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І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
1. БРОЙ
НА
РАБОТЕЩИТЕ
В
ПЛЕВЕНСКИ
РАЙОНЕН СЪД СЪДИИ, СЪДИИ-ИЗПЪЛНИТЕЛИ,
СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА
Съгласно утвърденото щатно разписание през 2010г
в Плевенския районен съд работиха 92 души, в това
число съдии и административно технически персонал.
Според щатното разписание в Плевенски районен
съд има 25 районни съдии, в това число председател и
зам. председател. През отчетната 2010 година съдът е
работил в намален щат от 23 районни съдии. През
2010г. продължи командироването на съдия Н.Панчева
от РС Левски,съдия Г.Наумова беше командирована за
периода 25.01.2010г.- 31.07.2010г.,съдия Р.Маринска
работи за периода 03.02.2010г.-06.12.2010г., от който за
периода 12.05.2010г.- 23.06.2010 е била съдия
докладчик на ІІ гр.с-в., за останалия период е била в
платен годишен отпуск, считано от 24.07. е в отпуск
поради бременност и раждане, а считано от 06.12.2010г.
в отпуск по майчинство. Считано от 26.05.2010г. съдия
Видолова се завърна от отпуск по майчинство, като за
периода 28.05.2010г.- 07.10.2010г. е ползвала платен
годишен отпуск, след 07.10.2010г. съдия Видолова е
съдия докладчик на V гр. с-в. Съдия Ширкова се
завърна от отпуск по майчинство на 31.03.2010г., като
до 30.07.2010г. е била в платен годишен отпуск, от
01.08.2010г. г съдия Ширкова е съдия докладчик на ХІ
гр. с-в. Считано от 16.04.2010г. в ПлРС встъпи в
длъжност съдия В.Найденова, която е определена за
съдия докладчик на ІХ гр. с-в.Считано от 04.01.2010г.
съдия Б.Цанева беше преместена на длъжност съдия в
ОС, и считано от 04.01.2010г. в ПлРС постъпи районен
съдия Б.Якимова. В края на годината в ПлРС са
разкрити ХІ граждански и ХІ наказателни състава.
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През отчетния период по щат в ПлРС работиха
петима съдии по вписванията и трима държавни
съдии изпълнители.
Следва да се отбележи, че в сравнение с
предходната година, се завърнаха от отпуск по
майчинство съдиите Ширкова и Видолова. Работещите в
Плевенски районен съд съдии са млади хора, поголямата част от тях въпреки младата си възраст са с
немалък юридически стаж и опит и със желание и
стремеж за справяне на тежката съдийска работа
През
отчетната
2010
година
се
запази
съществуващото
разделение
на
гражданска
и
наказателна колегия, като гражданските състави бяха
осем до средата на годината. След преминаване на
съдия Панчева в гражданска колегия, завръщане на
работа на съдия Ширкова след отпуск по майчинство и
встъпване в длъжност на В.Найденова са разкрити още
3
граждански
състава.
В
края
на
годината
гражданските състави са 11, а наказателните –
11
състава.
През отчетния период наказателни дела са
разглеждали съдиите Д.Кирилов, Д.Митева, В.Николаев,
В.Цветанов, Св.Цонева, Ч.Попов, К.Гергов, Н.Панчева/
до 17.06.2010г./ Т.Начева/ от 17.06.2010г./,Б.Якимова,
Кр.Димитров и Р.Гергичанова.
През отчетния период граждански дела са
разглеждали съдиите Хр.Томов, Д.Дилова,Д.Николова, М
Томова, Б.Видолова от 07.10.2010г/, Г.Наумова /за
периода
25.01.2010г.-31.07.2010г./,
К.Първанова,
З.Банкова, Св.Захариева, В.Найденова,Н.Панчева /от
17.06.2010г./ и А.Ширкова от 01.08.2010г.
През отчетния период по щат в ПлРС работят
петима съдии по вписванията и трима държавни
съдии изпълнители.
Графикът за дежурство се изготвя ежемесечно, като
всеки ден дежурят един граждански и един наказателен
съдия, а считано от 01.10.2010г. един граждански и
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двама наказателни съдии. По време на съдебната
ваканция
дежурните
съдии
/граждански
и
наказателен/са разглеждали видовете дела посочени в
чл. 329 ал.3 от ЗСВ и в заповед на административния
ръководител.

2. БРОЙ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ
В Плевенски районен съд работят 62 служители,
като след проведен конкурс са назначени 4 съдебни
секретари. Подборът на кадрите се осъществява в
съответствие с ПАРОВАС чрез провеждане на конкурс.
Провеждани са и множество събрания със
съдебните служители с цел подобряване организацията
на работата.
През
2010г.
управлението
на
делата
се
осъществяваше с помощта на програма САС Съдебно
деловодство на информационно обслужване Варна, чрез
което се облекчи значително труда на служителите и се
ускори обслужването на граждани и адвокати и
изготвянето на справки по делата.
По отношение на административно-техническия
персонал в Плевенския районен се работи за
повишаване подготовката и квалификацията, за да не
се допускат грешки по образуването и движението на
делата, по качеството на протоколите. Макар и рядко,
но се допускат грешки при изготвянето на призовки и
съобщения, не винаги качеството на протоколите от
съдебни заседания е на нужното ниво.
Служебните
отношения
с
прокуратурата
и
адвокатурата са много добри.
3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ЩАТА
През отчетната 2010 година е увеличен обема на
работа в Плевенския районен съд, като само
постъпилите
граждански
дела,
разпределени
на
съществуващите единадесет граждански състава дават
средногодишно постъпление от
813
бр.дела,
а
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постъпилите наказателни дела дават средногодишно
постъпление от 376 наказателни дела. В началото на
периода от предходен период са останали висящи 1273
наказателни дела и 813 граждански дела, което прави
натовареността
о ще
по-голяма
или
средната
натовареност на един съдия спрямо делата за
разжлеждане през 2010г. е както следва-в гражданска
колегия през 2010 г е 888 бр., а от наказателна колегия
492 бр. В края на периода са останали висящи 665
наказателни дела и 741 граждански дела.
Като се сравнят данните с останалите районни
съдии в страната, Плевенски районен съд е в едно от
челните места по натовареност в цялата страна.
Броят на делата за разглеждане е бил 15 167, от
които са свършени 13 761 бр. или 90,73 % от делата.
Натовареността по щат спрямо делата за разглеждане е
50,56 дела, а спрямо свършените 45,87 дела месечно.
Натовареността
на
съдиите
разглеждащи
граждански дела спрямо делата за разглеждане е 73,92
дела и спрямо свършените 68,31 дела.
Натовареността
на
съдиите
разглеждащи
наказателни дела е 32,20 дела спрямо делата за
разглеждане и 28,24 дела спрямо свършените дела.
Действителната обща натовареност към делата за
разглеждане на един съдия през 2010г е била 59,25 дела
месечно, а спрямо свършените дела 53,75 дела.
През годината не са правени предложения до
Висшия съдебен съвет за отпускане на нови щатни
бройки. Следва да се отбележи, че липсва щат за
деловодител по ЗККИ, като е вмененено в задължение на
Галя Кирилова Бряскова да изпълнява и тези
задължения освен като деловодител на VІІ нак.състав.
В сравнение с 2009 година, през 2010 година
работата в Служба съдебно изпълнение при Плевенски
районен съд остава без промяна. Няма тенденция за
увеличаване обема на работа, така че структурата в
тази служба следва да остане същата.
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През отчетната година не следва да се пренебрегва
и огромното постъпление на подавани молби в
Плевенския районен съд за издаване на свидетелства за
съдимост-14 629
бр.и
изискваните
справки
по
полицейските производства и следствени дела-14 649
бр.
С оглед голямата натовареност в бюро съдимост и
излизане в отпуск по майчинство на М. Огнянова, се
наложи съдебните секретари Л.Бояджиева, В.Стоянова и
П.Каракопилева да работят и в бюро съдимост по
определен график. През цялата година продължи и
въвеждането на бюлетини за съдимост от съдебните
секретари в наказателна колегия по изготвен от
съдебния администратор график.

ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА
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1. БРОЙ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДЕЛА - ГРАЖДАНСКИ
И
НАКАЗАТЕЛНИ.
СРЕДНОМЕСЕЧНО
ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА НА ЕДИН СЪДИЯ НА БАЗА
12 МЕСЕЦА.
През отчетната 2010 година в Плевенски районен съд са
постъпили 8945 граждански дела, от които 2 352 граждански
дела и 6593 частно граждански дела.

Вид дело

Висящи към
01.01.2010 г.

Брой
постъпили
дела

%

Граждански
740
2352
дела
Частни
73
6593
0
гр.дела
Средномесечното постъпление на един съдия на база 12
месеца при заети 11 щатни бройки съдии в гражданска
колегия е 67,77 дела.
През 2010 година в Плевенски районен съд са
образувани 4136 наказателни дела, в това число 1347 НОХД,
76 НЧХД, 177 по 78 А от НК, НЧД от досъдебно производство
647, от които 265 разпити.
Вид дело
НОХД
НЧХД
НАХД
ЧНД
Чл. 78 а
Разпити
Всичко

Висящи
01.01.2010г.
676
47
335
132
83
0
1273

към Брой
постъпили
дела през 2011г.
1347
76
985
1286
177
265
4136
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Средномесечното постъпление на един съдия на база 12
месеца при заети фактически 11 щатни бройки съдии в
наказателна колегия е 31,33 дела.
Общия брой на висящите наказателни дела в края на
2010 г. е както следва: 269 - НОХД, 37- НЧХД, 45 -чл.78А, 254–
НАХД, 60 –ЧНД или общо 665 наказателни дела.

Вид дело

НОХД
НЧХД
Чл.78а
НАХД
ЧНД
Разпит пред съдия
Всичко

Брой
269
37
45
254
60
0
665

2. БРОЙ НА СВЪРШЕНИТЕ ДЕЛА - ГРАЖДАНСКИ И
НАКАЗАТЕЛНИ. СРЕДНОМЕСЕЧНО СВЪРШЕНИ
ДЕЛА ОТ ЕДИН СЪДИЯ НА БАЗА 12 МЕСЕЦА.
През изтеклата година са разгледани 5 409 наказателни
дела, като от тях са приключени 4 744 дела или 87,71 % от
висящите дела, в т. ч.1754 - НОХД, 86 -НЧХД, 1066 – НАХД,
215-78А, 1358-ЧНД.

Вид дело
НОХД
НЧХД
НАХД
78 А
ЧНД

Брой
1754
86
1066
215
1358
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Прекратени са общо 1374 наказателни дела, от които
1078 НОХД, в т. ч. 245- споразумения по чл. 382 от НПК, 764
споразумения по чл. 384 от НПК, 18 върнати за доразследване
и 51 по други причини, 33-НЧХД,17- 78 А НК,70 -НАХД, 176ЧНД.

Вид дело

НОХД
НЧХД
НАХД
НАХД 78 А НК
ЧНД

Брой

1 078
33
70
17
176

Средномесечно свършените дела от един съдия на база
12 месеца при заети 11 щатни бройки съдии в наказателна
колегия 36 дела.
През изтеклата година са разгледани 9758 граждански
дела, като от тях са приключени 9017 дела, в т. ч.1468 гр.дела,
668 бързи производства, 6458 ч.гр.д. по чл. 410 и чл. 417 от
ГПК, 23 дела от и срещу търговци, 176 други частно
граждански дела и 224 други граждански дела.

