхово са 52 броя 

граждански дела. Същите съставляват 9.4% от  свършените граждански дела и  

5.9% от  общо свършените от съда дела. 

През 2008 година Районен съд гр.Оряхово е свършил  520 броя граждански 

дела, от които с решения по същество – 492 броя дела.  

Свършените граждански дела представляват 60.7% от общо свършените 

дела в съда и 95.8% от  свършените граждански дела.  

Прекратени по спогодба за 2008 година са 2 броя граждански дела, а на 

друго основание – 26 броя дела.   

За сравнение, през   2007 година Оряховски районен съд е свършил 758 

броя граждански дела, от които с решения по същество са свършени 716 дела. 
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Това е 94,4% от свършените граждански дела и 68,1% от общо свършените от 

съда дела през 2007 година. Прекратени за периода със спогодба са 7 броя 

граждански дела, а прекратени на друго основание -35 броя дела. 

В срок до три месеца през 2009 година са свършени 456 броя граждански 

дела, което съставлява 82.5% от общо свършените граждански дела и 51.5% от 

общо свършените от съда дела през годината. 

 В срок до три месеца  през отчетната 2008 година са свършени 461броя 

граждански дела, което е 88.6% от общо свършените граждански дела в съда. 

През 2007 година са свършени 696 броя граждански дела , което е 91,8% от общо 

свършените граждански дела.  

Бързината на правораздаване в Районен съд гр. Оряхово по граждански дела  

в сравнение с изминалата 2008г. е  устойчива, а  спрямо 2007 година леко 

намалена. Много малък е процентът на свършените граждански дела в срок по-

голям от три  месеца – 21.2%. 

 От общо свършените за 2009 година  граждански дела 347 броя са по чл.410 

и 417  ГПК - без  водене на състезателно производство.  Имайки предвид това 

обстоятелство, данните  сочат съществено подобрение на показателите за  срочно 

приключване  на гражданските дела в тримесечния срок.  

Това обстоятелство се налага от факта, че от общо свършени дела по СК   

63 броя,  в срок до 3 месеца са свършени 32 броя , което е 51%. От свършените 

през 2008 година  81 броя, 66 броя са свършени в тримесечен срок , което е  

81.4%. Този факт се налага и при други дела, при които  от свършени 68 броя 

дела, всичките са свършени в срок до три месеца на 100%.  

Показателен е и факта, че от общо свършени граждански дела, без 

производствата по чл.410 и 417 ГПК и чл.237ГПК /отм/ 210 броя , в срок до 3 

месеца са свършени  113 броя дела, което е 54%. 

 През 2009 година има  много останали дела за разглеждане – делби – от 

предходните години -  27 броя, от които свършени през 2009 година са 23 броя, а 

в срок до  3 месеца са свършени 3 броя дела. Именно това са гражданските дела, 

които доминират в момента на производство в съда от делата по общия ред и те  

характеризират дейността на съда по гражданските дела през отчетния период. 

Предвид това обстоятелство,  намираме  че няма влошаване на бързината на 

разглеждане на гражданските дела. Тук е мястото да отбележим, че  при 

попълване щата на магистратите в съда през втората половина на  2009 година 

работата бе разпределена и всички спрени дела и без движение  бяха 

разпределени по съдии-титуляри. Най-голям дял  от спрените дела и без движение  

имат  делата  за делба. 
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2.2. СРОЧНОСТ НА СВЪРШЕНИТЕ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 

 От общо свършените граждански дела през 2009 година 553 броя, 437 броя  

са свършени в срок до  един месец, което е 79.2%. През  2008 година  от 

свършените граждански дела  520 броя, в срок до 1 месец са свършени  418 броя  

дела, което съставлява 80.4% от свършените  граждански дела.  

Свършените  през годината в срок до 2 месеца граждански дела са 10 броя – 

1,8%, до 3 месеца са 9 броя – 1.63%. До 4 месеца са свършени 42 дела, което 

съставлява 7.59%. Голям дял от свършените през периода граждански дела имат 

делата за делба, много от които  са  постъпили в съда през 2006 и 2007 година. 

Поради  невъзможност в съда да се сформира състав за разглеждане на 

граждански дела, много  от тези дела са разглеждани от командировани съдии,  но 

от м. юли 2009 година нещата са променени  и  съдия Офицерска и Кънева 

разглеждат с предимство граждански дела, в т.ч. и делби.  Всички спрени и без 

движение дела са разпределени по  съдии-докладчици и по всяко дело е налице 

движение по изчакване изтичане на срокове по издадени от съдиите актове, а по 

други е налице насрочване на делата в съдебно заседание. По много от спрените 

дела за делба е налице незаинтересованост от страните и това на практика прави 

движението на делата трудно и удължава срочността на свършването им. 

Средната продължителност на разглеждане на гражданските дела през 2009 

година  е 2,1 месеца. Средната продължителност на разглеждане на граждански 

дела по общия ред е 4.9 месеца, което се обуславя от факта, че голям дял имат 

делата за делба, които са свършени в срокове далеч след едномесечния или 

тримесечен срок. Тези дела обуславят  и средната срочност на свършените 

граждански дела по общия ред. Средната продължителност на разглеждане на 

дела за делба е 13.6 месеца. Това се налага от факта, че през 2008 година и до 

средата на 2009 година гражданските дела  са разглеждани и приключвани 

предимно от единственият действащ съдия Албена Миронова и  от  

командировани съдии от председателя на Окръжен съд гр.Враца. Видно  от 

приложената справка за  дейността на Районен съд гр.Оряхово по съдии, 

свършените дела от командировани съдии  имат много малък относителен дял 

към общо свършените граждански дела в съда. Средната продължителност на 

разглеждане на частно граждански дела  по чл.410 и 417 ГПК и други  ЧГДела е 1 

месец. Средната продължителност на разглеждане на дела по ЗСПЗЗ е 3.8 месеца. 

През 2009 година  само  97 броя граждански дела са свършени в срок по-

голям от 3 месеца. Това съставлява 17.5% от общо свършените граждански дела и  

10.95% от общо свършените дела  от съда. Спрямо свършените граждански дела, 

без производствата по чл. 417 и 417 ГПК свършените дела в срок над  три месеца  

са 113 броя  граждански дела, което е  20.4% от свършените граждански дела и 

12.7% от общо свършените дела от съда през 2009 година.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

През 2008 година само 59 броя граждански дела, са разгледани в срок над 3 

месеца което съставлява 11.3%. 
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За сравнение, от свършените през    2008 година 520 броя граждански  дела,  

в срок до  три месеца са свършени 461 броя дела, което съставлява 88.6%, а през 

2007 година този процент е  80,08%. Това налага извода, че в  Районен съд 

гр.Оряхово съдопроизводството се осъществява в законоустановените срокове от 

образуването до приключването на делата. Това се вижда и от приложената 

справка за  продължителността на разглеждане на гражданските дела.    

   

 От изнесено по-горе и  от приложените справки може да се направи  извода, 

че всички показатели, касаещи срочността  на приключване на делата  от Районен 

съд гр.Оряхово в сравнение с предходната отчетна година бележат ръст на  

увеличение, което говори за чувствително подобряване работата на съда по този 

показател. Следва да се отчете и  обстоятелството, че щатните съдииски бройки в 

съда са напълно заети и като се има предвид и случайното разпределение на  

делата, което обуславя натоварването на всеки от съдиите, работата по делата се  

подобри, което доведе и до по-добро качество на правораздаването в съда.  

 

ДЕЙНОСТ ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

 

1. ПОСТЪПЛЕНИЯ НА НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

 

 През 2009  година в Районен съд гр.Оряхово са постъпили общо 892 броя 

дела, от които 531 броя граждански и 361 броя наказателни дела. През 2008 

година в Районен съд гр.Оряхово са постъпили общо 829 броя дела, от които 306 

броя наказателни и 523 броя граждански. През 2007 година в съда  са постъпили 

общо 1032 броя дела, от които 281 броя наказателни и 751 броя граждански.  

Тези цифри говорят за увеличение  на постъпленията на наказателни дела 

спрямо 2007 и 2008 година. Средногодишното постъпление на наказателни дела 

за тригодишния период е 316 броя. Спрямо средногодишното постъпление през 

2009 година е налице увеличение на постъпилите наказателни дела в съда. 

 Постъпилите през 2008 година наказателни дела  са 306 броя, спрямо  281 

броя  през 2007 година.  

 Спрямо предходните две години постъплението на наказателни дела  

бележи  ръст на увеличение , както и спрямо средногодишното постъпление за 

тригодишния период – 316  броя.  

 

 От постъпилите през 2009 година наказателни дела,  131 броя са НОХДела. 

През 2008 година НОХДелата са   128 броя  , спрямо  2007 година - 99   НОХДела.   

Тези цифри налагат извода, че постъпленията на наказателни дела от общ 

характер са увеличени.  Средногодишното постъпление на наказателни дела от 

общ характер за тригодишния отчетен период е 119,3 броя дела. Това  говори 

също за увеличение на постъпленията от такъв вид дела и спрямо 

средногодишното  постъпление. Увеличението се дължи и на факта, че в Районна 
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прокуратура гр.Оряхово вече има двама действуващи  прокурори, а не един, както 

беше през 2007 година. До голяма степен увеличението на постъпленията на 

НОХДела се дължи и  на възможността за сключване на споразумения от 

прокуратурата или в съдебната фаза. 

 

 

 

1.1. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ПО ВИДОВЕ ДЕЛА.  

АНАЛИЗ ЗА ТРИГОДИШНИЯТ ПЕРИОД. 

АНАЛИЗ НА ВНЕСЕНИТЕ ОБВИНИТЕЛНИ АКТОВЕ 

 

 

 Постъпилите през 2009г. 131 броя НОХД се разпределят  по видове 

престъпления, както следва:  

 

Постъпили НОХД 

по видове 

престъпления  

 

2007 година  

 

2008 година 

 

2009 година 

 

Против 

личността 

 

5 бр.  

 

3 бр.  

 

8 бр. 

Против правата 

на гражданите 

 

 –  

 

2 бр.  

 

1 бр. 

Против брака, 

семейството и 

младежта 

 

– 

 

2 бр.  

 

0 

Против 

собствеността  

 

46 бр.  

 

46 бр.  

 

34 бр. 

Против 

стопанството  

 

2 бр.  

 

8 бр.  

 

6 бр. 

 

По Гл. VІІІ НК 

 

– 

 

3 бр.  

 

2 бр. 

 

Документни  

 

4 бр.  

 

3 бр.  

 

6 бр. 

Против реда и 

общественото 

спокойствие 

 

4 бр.  

 

3 бр.  

 

3 бр. 

     

 

Общоопасни  

 

36 бр.  

 

58 бр.  

 

71 бр. 
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Общ брой 99 бр. 128 бр. 131 бр. 

 

 Престъпления против личността –8 броя, спрямо 3 броя дела през 2008 и 

5 броя дела през 2007г.Средногодишното постъпление  е 5,3 броя. Изводът 

тук е за увеличение на постъпленията на дела за извършени престъпления  

против личността, както спрямо предходните две години, така и спрямо 

средногодишното постъпление за  отчетния период. 

 Престъпления против правата на гражданите – 1 брой, спрямо 2 броя 

дела през 2008г. През 2007 година няма постъпли дела за такъв вид 

престъпления.  

 Престъпления против брака, семейството и младежта – Няма 

постъпили дела през 2009 година. През 2008 година са постъпили 2 броя. 

През 2007 година няма постъпили дела за извършени такива престъпления. 

  Престъпления против собствеността  - 34 броя дела, спрямо 2008 година 

- 46 броя и  46 броя за 2007г. Средногодишното постъпление на НОХДела 

за престъпления против  собствеността е  42 броя, от което може да се 

направи извода за леко намаление на постъпленията  от този вид дела и 

устойчивост спрямо средногодишното постъпление за отчетния период. 

