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През отчетната 2006 година, както и през предходната 2005 година
Плевенският районен съд работи със значителни затруднения и увеличен
обем на работа. Променящото се законодателство, липсата на съдебна
практика допълнително затруднява съдиите в тяхната ежедневна
правосъдна работа. Недостатъчната материална база, свързана найвече с недостиг на съдебни зали, обстоятелството, че съдии и съдебни
служители работят по двама-трима, а понякога и повече в един кабинет
създава допълнителни затруднения.
Независимо от чисто субективните причини, създавали затруднения
в работата на съдии и служители, през отчетната година съдиите в поголямата си част проявяваха стремеж за бързо разглеждане и решаване
на делата, за провеждане на наказателна политика, съответстваща на
ръста на престъпността в страната, за постановяване на обосновани
съдебни актове по граждански спорове, с което спомогнаха за издигане на
правосъдната работа на по-високо ниво.
І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

1. БРОЙ НА РАБОТЕЩИТЕ В ПЛЕВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД СЪДИИ,
ДЪРЖАВНИ
СЪДЕБНИ
ИЗПЪЛНИТЕЛИ,
СЪДИИ
ПО
ВПИСВАНИЯТА.
Съгласно утвърденото щатно разписание в Плевенски районен съд
работиха 86 души, в т. ч. съдии и административно технически персонал.
Според щатното разписание в Плевенски районен съд има 32 районни
съдии, в т. ч. председател и двама зам. председатели, четирима съдии по
вписванията и четирима съдии изпълнители. В Плевенския районен съд
през отчетната 2006 година постъпиха на работа четирима районни
съдии. Към настоящия момент в Плевенския районен съд работят
четирима съдии по вписванията – Ценка Караиванова – ръководител на
службата, Анни Константинова, Евгени Божанов и Милена Георгиева
Иванова. До 18.ІV.2006 г. по щат съдиите-изпълнители в Плевенски
районен съд са петима - Поля Стоянова - ръководител на службата,
Маргарита Александрова, Цветанка Димитрова, Цветозар Найденов и
Пламен Дамянов. След влизане в сила на Закона за частните съдебни
изпълнители, считано от 18.ІV.2006 г. преминаха на работа като частни

съдебни изпълнители Цветозар Найденов и Пламен Дамянов, а от
1.VІ.2006 г. беше назначен като държавен съдебен изпълнител Юли
Ангелов.
Работещите в Плевенски районен съд съдии са млади хора, започнали
работа в съда след завършване на висшето си образование. По-голямата
част от тях, въпреки младата си възраст са с немалък юридически стаж
и опит, имат желание и стремеж за овладяване на тежката съдийска
работа.
През отчетната 2006 година се запази съществуващото разделение
на гражданска и наказателна колегия, като гражданските състави бяха
осем, а наказателните – петнадесет. Както и през предходните години,
през изминалата 2006 година се запази съществуващото профилиране по
материя и категории дела на гражданските и наказателните с ъстави.
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2. БРОЙ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ.
В Плевенски районен съд към 31.ХІІ.2006 г. съществуват 54 щатни
бройки за служители, като всички те са заети. От тях има 1 главен
счетоводител, 1 административен секретар, 18 съдебни секретари, 22
броя деловодители, 1 архивар, 1 статистик, 4 призовкари, 3 прислужника,
както и 1 секретар СИС и 1 секретар Бюро Съдимост. С оглед
изграждането на локални компютърни мрежи, инсталирането и
поддръжката на софтуерните продукти, разработени по ЛОТ-овете по
програма ФАР, считано от 3.І.2006 г. бе разкрита и една щатна бройка за
системен администратор, която също е заета. По отношение на
административно-техническия персонал в Плевенския районен съд почти
е ликвидирано текучеството. Задачата, която е поставена пред тези
хора е насочена към повишаване подготовката и квалификацията, за да
не се допускат грешки по образуването и движението на делата, по
качеството на протоколите. През отчетния период не са констатирани
съществени слабости или пропуски в работата на служителите, но
макар и рядко, все още се допускат грешки при изготвянето на призовки
и съобщения, не винаги качеството на протоколите от съдебни заседания
е на нужното ниво. Въпреки голямата натовареност на служителите,
повечето от които са с голям опит и дълъг стаж, е недопустимо
загубването на преписки, дела, забавена обработка на делата,