Вид дело

Граждански дела
Бързи производства
Частно граждански дела
Други ч.гр.д.
От и срещу търговци
Други граждански дела

Брой
1468
668
6458
176
23
224

Прекратени са общо 472 граждански дела, в т. ч. 287
граждански дела, 5 бързи производства, 12 частно граждански
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дела, 31 други граждански дела, 130 по чл. 410 и ч 417 от
ГПК, 7 от и срещу търговци.

Вид дело

Граждански
Бързи производства
Частно граждански дела
Други граждански дела
Частно граждански дела
по чл. 410 и чл. 417 от ГПК

Брой
287
5
12
31
130

Средномесечно свършените дела от един съдия на база
12 месеца при заети 11 щатни бройки съдии в гражданска
колегия са 68,31 дела.

3.СРЕДНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА РАЗГЛЕЖДАНЕ
НА
ДЕЛАТА
ОТ
ПОСТЪПВАНЕ
ДО
ПОСТАНОВЯВАНЕ НА СЪДЕБЕН АКТ.
От постъпване до постановяване на съдебен акт
продължителността на разглеждане на делата е както следва:
- граждански дела: до 3 месеца - 8767 броя или 97,23 % от
решените дела са свършени в тримесечен срок, от които 2141
граждански дела – 89,84 % и 6626 – 99,88 % частно граждански
дела са приключени в тримесечен срок. Спрямо делата за
разглеждане 89,84 % са приключени в тримесечен срок. През
2009г. 83 % от свършените дела са приключени в тримесечен
срок. През 2008г- 86,6 % от приключените дела са свършени в
тримесечен срок.
- наказателни дела: до 3 месеца – 3459 броя или 73% от
делата са свършени в тримесечен срок. Спрямо делата за
разглеждане 63,6 % са свършени в тримесечен срок. През 2009г.
броят на наказателните дела приключили в тримесечен срок е
52 %, а през 2008г.
приключилите наказателни дела в
тримесечен срок е 58,7 %. Налице е значително увеличаване
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броя на приключилите в тримесечен срок наказателни дела
спрямо висящите.
В тази връзка следва да се отбележи, че за разлика от
предходните периоди, които като свършени дела се отчитаха
делата, които бяха обявени за решаване независимо от датата на
постановяване на съдебния акт, от началото на 2010г. като
свършени дела са отчетени делата по които е постановен
съдебен акт. Разгледано в процентно съотношение и при
гражданските и при наказателните дела е увеличен процента на
делата приключили в тримесечен срок.
4. ОБЖАЛВАНИ ДЕЛА ЗА 2010 г.
През 2010 година са обжалвани:
Граждански дела-633 бр, а 369 броя са върнати през
годината от по-горна инстанция, от които 231 оставени в сила
или 62 %, 41 отменени или 11 % и 97 изменени 27 %.Върнати
са и 117 определения, от които 78 потвърдени, 32 отменени и
7 изменени.
Наказателни дела -обжалвани и протестирани са били
1031 наказателни дела, от които са върнати от по-горна
инстанция 699 броя, от които 370 оставени в сила или 53 %,
254 отменени или 36 % отменени и 75 изменени или 11 %
5.Натовареност на съдиите на база насрочени и
свършени дела на отработен човеко ден.

Наказателна колегия
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Наср/чд

Свърш/чд
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Кирилов
Митева
Николаев
Цветанов
Цонева
Попов
Гергов
Панчева
Начева
Якимова
Димитров
Гергичанова

Гражданска колегия
7

5

3

1

Наср/чд

Свърш/чд

Томов
Дилова
Николова
Томова
Видолова
Първанова
Банкова
Захариева
Найденова
Панчева
Ширкова
Маринска
Наумова

6.Съпоставка решени по същество и прекратени дела
Наказателна колегия

510
410
310
210
110
10

Ре Прекр
ш.сво

Гражданска колегия
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Реш.с- Прекр
во

Кирилов
Митева
Дилова
Николаев
Цветанов
Цонева
Попов
Гергов
Панчева
Начева
Якимова
Димитров
Гергичанова

Томов
Дилова
Николова
Томова
Видолова
Първанова
Банкова
Захариева
Найденова
Панчева
Ширкова
Маринска
Наумова
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14

дела

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

Потв

Отм

Изм

60
50
40
30
20
10
0

Потв

Отм

Изм

Кирилов
Митева
Николаев
Цветанов
Цонева
Попов
Гергов
Панчева
Начева
Якимова
Димитров
Гергичанова
Дилова

Томов
Дилова
Николова
Томова
Видолова
Първанова
Банкова
Захариева
Найденова
Панчева
Ширкова
Маринска
Наумова

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВОРАЗДАВАНЕ
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През изминалата 2010 година според статистическите
данни продължава тенденцията на намаляване на броя на
наказателните дела по отношение на предходната година.
Общият брой на разгледаните наказателни дела, в т. ч. нохд,
нчхд, нахд, нчд и чд дела за изминалата 2010г е 5 409 бр.
срещу 6378 за 2009 година и 6722 за 2008г.От тях висящите в
началото на периода са били 1273 или 23 % от делата за
разглеждане.За сравнение през 2009г. са били 28 %, а през
2008г са били 36 %
Новообразувани дела от основните видове :
За отчетната 2010г. в ПлРС са постъпили за разглеждане
1347 бр. наказателни общ характер дела срещу 1498 бр. за 2009
година и срещу 1511 броя наказателни общ характер дела за
2008г. През 2010г. в ПлРС са разгледани общо 2023 бр.
наказателни общ характер дела, от които 1347 новопостъпили
и 676 останали несвършени от предходни отчетни периоди,
като общия брой на свършените НОХД е 1754 дела срещу
1815 дела за 2009г и срещу 1830 дела за 2008г. От горните
цифрови данни се вижда, че през отчетната 2010 година е
налице тенденция на незначително намаляване броя на
постъпилите наказателни общ характер дела в Плевенски
районен съд. Посочените данни сочат, че е намаляло
постъплението на наказателни общ характер дела, спрямо
внесените за разглеждане такива за по-предни години.
Броят на разгледаните наказателни дела от частен
характер за изминалата 2010 година е 123, от които 76
новопостъпили и 47 останали несвършени от предходен
период, срещу 70 бр. за 2009г и 60 броя за 2008г.
През 2010 година в Плевенски Районен съд постъпили
1286 ч.н.д. срещу 1330 ч.н.д. през 2009г и 971ч.н.д. през 2008г.
Разгледани са общо 1418 Ч.Н.Д. от които са приключени 1358
ч.н.д. дела. При този вид дела се наблюдава известно
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намаление на постъплението им в сравнение с предходната
година.
Разгледани и приключени са 265 ЧНД- разпити, в
сравнение за 2009г. - 242 ЧНД разпити, през 2008г. 141 ЧНД
разпити.
Във сравнения с предходни години е намалял броя и на
постъпилите наказателни административен характер дела,
които за изминалата 2010г. са 985 бр. срещу 1147 бр. за 2009г. и
срещу 1428 за 2008г. По отношение на тези дела се
наблюдава тенденция на намаляване броя през последните
години, което може да се обясни със завишаване на
необжалваемия минимум за някои административни
нарушения. Или през 2010година в Плевенски Районен съд са
разгледани общо 1320 НАХД, от които 985 новопостъпили и
335 останали несвършени от предходни периоди, срещу 1722
за 2009г. и срещу 2147 броя наказателни административен
характер дела за 2008г., като общия брой свършени дела за
2010г е 1066 срещу 1387 за 2009г и срещу 1572броя за 2008г.
През отчетната 2010 година в Плевенския районен съд са
постъпили 86 дела по ЗЗ, докато техния брой през 2009г. е
бил 99 дела по ЗЗ, а през 2008г. е бил 69 дела по ЗНЗ, които
съобразно процесуалното законодателство съдът разгледа в
определените срокове и приключи в 90 дела, от които в
тримесечен срок са приключили 87 дела.От предходната
година са останали несвършени 8 дела по ЗЗ общо делата за
разглеждане са били 99, от които 90 са приключили или 90,9%
от висящите дела по ЗЗ са приключени. От изложените
данни се вижда, че е налице тенденция на запазване на този
вид дела в сравнение с предходни периоди.
През отчетната 2010 година в Плевенския районен съд са
постъпили 756 бр. производства за определяне на едно общо
най-тежко наказание при условията на чл. 25 от НК, като
техния брой за 2009г е 828 бр., а за 2008г. е бил 401броя. От
предходен период са останали несвършени 79 дела, или са
разгледани 835 дела за кумулации, като общия брой на