Преобладаваща част от постъпилите дела за престъпления против 

собствеността имат кражбите – 21 броя, следвани от измами – 4 броя, 

присвояване – 2 броя, грабежи – 3 броя и дела за документна измама – 

3броя. Кражбите са на първо  място по относителен дял на постъпили 

наказателни дела от общ характер за извършени престъпления против 

собствеността  и те до голяма степен обуславят  престъпността  в региона. 

 Постъпилите НОХДела за престъпления против стопанството през 2009 

година  са 6 броя, през 2008 са 8 броя,  през 2007 година са 2 броя. 

Средногодишното  постъпление на този вид дела е 5.3 броя, което налага 

извод за устойчивост  на този вид постъпления на дела за тригодишния  

период. Тенденция за увеличение сочат  абсолютните цифри – увеличение 

в пъти – 3 пъти спрямо 2007г., но този извод не може да бъде наложен, тъй 

като е налице намаление спрямо 2008 година. 

 За извършени престъпления против дейността на държавни органи и 

обществени организации по  глава VIII НК в съда за 2009 година са 

постъпили 2 броя дела. През  2008 година са постъпили 3 броя дела. Тук 

следва да отбележим, че до сега не сме имали дела за незаконно 

преминаване на границата,  а през 2008 година имаме едно постъпило 

дело. 

 За извършени документни престъпления през 2009 година са постъпили 

6 броя дела, а през  2008 година са постъпили 3 броя дела,спрямо  4 броя 

дела през 2007г. Средногодишното постъпление на този вид дела е 4.3 

броя. Изводът тук е за увеличение на  този вид постъпления на дела, както 
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спрямо предходните две години, така и спрямо средногодишното 

постъпление за тригодишният период. 

 За престъпления против реда и общественото спокойствие през 2009 

година са постъпили 3 броя дела, а през  2008 г.  са постъпили 3 броя дела, 

спрямо 4 броя през 2007г. Средногодишното постъпление  на този вид дела 

е 3.3 броя. Изводът тук също е за устойчивост на постъпления на този вид 

дела, както спрямо предходните две години, така и  спрямо 

средногодишното постъпление за тригодишния период 

 Постъпилите през 2009 година НОХДела за извършени общоопасни 

престъпления са 71 броя, а през  2008  година НОХДела за общоопасни 

престъпления са  58 броя, спрямо 36 броя през 2007г.  Средногодишното 

постъпление на този вид дела е 55 броя.  Тук тенденцията е за голямо  

увеличение   на постъпленията на този вид дела, както спрямо 

средногодишното постъпление, така и спрямо постъпленията през  

предходните две години. Най-голям относителен дял имат делата за 

престъпления  в транспорта с обвинения по чл. 343б НК. Следва да 

отбележим, че постъпленията на НОХДела за извършени общоопасни 

престъпления имат най-голям относителен дял - 54.2% от общо 

постъпилите в съда НОХДела. 

 

 От постъпилите през 2009 година  НОХДела  131 броя, най-голям 

относителен дял имат постъпленията на дела за извършени общоопасни 

престъпления – 71 броя, което съставлява 54.2% от общо постъпилите НОХДела 

през 2009 година.  

Втори по относителен дял  са постъпленията на дела за извършени 

престъпления против собствеността – 34  броя , което съставлява 25.9% от 

общо постъпилите наказателни дела от общ характер за 2009 година.  

Трето място  заемат постъпилите дела за извършени престъпления против  

личността  – 8 броя, съставляващи 6.1% от общите постъпления на наказателни 

дела от общ характерпрез отчетната година.. 

 Това са трите основни вида дела за престъпления от общ характер, които 

характеризират престъпността в региона. НОХДелата за общоопасни 

престъпления  с най-голям относителен дял  са доминиращи за престъпността в 

региона през 2009 година.  

Основно място в този вид дела заемат делата по транспорта и по-конкретно 

делата за управление на м.п.с. след употреба на алкохол с концентрация в кръвта 

над 1.2 промила. Налага се изводът, че се  снижава и  долната  граница на 

възрастта на извършителите на такъв вид  престъпления.  

Постъпленията на наказателни дела от общ характер за извършени 

престъпления против собствеността – кражби, са на второ място по относителен 

дял и тази тенденция се налага от съществуващите социално-икономически 

условия в региона. Повечето от престъпления “кражба” са извършени от лица с 
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нисък социален и образователен статус, които никъде не работят и нямат никакво 

желание  да потърсят легални начини за работа, а единствено и само разчитат на 

социални помощи от държавата. В тази насока подкрепяме настъпилите  промени 

в социалното законодателство във връзка с  осигуряване на възможности за 

активно търсене на работа  от лица, подлежащи на социално подпомагане и 

интегрирането им  в обществото чрез придобиване на трудови навици у същите. 

През 2009 година от постъпилите 131 броя НОХДела, с обвинителен акт на 

прокурора са внесени  64 броя дела.Внесените със споразумения дела са 67 броя, 

което съставлява 51.1% от общо постъпилите през годината от прокуратурата 

НОХДела. Три от постъпилите НОХДела със споразумения са по образувани 

бързи полицейски производства. 

През 2008 година, от постъпилите общо 128 бр. НОХДела, с Обвинителен 

акт на прокурора са внесени 73 бр. дела. Внесените със споразумение дела са 55 

бр., което е 43% от общо постъпилите от прокуратурата НОХДела.  

 През 2009 година в Районен съд гр.Оряхово са постъпили 14 броя 

НЧХДела, а  през 2008 година в  Районен съд гр.Оряхово са постъпили 15 броя 

НЧХДела, спрямо 2007г. - 22 броя НЧХДела. 

Средногодишното постъпление на дела от частен характер е 17 броя. Тук 

тенденцията е на  устойчивост  и леко  намаление спрямо средногодишното 

постъпление  на такива рдела и спрямо предходната 2008 година.  

През 2009 година в Районен съд гр.Оряхово са постъпили 4 броя дела по 

УБДХ, а през  2008г. e постъпило 1 брой дела по УБДХ, спрямо 19 дела през 

2007г.  Средногодишното постъпление на този вид наказателни дела е  8 броя. 

Тук се налага изводът, че в сравнение с  2007г. постъпленията са намалели 5 пъти 

пъти, а в сравнение с 2007г. - намаление  4 пъти. В пъти е намалението  на 

постъпилите дела  по УБДХ и спрямо средногодишното постъпление на такива 

дела за тригодишния период. 

 През 2009 година общо в съда са постъпили 107 броя ЧНДела, от които 76 

броя – 71% ЧНД от досъдебното производство , в т.ч. 39 разпити пред съдия – 

36.4% от общия брой постъпили ЧНДела. Постъпилите ЧНДела за реабилитация 

са 2 броя – 1.9%, за кумулация са 8 броя – 7.5% , за принудителни медицински 

мерки – 3  броя – 2.8% и други ЧНДела – 18 броя – 16.8%.  

 През  2008 година са постъпили общо ЧНДела 89 броя, от които  37 броя 

ЧНД за проведени разпити пред съдия. От тях най-голям относителен дял имат 

постъпилите ЧНДела от досъдебното производство за проведени разпити пред 

съдия  – 41.6%, следвани от кумулации  - 9 броя, съставляващо 10.1%, дела  за 

принудителни медицински мерки – 6 броя , съставляващи 6.74%  и  дела за 

реабилитация  - 5 броя, съставляващи 5.62%.  

Тенденцията е на увеличение постъпленията на ЧНДела и предимно на  

ЧНДела от досъдебното производство. 

 Постъпилите през 2009 година в Районен съд гр.Оряхово НАХДела са 88 

броя, а през  2008 година НАХДела са 64 броя, спрямо  72 броя за 2007 година. 
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Средногодишното постъпление на НАХДела е 74.7 броя. Изводът тук е  за 

увеличение  на този вид постъпления както спрямо средногодишното 

постъпление, така и спрямо  предходните две години. 

 През  2009 година в съда са постъпили 13 броя дела по чл.78а НК, а през 

2008 година  в съда са постъпили  9 броя дела по чл.78а НК, спрямо   13 през 2007 

година. Средногодишното  постъпление е  11.7 броя. Тенденцията тук е за  леко  

увеличение на този вид постъпления, както спрямо  средногодишното 

постъпление , така и  спрямо предходните две години.  

 

2. СВЪРШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

 

2.1. ОБЩО СВЪРШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА – АНАЛИЗ 

 

 

 През 2009 година в Районен съд гр.Оряхово са свършени общо 886 броя 

дела, от които  333 броя наказателни и 553 броя граждански. 

 Свършените през годината наказателни дела се разпределят, както следва: 

 Наказателни общ характер дела   - 127 броя; 

 Наказателни частен характер дела  - 8 броя; 

 Частни наказателни дела    - 106 броя; 

 Наказателни административен характер дела - 79 броя; 

 Дела по чл.78а НК   -  13 броя. 

 

През 2008 година в Районен съд гр.Оряхово са свършени общо 811 броя 

дела, от които 520 броя граждански и 291 броя наказателни дела. 

 

 Наказателни общ характер дела   - 111 броя; 

 Наказателни частен характер дела  -16 броя; 

 Частни наказателни дела    - 90 броя; 

 Наказателни административен характер дела - 74 броя. 

За сравнение, през  2007 година  в Районен съд гр.Оряхово са свършени 

1052 броя дела общо, от които  294 броя наказателни дела. Разпределени по 

видове, свършените наказателни дела са били, както следва: 

 Наказателни общ характер дела   - 104 броя; 

 Наказателни частен характер дела  - 26 броя; 

 Частни наказателни дела    - 74 броя; 

 Наказателни административен характер дела - 90 броя. 

Увеличение през 2009 година е налице при свършените  наказателни дела 

от общ характер, частно-наказателните дела  и наказателни административен 

характер дела. Намаление се наблюдава при  свършените наказателно частен 

характер дела – два пъти в сравнение с 2008 година. 
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В срок до три месеца  от свършените наказателни дела през 2009 година са 

свършени 284 броя дела. Това съставлява 85.3%  от общо свършените наказателни 

дела. Разпределени по видове  свършените наказателни дела в срок до три месеца 

, са както следва: 

 Наказателни общ характер  дела - 103 броя – 36.3 % от свършените до 

три месеца общо наказателни дела и 81.1%  от свършените НОХДела за 

годината. 

 Наказателни частен характер дела  - 13 броя – 4.6% от свършените 

наказателни дела до три месеца  и 81.2% от общо свършените за 

периода дела от частен характер. 

 Частни наказателни дела - 106 броя  - 37.3% от свършените до три 

месеца  наказателни дела и 100%  спрямо свършените общо частни 

наказателни дела. 

 Наказателни административен характер дела  - 62 броя  -  21.8% от 

общо свършените до три месеца наказателни дела  и 78.5% от общо 

свършените за периода НАХДела. 

В срок до три месеца  от свършените наказателни дела за 2008 година  са 

свършени 262 броя дела. Това съставлява 90.03%  от общо свършените 

наказателни дела през годината. Разпределени по видове  свършените 

наказателни дела в срок до три месеца , са както следва: 

  Наказателни общ характер  дела - 98 броя – 37.4 % от свършените до 

три месеца общо наказателни дела и 88.2%  от свършените НОХДела за 

периода. 

 Наказателни частен характер дела  - 13 броя – 4.96% от свършените 

наказателни дела до три месеца  и 81.2% от общо свършените за 

периода дела от частен характер. 

 Частни наказателни дела - 90 броя  - 34.35% от свършените до три 

месеца  наказателни дела и 100%  спрямо свършените общо частни 

наказателни дела. 

 Наказателни административен характер дела  - 61 броя  -  23.28% от 

общо свършените до три месеца наказателни дела  и 82.4% от общо 

свършените за периода НАХДела. 