несвоевременно придвижване на подадени жалби срещу решения и
присъди, грубо отношение на служители към гражданите.
Служебните отношения с прокуратурата и адвокатурата са
сравнително добри, но все още има случаи, макар и единични, когато
отделни колеги прокурори изразяват несъгласие и недоволство от
определени съдебни актове в средствата за масова информация, на
обществени места, между колеги и граждани, което хвърля сянка на
съмнение върху добросъвестното изпълнение на служебните задължения
от страна на съдиите, а следва да бъдат използвани само и единствено
предвидените процесуални средства за това. Отношенията между съдии
и прокурори, както и между съдиите следва да почиват на здрава
принципна основа, на етичност, с което ще се спомогне за повишаване
авторитета на съдебната власт.
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3. СТАНОВИЩЕ ЗА ПРОМЕНИ В ЩАТА.
През отчетната 2006 година е увеличен обема на работа в
Плевенския районен съд, като само постъпилите граждански дела,
разпределени на съществуващите осем граждански състава дават
средногодишно постъпление на един съдия от 615 дела и постъпилите
наказателни дела, разпределени на петнадесетте наказателни състава
дават средногодишно постъпление на един съдия от 477 дела, а винаги
има висящи дела от предходни години, което прави натовареността още
по-голяма. Ето защо е необходимо да бъдат отпуснати още 4 щатни
бройки за длъжността “районен съдия”. Направено е предложение до
Висшия съдебен съвет и за отпускане на 16 щатни бройки за
административно-технически персонал.
С оглед завишения обем на работата в Служба съдебно изпълнение
при Плевенски районен съд е наложително отпускането и на двама
деловодители.
През отчетната година не следва да се пренебрегва и огромното
постъпление на подавани молби в Плевенския районен съд за издаване на
свидетелства за съдимост и изискваните справки по полицейските
производства и следствени дела. С оглед голямата натовареност на
двете служителки, работещи в Бюро съдимост на длъжността “Съдебен
секретар” за въвеждане на бюлетините за съдимост в софтуерната
програма за издаване на свидетелства за съдимост, е необходимо

отпускането на още три щатни бройки за деловодители в Бюро
съдимост. Необходимо е и отпускането на щатна бройка за технически
изпълнител, свързано с възникващи проблеми по поддръжка и
стопанисване на сградата.
В заключение следва да се отбележи, че за своевременното и
качествено разглеждане на делата е необходимо и наложително всеки
районен съдия да заседава с един и същи съдебен секретар предвид
принципа на съдебния състав от председател и съдебен секретар.
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ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА

1. БРОЙ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДЕЛА - ГРАЖДАНСКИ И
НАКАЗАТЕЛНИ. СРЕДНОМЕСЕЧНО ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА НА
ЕДИН СЪДИЯ НА БАЗА 12 МЕСЕЦА.
През отчетната 2006 година в Плевенски районен съд са постъпили
3925 граждански дела, от които 2219 граждански дела и 1706 частни
граждански дела. В края на из теклата година са останали висящи 1021
броя граждански дела. Средномесечното постъпление на един съдия на
база 12 месеца при заети 8 щатни бройки съдии в гражданска колегия е 52
де л а.
През 2006 година в Плевенски районен съд са образувани 4926
наказателни дела, в т. ч. 1783 НОХД, 107 ЧХД, 1570 НАХД, 387 ЧНД, 719
ЧНД за вземане или изменение мярка за неотклонение.
Средномесечното постъпление на един съдия на база 12 месеца при
заети 15 щатни бройки съдии в наказателна колегия е 40 дела.

2. БРОЙ НА СВЪРШЕНИТЕ ДЕЛА - ГРАЖДАНСКИ И
НАКАЗАТЕЛНИ. СРЕДНОМЕСЕЧНО СВЪРШЕНИ ДЕЛА ОТ ЕДИН
СЪДИЯ НА БАЗА 12 МЕСЕЦА.
През изтеклата година са разгледани 7151 наказателни дела, като
от тях са приключени 4614 дела, в т. ч. 1428 НОХД, 68 ЧХД, 1682 НАХД,
200 ЧНД, 719 броя ЧНД /разпити/, 517 броя дела по 78 А от НК.
Прекратени са общо 891 наказателни дела, в т. ч. 196 НОХД, 36 ЧХД, 83
НАХД, 538 ЧД, 38 дела за кумулация. Със споразумение по чл. 381 и сл. от
НПК са приключили 644 дела, или всичко свършени през изтеклата година
са 4236 наказателни дела.