17

свършените дела от този вид в края на 2010г. е 822 бр. или
98,44%.От тях 762 са решени в тримесечен срок или 92,7 % .
Статистическите
данни
сочат
тенденция
на
незначително намаляване на постъплението на този вид в
Плевенския районен съд в сравнение с 2009г. и почти
двойното им увеличение в сравнение с 2008г. предходния
период.
От общият брой на постъпилите за отчетната 2010
година наказателни дела, възлизащи на 4136 /в сравнение с
2009г.- 4474/най-голямо е постъплението на делата за
престъпления против собствеността 537 срещу 681 за 2009 и
срещу 721 броя за 2008г. През 2010 година в Плевенски
Районен съд са разгледани общо 932 дела за престъпления
против собствеността срещу 1214 бр. дела за престъпления
против собствеността за 2009г и срещу 1401 броя дела за
престъпления против собствеността през 2008г. Налице е
тенденция на намаляване на постъплението на този вид дела
в сравнение с предходните години
От разгледаните 932 бр. дела, са приключени 792 бр.
дела срещу 819 за 2009г. и срещу 868 броя за 2008г или през
2010г. са свършени 84,97% от разгледаните дела за
престъпления против собствеността, срещу 67,46% от
разгледаните дела за престъпления против собствеността за
2009г., срещу 62% през 2008г.
През изминалата 2010 година
са постъпили за
разглеждане пред Плевенски районен съд 64 наказателни
общ характер дела за престъпления против личността, срещу
41 бр. дела за 2009г. и срещу 72 бр. дела от общ характер за
престъпления против личността за 2008г. От предходни
периоди са останали несвършени 89 дела за престъпления
против личността или през 2010г. са разгледани 153
наказателни общ характер дела за престъпления против
личността, от които са свършили 102 дела или 66,66% от
разгледаните дела. През 2009г. са приключени 61,47% от
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разгледаните дела за престъпления против личността,
срещу 39,7%от делата през 2008г.
Налице е намаляване постъплението на този вид дела в
сравнение с изминалата година. Следва да се отбележи, че
това са едни от най-тежките за разглеждане дела в Плевенски
районен съд, характеризиращи се с фактическа и правна
сложност и изискващи голяма отговорност
при
разглеждането им.
За 2010г. в Плевенския районен съд са внесени
обвинителни актове от РП-Плевен по наказателни
производства със значим обществен интерес, като
престъпления с предмет наркотични вещества и прекурсори,
са разгледани 65 дела, от които 45 новопостъпили и 20
останали несвършени от предходен период. През 2009г. тези
дела са били 94 дела, а през 2008г. този дела са били 52 дела.
През 2010г. са приключени 49 дела или 75,38%, срещу 78%
през 2009г., срещу 71,15 % през 2008г.
През отчетната 2010г. в Плевенския районен съд са
постъпили и 43 бр. дела за престъпления против брака,
семейството и младежта, срещу 24 бр. за 2009г. и 23 бр. за
2008г. През 2010година в Плевенски Районен съд са
разгледани общо 64 броя дела за престъпления против брака,
семейството и младежка, от които 43 новопостъпили и 21
останали несвършени дела от предходни отчетни периоди,
като общия брой свършени дела от този вид е 52 дела срещу
53 броя за 2009г. или 81,25% са приключени за 2010г. срещу
60,37% за 2009г и 60,8 % от делата за 2008г.
По отношение на този вид дела се наблюдава тенденция
на двукратно увеличение в сравнение с постъплението им за
последните няколко години.
За отчетната 2010 година постъпилите наказателни
общ характер дела за общоопасни престъпления са 503,
срещу 611 през 2009г и 574 за 2008г. От предходни периоди са
останали несвършени 86 бр. дела и делата за разглеждане са
били 589. Общия брой свършени дела е 574 броя дела или
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97,45% от разгледаните дела срещу 87,88% за 2009г.,срещу
86,56 % за 2008г.
От статистическите данни може да се направи извода, че
е налице намаляване на този вид дела, стояли за разглеждане
пред Плевенския районен съд през отчетния период. По своя
характер този вид дела се характеризират с фактическа и
правна сложност и налагат подчертана прецизност при
разглеждането им.
През изминалата 2010 година в наказателната колегия
на Плевенски районен съд са постъпили 21 бр. дела за
престъпления против дейността на държавните органи и
обществени организации срещу 14 броя дела за 2009г., и
срещу 19 броя дела за 2008г. През 2010 година в Плевенски
Районен съд са разгледани общо 35 броя дела за
престъпления против дейността на държавните органи и
обществени организации, от които 21 новопостъпили и 14
останали несвършени дела от предходни отчетни периоди,
като общия брой свършени дела е 26 броя или 74,28% от
разгледаните дела, срещу 45,94% за 2009г. и 55,26% за 2008г.
През отчетната 2010г. са постъпили и 48 бр. дела за
документни престъпления срещу 23 бр. дела за документни
престъпления за 2009г. и срещу 37 броя дела за 2008г. През
2010година в Плевенски Районен съд са разгледани общо 61
броя дела за документни престъпления, 48 от които
новопостъпили и 13 останали не свършени дела от предходни
отчетни периоди, като общия брой свършени дела е 49 броя
или 80,32%, срещу 75% приключени дела от този вид за 2009г.
и 60% за 2008г.
През отчетния период са постъпили 99 бр. дела за
престъпления против стопанството срещу 18 бр. дела за
2009г. и 21 броя дела за 2008г. Разгледани са 126 дела, като от
тях 27 са останали несвършени от предходен отчетен период.
Приключени са 103 дела или 81, 74 от делата, през 2009г. са
приключени 68,60 %, срещу 29% през 2008г.
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Постъпили за разглеждане в Плевенски районен съд
са и 12 бр. дела за престъпления против правата на
гражданите срещу 11 бр. дела за престъпления против
правата на гражданите за 2009г, срещу 11 бр. дела за 2008г
През 2010 година в Плевенски Районен съд са разгледани
общо 19 броя дела за престъпления против правата на
гражданите, от които 12 новопостъпили и 7 останали
несвършени дела от предходни отчетни периоди, като общия
брой свършени дела е 14
или 73,68%, през 2009г. са
приключени 66,66% от този вид дела, и 61% за 2008г.
През 2010 година в РС-Плевен със споразумение по реда
на чл.381 – 384 от НПК са свършени 1009 бр. дела срещу 818
бр. дела за 2009г. и срещу 346 за 2008г.
През 2010 г. в РС-Плевен са постъпили и разгледани 192
бързи и незабавни производства, от които 177 бързи и 15
незабавни производства по наказателни общ характер дела,
срещу 193 бързи и незабавни производства за 2009г. и срещу
120 бързи и незабавни производства за 2008г.
Освен това се разшири приложното поле на чл. 78 А от
Наказателния кодекс и това на института на решаване на
делото със споразумение /Глава 29 от Наказателнопроцесуалния кодекс/.
За отчетната 2010 година са разгледани 260 бр. дела по
чл. 78 А от НК, срещу 297 бр. дела по чл. 78 А от НК за 2009г.
и 348бр. дела за 2008г. От разгледаните 260 бр дела по чл. 78 А
от НК от които 177 са новопостъпили дела, от тях 17 бр. са
били бързи производства и 83 несвършени от предходен
период, като броят на свършените дела е 215 или 82,69%,
срещу 66,39% за 2009г., срещу 68,3% за 2008г.
През отчетната 2010г. са осъдени общо 2050 лица, докато
през 2009г. техния брой е бил 1965 лица, а за 2008г. техният
брой е бил 1766. В този смисъл наблюдаваме тенденция на
увеличаване на броя на осъдените лица спрямо предходните
години. През отчетната 2010 година са предадени на съд 2427
лица от които са осъдени 2050 лица, 194 са оправдани, 1061 са
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осъдени на наказание лишаване от свобода до 3 години, от
които за 553 лица изтърпяването на наказанието е отложено с
изпитателен срок от три до пет години, 152 са осъдени на
глоба, 713 на пробация и на 99 са наложени други наказания.
От осъдените 2050 лица 508 лица са осъдени реално да
изтърпят наказание лишаване от свобода, 25 лица са осъдени
на наказание лишаване от свобода над 3 до 15 г.
През 2009г. са предадени на съд 2378 лица, от които са
осъдени 1965 лица от които 148 оправдани, 438 лица са
осъдени условно. През 2009г. 529 са осъдени реално за
изтърпят наказание лишаване от свобода.
През 2008г. броят на предадените на съд лица е бил 1906,
от които 1538 са осъдени и 111 оправдани.От осъдените лица
569 са осъдени на наказание лишаване от свобода до 3 г., като
за 283 е отложено изпълнение на наказанието с изпитателен
срок от 3г. , 4 лица са осъдени на наказание лишаване от
свобода повече от 3 г. , 268 на глоба, 401 на пробация.
От изложеното е видно,че през 2010г. от предадените на
съд 2427 лица са осъдени 2050 или 84,46% и оправдани 194
или 7,99% от предадените на съд лица. През 2009 от
предадените на съд са осъдени 82, 64%, от тях са оправдани
6,22 % , през 2008г. 80,6% от предадените на съд лица са били
осъдени и от тях 7,2% са оправдани. От изложеното е видно,
че през 2010г. е увеличен броя на осъдените лица, като в
сравнение с предходни години значително е увеличен броя
на лицата на които е наложено наказание лишаване от
свобода над три години- 25 за 2010г. срещу 10 за 2009г и 4 за
2008г. Значително е увеличен броя на лицата, на които е
наложено наказание пробация – 713 през 2010г, срещу 639 за
2009г. и 401 за 2008г. Същевременно е намалял броя на
непълнолетните осъдени лица – 32 за 2010г., срещу 46 за
2009г. и 121 през 2008г. От изложените статистически данни е
видно, че се е увеличил процента на оправданите лица –
7,99% за 2010г., в сравнение с 2009г.- 6,2% и 5,8% през 2008г
спрямо предадените на съд лица.
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Графика за общо осъдени лица

2008г.

1530

2009г.

283 290

1965

2010г.
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осъдени лица

401
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условно осъдени
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539

639

533

189

713

реално осъдени

152

пробация

Графика за лицата, осъдени лишени от свобода
период от 3 – 15г.

2008г.
2009г.
2010г.

4

10

25

осъдени лишени от свобода 3-15 години

глоба

за
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В Плевенски районен съд са внесени 1347 обвинителни
акта, като от тях броя на съдените лица е 2427 или 180,17%
съставляващи съдени лица прямо внесени обвинителни
актове. Условно осъдените от внесени за разглеждане
обвинителни актове са 553 или 26,97% от всички осъдени
лица. През 2009г. са били осъдени 438 лица, което прави
23%от всички съдени лица, а през 2008г. 283, което прави 18%
от осъдените лица. Видно от изложеното по-горе е, че е
повишен процента на осъдени лица от предадените на съд
лица, в сравнение с двете предходни години, като увеличен
процента на осъдените на пробация - през 2010г. 34,7% от
осъдените лица, през 2009г.- 32,5%, и през 2009г. - 2,65%.
Основните причини за оправдателните присъди са
няколко - в някои случаи прокуратурата внася обвинителни
актове за деяния, които не съставляват престъпления, често
хипотезите са гранични с гражданско правни отношения
или се касае за деяние с предмет незначителна стойност. В
други случаи се касае за пропуск
при събиране на
доказателства на органите на досъдебното производство, като
в редица случаи е невъзможно събирането на същите
доказателства в съдебна фаза.
Наред с това броят на условно осъдените лица през
отчетната 2010г. възлиза на 553 лица срещу 438 за 2009г. и
срещу 283 лица за 2008г.
От изложените статистически данни е видно, че тук
също е налице тенденция на увеличаване по отношение на
общия брой условно осъдени лица за отчетната 2010 година в
сравнение с 2009 и 2008г. Налице е обаче тенденция на
увеличаване броя на осъдените лица на наказание лишаване
от свобода от 3 до 15 години, които за 2010 г. са 25 срещу 10 за
2009, и 4 за 2008г.
Осъдените на наказание лишаване от свобода до 3
години през отчетната 2010г. лица са 1061 срещу 967 за 2009г.,
срещу 569 за 2008г. за предходната 2006г. Тук се наблюдава
тенденция на увеличение на осъдените на наказание
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лишаване от свобода до 3 години лица в сравнение с 2009г.
и двукратно им увеличаване в сравнение с 2008г.
Тенденцията на намаляване размерите на наложените
наказания обективно се дължи на приложението на
института на Съкратено съдебно следствие в производството
пред първата инстанция /Глава 27 от Наказателнопроцесуалния кодекс/, от който се възползват все по-голям
брой подсъдими по наказателните от общ характер дела и поголемия брой дела приключили със споразумение. Видно от
представените статистически справки е, че през 2010г. делата
приключени по реда на Глава ХХVІІ от НПК е 217, докато
през 2009г. техния брой е бил 62, а през 2008г.-111 .
Голям брой дела са приключили със споразумение- 1009
дела срещу 935 за 2009г. и 346 за 2008г. През 2010г. са осъдени
1130 лица по дела приключени със споразумение, като за
2009г. са били 818 лица и през 2008г. са били 311 лица.
От насрочените наказателни дела през цялата отчетна
2010 г. 3942 дела броят на отложените е 2029 дела или 51,48%.
През 2009г. от насрочените 4844 дела, броя на отложените
такива е 2 923 дела или 60, 34%, а през 2008г. от насрочените
5 106 дела броят на отложените е 3175 или 62,18 %.
Големият брой отложени дела се дължи на обективни
причини, свързани с фактическата сложност на по-големия
брой дела, необходимост от събиране на нови доказателства,
неявяване на свидетели и подсъдими или защитник на
подсъдимия. През предходната 2010 година, все още
продължават да съществуват проблеми по изпълнението на
постановените от съда принудителни довеждания от
Областно звено “Съдебна охрана”, при което част от тях не се
изпълняват предвид по-голямото движение на гражданите в
пределите на страната и в чужбина, отпадналото задължение
на гражданите да заявяват настоящите си адреси,
затрудняващо издирването им.
От разгледаните през отчетната 2010 година 5 409
наказателни дела, в това число НОХД, НЧХД, НАХД и ЧНД
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са обжалвани 1130 бр. дела, от които 661 дела са се върнали
през 2010г от горна инстанция . Броят на потвърдените е 363,
отменени и върнати за ново разглеждане са 107, 4 са върнати
на прокурора, 130 са изцяло отменени, 51 са изменени в
наказателната част и 6 са изменени в гражданскоправната
част или потвърдени са 55% от обжалваните дела, отменени
и върнати за ново разглеждане са 16% от обжалваните дела,
19 % са изцяло отменени и 8 % са изменени. Обжалвани са
190 определения, от които 112 са потвърдени, 35 са отменени
и върнати за ново разглеждане, 2 са върнати на прокурора, 12
са изцяло отменени и 30 изменени или 52% са потвърдени,
18 са отменени и върнати за ново разглеждане и 6,31% са
изцяло отменени и 15 % са изменени. През 2009г. от
разгледаните 6378 наказателни дела, в това число НОХД,
НЧХД, НАХД и ЧНД, 670 броя дела са били разгледани от
въззивна или касационна инстанция, като броят на
отменените съдебни актове е 175 или 26%.
Дейността на всеки от съдиите в наказателната колегия
през отчетната 2010 година е следната:
Съдията Димитър Кирилов – съдия докладчик на І
наказателен състав е насрочил и разгледал общо 569 бр.
наказателни дела, от които 406 новопостъпили и 163 останали
несвършени от предходен период, като са свършени 502
наказателни дела или 88,2%. От тях 204 НОХД, 6 НЧХД, 18 по
чл. 78 А от НК, 162 ЧНД и 112 НАХД. От свършените дела
458 са решени по същество, от които 191 НОХД, 4 НЧХД, 14
по чл. 78 а от НК, 146 ЧНД и 103 НАХД. Прекратени са 44
дела, от които 13 НОХД, 2 НЧХД, 4 по чл. 78 а от НК, 16 ЧНД
и 9 НАХД. От свършените дела 502 дела 282 са свършени в 3
месечен срок или 56,18% от свършените дела. В края на
периода са останали несвършени 67 дела.
От обжалваните дела 92 дела са се върнали от по-горна
инстанция, от тях 48 са потвърдени, 12 са отменени и върнати
за ново разглеждане, 23 са изцяло отменени, 7 са изменени в
наказателната и 2 са изменени в гражданската част. От