 

 За сравнение, през  2007 година  в Районен съд гр.Оряхово в срок до три 

месеца   са свършени 268 броя наказателни дела. Това съставлява 91.1%  от 

общо свършените наказателни дела. Разпределени по видове  свършените 

наказателни дела в срок до три месеца , са както следва: 

  Наказателни общ характер  дела - 94 броя - 35.07 % от свършените до 

три месеца общо наказателни дела и 90.4%  от свършените НОХДела за 

периода. 
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 Наказателни частен характер дела  - 18 броя - 6,7% от свършените 

наказателни дела до три месеца  и 69.2% от общо свършените за 

периода дела от частен характер. 

 Частни наказателни дела - 74 броя  - 28.1% от свършените до три 

месеца  наказателни дела и 100%  спрямо свършените общо частни 

наказателни дела. 

 Наказателни административен характер дела  - 82 броя  -  30,6% от 

общо свършените до три месеца наказателни дела  и 91,1% от общо 

свършените за периода НАХДела. 

 

С произнасяне на присъда и решени по същество  през отчетната 2009 

година   са приключили  130 наказателни дела, което е  39.04% от общо 

свършените наказателни дела.  

Решените по същество дела се разпределят, както следва: НОХДела – 28 

броя, НЧХДела – 4 броя, ЧНДела – 16 броя и АНХДела – 74 броя и дела по чл.78а 

НК – 8 броя.  

Прекратени по споразумения  през отчетната 2009 година са 69 броя 

НОХДела. От тях, 67 бр. дела са по внесени по реда на чл. 382 НПК споразумения 

и 2 бр. дела са по постигнати в съдебната фаза на процеса споразумения – по реда 

на чл. 384 НПК.  

 

През 2009 година на Районна прокуратура гр.Оряхово са върнати  27 броя 

НОХДела. Същите са върнати за съществени процесуални нарушения. Двадесет и 

три от делата са върнати от съдията-докладчик в разпоредително заседание, а 4 

броя НОХДела са върнати от открито съдебно заседание.  

На Районна прокуратура гр.Оряхово през отчетната 2009 година  са върнати 

и  5  броя НАХДела по чл.78а НК.Същите са върнати за отстраняване на 

съществени нарушения на процесуални правила. В повечето от случаите на 

връщане  дела на Районна прокуратура, делата са върнати с мотиви, че е 

нарушено правото на защита на страните в процеса, както и противоречие в 

обстоятелствената част на обвинителният акт и диспозитива на същия. 

През 2008 година Районен съд гр.Оряхово е върнал на Районна прокуратура 

гр.Оряхово  18 броя наказателни дела , от които  16 броя  НОХДела и 2 броя 

НАХД по чл.78а НК.  

От върнатите на Районна прокуратура 16 броя НОХДела в открито съдебно 

заседание са върнати 5 броя дела, а 11 броя  са върнати в закрито разпоредително 

заседание.  

С произнасяне на присъда и решени по същество  през  2008 година   са 

приключили 155 наказателни дела, което е  53.3% от общо свършените 

наказателни дела.  

Решените по същество дела се разпределят, както следва: НОХДела – 31 

броя, НЧХДела – 3 броя, ЧНДела – 52 броя и АНХДела – 69 броя.  
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Прекратени по споразумения  през отчетната година са 61 броя НОХДела. 

От тях, 55 бр. дела са по внесени по реда на чл. 382 НПК споразумения и 6 бр. 

дела са по постигнати в съдебната фаза на процеса споразумения – по реда на чл. 

384 НПК.  

 

Тук следва да отбележим, че в сравнение с 2008 година върнатите на 

Районна прокуратура НОХДела са се увеличили два пъти.  

През 2009 година са прекратени  и 4   броя НЧХДела, 90 броя ЧНДела  и 1 

брой НАХДело.  

През 2009 година имаме постъпили 3  НОХДела, образувани на основание 

бързи полицейски производства. 

Процентът на върнатите на прокуратурата спрямо общо постъпилите с 

обвинителен акт дела през 2009 година  е 42,2 %.  

Всички  прекратени и върнати на прокуратурата дела са за  допуснати 

съществени процесуални нарушения, преобладаващите от които са  противоречие 

между фактическата обстановка, описана в обстоятелствената част на 

обвинителният акт и  диспозитива на същия, непредявяване на разследването на 

пострадалия, при изрично изразено от негова страна искане за това, неизпращане 

на постановленията за частично прекратяване на прокурора на всички страни в 

производството, което  води до ограничаване правата на защита на обвиняеми и 

пострадали.   

Касае се за процесуални нарушения от характера на съществените, които не 

могат да бъдат отстранени в съдебната фаза на процеса.  

От прекратените и върнати на прокуратурата 27 броя НОХДела, съдия 

Миронова  е върнала 26 броя, от които 6 бр. в съдебно заседание и 20 бр. в 

разпоредително заседание; съдия Офицерска  – 1 брой НОХДело  от съдебно 

заседание. Прекратените и върнати  на Районна прокуратура гр.Оряхово  5 броя 

НАХДела по чл.78а НК се разпределят по съдии, както следва: Съдия Миронова  -  

3 броя, от които 1 брой в съдебно заседание и 4 броя в закрито разпоредително 

заседание; Съдия Кънева  - 1 брой в разпоредително заседание и съдия Офицерска 

– 1 брой в разпоредително  заседание. Видно от направения анализ,  може да се 

направи извод, че съдиите в Районен съд гр.Оряхово работят добре по 

подготовката на делата  преди внасянето им в съдебно заседание  и анализират 

всички представени от обвинението доказателства прецизно. Именно  поради 

добрата предварителна подготовка на делата преди  внасяне в съдебно заседание  

е показател за добрата работа  на съдиите, разглеждащи такива дела.  

  

По  приключилите с присъди и споразумения НОХДела през 2009 

година  -  100 броя Районен съд гр.Оряхово е осъдил  116 броя лица., от 

които: 

 На „лишаване от свобода” – 44 лица, което е 37.9% от общо 

осъдените от съда лица. Всички лица, осъдени на лишаване от 
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свобода са с размер на наказанието – до 3 години. Института на 

условното осъждане е приложен по отношение на 30 осъдени лица, 

което е  68.2% от осъдените на лишаване от свобода и  25.9% от  

общо осъдените лица.  

Осъдените непълнолетни лица през 2009 година от съда по НОХДела  са 8 

на брой. На същите са наложени наказания, както следва: на 5 лица  обществено 

порицание и на  4 лица  пробация / едно непълнолетно лице е осъдено по НЧХДело/. 

Осъдените непълнолетни лица съставляват 6.9% от общо осъдените лица по 

НОХДела от съда. В сравнение с предходните две години процента на осъдените 

непълнолетни бележи увеличение, както спрямо 2008 година, така и спрямо 2007 

година. /Осъдени непълнолетни лица през 2008 година са 9, което е 5.02% спрямо общо 

осъдените лица и    5 лица за 2007 година, или  4,1% от общо осъдените лица през 2007 година./ 

 На „Глоба”  през отчетната 2009 година Районен съд гр.Оряхово е 

осъдил 3 броя лица, което е 2.6% от общо осъдените лица. 

 На „Пробация” през 2009 година от съда са осъдени 64 лица, което 

съставлява 55.2% от общо осъдените лица. Наказанието „пробация” доминира 

сред всички останали видове наказания, налагани от съда на осъдени лица по дела 

от общ характер.  

 На „Други наказания” от Районен съд гр.Оряхово през 2009 година 

са осъдени 5 лица, което съставлява 4.3% от общо осъдените лица. 

По приключилите с присъди и по споразумения НОХДела през 2008 

година, 92 на брой, в Районен съд гр. Оряхово са осъдени общо 179 броя лица, 

от които на:  

 “лишаване от свобода” - 52 лица, което е 29.05% спрямо общо осъдените 

лица от съда. Всички осъдени лица на наказание „лишаване от свобода” са 

осъдени за срок до три години лишаване от  свобода,което съставлява 100% 

от осъдените на лишаване от свобода. Института на условното осъждане е 

приложен по отношение на 36 броя лица, което е 69.2% от осъдените на 

“лишаване от свобода” и 20.1% от общо осъдените лица. Наказание “глоба” 

е наложено на 4 броя лица, което е 2.23% спрямо общо осъдените лица.През 

2007 година  7 броя  са осъдени лица на наказание „глоба”, което е 5,7% от 

общо осъдените лица по НОХдела през предходната година.  

 Наказание “пробация” е наложено на 54 броя осъдени лица, което е 30.16% 

от общо осъдените лица от съда.За 2007 година  57 броя са осъдени лица на 

„пробация”, което съставлява 46,7% от общо осъдените лица по НОХДела 

през предходната година.  

 Други по-леки наказания по НОХДела („глоба” или „обществено 

порицание”) са наложени на 3 броя лица, което е 1.7% от общо осъдените 

лица от съда за отчетната 2008 година. През 2007 година на такива 

наказания са осъдени  4 броя  лица, което е 3,3% от общо осъдените лица 

през предходната година. 
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За сравнение, по  свършените с присъди и споразумения НОХДела през 

2007 година 87 на брой, Районен съд гр. Оряхово е осъдил общо 122 броя 

лица, от които на 

 “лишаване от свобода” - 54 лица, което е 44,2% спрямо общо осъдените 

лица от съда. Наказание “лишаване от свобода до 3 години” съдът е 

наложил на 53 лица, което е 43,4% от общо осъдените лица по НОХДела и 

98,1% от осъдените на лишаване от свобода. Наказанието “лишаване от 

свобода над 3 години” е наложено на 1  лицe, което е 1,8% от осъдените на 

лишаване от свобода и 0,8% от общо осъдените лица. Института на 

условното осъждане е приложен по отношение на 21 броя лица, което е 

38,9% от осъдените на “лишаване от свобода” и 17,2% от общо осъдените 

лица. Осъдени непълнолетни лица през 2007 година са 5 броя – 4,1% от 

общо осъдените лица.  

 Наказание “глоба” е наложено на 7 броя осъдени лица, което е 5,7% от 

общо осъдените лица по НОХдела през отчетната година.  

 Наказание “пробация” е наложено на 57 броя осъдени лица, което 

съставлява 46,7% от общо осъдените лица по НОХДела.  

 Други по-леки наказания по НОХДела  са наложени на 4 броя осъдени лица, 

което е 3,3% от общо осъдените лица.  

 По НЧХдела , приключили с присъда през 2009 година са осъдени 3 лица, а 

през  2008 година  е осъдено 1 лице. През 2007 година са осъдени от Оряховски 

районен съд 5 лица. На осъдените през 2009 година лица по НЧХДела е наложено 

наказание, както следва: „глоба” – на 1 лице; „пробация” – на 1 лице и друго 

наказание- на 1 лице. 

 По дела по УБДХ през 2009 година са осъдени 5 броя лица. На всички е 

наложено наказание глоба. По дела по УБДХ през 2008 година е осъдено едно 

лице, на което съдът е наложил наказание „задържане в поделенията на МВР”. 

През   2007 година са осъдени 19 броя лица, от които 12 броя на “глоба” , 5 броя 

на “задържане в поделенията на МВР”. Две лица са оправдани. 

При определяне вида и размера на наложените наказания  съдът е отчитал  

винаги  тежестта  на деянието, стойността  на имуществото, предмет на 

престъплението,  наличието или не на предишни осъждания на подсъдимите, 

семейното и имуществено състояние, мотивите за извършване на престъпленията.  

 

От всичко, изнесено до тук може да се направи извода, че работата на съдиите 

от съда  по наказателни дела  е прецизна. По-голямата част от прекратените и 

върнати на прокуратурата дела са върнати в разпоредително заседание, още преди 

насрочване на зелото в открито съдебно заседание,  което налага  извода, че  

делата се проучват в детайли още в тази фаза на процеса.  

През 2009 година няма постъпили дела с  особен обществен интерес. 