26

върнатите 17 определения 11 са потвърдени, 2 са отменени
и върнати за ново разглеждане, 12 са изцяло отменени и 4 са
изменени в наказателната част.
Съдия Дария Митева – съдия докладчик на ІІІ н. с-в е
насрочила и разгледала общо 407 бр. наказателни дела, от
които 327 новопостъпили и 80 останали несвършени от
предходен период, като са свършени 321 наказателни дела
или 78,9%. От тях 125 НОХД, 4 НЧХД,15 по чл. 78 А от НК, 95
ЧНД и 82 НАХД. От свършените дела 299 са решени по
същество, от които 121 от НОХД, 3 НЧХД, 15 по чл. 78 а от
НК, 81 ЧНД и 79 НАХД. Прекратени са 22 дела, от които 4
НОХД, 1 НЧХД, 14 ЧНД и 3 НАХД. От свършените дела 321
дела 238 са свършени в 3 месечен срок или 74,14% от
свършените дела. В края на периода са останали несвършени
86 дела. От обжалваните дела 49 са се върнали от по-горна
инстанция, от тях 14 са потвърдени, 16 са отменени и върнати
за ново разглеждане, 13 са изцяло отменени, 6 са изменени в
наказателната част.От обжалваните 14 определения 7 са
потвърдено, 3 са отменени, 1 е върнато на прокурора, и 3 са
изменени в наказателната част.
Съдията Венелин Николаев е насрочил и разгледал
общо 487 наказателни дела, от които 388 новопостъпили през
отчетния период и 99 несвършени дела от останали отчетни
периоди, като са свършени общо 459 наказателни дела или
94,25%. От тях 166 общ характер, 13 частен характер, 22 по чл.
78 а от НК, 107 НАХД, 151 ЧНД. Съдията Николаев е решил
по същество 423 от свършените 459 дела за 2010 година, като
от свършените 459 дела решени в тримесечния срок са 350
или 76,25% от свършените дела. От решените по същество
423 дела 163 НОХД, 7 НЧХД, 20 по чл. 78 а от НК, 133 ЧНД и
100 НАХД. Прекратени са 36 дела, от които 3 НОХД, 6 НЧХД,
2 по чл. 78 А от НК, 18 ЧНД, 7 НАХД. От върнатите от
обжалване 83 дела, 54 са потвърдени съдебни актове, 7 са
върнати за ново разглеждане, 13 са изцябо отменени, 6 са
изменени в наказателната част. От върнатите 21 определения
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14 са
потвърдени, 4 са отменени и 3 изменени в
наказателната част.
В края на периода са останали несвършени 28
наказателни дела.
Съдията Валери Цветанов е насрочил и разгледал общо
400 наказателни дела, от които 342 новопостъпили през
отчетния период и 58 несвършени дела от предходни
отчетни периоди, като са свършени общо 370 наказателни
дела или 92,5%. От тях 141 общ характер, 5 частен характер,
94 НАХД и 113 ЧНД и 17 НАХД по чл.78А от НК. Прекратени
дела през 2010 година са общо 26 броя, от които 3 НОХД, 2
НЧХД, 1 по чл. 78 А от НК, 11НАХД, 9 НЧД. Съдията
Цветанов е решил по същество 344 от свършените 370 дела за
2010 година, от които 138 НОХД, 3 НЧХД, 16 по чл. 78 А от
Нк, 104 ЧНД, 83 НАХД,
като 326 от свършените
дела или 88,11 % са решени в тримесечен срок. От върнатите
от по-горна инстанция 50 дел, 32 съдебни акта са потвърдени,
6 са върнати за ново разглеждане, 1 е отменен и върнат на
прокурора, 7 са изцяло отменени,
4 са изменени в
наказателната част. Обжалвани са 16 определения, от които
12 потвърдени и 4 изменени.
Останали несвършени в края на периода 30 дела
Съдията Светослава Цонева е насрочила и разгледала
общо 436 наказателни дела, от които 349 новопостъпили през
отчетния период и 87 несвършени дела от останали отчетни
периоди, като са свършени общо 336 наказателни дела. От
тях 143 общ характер,3 частен характер, 52НАХД и 123ЧНД и
15 НАХД по чл.78А от НК. Съдията Цонева е решила по
същество 315 от свършените 336 дела за 2010 година, от които
138 НОХД, 2 НЧХД, 15 по чл. 78 А от НК, 113 ЧНД, 47 НАХД,
като от свършените 336 дела решени в тримесечния срок са
251 или 74,70%. Прекратени дела през 2010г са общо 21 броя,
от които 5 НОХД, 1 НЧХД, 5 НАХД, 10 ЧНД.
От върнатите от обжалване 70 дела, 43 съдебни акта са
потвърдени, 11 са отменени и върнати за ново разглеждане, 2
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са отменени и върнати на прокурора, 12 са отменени, 1 е
изменен в гражданската и един в наказателната част.
Обжалвани са 16 определения, от които 12 потвърдени и 4
изменени .
Останали несвършени в края на периода 100 дела.
Съдията Чавдар Попов е насрочил и разгледал общо 437
наказателни дела, от които 351 новопостъпили през отчетния
период и 86 несвършени дела от предходни отчетни
периоди, като са свършени общо 359 наказателни 1дела или
82,15%. От тях 137 общ характер, 4 частен характер, 84 НАХД ,
116 ЧНД и 18 НАХД по чл.78А от НК. Съдията Попов е решил
по същество 317 от свършените 359 дела за 2009 година, от
които 128 НОХД, 13 по чл. 78 А от НК, 99 ЧНД, 77 НАХД, като
от свършените 359 дела решени в тримесечния срок са 275
или 76,60%. Прекратени са 42 дела, от които 9 НОХД, 4 НЧХД,
5 по чл. 78 А от НК, 17 ЧНД, 7 НАХД.В края на периода
останали несвършени са 78 дела.
От върнатите от обжалване 40 обжалвани съдебни акта,
27 потвърдени съдебни акта, 5 са отменени и върнати за ново
разглеждане, 8 са изцяло отменени. Обжалвани са 16
определения, от които 9 потвърдени, 4 отменени и върнати
за ново разглеждане, 2 са изцяло отменени и 1 изменен в
гражданската.
Съдията Гергов е насрочил и разгледал общо 519
наказателни дела, от които 398 новопостъпили през отчетния
период и 121 несвършени дела от останали отчетни периоди,
като са свършени общо 479 наказателни дела или 92,29%. От
тях 160 общ характер, 6 НЧХД,106 НАХД, 182 ЧНД и 25
НАХД по чл.78А от НК. Прекратени дела през 2010 година са
27 броя,от които 2 НОХД, 2 НЧХД, 2 НАХД, 21 НЧД. Съдията
Гергов е решил по същество 452 от свършените 479 дела за
2010 година, от които 158 НОХД, 4 НЧХД, 25 по чл. 78 а от НК,
104 НАХД, като от свършените 479 дела решени в
тримесечния срок са 375 или 78,28%.
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Върнати от обжалвани 65 съдебни акта, от които 46
потвърдени, 2 отменени и върнати за ново разглеждане, 13 са
изцяло отменени, 3 са изменени в наказателната част и 1
отменен в гражданската част. От върнатите от обжалване 23
определения, от които 10 потвърдени, 4 са върнати за ново
разглеждане, 3 са отменени, и 6 изменен в наказателната част.
Висящи в края на периода 40 дела.
Съдия Наташа Панчева- съдия докладчик на Х н. с-в до
17.06.2010 г е насрочила и разгледала общо 321 наказателни
дела, от които 182 новопостъпили през отчетния период и 139
несвършени дела от предходни отчетни периоди, като са
свършени общо 318 наказателни дела или 99, 07%. От тях 108
общ характер, 5 частен характер, 77 НАХД, 121 ЧНД и 7
НАХД по чл.78А от НК. Съдията Панчева е решила по
същество 294 от свършените 318 дела за 2010 година, от
които 104 НОХД, 3 НЧХД, 7 по чл. 78 А от НК, 112 ЧНД, 68
НАХД, като от свършените 318 дела решени в тримесечния
срок са 213 или 66,98%. Прекратени дела през 2010г са общо
24 броя, от които 4 НОХД, 2 НЧХД, 9 НАХД, 9 ЧНД.
В края на периода останали несвършени 3 наказателни
дела.
От върнатите от обжалване 48 съдебни акта, от които 22
потвърдени съдебни акта, 9 са отменени и върнати за ново
разглеждане, 13 са отменени, 4 са изменени в наказателната
част. Обжалвани са 13 определения, от които 5 потвърдени, 4
отменени и върнати за ново разглеждане, 1 изцяло отменен и
3 изменени в наказателната част.
Съдия Теодора Начева съдия докладчик на Х н.с-в от
17.06.2010г. е насрочила и разгледала общо 215 наказателни
дела, от които 215 новопостъпили през отчетния период, като
са свършени общо 160 наказателни дела или 74,41%. От тях
35 общ характер, 4 частен характер, 46 НАХД, 67 ЧНД и 8
НАХД по чл.78А от НК. Съдията Начева е решила по
същество 151 от свършените 160 дела за 2010 година, от които
33 НОХД, 3 НЧХД, 8 по чл. 78 от НК, 62 ЧНД, 45 НАХД, като
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от свършените 160 дела решени в тримесечния срок са 137
или 85,63%. Прекратени дела през 2010г са общо 9 броя, от
които 2 НОХД, 1 НЧХД, 1 НАХД, 5 НЧД .Останали
несвършени 55 дела в края на периода.
От върнатото от обжалване 10 съдебни акта, от които 6
потвърдени съдебни акта, 1 отменени и 3 изменени.
Обжалвани са 4 определения, от които 2 потвърдени и 2
изменени .
Съдия Борислава Якимова е насрочила и разгледала
общо 426 наказателни дела, от които 312 новопостъпили през
отчетния период и 114 несвършени дела от предходни
отчетни периоди, като са свършени общо 362 наказателни
дела или 84,98%. От т ях 146 общ характер, 6 частен характер,
61 НАХД, 133 ЧНД и 16 НАХД по чл.78А от НК. Съдията
Якимова е решила по същество 341 от свършените 362 дела за
2010 година, от които 141 НОХД, 4 НЧХД, 15 по чл. 78 А от
НК, 125 ЧНД, 56 НАХД, като от свършените 362 дела решени
в тримесечния срок са 272 или 75,14%. Прекратени дела през
2010г са общо 21 броя, от които 5 НОХД, 2 НЧХД, 5 НАХД, 8
ЧНД и 1 по чл. 78 А от НК . Останали несвършени в края на
периода 64 дела.
От върнатите от обжалване 32 обжалвани съдебни акта, от
които 18 потвърдени съдебни акта, 4 са отменени и върнати
за ново разглеждане, 5 са изцяло отменени, 3 са изменени в
наказателната и 2 в гражданската част. Обжалвани са 14
определения, от които 12 потвърдени, 1 отменено и 1 върнато
за ново разглеждане.
Съдията Красимир Димитров е насрочил и разгледал
общо 632 наказателни дела, от които 454 новопостъпили през
отчетния период и 178 останали несвършени от предходен
отчетен период, като са свършени общо 611 наказателни дела
или 96,68%. От тях 221 общ характер, 146 НАХД, 15 НЧХД, 27
по чл. 78 а от НК и 202 ЧНД. Съдията Димитров е решил по
същество 551 дела, от които 210 НОХД, 10 НЧХД, 23 по чл. 78
а от НК, 169 ЧНД и 139 НАХД, като решени в тримесечен

31

срок са 477 дела или 78,07%. Прекратени са 60 дела, от
които 11 НОХД, 5 НЧХД, 4 по чл. 78 а от НК, 33 ЧНД и 7
НАХД. Останали несвършени 21 дела.
От върнатите от обжалване 50 обжалвани съдебни акта,
18 са потвърдени, 16 са отменени и върнати за ново
разглеждане, 11 са изцяло отменени и 5 са изменени в
наказателната част. Обжалвани са и 24 определения, от които
14 потвърдени,10 са отменени и върнати за ново разглеждане.
Съдията Радостина Гергичанова е насрочила и
разгледала общо 486 наказателни дела, от които 366
новопостъпили през отчетния период и 120 несвършени дела
от предходни отчетни периоди, като са свършени общо 399
наказателни дела или 82,10%. От тях 148 общ характер, 11
частен характер,81 НАХД, 141 ЧНД и 18 НАХД по чл.78А от
НК. Съдията Гергичанова е решила по същество 366 от
свършените 399 дела за 2010 година, от които 140 НОХД, 6
НЧХД, 18 по чл. 78 А от НК, 125 ЧНД, 77 НАХД като от
свършените 399 дела решени в тримесечния срок са 235 или
58,90%. Прекратени са 33 дела, от които 8 НОХД, 5 НЧХД, 16
ЧНД и 4 НАХД. От върнатите от обжалване 42 съдебни акта,
от които потвърдени са 21, 4 са отменени и върнати за ново
разглеждане, 12 са изцяло отменени и 5 са изменени в
наказателната част. Обжалвани са 11 определения, от които 5
потвърдени, 3 отменени 3 изменени.
Останали несвършени 87 дела.
Съдията Бисерка Цанева е насрочила и разгледала общо
11 наказателни дела, от които 11 несвършени дела от
предходни отчетни периоди, като са свършени общо 11
наказателни дела или 100%. От тях 5 общ характер, 1 частен
характер, 4 НАХД, 1 НАХД по чл.78А от НК. Съдията Цанева
е решила по същество 11от свършените дела за 2010 година,
от които 5 НОХД, 1 по чл. 78 А от НК, 1 ЧНД, 4 НАХД като от
свършените 11 дела решени в тримесечния срок е 1 дело.
Съдията Цанева има обжалвани 25 съдебни акта, от които
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потвърдени са 11, 12 отменени и 2 изменени. Обжалвани са
3 определения, от които 2 потвърдено и 1 отменено.
Съдията Даниела Дилова е насрочила и разгледала
общо 62 наказателни дела, от които 16 несвършени дела от
предходни отчетни периоди, като са свършени общо 56
наказателни дела. От тях 14 общ характер, 4 НЧХД, 8 по чл.
78 а от НК,14 НАХД и 16 ЧНД или 90,32 %.
Съдията
Дилова е решила по същество 56 от свършените дела, от
които 14 от свършените дела, 4 НЧХД, 8 по чл. 78 А от НК,
16 ЧНД, 14 НАХД.В тримесечен срок за приключени 27 дела
или 48,21% от делата. Обжалвани са 5 съдебни акта, от които 3
са потвърдени, 2 са отменени. Обжалвани са 2 определения,
от които 2 са потвърдени. Останали несвършени 6 дела.
В крайна сметка, следва да се отбележи, че в настоящия
си състав от 11 районни съдии, наказателната колегия на
Плевенски районен съд за отчетната 2010 година успя да се
справи с постъплението на наказателните дела. Постигнати са
успехи по отношение бързината и качеството на
насрочването, разглеждането и приключване на делата от
всички съдии, като показателен в това отношение е фактът,
че от висящите 5 409 наказателни дела 64%са приключени в
тримесечен срок, а от решените общо 4 744 наказателни дела
в тримесечен срок са приключили 3 459 дела или 73 % от
делата. В сравнение с 2009г. приключените наказателни дела
в тримесечен срок са били 42% от висящите дела, от
решените дела 52% са решени в тримесечен срок, а през
2008г. 58% от висящите дела са приключени в тримесечен
срок, а от решените дела 81,5% са приключили в тримесечен
срок.
От решените НОХД в тримесечен срок са приключили
63%, срещу 28,90% през 2009г. и 45,87% за 2008г. През 2010г. са
в тримесечен срок са приключили 54,28% от висящите НОХД,
а от решените НОХД 62,60% са решени в тримесечен
срок.Съответно през 2009г. 28,9% от висящите НОХД са
приключили в тримесечен срок, и 39,66% от решените са
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решени в тримесечен срок, през 2008г. 44,59% от висящите
НОХД са приключени в тримесечен срок, и 68,7% от
решените наказателни общ характер дела са приключени в
тримесечен срок.
По отношение на НАХД статистиката е следната : през
2010г. 45,69% от висящите НАХД са приключени в тримесечен
срок, и 56,57% от решените НАХД са решени в тримесечен
срок. През 2009г. 25% от висящите НАХД са решени в
тримесечен срок, и 31% от решените дела са решени в
тримесечен срок. През 2008г. 62,4% от НАХД са решени в
тримесечен срок, и 85% от решените дела са решени в
тримесечен срок.
ЧНД- През 2010г.- 92,10% от висящите ЧНД са решени в
тримесечен срок и 95,51% от решените дела са приключили в
тримесечен срок.През 2009г. 72,28% от висящите ЧНД и
85,88% от решените ЧНД са приключили в тримесечен
срок.През 2008г. данните са следните 83% от висящите ЧНД
и 94,86% от решените ЧНД са приключени в тримесечен срок
НАХД по чл.78 А от НК През 2010г. 66,54% от висящите
и 80,47% от решените дела са приключени в тримесечен срок.
През 2009г. 12,6% от висящите и 15,38% от решените дела
са приключени в тримесечен срок
През 2008г.- 38,04% от висящите и 57,36% от решените
дела са приключени в тримесечен срок.