Постъпили са три бързи полицейски производства. 
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2.2. СРОЧНОСТ НА СВЪРШЕНИТЕ ДЕЛА 

 

 Разпределението  на свършените  наказателни дела по срокове и по 

видове е,  както следва: 

 От общо свършените  през 2009 година наказателни дела - 333 на брой, в 

срок до 1 месец са свършени 232 броя дела , което е 69.7% от общо свършените 

наказателни дела през отчетния период от съда. 

 През 2009 година  от свършени НОХДела  127 броя, в срок до  1 месец са 

свършени 93 броя дела, което е 73.2%. Седем  са свършените НОХдела в срок   2 

месеца, което е 5.5%. Три  НОХДела са свършени  в тримесечен срок.  Дванадесет 

са свършените НОХДела в четиримесечен срок – 9.4%.  От изнесеното до тук   

може да се направи извода, че НОХДелата  в Районен съд гр. Оряхово са 

приключвали в  голямата  си  част  в срок до 1 месец и такъв е и относителният 

дял  спрямо общо свършените НОХДела  през годината. Средната 

продължителност на разглеждане на НОХДелата  през 2009 година за съда е 1.9 

месеца. 

 От общо свършените  НЧХДела за отчетната 2009г.  - 8 броя, в срок до един 

месец е свършено 1 брой НЧХДело, което е 12.5%. В срок до 2 месеца са 

свършени 1 брой  НЧХДела, до 3 месеца – 1 брой НЧХД.Две са свършените 

НЧХДела в срок до  4 месеца и също толкова са свършени в срок до пет месеца. 

Средната продължителност на разглеждане на НЧХДелата през 2009 година е 2.9 

месеца. През 2007 година от свършените 26 броя НЧХД, в срок до един месец  са 

свършени 13 броя, които съставляват 50%. Четири броя  свършени  НЧХДела 

през отчетният период са свършени в срок от 2 месеца, което е 15,4%. По 1 брой 

НЧХДело са приключени съответно в срок  3, 6, 7,8,10, 12,13, 15  месеца.  Това 

налага извода, че и при НЧХДелата най-голям е делът на свършените в  

едномесечен срок  такива дела. 

 От общо свършени  НАХДела по чл.78а НК през  през 2009 година  - 13 

броя , в срок до един месец са свършени 7 броя дела, което съставлява 53.8% от 

общо свършените НАХДела по чл.78а НК. В срок до 2 месеца са свършени 3 броя 

дела, което е  23%. В срок до 3 месеца е свършено едно дело по чл.78а НК – 7.7%, 

и в срок до 4 месеца са свършени 2 броя дела по чл.78а НК, което е 15.4%. За  

НАХДелата по чл.78а НК може да се направи извода , че най-голям относителен 

дял имат свършените до 1 месец такива дела. 

 През 2008 година от общо свършените  10 броя дела по чл.78а НК, в срок 

до 1 месец са свършени 7 броя дела, което е 70%. В срок до 2 месеца са свършени 

2 броя дела и 1 брой е свършен в срок до 3 месеца. От свършените такива дела 

през 2007 година  14 броя , в срок до 1 месец са свършени 12  броя , което е 

85,7%. В  срок до 2  месеца са свършени  2 броя дела, което е 14.3%.  

 Всички ЧНДела през 2009 година са свършени в  1 - месечен срок.   

 От общо свършените  през 2009 година АНХДела  79 на брой, в срок до 

един месец са свършени 43 броя дела – 54.4%. В срок до два месеца са свършени 
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12 броя АНХДела – 15.2%.  Най-голям относителен дял имат  свършените 

НАХДела в срок до 1 месец. 

През 2008 година  от общо свършените АНХДела  63 броя, в срок до 1 

месец са свършени 25 броя, което съставлява 39.7%. В срок до 2 месеца са 

свършени 22 броя дела, което съставлява 34.9%. В срок до 3 месеца са свършени 

11 броя дела.  

През  2007 година са свършени  АНХДела  76 броя , в срок до 1 месец са 

свършени  57 броя , което  е 75%. В срок  2 месеца са  приключили 15 броя дела, 

което е 19,7%. Четири дела са свършени в срок 3 месеца , което съставлява 5,3% 

от общо свършените АНХДела. Най-голям е относителният дял на свършените 

АНХДела  в едномесечен и двумесечен срок. 

 Като общ извод за приключването на дела от административен характер се 

налага извода, че  почти всички  дела са свършени в срок до три месеца. Тук 

отново следва да отбележим като  основна причина за отлагането на АНХДелата  

непълното  комплектоване  на преписките от административно-наказващите 

органи, което обстоятелство задължава съда да отлага  делата за  допълнителни 

доказателства. 

Средната продължителност на разглеждане на наказателните дела общо за 

2009 година е  1.9 месеца. НОХДелата през 2009 година са свършени  със средна 

продължителност на разглеждане 2.1 месеца. Средната продължителност на 

разглеждане на НАХДела за съда през 2009 година е 2.1 месеца, а за делата по 

чл.78а НК  - 1.3 месеца. Всички  ЧНДела са приключили в срок 1 месец, в т.ч. и 

разпити пред съдия. 

От изложеното до тук е  видно, че при свършени общо за съда през 2009 

година 886 броя дела, в срок до един месец са свършени 669 броя дела, което 

съставлява 75.5% от общо свършените дела от съда. В срок до два месеца са 

свършени  44 броя дела, което съставлява 5% от общо свършените дела през 

годината. В срок  до три месеца са свършени  27 броя дела, което е 3.05%. В срок 

до четири месеца са свършени от съда 71 броя дела, което съставлява 8.01%.  

От свършените  наказателните дела през 2008 година  811 броя дела, 631 

броя са свършени в срок до един месец, което  е 77.8%. В срок до 2 месеца съдът е 

свършил общо  44 броя дела, което съставлява  5.4% от общо свършените дела от 

съда. Само 88 броя дела – 10.8% от общо свършените от съда дела са свършени в 

срок  повече от три месеца. Като се добави и обстоятелството, че голям дял в 

постъпленията на делата имат делбите,  които не се включват в тези срокове, то 

може да се направи  извода, че бързината на разглеждане на гражданските дела 

бележи ръст на увеличение спрямо 2007 година. Това е така и поради броя на 

постъпилите през 2007 година дела по чл.237 ГПК –497 , рекорден брой за 

тригодишния период. 
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3. ДЕЙНОСТ ПО СЪДИИ 

 

През отчетната 2009 година съдия ИВЕТА КЪНЕВА – САНКОВА  -  

Административен ръководител на съда, встъпила в длъжност на 10.07.2009 

година,  е свършила общо 152 броя дела, от които 115 броя граждански и 37 броя 

наказателни дела. 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА: 

От  свършените 115 броя граждански дела с решение е свършила 105 броя. 

Относителният дял на свършените с решения  граждански дела спрямо общо 

свършените такива  от съдия Кънева дела е 91.3%, а  спрямо общо свършените от 

съдия Кънева дела е  69.07%. В срок до три месеца съдия Кънева е свършила 100 

броя граждански дела, което е 87%  от  свършените граждански дела. Спрямо 

общо свършените дела за 2009 година процентът е 65.8%. 

Насрочени от съдия Кънева през 2009 година са 42 броя граждански дела и 

43 броя наказателни дела. От общо насрочените  168 броя дела е отложила 3 броя  

граждански дела, което е 1.79% спрямо общо насрочените дела  и 2.4% спрямо 

насрочените граждански дела. Средномесечно съдия Кънева  е свършила 20.3 

броя граждански дела като съдия в Районен съд гр.Оряхово. 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА:  

От свършените през 2009 година 37 броя наказателни дела съдия Кънева е 

свършила с решения по същество 17 броя дела. Относителният дял на свършените 

с решения наказателни дела спрямо общо свършените наказателни дела е 45.9%, а 

спрямо общо свършените от съдия Кънева дела през 2009 година -11.2%. В срок 

до три месеца съдия Кънева през 2009 година е свършила 36 броя наказателни 

дела, което е  97.3% от свършените наказателни дела и 23.6%  от  общо 

свършените дела. Средномесечно съдия Кънева е свършила 6.2 броя наказателни 

дела. 

От  насрочените от съдия Кънева през 2009 година 43 броя наказателни 

дела през годината са отложени 12 броя наказателни дела, което съставлява 

26.08% прямо насрочените наказателни дела и 7.14% от общо насрочените дела 

от съдия Кънева.  

 

През 2009 година съдия АЛБЕНА  АЛЕКСАНДРОВА – МИРОНОВА, 

като съдия, разглеждащ предимно наказателни дела е свършила общо 458 броя 

дела, от които 185 броя граждански и 273 броя наказателни дела. Същата за 

периода от 01.01.2009г. до 03.04.2009 година е работила като единствен действащ 

съдия в съда. В срок до три месеца, съдия Миронова е свършила общо 403 броя 

дела, което е 87.9% от общо свършените от нея дела. 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА: 

През отчетният период съдия Миронова  е свършила 185 броя граждански 

дела, от които с решения  181 броя граждански дела – 97.8% от свършените 

граждански дела и 39.5% от общо свършените  от съдията дела.  От свършените  
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през отчетния период граждански дела, в срок до 3 месеца е свършила 177 броя 

дела, което е 95.7%. Средномесечната натовареност на съдия Миронова по 

свършени граждански дела е 15.42 броя дела. 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА: 

През 2009 година съдия Миронова е свършила 273 броя наказателни дела, 

от които с  акт по същество – 112 броя дела, което е 41% от свършените  от нея 

наказателни дела  и 24.4% от общо свършените от съдията дела. Тук следва да 

отбележим, че от прекратените от съдия Миронова 90 броя НОХДела през 2009 

година, 64 броя са с внесени споразумения по чл.382 НПК. Двадесет и шщест от 

прекратените НОХдела са прекратени и върнати на Районна прокуратура 

гр.Оряхово. От общо свършените от съдия Миронова наказателни дела , в срок до 

3 месеца е свършила 226 броя дела , което е 82.8%. Средномесечно съдия 

Миронова е свършила  22.75 броя наказателни дела. 

През отчетната 2009 година съдия Миронова е насрочила общо 405 броя 

дела, от които   12 броя граждански и 393 броя наказателни дела. 

 

 Съдия ВЕСЕЛА ЖИВКОВА – ОФИЦЕРСКА   през отчетната 2009 

годинае била в отпуск  за отглеждане на дете до 2-годишна възраст до 03.04.2009 

година.  От тази дата същата е  дестващ съдия в съда. Същата разглежда 

предимно граждански дела.   

През 2009 година съдия Офицерска   е свършила общо 262 броя дела, от 

които 239 броя граждански и 23 броя наказателни. Решила е по същество 207  

броя дела, от които 204 броя граждански и 03 броя наказателни дела. Спрямо 

общо свършените от съдия Офицерска дела, по същество със съдебен акт е 

решила 79% от делата. Прекратила е 55 броя дела, от които 35 броя граждански 

дела и 20 броя наказателни дела.  

ГРАЖДАНСКИ  ДЕЛА: 

През 2009 година съдия Офицерска е свършила  239 броя граждански дела, 

от които с решение по същество е свършила  204 броя дела, което е 85.3% спрямо 

свършените граждански дела и 77.8% от общо свършените от съдия Офицерска 

дела.  От свършените граждански дела в срок до 3 месеца е свършила 179 броя 

граждански дела, което е 74.9% от свършените граждански дела и 68.3% от общо 

свършените от нея дела за отчетният период. Средномесечно съдия Офицерска е 

свършила 23.9 броя граждански дела.  

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА: 

През 2009 година съдия Офицерска е свършила 23 броя наказателни дела. С 

акт по същество е свършила 3 броя наказателни дела, което е 13% от свършените 

наказателни дела. Прекратила е 20 броя наказателни дела, от които  6 броя 

НОХДела. От свършените  наказателни дела в срок до три месеца е свършила 22 

броя дела, което е 95.6%. Средномесечно съдия Офицерска е свършила 2.6 броя  

наказателни дела. 
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През 2009 година съдия Офицерска е насрочила   141 броя дела, от които 22    

броя наказателни и  119  броя граждански. 

 

През отчетния период са насрочени и разгледани граждански  дела от 

командировани съдии от Районен съд гр. Мездра ,  Районен съд гр. Враца. 

Разпределението е както следва: 

 

 Съдия  ИВАН ВЪТКОВ  от  РС гр.МЕЗДРА  е насрочил  12 броя 

граждански дела. За същият период е отложил  3 броя дела. Свършил е 8 броя 

граждански дела, от които с решение – 7 дела и в срок до 3 месеца – 3 броя дела. 

 

 Съдия  Емил Кръстев   от РС гр. ВРАЦА  е насрочил 8 броя граждански 

дела. Отложила е 2 броя дела. През периода като командирован съдия е свършила  

6 броя  граждански дела, от които  с решение по същество – 3 броя дела. В срок  

до  3 месеца е свършил 3 броя дела.  

 

 От направените изводи за работата на  съдиите  в Районен съд гр. Оряхово 

се установява, че същите се стремят към срочно приключване на делата и 

намаляване  процента на отлагане на делата. Съдебните актове съдиите  от 

Районен съд гр.Оряхово са изготвяли в законоустановените срокове и нямат 

просрочени съдебни актове. Два броя просрочени съдебни актове има съдия Иван 

Вътков – командирован съдия от Районен съд  гр.Мездра. 

 

4. СРОЧНОСТ, КАЧЕСТВО И КОНТРОЛ НА ВЪЗЗИВНАТА 

ИНСТАНЦИЯ  

 

При свършени общо за съда  през 2009 година  886 броя дела, 669 броя са 

свършени в срок до един месец, което  е 75.5%.  

В срок до 2 месеца съдът е свършил общо  44 броя дела, което съставлява  

4.9% от общо свършените дела от съда. Само 146 броя дела – 16,5% от общо 

свършените от съда дела са свършени в срок  над от три месеца. Като се добави и 

обстоятелството, че голям дял в постъпленията на делата имат делбите,  които не 

се включват в тези срокове, то може да се направи  извода, че бързината на 

разглеждане на гражданските дела бележи ръст на увеличение спрямо 2007 

година. Бързината на разглеждане на делата през 2009 година се обуславя и от 

факта, че през годината до м. април е имало само един действуващ съдия, който е 

изпълнявал и функциите на административен ръководител. През 2009 година 

значително е намалял броя на делата по чл.410 и 417 ГПК, който броя през 2007 

година е 497. 

През 2009 година с жалби във Врачански окръжен съд  са изпратени  50 

броя дела, от които  31 броя граждански и 19 броя наказателни. В 

Административен съд гр.Враца са изпратени  по жалби за разглеждане 31 броя 
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АНХДела. Общо  изпратените по жалби за разглеждане във втора инстанция дела 

от съда са 81 броя. 

 Разгледаните през 2009 година  от Окръжен съд   и Административен съд   

гр.Враца , като втора инстанция дела са общо  57 броя, от които   13 граждански и 

44 наказателни.  

От разгледаните от Окръжен съд гр.Враца общо  граждански дела  13 на 

брой, по 10  дела актовете на Районен съд гр.Оряхово са  потвърдени, което за 

съда представлява 77% от общо разгледаните от ОС Враца граждански дела. По 3 

от разгледаните граждански дела от втората инстанция актовете, постановени от 

Районен съд гр.Оряхово са отменени, което е 23%. 

Потвърдените актове по съдии  се разпределят, както следва: 

 Съдия Ивета Кънева – 1 брой; 

 Съдия Весела Офицерска  - 3 броя; 

 Съдия Катя Гердова  -  1 брой; 

 Съдия Велислава Кипрова    - 3 броя; 

 Съдия Иван Вътков   - 2 броя; 

 Отменените актове по съдии се разпределят, както следва: 

 Съдия Пенка Петрова  /РС Мездра/              - 1 брой; 

 Съдия Георги Боровански /РС Козлодуй/   - 1 брой и  

 Съдия Велислава Кипрова   - 1 брой. 

Врачански  окръжен съд е разгледал през 2009 година  10 броя  наказателни 

дела като втора инстанция, от които  потвърдени са  актовете по 9 броя 

наказателни дела – 90% и по 1 брой дело актът е отменен – 10%. 

Разпределени по съдии, делата са както следва: 

От потвърдените 9 броя  актове по наказателни дела, на съдия Миронова са 

5 броя , на съдия Офицерска – 2 броя и на съдия Кънева – 2 броя. Отменени 

са актовете по 1 брой наказателно дело на съдия Миронова. 

Административен съд гр.Враца е разгледал като касационна инстанция  

общо 32 броя АНХДела, от които по 22 броя е потвърдил 

първоинстанционното решение , а по 10 броя е отменил  същото. 

По съдии резултатите от обжалване са , както следва: 

 Съдия Албена Миронова – 21 потвърдени акта – 65.6% от общо 

разгледаните от Административен съд гр.Враца АНХДела и 10 броя 

отменени – 31.2% от  общо разгледаните от АС  Враца АНХДела. 

 Съдия Ивета Кънева  - 1 потвърден акт по  АНХД, което е  3.1%.  

 Потвърдените  от Врачански окръжен съд  актове по  дела на РС гр.Оряхово 

по жалби са 77%  от общо разгледаните дела.  Отменените актове са 23%. 

 Потвърдените от Административен съд гр.Враца актове съставляват  68.8% 

от общо разгледаните, а отменените са 31.2% от разгледаните дела.  
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 От потвърдените актове на Оряховски районен съд  от Врачански окръжен 

съд 10 броя са по граждански дела, което е  45% от общо разгледаните от 

Окръжен съд Враца дела като втора инстанция.  

По наказателни дела са потвърдени  13 актове на съда, което е 59.1%.   

 В сравнение с предходните две години, броят на отменените от въззивната 

инстанция съдебни актове е намалял. Броят на отменените актове по наказателни 

дела се дължи на голямата натовареност на съдия Албена Миронова, разглеждаща 

предимно наказателни дела, която от м.12.2008 година до м.април 2009 година е 

била  единствен действуващ съдия и е разглеждала всички дела, постъпили в 

съда. От командировани съдии през годината са насрочени само 20 броя дела, 

възложени на същите за разглеждане през 2008 година. 

Действителната средномесечна  натовареност на съдиите от Районен съд 

гр.Оряхово през 2009 година при 26 отработени човекомесеци е 35.4 броя дела, а 

за първите три месеца от годината е била на 100% натовареност за съдия 

Миронова. Съдия Миронова  е работила сама, без това да се отрази на срочността 

на разглеждане на делата. Към настоящият момент, щатната численост по 

отношение на магистратите е заета напълно. От  м.юли 2009 година  

постъпващите в съда дела се разпределят на случаен избор. Същите се 

разпределят от  административния ръководител. 

 Надяваме се през 2010 година при наличието на случайният избор на 

постъпилите дела, натовареността да бъде балансирана, което да доведе до 

подобряване бързината и качеството на работата на съдиите от Районен съд 

гр.Оряхово.  

През 2009 година в съда по дейността по наказателни дела Инспектората 

при ВСС извърши планова проверка. При проверката не бяха констатирани  

нарушения при провеждане на деловодния процес. Констатирано бе забавяне на 

изготвяне на съдебни актове по някои дела, което се дължи на голямата 

натовареност на съдията, разглеждащ наказателни дела, който до м. Април 2009 

година е работил сам като съдия и и.д. Административен ръководител и е 

разглеждал всички постъпили в съда дела за периода. 

 

 

ІІ. ДЕЙНОСТ НА СЪДЕБНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

През  2009 година  продължи  изпълнението на стратегията за развитие на 

съдебната система. Всички промени в  положителна посока  бяха  осъществени от  

съдебната администрация. Много от критериите, залегнали в плана  за работа на 

Районен съд гр.Оряхово бяха изпълнени и  сега  предстои тяхното  актуализиране, 

което  ще обхване  предстоящите промени в нормативната уредба за развитието 

на системата през 2009 и 2010 година. Администрацията на Районен съд 

гр.Оряхово  е структурирана  по правилата,  утвърдени със  ЗСВ  и ПАРОАВАС.  
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Всички  служители в администрацията на съда са  с  дългогодишен  стаж в 

съдебната система и са  професионално подготвени. Именно  това обстоятелство 

дава възможност за взаимозаменяемост  при изпълнение на  задълженията на 

служителите, разписани в длъжностните  им характеристики.  През 2010 година  

ще е необходимо  извършване на трансформации в длъжностните наименования ,  

свързани  с внедряване на информационните системи за  делопроизводството, 

както и във връзка с действащата в съда  Система за финансово управление и 

контрол. 

 Администрацията в Районен съд гр.Оряхово  се ръководи от 

административния секретар. Същият осъществява предварителният,  текущ  и 

периодичен контрол върху дейността на отделните структурни звена. На 

административния секретар са възложени функциите на „съдебен администратор” 

и „финансов контрольор”. Същият участвува в комисията по  атестиране  на  

служителите от администрацията, разпределя работата в отделните звена и  на  

отделните длъжности, внася  предложения  за  структурни промени   пред 

административния ръководител  във връзка с дейността на администрацията,  

издава всички заповеди, свързани с ръководната дейност, съдебната дейност, 

финансово-счетоводната дейност, дейността по управление на човешките ресурси 

в съда, провеждане на конкурси за назначаване на служители.  

Административният секретар  отговаря  за пожарната и аварийна безопасност на 

съдебната палата,  изготвя документациите  по  ЗОП и НВМОП, изготвя  и 

предлага на административния ръководител за утвърждаване всички правила и 

норми, необходими за СФУК, както и  актуализацията им  при промени в 

нормативната уредба.  Следи за спазване на приетите и утвърдени  правила и 

норми в съда.  

 Съдебната администрация  на Районен съд гр.Оряхово е структурирана по  

структура,  определена с ПАРОАВАС.  Специализираната  администрация се  

състои от  звено „Съдебно  деловодство” и звено „Съдебни секретари”, както и 

звено „Съдебно  изпълнение”. Звено „Съдебно деловодство” обхваща 

длъжностите: Деловодител „регистратура” , съдебните деловодители към 

отделните състави на съда,  деловодител  бюро „Съдимост”/той и архивар/ и 

деловодител по  удостоверяванията / в района на съда няма действуващ нотариус/. 

Звено „Съдебни секретари обхваща длъжностите: Съдебен секретар-протоколист. 

Звено „Съдебно изпълнение”  включва  деловодител и секретар  в Служба 

„Съдебно изпълнение”. 

 Общата администрация  е  разделена на : звено „Финансова дейност, 

снабдяване и управление на имуществото”, звено „Информационно  обслужване, 

технологии и статистика” и звено „Човешки ресурси и информация”. Технически 

длъжности в администрацията на съда са „огняр” и „чистач”. 

 Контролът  по управлението и организацията на работата   на съдебната 

администрация е възложен на административния секретар. 
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 В Районен съд гр.Оряхово през 2009 година  с влизане в сила на  

ПАРОАВАС са приети и  утвърдени от административния ръководител  следните 

вътрешни правила, които са част от  СФУК. 

 1.Вътрешни правила за организация на документооборота, деловодната и 

архивна дейности на съда; 

 2.Правила за ефективно управление на персонала; 

 3. Правилник за вътрешният трудов ред в съда; 

 4.Вътрешни правила за организация на работната заплата и допълнителните 

възнаграждения; 

 5.Правила за назначаване на  персонал и ред за провеждане на конкурси; 

 6.Правилник за работата на локалната компютърна мрежа и интернет 

комуникациите; 

 7. Етичен кодекс на служителите; 

 8. Стандарти за обслужване на граждани; 

 9. Счетоводна политика. 