ГРАЖДАНСКО ПРАВОРАЗДАВАНЕ
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През изминалата 2010г. продължи работата по
гражданските дела, останали висящи от предходни периоди,
а също така и по новообразуваните дела .
През отчетния период в началото
съдиите в
гражданската колегия са били седем, а считано от 25.01.2010г.до 31.07.2010г в гражданска колегия работи съдия Наумова. В
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началото на годината съставите бяха осем, като през
годината са разкрити още три граждански състава.Част от
съдиите са разглеждали граждански дела през определен
период от годината, тъй като са били или са излезли в отпуск
поради временна неработоспособност, бременност и
майчинство, както следва: Съдията Ралица Маринска е
разглеждала гр. дела за периода 12.05.2010г.-23.06.2010г.,
съдията Вера Найденова разглежда гр. дела от 16.04.2010г. ,
съдията Наташа Панчева- от 17.06.2010г. , като преди това е
разглеждала наказателни дела, съдията Ася Ширкова-от
01.08.2010г., съдията Галя Наумова е разглеждала граждански
дела за период 25.01.2010г.-31.07.2010г.
През 2010г. са останали несвършени 741 гр.д., от които 32
ч. гр.д., срещу 813 гр. д. за 2009г., от които 73 ч. гр.д., през
2008г. са останали несвършени 778 граждански дела, от които
14 частно граждански дела.
През 2010г. в ПлРС са постъпили общо 2352 граждански
дела, от които 572 по СК, 500 облигационни искове, 21 вещни
искове, 80 делби, 227 дела по КТ, 952 други дела и 6593
частно граждански дела.
В сравнение с 2010г. - през предходната 2009г. в ПлРС са
постъпи общо 7306 дела, от които 2532 гр.дела в това число:
619 дела по СК, от които за развод 293 и 142 за издръжка, 180
дела по КТ, облигационни искове 521 дела, 43 вещни дела, 70
делби, други 982-от които 53 дела по ЗЗДН, и 187 по Закона за
закрила на детето, и 4838 частно граждански дела, а през
2008г. в ПлРС са постъпи общо 5005 граждански дела, от
които 2895ч.гр.д. и граждански 2110- в това число 711 дела по
СК, от които 513 за развод, 180 за издръжка, 255 дела по КТ,
облигационни искове 625 дела, 306 вещни дела, 137 делби, 15
дела по ЗЗДН, и 83 по Закона за закрила на детето.
През отчетната година са постъпили 572 дела по СК, от
които 173 дела за развод по исков ред, 135 дела за развод по
взаимно съгласие, 71 дела за издръжка и 47 дела за изменение
на издръжката.
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Постъпили са: 500 облигационни дела, 21 вещни дела,
80 делби, 227 трудови дела, както и 952 други дела в т. ч. 44
дела ЗЗСДН и 212 дела по Закона за закрила на детето.
Постъпили са и 6593 частно граждански дела срещу 4838
за 2009г. и 2895 ч.гр.д. за 2008г.
В края на предходната 2009г. са останали висящи 813
гр.д., а в края на 2008 година са останали висящи 778
граждански дела, а през 2010г.-741дела.
Общо през изтеклата година са разгледани 9758
граждански дела, от които
3092 гр.д. и 6666 ч.гр.д.
Приключили са общо 9017 дела, от които 2383 гр.д. и 6634 ч.
гр.д. Решени по същество са 2053гр.д. и 6492 ч. гр.
д.Прекратени са 330 гр. д. и 142 ч. гр. д.
От решените гр. д. са приключили 526 по СК, от
които173 развод по исков ред, развод по взаимно съгласие-148,
130 издръжка, облигационни- 562, вещни - 48, делби 107,
искове по КТ- 226, други дела-914 в това число 47 по ЗЗДН и
231 по ЗЗдетето. Свършени са и 6634 частно граждански дела.
Общо решени са 9017 дела през 2010г., срещу 7331 дела
през 2009г., 4952 дела за 2008г. През 2010г. се наблюдава
тенденция на увеличаване на броя на решените дела в
гражданска колегия.
От общо свършените 9017 граждански дела в тримесечен
срок са приключили 8767 /2141 гр. д. и 6626 ч.гр. дела/ или
97,23% от общо свършените дела, като за 2009г. е бил 83%, а за
2008г.- 86,86%. Процента за граждански дела, които са решени
в тримесечен срок за 2010г. от общо свършените е 89,84%, а за
ч. гр. д.-99,88%. Процента на свършените гр.д. спрямо общо
разгледаните е 77,07%, а на ч. гр. дела, които са свършени
спрямо общо разгледаните-99,52%.
През годината са насрочени 3788 дела в открито съдебно
заседание, броят на отложените дела е 1282 или 33%. В
сравнение с 2009г. броят на насрочените в о.с.з. дела е бил
4053, от които са отложени 1550 дела 38%. През 2008г. броят на
насрочени дела в о.с.з. е бил 9022, от които са отложени 3685
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дела или 41%. От изложеното е видно, че процентът на
отложени дела през 2010г. е най-малък в сравнение с
предходните години.
През 2010г. са обжалвани 633. Върнали са се 484 дела, от
които 367 обжалвани решения и 117 определения. От
върнатите след обжалване 367 граждански дела 232 са
потвърдени или 63%, 41 са отменени 11% и 97 са изменени 26%. От върнатите след обжалване 117 определения 78 са
потвърдени или 67%, 32 са отменени 27 % и 7 изменени 7 %.
Дейността на всеки от съдиите в гражданската колегия
през отчетната 2010 година е следната:
1. Председателят Даниела Дилова – съдия-докладчик на
ІІ гр. с-в:
През 2010г. на ІІ гр.с-в са постъпи 657 дела, от които 113
граждански дела, 41 бързи производства, 31 други
граждански дела, 2 от и срещу търговци, 454 ч. гр. д. по чл.
410-417 от ГПК и 16 други частно граждански дела. От
предходната година на ІІ гр. с-в са останали несвършени 139
дела. Съдия Дилова е насрочила и разгледала общо 796
граждански дела, от които са свършени общо 736 граждански
дела в това число 151 граждански дела, 49 бързи
производства, 56 други гр.д., 3 от и срещу търговци, 460
частно граждански по чл. 410,417 от ГПК и 17 други частно
граждански дела.От общо решените дела 684 са решени по
същество, а 52 прекратени дела. Съдия Дилова е решила 690
дела в тримесечен срок. Несвършени в края на периода60дела.Съдията Дилова има от обжалваните съдебни актове:
потвърдени 38 решения, отменени 11 решения и изменени 15
решения, както и потвърдени 10 определения, отменени 8
определения. Съдия Дилова е свършила средномесечно 62
дела, а в тримесечен срок- 58 средномесечно месечно и 93,75%
средномесечно за делата, приключи в тримесечен срок
спрямо общо решените.В процентно отношение на общо
решените спрямо общо разгледаните е 92,46%, а на решените
в тримесечен срок спрямо общо разгледаните е 86,68%.
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2. Съдията Христо Томов- съдия-докладчик на І
граждански състав.
През 2010г. на І граждански състав със съдия докладчик
Хр.Томов са постъпи 931 граждански дела, от които 163
граждански дела, 59 бързи производства, 8 други граждански
дела, 2 дела от и срещу търговци, 680 ч. гр. д. по чл. 410-417 от
ГПК и 19 други частно граждански дела. От предходната
година на І гр. с-в са останали несвършени 122 дела. Съдия
Томов е насрочил и разгледал общо 1053 граждански дела, от
които са свършени общо 985 граждански дела в това число
192 граждански дела, 65 бързи производства, 25 други гр.д., 2
от и срещу търговци, 683 частно граждански по чл. 410,417 от
ГПК и 18 други частно граждански дела.От решените дела
940 са решени по същество, а 45 прекратени дела. Съдия
Томов е решил 971 дела в тримесечен срок. Останали
несвършени в края на периода 68 дела.Съдията Томов има от
обжалваните съдебни актове: потвърдени 32 решения,
отменени 3 решения и изменени 10 решение, както и
потвърдени 8 определения.Съдия
Томов е свършил
средномесечно 82 дела, а в тримесечен срок средномесечно 81
и 98,57% средномесечно за делата, приключи в тримесечен
срок спрямо общо решените. В процентно отношение на
общо решените спрямо общо разгледаните е 93,54%, а на
решените в тримесечен срок спрямо общо разгледаните е
92,21%.
3. Съдията Дияна Николова - съдия докладчик на ІІІ
граждански състав.
През 2010г. на ІІІ граждански състав със съдия докладчик
Д.Николова са постъпи 886 дела, от които 144 граждански
дела, 59 бързи производства, 10 други граждански дела, 3 от и
срещу търговци, 658ч. гр. д. по чл. 410-417 от ГПК и 12 други
частно граждански дела. От предходната година на ІІІ гр. с-в
са останали несвършени 140 дела. Съдия Николова е
насрочила и разгледала общо 1026 граждански дела, от които
са свършени общо 948 граждански дела в това число 183
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граждански дела, 64 бързи производства, 12 други гр.д., 1 от
и срещу търговци, 674 частно граждански по чл. 410,417 от
ГПК и 14 други частно граждански дела.От решените дела
892 са решени по същество, а 56 прекратени дела. Съдия
Николова е решила 916 дела в тримесечен срок. Останали
несвършени в края на периода 78 дела. Съдията Николова
има 39 потвърдени решения, 4 отменени решения и 18
изменени, както и
има 13потвърдение определения, 4
отменени и 4 изменени. Съдията Николова е свършила
средномесечно 79 дела, а в тримесечен срок 77 средномесечно
и 96,62% средномесечно за делата, приключи в тримесечен
срок спрямо общо решените. В процентно отношение на
общо решените спрямо общо разгледаните е 92,40%, а на
решените в тримесечен срок спрямо общо разгледаните е
89,28%.
4. Съдията Милена Томова - съдия докладчик на ІV
граждански състав:
През 2010г. са постъпи 916 дела, от които 137 граждански
дела, 58 бързи производства, 26 други граждански дела, 6 от и
срещу търговци, 664 ч. гр. д. по чл. 410-417 от ГПК и 25 други
частно граждански дела. От предходната година на ІV гр. с-в
са останали несвършени 105дела. Съдия Томова е насрочила
и разгледала общо 1021 граждански дела, от които са
свършени общо 957 граждански дела в това число 165
граждански дела, 73 бързи производства, 17 други гр.д., 9 от и
срещу търговци, 664 частно граждански по чл. 410,417 от ГПК
и 29 други частно граждански дела.От решените дела 922 са
решени по същество, а 35 прекратени дела. Съдия Томова е
решила 919 дела в тримесечен срок. Съдията Томова има от
обжалваните съдебни актове: потвърдени 39 решения,
отменени 1 решения и изменени 17 решение, както и
потвърдени 11 определения, отменени 1 определения.
Останали несвършени в края на периода 64 дела.Съдията
Томова е свършила средномесечно 80 дела, а в тримесечен
срок 77средномесечно и 96,03% средномесечно за делата,
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приключи в тримесечен срок спрямо общо решените. В
процентно отношение на общо решените спрямо общо
разгледаните е 93,73%, а на решените в тримесечен срок
спрямо общо разгледаните е 90,01%.
5. Съдията Биляна Видолова – съдия-докладчик на V
граждански състав.
Съдия Видолова е била в отпуск поради временна
неработоспособност, бременност и майчинство до 26.05.2010г.
и в платен отпуск до 07.10.2010г.
През 2010г. са постъпи 394 дела, от които 72 граждански
дела, 22бързи производства, 21 други граждански дела, 2 от и
срещу търговци, 274 ч. гр. д. по чл. 410-417 от ГПК и 3 други
частно граждански дела. От предходната година на V гр. с-в
са останали несвършени 0 дела. Съдия Видолова е насрочила
и разгледала общо 394 граждански дела, от които са
свършени общо 329 граждански дела в това число 27
граждански дела, 11 бързи производства, 16 други гр.д., 272
частно граждански по чл. 410,417 от ГПК и 3 други частно
граждански дела.От решените дела 316 са решени по
същество, а 13 прекратени дела. Съдия Видолова е решила 329
дела в тримесечен срок. Съдията има от обжалваните съдебни
актове: потвърдени 4 решения, както и потвърдени 2
определения,
отменени
2
определения.
Останали
несвършени в края на периода 65 дела.Съдията Видолова е
свършила средномесечно 110 дела, а в тримесечен срок
средномесечно - 110 и 100% средномесечно за делата,
приключи в тримесечен срок спрямо общо решените. В
процентно отношение на общо решените спрямо общо
разгледаните е 83,50%, а на решените в тримесечен срок
спрямо общо разгледаните е 83,50%.
6. Съдията Камелия Първанова - съдия-докладчик на VІ
граждански състав:
През 2010г. на VІ състав със съдия докладчик
К.Първанова са постъпи 892дела, от които 142 граждански
дела, 55 бързи производства, 12 други граждански дела, 2 от и
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срещу търговци, 662 ч. гр. д. по чл. 410-417 от ГПК и 19
други частно граждански дела. От предходната година на VІ
гр. с-в са останали несвършени 130 дела. Съдия Първанова е
насрочила и разгледала общо 1022 граждански дела, от които
са свършени общо 952 граждански дела в това число 172
граждански дела, 74 бързи производства, 12 други гр.д., 2 от и
срещу търговци, 671 частно граждански по чл. 410, 417 от ГПК
и 21 други частно граждански дела.От решените дела 899 са
решени по същество, а 53 са прекратените дела. Съдия
Първанова е решила 906 дела в тримесечен срок.Останали в
края несвършени-70дела.Съдията Първанова
има от
обжалваните съдебни актове: потвърдени 29 решения,
отменени 2 решения и изменени 12 решения, както и
потвърдени 14 определения, отменени 11 определения.Съдия
Първанова е свършила средномесечно дела 80 дела, а в
тримесечен срок 76 средномесечно и 95,17% средномесечно за
делата, приключи в тримесечен срок спрямо общо решените.
В процентно отношение на общо решените спрямо общо
разгледаните е 93,15%, а на решените в тримесечен срок
спрямо общо разгледаните е 88,65%.
7. Съдията Зорница Димитрова-Банкова съдиядокладчик на VІІ граждански състав:
През 2010г. на VІІ гр. с-в със съдия докладчик З.Банкова
са постъпи 795 дела, от които 142 граждански дела, 63 бързи
производства, 45 други граждански дела, 1 от и срещу
търговци, 526ч. гр. д. по чл. 410-417 от ГПК и 18 други частно
граждански дела. От предходната година на VІІ гр. с-в са
останали несвършени 114 дела. Съдия Банкова е насрочила и
разгледала общо 909 граждански дела, от които са свършени
общо 858 граждански дела в това число 195 граждански дела,
74 бързи производства, 37 други гр.д., 0 от и срещу търговци,
533 частно граждански по чл. 410,417 от ГПК и 19други частно
граждански дела.От решените дела 780 са решени по
същество, а 78 са прекратените дела. Съдия Банкова е решила
819 дела в тримесечен срок, останали несвършени-51дела.
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Съдията Банкова има 33 потвърдени съдебни акта, 3
отменени и 15 изменени съдебни акта, като и 16 потвърдени
определения, 1 отменено определение и 2 изменени
определения.Съдия Банкова е свършила средномесечно дела
72дела, а в тримесечен срок 69 средномесечно и 95,46%
средномесечно за делата, приключи в тримесечен срок
спрямо общо решените. В процентно отношение на общо
решените спрямо общо разгледаните е 94,39%, а на решените
в тримесечен срок спрямо общо разгледаните е 90,10%.
8. Съдията Светла Захариева- съдия докладчик на VІІІ
гр. състав:
През 2010г. на VІІІ гр. състав със съдия докладчик
Св.Захариева са постъпи 728дела, от които 115 граждански
дела, 56бързи производства, 5 от и с/у търговци, 5 други
граждански дела, 520 ч.гр. д. по чл. 410-417 от ГПК и 27 други
частно граждански дела. От предходната година на VІІІ гр. с-в
са останали несвършени 63 дела. Съдия Захариева е
насрочила и разгледала общо 791 граждански дела, от които
са свършени общо 734 граждански дела в това число 114
граждански дела, 60 бързи производства, 14 други гр.д., 520
частно граждански по чл. 410,417 от ГПК и 26други частно
граждански дела.От решените дела 710 са решени по
същество, а 24 са прекратените дела. Съдия Захариева е
решила 710 дела в тримесечен срок.Останали несвършени
57дела. Съдията Захариева има от обжалваните съдебни
актове: потвърдени 9 решения, отменени 9 решения и
изменени 9 решения, както и потвърдени 3 определения,
отменени 3 определения, изменено 1 определение.Съдия
Захариева е свършила средномесечно 62дела, а в тримесечен
срок 60 средномесечно и 96,73% средномесечно за делата,
приключи в тримесечен срок спрямо общо решените. В
процентно отношение на общо решените спрямо общо
разгледаните е 92,79%, а на решените в тримесечен срок
спрямо общо разгледаните е 89,76%.
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9. Съдията Вера Найденова е съдия докладчик на нов
IX граждански състав от 16.04.2010г.:
През 2010г. на IX гр. състав със съдия докладчик В.
Найденова са постъпи 875 дела, от които 122 граждански
дела, 69бързи производства, 25 други граждански дела, 1 от и
срещу търговци, 641 ч.гр. д. по чл. 410-417 от ГПК и 17 други
частно граждански дела. Съдия Найденова е насрочила и
разгледала общо 875 граждански дела, от които са свършени
общо 828 граждански дела в това число 92 граждански дела,
59 бързи производства, 20други гр.д., 1 от и срещу търговци,
640 частно граждански по чл. 410,417 от ГПК и 16 други
частно граждански дела.От решените дела 801 са решени по
същество, а 27 са прекратените дела. Съдия Найденова е
решила 821 дела в тримесечен срок.Останали несвършени в
края на периода-47. Съдията има от обжалваните съдебни
актове: потвърдени 6 решения, изменени 2 решения, както
отменено 1 определение.Съдия
Найденова е свършила
средномесечно 111дела, а в тримесечен срок 110
средномесечно и 99,15% средномесечно за делата, приключи в
тримесечен срок спрямо общо решените. В процентно
отношение на общо решените спрямо общо разгледаните е
94,63%, а на решените в тримесечен срок спрямо общо
разгледаните е 93,83%.
10. Съдията Наташа Панчева- нов Х граждански състав,
разглежда граждански дела от 17.06.2010г.
През 2010г. на Х гр. състав със съдия докладчик Наташа
Панчева са постъпи 578дела, от които 115 граждански дела,
59бързи производства, 9 други граждански дела, 381 ч.гр. д.
по чл. 410-417 от ГПК и 3 други частно граждански дела и 11
дела от и срещу търговци. Съдия Панчева е насрочила и
разгледала общо 578 граждански дела, от които са свършени
общо 496 граждански дела в това число 54 граждански дела,
51 бързи производства, 7 други гр.д., 3 от и срещу търговци,
379 частно граждански по чл. 410,417 от ГПК и 2 други частно
граждански дела.От решените дела 461 са решени по
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същество, а 35 са прекратените дела. Съдия Панчева е
решила 492 дела в тримесечен срок.Останали несвършени в
края на периода-82 дела. Съдията има от обжалваните
съдебни актове: 1 решение- потвърдено, потвърдено 1
определение, отменено 1 определение. Съдия Панчева е
свършила средномесечно 77дела, а в тримесечен срок 77
средномесечно и 99,19% средномесечно от делата, приключи
в тримесечен срок. В процентно отношение на общо
решените спрямо общо разгледаните е 85,81%, а на решените
в тримесечен срок спрямо общо разгледаните е 85,12%.
11. Съдията Ася Ширкова е съдия –докладчик на нов ХI
граждански състав, е разглежда граждански дела от
17.06.2010г.
Съдия Ширкова е била в отпуск поради временна
неработоспособност, бременност и майчинство до 31.03.2010г.
и в платен отпуск до 30.07.2010г.
През 2010г. на ХI гр. състав със съдия докладчик Ася
Ширкова са постъпи 592дела, от които 120 граждански дела,
63 бързи производства, 4 други граждански дела, 398 ч. гр. д.
по чл. 410, 417 от ГПК и 3 други частно граждански дела, дела
от и срещу търговци - 4. Съдия Ширкова е насрочила и
разгледала общо 592 граждански дела, от които са свършени
общо 493 граждански дела в това число 51 граждански дела,
37 бързи производства, 4 други гр.д., 1 от и срещу търговци,
397 частно граждански по чл. 410, 417 от ГПК и 3 други частно
граждански дела.От решените дела 468 са решени по
същество, а 25 са прекратените дела. Съдия Ширкова е
решила 493 дела в тримесечен срок.Останали несвършени в
края на периода - 99 дела. От върнатите от по-горна
инстанция дела е потвърдено 1 решение. Съдията Ширкова
има 1 потвърдено решение. Съдия Ширкова е свършила
средномесечно 99 дела, а в тримесечен срок
99
средномесечно и 100% средномесечно от делата, приключи в
тримесечен срок срещу общо решените дела. В процентно
отношение на общо решените спрямо общо разгледаните е
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83,27%, а на решените в тримесечен срок спрямо общо
разгледаните е 83,27%.
12.Съдията Ралица Маринска е била съдия докладчик на
ІІ гр. с-в за периода 12.05.2010г.-23.06.2010г.
През 2010г. на ІІ гр. състав със съдия докладчик Р.
Маринска са постъпи 213 дела, от които 29 граждански дела,
13бързи производства, 1 други граждански дела, 170 ч.гр. д.
по чл. 410-417 от ГПК. Съдия Маринска е насрочила и
разгледала общо 213 граждански дела, от които са свършени
общо 213 граждански дела в това число 29 граждански дела,
13 бързи производства, 1 други гр.д., 170 частно граждански
по чл. 410, 417 от ГПК. От решените дела 208 са решени по
същество, а 5 са прекратените дела. Съдия Маринска е
решила 213 дела в тримесечен срок. Съдията Маринска има 1
потвърдено решение, 1 отменено решение и 3 изменени
решения. Съдия Маринска е свършила средномесечно 142
дела, а в тримесечен срок 142 средномесечно и 100%
средномесечно от делата, приключи в тримесечен срок. В
процентно отношение на общо решените спрямо общо
разгледаните е 100%, а на решените в тримесечен срок
спрямо общо разгледаните е 100%.
13.Съдията Галя Наумова е била – съдия-докладчик на V
граждански състав от 25.01.2010г. до 31.07.2010г. През 2010г. са
постъпили 488 дела, от които 43 граждански дела, 38бързи
производства, 3 други граждански дела, 1 от и срещу
търговци, 395 ч. гр. д. по чл. 410-417 от ГПК и 8 други частно
граждански дела. Съдия Наумова е насрочила и разгледала
общо 488 граждански дела, от които са свършени общо 488
граждански дела в това число 43 граждански дела, 38 бързи
производства, 3 други гр.д., 1 от и срещу търговци, 395 частно
граждански по чл. 410,417 от ГПК и 8 други частно
граждански дела.От решените дела 464 са решени по
същество, а 24 прекратени дела. Съдия Наумова е решила 488
дела в тримесечен срок. Съдията Наумова е свършила
средномесечно 81 дела, а в тримесечен срок 81 средномесечно
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и 100% средномесечно за делата, приключи в тримесечен
срок, спрямо общо решените. В процентно отношение на
общо решените спрямо общо разгледаните е 100%, а на
решените в тримесечен срок спрямо общо разгледаните е
100%.
От изложените по- горе статистически данни да се
направи извод, че работата през изтеклата 2010г. на съдиите
от гражданската колегия при ПлРС в сравнение с
предходната 2009г. значително се е увеличила като общ брой
дела за сметка на ч. гр.д. и се отчита леко намаление на
гражданските дела. Следва да се отбележи, че в края на
годината са останали несвършени 741 дела от разгледаните
общо 9758 дела или 7,6%, спрямо 2009г. когато са останали
висящи общо 813 дела от общо разгледаните 8144 или 9,98 %.
Постигнати са успехи по отношение бързината и качеството
на насрочването, разглеждането и приключване на делата от
всички съдии, като този факт се потвърждава от
обстоятелството, че през отчетния период са приключени
общо 9017 граждански дела, от които 8767 са приключи в срок
до три месеца, а изцяло отменени съдебни актове са 34 срещу
231 потвърдени и 101 изменени. Делата се насрочват от
съдиите във възможно най-кратки срокове, а съдебните актове
по тях в повечето случаи се изготвят в предвидения от ГПК
срок, като следва да се посочи, че през 2010 е имало единични
случай на постановяване на съдебните актове извън
едномесечния срок, което вече е преодоляно. Тези успехи се
дължат както на общите усилия на колектива, и най-вече на
личните и професионални качества на всеки от съдиите в
гражданската колегия.
През изтеклата година се забелязва тенденция към
увеличение на постъплението на частно граждански дела в
сравнение с предходните година. През отчетния период
постъпите дела, разпределени на съществуващите осем, в
началото на годината граждански състава и новите три
състава, разкрити през годината.Като цяло исковите
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производства се образуват и насрочват своевременно.
Причини за отлагане на гражданските дела - от една страна
нередовното призоваване на участниците в процеса, като
предпоставка за отлагане на делата се дължи на обективни
причини – ненамирането на регистрирания постоянен и
настоящ адрес на лицето.Намаля отлагането на граждански
дела поради събиране на нови доказателства, с оглед
изтегляне на произнасянето по доказателствените искания на
страните преди първото заседание по делото и ранната
преклузия за събиране на доказателства. Вследствие на
голямото постъпление на дела и новите производства по ГПК
изключително се влоши положението на съдебните
служители и по-конкретно на деловодителите, които са
непосредствено заети с обработването на огромния по обем
доклад, като същевременно трябва да работят с граждани и
адвокати. Работят при крайно неблагоприятни материални
условия - деловодителите са по 4 в стая, които са непригодни
да поемат толкова материали и хора.От септември 2010г. е
отделено заповедно деловодство, като работят три
деловодителки само с частни гр. дела, всяка от които
обслужва три и четири състава, а останалите деловодителки в
гражданското деловодства са деловодителки, обслужващи по
два граждански състава.
ІІІ. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