          10. Правила за документооборот по финансова дейност; 

 11. Правила за изписване на разход горивото за парната инсталация; 

 12. Правила за изписване на разход на материали; 

 13. Правила  за публикуване на актове, обяви и други  на страницата на съда 

в интернет; 

 14. Правила за СБКО; 

 15. Правила за облекло; 

 15. Правила за работа на САС „Съдебно деловодство”; 

 16. Правила за работа на  информационната система в служба „Съдебно 

изпълнение” - „JES”; 

 17. Вътрешни правила за  провеждане на процедури по НВМОП; 

 18. Правила за вътрешният ред в Съдебна палата гр.Оряхово, съгласувани с 

ОЗ”Охрана” гр.Враца; 

  

 Във връзка с  изпълнение на приетите правила със заповеди на 

административния ръководител са  определени  изпълнителните  и контролни 

функции  на отделните длъжности от  администрацията. 

Приет е  и план за дейността на Районен съд гр.Оряхово през 2009 

година.Същият е утвърден от административния ръководител. С влизане в сила 

на  новия правилник са изготвени и връчени на администрацията нови 

длъжностни характеристики. Всички утвърдени правила са приведени в 

съответствие с последните  изисквания на ЗСВ и ПАРОАВАС. 

 Функциите  на администрацията по  утвърденото щатно разписание  на 

длъжностите  са дефинирани  персонално в  утвърдени и връчени  на лицата 

длъжностни характеристики. Същите са изготвени по  правилата, приети с  

ПАРОАВАС.  
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 За периода от 01.01.2009г. до 31.12.2009 година в Районен съд  са  

постъпили 892 броя дела, от които 531 граждански и 361 наказателни. За същият 

период в Районен съд гр.Оряхово са насрочени  и проведени  651 броя  открити   

съдебни заседания.  

В  служба „Съдебно изпълнение” при Районен съд гр.Оряхово  към 

31.12.2009 година  са постъпили 185 броя изпълнителни дела. За същият период  

са наложени  180 запора. Администрацията при ДСИ е изготвила и изпратила 

8548 броя призовки и книжа по справки, обработила е  1225 документа като 

входяща  кореспонденция и 820 броя писма като изходяща.  

Деловодител „Регистратура” е регистрирал  3173 броя входящи документи 

и 2342 броя изходящи такива.  Същият  ежедневно води разносната книга на съда 

и дневника за получени и изпратени призовки и съдебни книжа за връчване от и 

за съда. 

Деловодителят бюро „Съдимост” за периода от 01.01.2009 година до 

31.12.2009 година е  завел постъпили 745 броя  бюлетини за съдимост, като е 

регистрирал същите и в  информационната система. Издадени са 1850 броя 

свидетелства за съдимост, 993 броя справки за съдимост, изпратени са 3456 броя 

справки за съдимост по електронен път на други органи на съдебната власт За 

Тъй като служителят  в бюро „Съдимост” изпълнява и функциите на  „архивар” , 

същият  за периода е издал 11 броя удостоверения за  снемане на ПАМ по 

наказателни дела – архивни  и е извършил справки в архива , за което е издал 25 

броя заверени преписи от нотариални актове  по искания на граждани. 

На територията на  Районен съд гр.Оряхово  няма действуващ нотариус, 

поради което  дейността по нотариални заверки на преписи, подписи и други  се 

извършва от съдията по вписванията, а регистърът  се води  от деловодител в 

съда. Деловодителят е завел в регистъра за заверки 6651 броя заверки на  

пълномощни, договори за покупко-продажба на м.п.с., преписи от 

документи,декларации и други. За периода в съда са регистрирани и изпратени 38  

броя нотариални покани. 

През отчетният период в съда са постъпили за връчване призовки и съдебни  

книжа от други съдилища 671  броя, които са връчени.  Призовкарят е връчил и 

2461 броя призовки и книжа  от съда. 

Общата администрация е обособена в  две звена: Финансова дейност, 

снабдяване  и управление на имуществото   и Информационни технологии  и 

статистика. 

Финансово-счетоводната дейност на съда се осъществява  от  младши 

специалист „счетоводител”. Същият  извършва плащания по бюджета на съда,  

следи за  постъпилите приходи и  извършените разходи по банковите сметки,  

своевременно  извършва корекции  по бюджетните сметки с  неправилно 

постъпили и изплатени суми,  извършва  цялата оперативна счетоводна дейност. 

Счетоводителят води текущото  счетоводно отчитане на приходите и разходите и  
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изготвя месечните   финансови отчети на  съда  по  бюджетният класификатор  по 

видове приходи и разходи.  

 Към 31.12.2009 година утвърдената  бюджетна сметка на съда за разходи е 

в размер на 520 993 лева и  извършените разходи по бюджета са в размер на 475 

937 лева. За същият период са осчетоводени приходи в размер на 236432 лева, 

което съставлява  49.7% в сравнение с извършените разходи и 45.4% в сравнение 

с утвърденият годишен размер на разходите по бюджетната сметка. По СЕБРА са 

извършени плащания в размер на 382653 лева  и са трансферирани средства в 

размер на 93284 лева. По набирателната сметка  на съда са постъпили средства  за 

периода в размер на  206803 лева и са изплатени средства в размер на 216377 

лева.  

 Дейността на съда по информационните технологии се осъществява от 

системен администратор.  В съда  от 01.07.2008г. е внедрена система за 

управление на съдебните дела САС „Съдебно деловодство” и от тази дата се 

формира база данни за всяко постъпило и разгледано от съда дело. По този начин 

в края на отчетната година вече  се генерират справки и изготвят отчетните 

форми за дейността на съда  по  движението на съдебните дела,  които са 

утвърдени от ВСС.  Районен съд гр.Оряхово  има открита  интернет-страница. В 

нея се публикуват всички актове на съда от 01.07.2008 година. В съда   има 

утвърдени правила за работа  на локалната компютърна мрежа  и интернет. През 

2009 година са утвърдени и правила за работа на САС „Съдебно деловодство” и 

правила за публикуване на съдебните актове на интернет страницата на съда. 

Всяко работно място в съда е обезпечено с компютърно оборудване. Част от 

оборудването бе подменено през 2009 година. Надяваме се през 2010 година да се 

утвърдят средства от ВСС за подмяна и на останалата част от оборудването. 

  През 2009 година за работата на администрацията бяха закупени и 

сканиращи устройства, което от своя страна доведе до облекчаване работата на 

съдебните служители от специализираната  администрация и създаването на 

електронната папка на дело в САС „Съдебно деловодство”. Наличието на 

електронна папка на делата дава възможност по телефона да се извършват 

справки на гражданите по движението на преписките и делата, по които те са 

страни. Създаването на информационен център до голяма степен също ще 

облекчи работата на администрацията.  Движението  на  съдебните книжа по 

електронен път ще осигури  до известна степен  сигурността на магистратите  и 

възможността гражданите да бъдат обслужвани на  едно гише.  Освен това всеки 

постъпил документ  ще може да бъде контролиран от едно място и  ще се 

ограничи възможността  за  създаване на корупционни практики  чрез пряка 

връзка на гражданите с магистрати и администрация, както и достъпът  на 

повереници и защитници на страни  по делата, които по всяко време  имат право 

на  достъп. Именно достъпът до електронното досие на делата    дава 

своевременна представа за движението на преписките и делата  и по този начин  

се дава възможност  на адвокатите да  бъдат максимално информирани за това 
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движение. Администрацията  на Районен съд гр.Оряхово  се стреми да постигне 

всичко това  и от 01.01.2010 година  електронното досие на всички  дела и 

преписки  трябва да  стане факт и практика на съда в  бъдещото му развитие. От 

2010 година по електронен път  ще се извършва и внасянето на делата в архива, 

като всички дела, базирани в САС „Съдебно деловодство” ще получат архивен 

номер чрез системата и  това ще облекчи администрацията в  изготвяне на описи 

и протоколи за приемане и предаване на дела в архива на съда. 

Технически длъжности в  администрацията на Районен съд гр.Оряхово са  

„огняр” и „чистач”.  Огнярът  поддържа   локалната  парна инсталация за 

отопление на палатата.  При служебни командировки на административният 

ръководител, извършени с  личен автомобил,  същият изпълнява функции на 

„шофьор”.  Чистачът на съда се грижи за хигиенизиране  на канцелариите  и 

общите части в съдебната палата, като общите части  се почистват  ежедневно  от  

него и чистачът  при Районна прокуратура гр.Оряхово.   

 В Районен съд гр. Оряхово работят  кадри с дългогодишен опит  в  

дейността на съдебната администрация. Всички  служители в администрацията, с 

малки изключения,  имат над десет  години стаж в системата и  това 

обстоятелство  налага извода  за  развитие на съда в положителна посока, 

следвайки стратегията за развитие на съдебната система  и  утвърждаване имиджа   

на  администрацията  й като цяло. Макар  и  на пръв поглед гледайки  с недоверие  

към  внедряване на нови информационни технологии за управлението на 

съдебния процес, с течение на времето  всеки, работейки със същите, се убеждава,  

че  е голяма придобивка и улеснение в  изпълнение на функциите му. Освен това, 

въвеждането на вътрешни правила и норми при изпълнение на определени 

дейности от съдебният процес като цяло  доведе до  регламентиране  функциите 

на всеки служител и магистрат в цялостният процес на правораздаване и 

съответното  ниво на въвеждане на информация в системата. Това от своя страна 

дефинира и отговорностите на служителите от администрацията и даде 

възможност за осъществяване на постоянен контрол както от страна на 

магистратите – във връзка с изпълнение на постановените от тях актове по делата, 

така и на административното ръководство – във  връзка със спазване на срокове и  

осъществяване на  контрол върху работата на администрацията. В тази насока 

административното ръководство ще продължи да работи и за в бъдеще, което ще 

намали рисковете от  неизпълнение на  поставени  цели за подобряване работата 

на съда.   

 В сферата на  информационните технологии  има още какво да се направи, 

за да може  изцяло да се  обхване дейността на  съдилищата и съдебната система 

като цяло. Може да се направи връзка с АИСПП и  системите за управление на 

съдебните дела и по този начин ще  се осигури  достъп до информация, както за 

съдилищата, така и от съдилищата към институциите за противодействие на 

престъпността.  Връзката на системите за управление на съдебните дела  и 

АИСПП ще даде възможност  за  получаване на бърза информация в едната и 
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другата посока.  При осъществяване на такава връзка  прокуратурата също ще има 

възможност за навременно информиране  за осъдените лица,оправдани лица, лица 

с наложени ПАМ  и възможността за снемането на същите.  

Във връзка  с  въвеждане на СФУК, включваща  разделяне  на 

отговорностите по одобряване, изпълнение, осчетоводяване и  контрол ще е 

необходимо  през  2010 година да ни бъде утвърдена една щатна бройка „Главен 

счетоводител”. Назначаването на главен счетоводител намирам за целесъобразно, 

с оглед действието на отделните елементи от СФУК и утвърдените вътрешни 

правила, необходимостта от  материално-отговорно лице, което да поеме 

отговорностите, които не могат да бъдат възлагани на оперативния счетоводител, 

който същевременно е и разпоредител и оператор с парични средства /касиер/. 

Трансформации в  някои от съществуващите длъжностни наименования  ще 

оптимизира и заетостта на персонала от администрацията  и същевременно ще 

спомогне за  напълно отделяне на отговорностите по  ЗФУКПС, което  смятам ще 

осигури  по-доброто функциониране на  СФУК   и  ще е най-целесъобразно и 

функционално.  По този начин  ще запазим  и наличния кадрови  ресурс, който  в 

по-голямата си част е квалифициран  и  с  добри  професионални възможности.  