През отчетния период в Съдебно-изпълнителна
служба при Районен съд Плевен са постъпили общо 282 броя
изпълнителни дела за сума в размер на 1 541 446 лв., като по
групи са разделени на следните видове: Изпълнителни дела в
полза на държавата – публични и частни – 76 броя, за сумата
377 259 лв.; изпълнителни дела за вземания на юридически
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лица и търговци – 34 броя, за 411 112 лв.; 152 дела с
взискатели граждани, за 753 076 лв. и 20 бр. изп.дела за
изпълнение на обезпечителни мерки.
Средногодишния броя на постъпилите дела през
отчетната година за държавните съдебни изпълнители е 24
дела, а средномесечното постъпление на един съдебен
изпълнител е 8 дела.
2. БРОЙ НА СВЪРШЕНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА.
СРЕДНОМЕСЕЧНО СВЪРШЕНИ ДЕЛА НА ЕДИН ДЪРЖАВЕН
СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ.

През 2010г. свършените дела в служба “Съдебно
изпълнение” при Плевенски районен съд са общо 119 броя,
срещу 313 броя за предходната 2009г. и 290 свършени дела за
2008г.
През отчетния период средногодишно свършените
дела на държавните съдебни изпълнители са 10 броя. От
представения на Министерството на правосъдието отчет за
работата на държавните съдебни изпълнители за 2010 година
е видно, че в СИС при РС-Плевен в края на отчетния период
са останали висящи 3635 дела за сума, в размер на 29 788 314
лв.

3. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ЗА
ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ.

В годините от 2006г. в резултат на извършената
реформа в областа на принудителното изпълнение
въвеждане на Частните съдебни изпълнители е налице
тенденция към намаляване общия брой образувани
изпълнителни дела в СИС. От 2009г. тази тенденция затихва,
дори е налице незначително увеличение в техния броя за
година спрямо предходната, която се запазва и през 2010 год.
Това увеличение се наблюдава в групата: изпълнителни дела,
в полза на юридически лица и търговци - където за 2010г. са
постъпили 34 броя, спрямо 15 броя за 2009г. и 13 броя през
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2008г. През 2010г. следва да се отбележи интерес от страна
на взискатели – банки по повод образувани в СИС
изпълнителни дела против граждани – кредитополучатели.
Увеличение спрямо предходната година е налице и в група
изпълнителни дела в полза на граждани – 152 броя за 2010г.,
спрямо 105 броя за 2009г., и 139 броя за 2008г. Намаляване
броя на постъпилите дела се наблюдава само в група
изпълнителни дела в полза на държавата. През 2010г. в тази
група са постъпили с 63 дела по-малко спрямо 2009г. и с 27
дела по-малко спрямо 2008г.
През 2010 год. са насрочени 2695 принудителни
действия по повод движението на изпълнителните дела, в
резултат на които службата е събрала сума в общ размер на
831 227 лв., от които в полза на взискатели 820 697 лв. Разбито
по групи дела събраните суми са както следва: по дела в полза
на държавата – 67 469 лв., по дела в полза на юридически лица
и търговци – 55 736 лв. и по дела в полза на граждани
708 023лв. Общо събраните суми по изп.дела през 2010г.
спрямо предходната 2009г. са с 196 020 лв. повече, а спрямо
2008г. повече с 120 530 лв. През 2010г. са събрани държавни
такси към Плевенски районен съд, в общ размер на 10 531 лв.
Държавен съдебен
изпълнител
Поля Стоянова
Маргарита
Александрова
Цветанка Димитрова
всичко:

за

2010г.
Юридич. Постъпили събрани
стаж
изп.дела
суми
/бр./
/лв./
27г. 2м.
104
294 654
34 г.
15г. 3м.

101
77
282

263 862
272 711
831 227

С всяка следваща година след влизане в сила на Закона
частните съдебни изпълнители, намалява броя на
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изпълнителните дела, които по искане на взискатели са
изпратени за продължаване на изпълнителното производство
от частен съдебен изпълнител. През 2008г. СИС гр. Плевен е
изпратила на Частен и Държавен съдебен изпълнител общо
161 бр. изп. дела, през 2009г. – 76 броя, а през отчетната 2010
година – само 39 броя. През 2010г. от Частен съдебен
изпълнител по искане на взискатели са постъпили 18 бр. изп.
дела за продължаване на принудителното изпълнение от
Държавен съдебен изпълнител.
С влизане в сила на Наредба за реда за изплащане от
държавата на присъдена издрьжка, приета с ПМС № 226 от
16.09.2009г., значително се увеличи обема на работа и
натовареността в съдебно-изпълнителната служба, предвид
изискванията на чл. 5, ал.5 от същата и чл. 152, ал.2 и 3 от
Семейния кодекс. Съгласно тези изисквания по всички
изпълнителни дела, службата издава удостоверения на
взискателите и извършва служебни справки и проучвания
относно имотното състояние на длъжниците за всяко
шестмесечие. През 2010г. държавата е изплатила присъдена
издръжка, съгласно НРИПИД по 208 бр. изпълнителни дела
по описа на ДСИ при РС-Плевен.
Със Заповед № 67 от 11.03.2008г. на и.д.
административен ръководител зам. Председател на Районен
съд гр. Плевен е определено регистрирането на документите
относно провеждане на търгове да се извършва в Съдебноизпълнителна служба. През 2010г. са регистрирани общо 740
бр. документи, в т.ч. наддавателни предложения и книжа за
насрочени публични продажби.
Съдебно-изпълнителна служба при Районен съд град
Плевен за 2010г. по щат е в състав от трима държавни съдебни
изпълнители, един секретар и двама деловодители. В
продължителен отпуск по болест през периода е била
деловодител Елица Захариева – работни 82 дни и Държавен
съдебен изпълнител Цветанка Димитрова – работни 40 дни.
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От изложеното може да се направи извода че
въпреки намаления състав, с който е работила съдебноизпълнителна служба при Районен съд гр. Плевен, същата е
отчела добри резултати за 2010 година.
ІV. СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА.

През
отчетния
период
в
СЛУЖБАТА
ПО
ВПИСВАНИЯТА – ГР. Плевен работиха следните съдии по
вписванията
–
ЦЕНКА
КАРАИВАНОВА
,
АННИ
КОНСТАНТИНОВА
, ЕВГЕНИ БОЖАНОВ , МИЛЕНА
ГЕОРГИЕВА И ВАЛЕНТИНА ДИМАНОВА. Заедно с тях
работят и шест служители на Агенцията по вписванията.
В Службата през периода – 2010 година са извършени
вписвания, отбелязавиня и заличавания – 19081 броя, както
следва :
10 101 бр. нотариални актове
6 076 бр. други подлежащи на вписване актове
640 бр. договорни ипотеки
112 бр. договорни ипотеки
12 бр. удостоверения по ЗОЗ
1 807 бр. възбрпани
333 бр. други
Издадени са 8 416 бр. удостоверения
6 481 бр. заверени преписи и 1 8 52 бр. справки
за държавни органи.
ОБЩО : 35 830 бр.
А

V. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕС КА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
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1. СГРАДА, ОБОРУДВАНЕ, ПРОБЛЕМИ.

През отчетната 2010 година съществуваше, както и през
предходните години, проблем с недостатъчния брой
кабинети за съдии и административно-технически персонал.
Недостатъчен е броят на канцелариите, в които работят по
пет-шест служителки и същите изпитват големи затруднения
при едновременната обработка на делата след съдебно
заседание.Съществуващите шест съдебни зали се използват
рационално, като залите предоставени на гражданските
състави след обяд се предоставят на наказателни състави в
случаите когато имат нужда от извънредни заседания.
Съдебния администратор ежемесечно изготвя график за
използване на залите
2. ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ – КОМПЮТРИ,
МРЕЖИ, ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ, ПРОБЛЕМИ.

Материално техническата обезпеченост на Плевенския
районен съд е на високо ниво. Всички съдебни зали са
оборудвани с персонални компютри, монитор за съдията,
лазерни принтери и скенери. В тази насока няма промяна в
сравнение с предходната 2009г. В Бюро “Съдимост” е
изградена единна система за изготвяне на свидетелства за
съдимост. Внедрена е и новата система “АИС Бюро
съдимост”, като въвеждането на данните се извършва и в
двете програми. В Плевенския районен съд работи изградена
локална мрежа. Всеки служител е снабден с персонален
компютър, включен в локалната компютърна мрежа.
От 01.09.2008г. в съда е въведена деловодна програма
”САС-съдебно деловодство”. Всички служители са преминали
курс на обучение и към настоящият момент работят с нея.
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Всички новопостъпващи дела се въвеждат и разпределят в
деня на постъпването им.
Въведена е автоматизирана система в работата и на
Съдебно-изпълнителната служба.
През отчетната 2010 година Плевенския районен съд
въпреки високата натовареност и продължаващата и през
тази година неокомплектованост на щата за районни съдии
са постигнати много добри резултати в сравнение с
предходни години. Организационните въпроси бяха
решавани на общи събрания на съдиите в Плевенски
районен съд. Често се провеждаха събрания на гражданската
и наказателна колегия за решаване на спорни въпроси или за
уеднаквяване на практиката. Все още не е пре одолян напълно
въпросът с “неоснователните отводи” по граждански и
наказателни дела, но в сравнение с предходни години са
последните са намалели значително и касае единични
случаи.
Подобрена е срочността на разглеждане на делата в
сравнение с предходни години – в тримесечен срок са
приключили 89 % от свършените дела граждански и
наказателни- в сравнение през 2009г.- приключени в
тримесечен срок са били 70% от делата, а през 2008г.- 76 %.
Висок е процента на потвърдените съдебни актове.
Същевременно е висок процента на изцяло отменените
наказателни дела - 19,6 % и 16,18 % процента са отменени и
върнати за ново разглеждане. Следва да се отбележи, че найголям дял в отменените съдебни актове са тези по
наказателно административен характер дела. В наказателна
колегия причините за отменените съдебни актове следва да се
търсят и в нееднаквото тълкуване на материалния закон от
съдилищата, особено при наказателно административен
характер дела, при които се забелязва и много често
постановяване на съдебен акт от касационната инстанция с
особено мнение на член на състава на съда. С оглед на
изложеното през следващата година следва да се работи за
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повишаване на качеството на съдебните актове, с цел
намаляване на отменените, респ. на изменените от по-горна
инстанция съдебни актове, за което освен провеждане на
събрания следва да се потърси помощта на колегите от ОС
Плевен. По-добрите резултати в сравнение с минали години
са резултат на усилията на всички – съдии, съдии
изпълнители, съдии по вписванията и служители в ПлРС,
които положиха максимални усилия в работата си за
приключване на делата. Добросъвестно и с чувство на
отговорност изпълняваха служебните си задължения.
АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ
НА РАЙОНЕН СЪД-ПЛЕВЕН
ДАНИЕЛА ДИЛОВА