 В Районен  съд гр.Оряхово основен проблем в работата на администрацията 

е липсата на подходящо  помещение  за цялото  деловодство  - от регистратура   

до деловодителя, извършващ  вписвания и удостоверявания  на подписи , преписи 

и други  от  съдията по вписванията. Липсата на такова помещение води до  

струпване на граждани в много от канцелариите на съда,  които  не отговарят на 

техническите изисквания за работна площ. Липсата на  канцеларии /подходящи/ и 

за други структурни звена  също е проблем, тъй като Служба „Съдебно 

изпълнение” и  счетоводството са в една канцелария, което  не е функционално. В 

съдебната палата  се помещават : Служба по вписванията, Пробационно звено, 

звено „Охрана” на Министерство на Правосъдието и Районна прокуратура.  През 

2010 година се надяваме да можем да осигурим финансови средства, с които да 

извършим текущ ремонт на съществуващи помещения и преустроим същите, с 

което да обособим и зона за сигурност на магистратите, чиито кабинети се 

намират на втория етаж в сградата. При сегашното положение  - в  канцеларии по 

състави деловодство и секретариат не може да се осъществява дежурство по 

график във всички канцеларии, работещи с граждани, а заместване може да се 

осъществява само  по длъжностни наименования. Това  преустройство обуславя и  

закупуване на  функционална техника, необходима за своевременно  обслужване 

на гражданите. С преустройството на част от канцелариите на първия етаж от  

съдебната палата, ще може да се обособят  и зони за сигурност, каквито на този 

етап не е възможно да бъдат обособени. Не на последно място преустройството в 

канцелариите и обособяване на съдебните деловодители, работещи с граждани на 

едно място ще доведе и до повишаване квалификацията на отделните служители 

и възможностти за подобряване обслужването на гражданите и адвокатите.  
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ІІІ. ДЕЙНОСТ ПО СЪДЕБНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ. ПОСТЪПИЛИ 

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА. АНАЛИЗ. СЪБРАНИ СУМИ. АНАЛИЗ. 

 

В  Служба “Съдебно изпълнение”  при Районен съд гр. Оряхово работят   

държавен  съдебен  изпълнител, деловодител и секретар СИС.  

По отношение работата и движението на изпълнителните дела се спазват 

изискванията на ГПК, както по отношение на образуването, така и по  тяхното 

движение и спазване  на съответните срокове. Изпълнителните титули с молби  и 

съответните държавни такси се приемат в службата, датират се, съответно 

докладват се на съдебния изпълнител, след което се вписват в описната книга. От 

месец август 2008 год. е въведен и програмен продукт „JES”, който значително 

улеснява  работата по изпълнителните дела.   

През 2009 година в служба „Съдебно изпълнение” на Районен съд 

гр.Оряхово са постъпили 185 броя изпълнителни дела.  През 2008 година  са 

постъпили общо  119 бр. изпълнителни  дела, а през 2007 година – 190 броя 

изпълнителни дела. 

От постъпилите през 2009 година 185 броя изпълнителни дела 18 броя са  за 

вземания в полза на държавата; 123 броя  за вземания в полза на банки  и 

юридически лица и  44 броя за вземания  в полза на граждани. 

Прекратени през 2009 година са 620 броя изпълнителни дела, от които 229 

са прекратени при реализирано вземане. В процентно съотношение 

реализираните вземания са  36,9% от  общо свършените през годината 

изпълнителни дела. От прекратените през годината изпълнителни дела 383 броя 

са прекратени по други причини. Изпратени по подсъдност са 8 броя 

изпълнителни дела. 

Събраната сума по изпълнителни дела през 2009 година е в размер на     300 

303 лева. От събраната сума 5 620 лева са събрани и преведени по сметки на НАП 

и АДВ. 

През  отчетния период са насрочени и изпълнени  16 продажби , от които 13 

на недвижимо имущество и 3 на движими вещи. Насрочени и извършени са 693 

броя описи на имущество, наложени са запори върху възнаграждения на 

длъжници, възбрани върху недвижими имоти, запори върху моторни превозни 

средства, наложени са ПАМ по чл.76 ЗБДС. Извършени са и 3 предавания на 

деца. 

Несвършените изпълнителни дела  към 31.12.2009 година в службата са 743 

броя с подлежаща на събиране сума в размер на 2 173 199 лева. В сравнение с 

предходните две години несвършените изпълнителни дела бележат  намаление и 

като  абсолютен брой дела и като подлежаща на събиране сума. От останалите 

несвършени дела към 31.12.2009 година 206 броя са за вземания в полза на 
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държавата – 27.7%. Несвършените дела за издръжка са 132 броя и 235 броя са 

несвършените изпълнителни дела  за вземания в полза на юридически лица. 

Несъбираемостта на суми в полза на държавата /респ. в полза на РС 

гр.Оряхово/ се дължи на  липсата на секвестируемо  имущество у длъжниците, 

както и липсата на официални данни за доходите им и липса на регистрирано на 

тяхно име  имущество. Голяма част от длъжниците по горецитираните дела се 

намират в затвора. Ниският размер на събраните суми по изпълнителни дела се 

дължи и на социално-икономическия статус на населението в региона /много от 

хората са безработни, голяма част от длъжниците са от ромски произход и не 

могат да издържат семействата си/, финансовата криза и произхождащите от нея 

сътресения в обществено-икономическите отношения, големият ръст на 

безработица в региона. 

Несъбираемостта на вземанията до голяма степен се дължи и на  

обстоятелството, че  взискателите не използуват възможността да гарантират 

цялото или част от вземането си с обезпечителни мерки. По нито едно 

изпълнително дело няма постъпило искане за налагане на обезпечителна мярка за 

гарантиране на вземането  спрямо длъжника. 

През  отчетната 2009 година против действията на Държавен съдебен 

изпълнител са постъпили 3 жалби по изпълнителни дела. По две от жалбите са 

потвърдени действията на държавен съдебен изпълнител , а по едно дело са 

отменени извършените изпълнителни действия. 

През отчетният  период са изготвени и връчени  от администрацията на 

служба „Съдебно изпълнение” 8548 бр. призовки и  съдебни книжа.  
 

Сравнителен анализ на движението на изпълнителни дела 

За периода 2007 – 2009 година 

Година 
Постъпили 

дела 

 

Прекратени 

дела 
Събрана              

сума /лева/ 

 

Висящи 

изп.дела 

31.12.2009г

. 

  2007 
 

190 

 

335 

 

394 819 

  

1239 

2008 

 

 

119 

 

 

210 

 

 

286 271 

 

 

1148 
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2009 185 

620  

от тях: 

229 –
реализирано 

вземане 

383 – 

 по други причини 

 300 303                                                            743 

 

 

 Ако направим сравнителен анализ за последните три години на 

постъпилите и прекратени изпълнителни дела ще се наложи изводът,  че 335% са 

прекратените през 2009г. изпълнителни дела спрямо постъпилите такива, а 176%/ 

са прекратените спрямо постъпилите за 2008г., както и средногодишно 

прекратените и постъпили дела за същият период. Средногодишно 164,7 бр. са 

постъпилите за тригодишният период изп.дела, а 388,3 бр. изп.дела са прекратени 

средногодишно  през тригодишният период. Съотношение между тях 

прекратени/постъпили – 235,8%. Прекратените през 2009 година изпълнителни 

дела поради реализиране на вземанията 229 на брой съставляват 123.8% спрямо 

постъпилите дела. Прекратените по други причини изпълнителни дела 

съставляват 207.2% спрямо постъпилите дела. Спрямо несвършените  

изпълнителни дела към 31.12.2009 година  съотношението на свършените с 

реализиране на вземанията е 19.4%, а прекратените по други причини съставляват 

32.5%. Постъпилите изпълнителни дела бележат ръст на  увеличение спрямо 

2008г. и устойчивост спрямо 2007 година. Ръст на увеличение бележат и 

прекратените изпълнителни дела по други причини -  по искане на взискателя, 

поради извъсъдебно реализиране на вземанията и други. Следва да отбележим, че 

в сравнение с предходните две години, през 2009 година в пъти са се увеличили 

прекратените /свършени/ изпълнителни дела, което от своя страна води до извода 

за добра работа на служба „Съдебно изпълнение”. Събраните суми по 

прекратените изпълнителни дела също бележат ръст на увеличение спрямо 2008 

година и намаление спрямо 2007 година. Средногодишно събраната сума по 

изпълнителни дела за тригодишният период е 327 131 лева, което налага извода, 

че в условията на световна финансова криза събраните през 2009 година суми  са 

в по-голям размер от събраните през 2008 година, а това от своя страна 

характеризира добрата работа на държавен съдебен изпълнител Жанета 

Георгиева. Същата  изпълнява  съвестно и отговорно задълженията си и работи в 

екип със служителите от администрацията в служба „Съдебно изпълнение”.  

 

ІV. ДЕЙНОСТ ПО ВПИСВАНИЯТА 

 

 Титулярът на длъжността „Съдия по вписванията” при РС – Оряхово, 

ЦЕЦКО  КОСТАДИНОВ КРИВАЧКОВ е отстранен временно от длъжност, 

считано от 08.06.2007 година със заповед на Министъра на правосъдието. След 
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проведен конкурс по  документи  от Министерство на правосъдието, функциите 

на        "Съдия по вписванията" са възложени на РАЙНА ДИМИТРОВА  

РУСОЛОВА, считано от 10.09.2007 година, когато същата е встъпила в 

длъжност. 

 В съдебния район на Оряховския районен съд няма действащ нотариус, 

поради което функциите на нотариуса се изпълняват от съдията по вписванията, а 

функциите на служители на нотариуса се изпълняват от служител на съда - 

деловодител. 

През  отчетната   2009 год. В Районен съд гр.Оряхово са извършени от 

съдия по вписванията общо 3 607 вписвания, от които: 

Договори за аренда  983 броя; 

Покупко-продажби  735 броя; 

Делби                        132 броя; 

Констативни  нотариални актове  475 броя; 

Актове за общинска собственост  504 броя; 

Актове за държавна собственост  15 броя; 

Дарения                                           70 броя; 

Заменки                                           18 броя; 

Договори за наем и други вещни права  148 броя; 

Ипотеки                                           18 броя; 

Възбрани                                          62 броя; 

Искови молби                                  26 броя; 

Други актове                                  426 броя  и 

Обявени  завещания                        5 броя. 

Извършените през 2009 година  вписвания са по-малко в сравнение с  

вписванията през 2008 година като  абсолютни бройки. Това се налага от  факта, 

че в района има много арендатори, които сключват договори за аренда със срок  

най-малко от пет години, землищата на населените места от района на съда вече 

се урегулираха  и в тях почти няма земя, която да е с неустановени собственици. 

През 2009 година съдията по вписванията, като изпълняващ функциите на 

„нотариус” е извършил  6651 броя нотариални заверки и удостоверявания, които 

се разпределят, както следва: 

 Заверки на пълномощни с удостоверяване на съдържание  357 броя; 

 Заверки пълномощни – подписи                               659 броя; 

 Заверки договори за МПС                                          313 броя; 

 Заверки  договори за аренда                                       983 броя; 

 Заверки договори за доброволна делба                      132 броя и 

 Други удостоверявания на преписи и подписи        4 207 броя 

/в други удостоверявания са включени заверки декларации, преписи, заявления и други/ 

През 2008 година Съдията по вписванията е вписал  общо 4627 броя актове 

на сделки и 13231 бр. удостоверявания на подписи, съдържание на пълномощни, 
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преписи, договори за продажба на МПС, договори за доброволна делба на 

недвижими имоти, договори за аренда, наем и анекси към тях  и други. 

Сравнявайки извършеното през отчетния период с предходните отчетни 

периоди, може да се направят следните изводи: 

1. През отчетния период по отношение броя на извършените вписвания 

тенденцията е на намаление спрямо предходната 2008 година и устойчивост 

спрямо 2007 година. 

Нотариалните актове, с които са осъществени продажбите, прехвърлянията, 

даренията и замените на недвижими имоти през 2009 година  са 1817 броя , 

спрямо 2008 година - 1504 бр., при 1617 бр. за 2007 год., т.е. увеличението е с 

21%. Този факт се обуславя от обстоятелството,  че  плановете за земеразделяне в 

отделните землища са влезли в законна сила и самите землища са 

идентифицирани и отделните собственици на земеделски земи могат да 

извършват разпоредителни сделки с имотите си. Именно на това се дължи  

увеличението на нотариалните дела за сделки с недвижими имоти, в  по-голямата 

си част земеделски земи.   

Намалял е броя на вписванията спрямо предходната година, но за сметка на 

това сделките с недвижими имоти са  увеличени. 

Нотариалните покани за 2009 година са 38 броя , а през 2008 година -  39 бр. 

и 68 бр. през 2007 година. 

През 2009 година  са постъпили жалби против отказ  на  Съдия  по 

вписванията 2 броя, от които една  от жалбите е уважена.  

 

V. РАБОТА НА БЮРО "СЪДИМОСТ" 

 

 

 През отчетният период в Оряховски районен съд са издадени 1850 броя 

свидетелства  за съдимост и 993 броя справки  за съдимост. Извършени са и 3456 

справки на други органи на съдебната власт. Всички свидетелства и справки  са 

издадени в деня на поискването им.  

С внедряване на информационната система "АИС Бюро Съдимост" се  

улесни работата на бюрото. Обслужването на гражданите става в деня на 

постъпване на искането за издаване свидетелство за съдимост. По същият начин 

се издават и справките за съдимост, служебно поискани по надлежен ред от  

органи и институции на територията на Република България.   

Служителката в бюро "Съдимост" съвестно изпълнява служебните си  

задължения и в случай на възникнал проблем сигнализира системният 

администратор, който отстранява  същият.  

При работата с  информационната система  срещаме затруднения  с база 

данни, която ползваме  от ЕСГРАОН.  В много случаи се налага да правим и 

справки по телефона за установяване точни данни особено на лица, които са 

осъждани. Надяваме се с внедряване на единната информационна система в 
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цялата съдебна система да можем  да ползваме  създадена от нас база данни и  

тези проблеми да не стоят пред нас.   

При внедряване на деловодната програма се надяваме също да се улесни по 

електронен път подаването на информацията от различните  звена в системата  за  

осъдените  лица.   

Друг проблем, който срещаме при работата с гражданите е проблемът за 

работата с лични данни на лица, които  не подават лично  необходимите 

документи за издаване на свидетелство за съдимост, а чрез други лица.  Понякога 

се налага да се обяснява, че това е  изискване на закона и следва да се спазва, а  

хората го приемат като някаква прищявка на служителката. Надяваме  се, 

спазвайки точно  правилата за работа,  гражданите да  успеят да спазват 

правилата, наложени от нас като институция в държавата, работеща по ясно 

разписани правила и норми на поведение. 

 

VІ. РАБОТА ПО ЖАЛБИ 

 

 През 2009 година в Районен съд гр. Оряхово  няма постъпили жалби от 

граждани. Всички постъпили жалби са конкретно против  определени действия  

било на държавен съдебен изпълнител, било на съдия по вписванията. 

Резултатите по тях са отразени в съответните раздели от доклада.  

В съда през 2009 година няма  постъпили жалби за бавност. 

 В поставената нарочна кутия  за сигнали за корупция  до ВСС от 

поставянето й до края на 2009 година  не са постъпили такива сигнали. Няма 

постъпили  сигнали за корупция  и в съда.  

 

VІІ. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 

 Районен съд гр. Оряхово се помещава в собствена сграда.  

СЪДЕБНАТА ПАЛАТА не отговаря на изискванията за задоволяване 

нуждите на работещите в нея. На магистратите и администрацията в Районен съд 

гр. Оряхово не са осигурени добри условия за работа в кабинетите и залите на 

съда.  

В сградата се помещава и Районна прокуратура гр. Оряхово, която ползува 

4 броя канцеларии. Една канцелария с протокол е предоставена за ползване от 

Пробационно звено гр. Оряхово.  Една канцелария е предоставена за ползване   на 

Служба по вписванията. 

 През 2008 година направихме искане за пристрояване на сградата, тъй като 

при утвърждаване на  нова щатна  численост, както  за Районен съд, така и за 

Районна прокуратура гр. Оряхово   съществуващите  помещения не биха могли да 

отговорят на  изискванията за   осигуряване  на нормални условия за  работа  на 

магистрати  и администрация.  



 

 40 

Необходим е ремонт и реконструкция на  съществуващите  канцеларии и 

кабинети, с  оглед  правилно разпределение на работата в  отделните служби от 

специализираната администрация  на  съда. Обособяването  на общо  деловодство  

и връзка с  регистратурата ще улесни  работата с гражданите  и всички  постъпили 

документи от същите  ще се изготвят   на едно място по всички дела на 

производство. Същото се отнася и за устни справки и искания от граждани. 

 През 2008 год.  в Районен съд гр.Оряхово   бе въведена и функционира 

информационна система САС „Съдебно деловодство”, благодарение на която от 

01.07.2008 год. има формирана база данни за делопотока. Беше въведена и 

информационна система за работата по съдебното изпълнение.  

Още през 2007 година, по програма “ФАР” на Министерство на 

Правосъдието и в Районен съд гр. Оряхово бе инсталирана информационна 

система, която да осигури достъп до данни от други институции чрез внедряване 

на софтуер за целите на съдебната дейност. Тази информационна система 

действува и  съществено  облекчава работата в бюрото за съдимост.  

 Всички работни места в Районен съд гр. Оряхово са компютъризирани. 

Всички документи и книжа, издавани от съда се изготвят на компютър. На 

компютър се изготвят и протоколите от съдебно заседание. Всяка година 

поетапно извършваме ремонтни работи в канцелариите, където е необходимо и в 

сградата като цяло, но в тази насока все още има какво да се желае.  

Липсата на финансови средства не даде възможност в съда  да се извършат 

ремонтни работи   и реконструкции на  съществуващите  канцеларии, поради 

което деловодствата се помещават в отделни канцеларии, заедно със съдебните 

секретари, което е в разрез със създадената в съда структура на администрацията. 

Това именно води и до  затрудняване работата с гражданите, както и обособяване 

на зони за сигурност за магистратите в съдебната сграда. Реконструкцията на 

съществуващи помещения ще  регулира потока на граждани до  деловодството и 

ограничи достъпът на граждани до кабинетите на магистратите. Наличието на 

съдебна охрана също е добра придобивка за съда. Същата при реконструиране на 

канцелария за деловодството ще може да следи потока от граждани, който ще 

бъде съсредоточен предимно на първия етаж. В сградата на първия етаж се 

помещават всички служби, работещи с граждани – БС, СВ, регистратура, 

нотарилните заверки. Преместването  на съдебното деловодство на първия етаж 

би осигурило по-бърз достъп на  страните и техните процесуални представители 

по делата и  обслужването им ще става „на едно гише”. 

 Техническата обезпеченост на Районен съд гр. Оряхово  е на средно  ниво. 

Въпреки, че всички зали, канцеларии и кабинети са компютъризирани, по-

голямата част от техниката е закупена в периода 2000 – 2004 година и е морално 

остаряла, негодна за инсталиране на нови програмни продукти, което затруднява 

работата. През 2009 година закупихме 6 броя компютърни конфигурации, с което 

осигурихме и създаване на електронно досие на делата в САС „Съдебно 

деловодство” чрез сканиращи периферни устройства.  
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Чрез необходимата подмяна на съществуващата техника, ще може да се 

осигури и база данни, необходими за изготвяне на статистически справки и 

отчети, ще  се постигне  по-голяма прозрачност и публичност  на дейността на  

съдебната  институция  и по-качествено и бързо  обслужване на гражданите, с 

което се надяваме да  покрием критериите, поставени  със Стратегията за 

развитие на съдебната система в Република България. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 И през 2009 година продължи медийният натиск върху съдебната система 

като цяло за по-голяма бързина и ефективност на съдопроизводството.  

За да се постигне по-голяма бързина на правораздаването трябва да се 

увеличи стремежа както на законодателя, така и на участниците в този процес 

към по-голяма процесуална дисциплина. Злоупотребата с процесуални права от 

страните и най-вече от техните защитници-адвокати, е най-честата причина за 

отлагане на делата. Бързината на правораздаването не може да бъде постигната за 

сметка на ограничаване на процесуалните права на страните. Именно в тази 

насока е необходимо да се извършат промени, като се поставят срокове за някои 

процесуални действия, което ще мотивира страните за по-голяма процесуална 

дисциплина.  

 Законодателната реформа следва да продължи и усилията на практикуващи 

юристи и законодатели да бъдат насочени към създаване на нови законови норми 

или система от норми, която да осигурява точен регламент на взаимодействие 

между отделните органи, свързани с борбата с престъпността. В тази насока 

считаме, че влизането в сила на новия НПК през 2006 година, макар и с 

промените, извършени в него – последната в ДВ, бр. 109 от 23.12.2008 год., не  

запълни празнотите  в съществуващото законодателство. 

 Промяна считаме, че следва да се направи и в реда за събиране на 

съдебните вземания, като всички  в размер до 3000 или 5000 лева се събират от 

държавните  съдебни  изпълнители при районните съдилища, а не от ТД на НАП. 

Същото следва да се промени и в реда за отнемане на движими и недвижими 

вещи в полза на държавата със съдебен акт. Сегашният ред за отнемане по реда на 

ДОПК е нефункционален и Агенция за държавни вземания не уведомява по 

делата за извършените от нея действия, а в случая съда е взискател по 

производствата. ВСС следва да бъде сезиран от страна на поделенията на АДВ за 

незавършените производства и несъбраните държавни вземания по реда на 

ДОПК.  

 С влизане в сила на новия  ГПК  съдопроизводството по граждански дела на 

практика не беше ускорено, с оглед  промените в  процедурите по размяна на 

книжа и отделните съдопроизводствени действия в процеса.  
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 Надяваме се през 2010 година да се подобри значително работата по 

съдопроизводството, като се осигури внедряването на информационните 

технологии в процеса за цялата система и се осигури достъп до данни на всички 

органи на държавна власт и институции, необходими за срочно и качествено 

правораздаване, своевременно обслужване на граждани и фирми, което ще е 

гаранция за по-добри резултати. Само по този начин ще покрием критериите, 

поставени  в  Стратегията за развитие на съдебната система като цяло. Като 

страна-членка на Европейския  съюз за нас остава задължението да работим 

прозрачно  и да информираме обществото като цяло  за ефективността от 

дейността на съдебната система.  Само  чрез пълна и прозрачна информация, 

предоставена на гражданското общество  съдебната система в Република 

България  ще гарантира своята  независимост  и безпристрастност при  решаване 

на споровете, а  това ще е гаранция  за  постигане  на целите,  поставени  в   

стратегията за развитието й.  

Съдебната система в Република България  може да покрие критериите,  

поставени от Европейския съюз за  една независима и безпристрастна съдебна 

власт. В системата има  потенциал за постигане на много добри резултати. 

Надяваме се Висшият Съдебен Съвет и Министерство на правосъдието  да  

разработят   информационни технологии с  хора-професионалисти  от системата, 

които  са наясно с движението на  документи, преписки и дела и могат до голяма 

степен  да улеснят работата в   органите на съдебната власт. Това ще доведе и до 

по-голяма  прозрачност в работата на съдебната система като цяло  и в частност 

на съдилищата, което пък  ще улесни  работата на структурните звена  с  

граждани и  процесуални представители на страни по делата. ЕИСПП следва да 

бъде надстроена и  информация в нея да постъпва от съдилищата за 

приключените наказателни дела и осъдените лица, което  ще улесни работата с  

гражданите, свързана с  искания  за снемане ПАМ, както и ще предостави във 

всеки момент данни относно мониторинга  по върнатите дела на прокуратурата, 

прекратените на друго основание наказателни дела, делата с особен  обществен 

интерес. Само по този начин действително ще може да се противодейства на 

престъпността в РБ. 

 

 

 

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ :........................................... 

                                                                                             /Ивета Кънева - Санкова/ 