Средномесечно свършените дела от един съдия на база 12 месеца при
заети 15 щатни бройки съдии в наказателна колегия са 24 дела.
Средномесечно свършените дела от един съдия на база 12 месеца при
заети 8 щатни бройки съдии в гражданска колегия са 42 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 – 3448 броя и над 3 месеца – 652 дела.
- наказателни дела: до 3 месеца – 2712 броя и над 3 -месеца 1902 дела.
В заключение следва да се отбележи, че общият брой на решените
дела до 3 месеца е 71 %.
В приложение № 1 към доклада е отразен броят и съответно
процентът на приключилите дела в срок до три месеца подробно по
видове.
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4. СРАВНИТЕЛЕН
АНАЛИЗ
ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ.

НА

ПОСТЪПЛЕНИЯТА

ЗА

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВОРАЗДАВАНЕ
Изминалата 2006 година според статистическите данни бележи
тенденция на увеличение 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 2006 година е 7151 броя
срещу 6142 броя дела за предходната 2005 г., докато за 2004 г. техният
брой е 4578. От тези пет вида наказателни дела при анализиране на
динамиката им през годините и предвид мястото и значението на всеки
от видовете дела в общата работа на наказателната колегия безспорно
делата с най-голяма тежест и обществено значение са тези от общ
характер с внесени от Плевенска районна прокуратура обвинителни
актове за разглеждане от Плевенски районен съд. От горните цифрови
данни се вижда, че през отчетната 2006 година е налице тенденция на
увеличение на броя на постъпилите наказателни дела в Плевенски
районен съд.
За отчетната 2006 година в Плевенския районен съд са постъпили за
разглеждане 1783 броя наказателни общ характер дела срещу 1160 броя за

предходната 2005 година и 1874 броя дела за 2004 г. От тези данни се
установява, че през изминалата 2006 година се наблюдава значително
увеличение на общия брой внесени за разглеждане в Плевенския районен
съд наказателни общ характер дела спрямо предходната 2005 година,
докато в сравнение с 2004 година е налице тенденция на отстъпление на
този вид дела. Това увеличение на общия брой наказателни общ характер
дела, постъпили през посочените години спрямо внесените за разглеждане
такива за по-предни години се дължи на различни фактори и не може да
се тълкува еднозначно, в смисъл на увеличаване на общия брой извършени
престъпления и разрастване престъпната дейност на криминално
проявени лица.
Броят на наказателните дела от частен характер за изминалата
2006 година е 113 срещу 66 броя дела за предходната 2005 година, докато
през 2004 година техният брой е бил 142 дела. При този вид дела също се
наблюдава значително увеличение на общия брой в сравнение с
предходната година.
Увеличение се наблюдава и при постъпилите наказ ателни
административен характер дела, които за изминалата 2006 година са
1707 броя срещу 1381 дела за предходната 2005 г. и 858 за 2004 година. По
отношение на тези дела се наблюдава тенденция на увеличение при
постъплението им за последните години, което може да се обясни с
предоставените по-широки правомощия и предвидените завишени
санкции в резултат на законодателни решения в областта на
законотворческия процес с оглед променящата се обществено
икономическа обстановка в Република България. Големият брой жалби,
довели до образуването на този вид дела в Плевенския районен съд не
бива да се разглежда като критерий за качеството на работа на
административно-наказващите органи, тъй като в повечето случаи
този вид се характеризират със специфична конкретика на казуса и в
известен смисъл отразяват правното съзнание на жалбоподателя за
всеки конкретен случай.
През отчетната 2006 година в Плевенския районен съд са постъпили
91 дела, образувани за опреде ляне на мерки за неотклонение, докато
техният брой през предходната 2005 година е бил 110 срещу 89 за 2004
година, които съобразно процесуалното законодателство съдът разгледа
в определените срокове и приключи в рамките на текущата година. От
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изложените данни се вижда, че е налице тенденция на известно
отстъпление на този вид дела в сравнение с предходния период.
През отчетната 2006 година в Плевенския районен съд постъпиха и
бяха образувани 358 броя производства за определяне на едно общо найтежко наказание при условията на чл. 25 от НК, които съдиите при
Плевенски районен съд разгледаха и решиха в предвидените срокове, като
техният брой за предходната 2005 г. е 339 срещу 230 броя за 2004 г.
Статистическите данни и при този вид дела сочат тенденция на
увеличение при постъплението им в Плевенския районен съд в сравнение с
предходния период.
От общият брой на постъпилите за отчетната 2006 година
наказателни дела, възлизащи на 4926, най-голямо е постъплението на
делата за престъпления против собствеността - 1672 броя срещу 1649
дела за предходната 2005 г. и 1530 дела за 2004 година. Налице е тенденция
на запазване на възходящото развитие на постъплението на тези дела в
сравнение с предходните години.
През изминалата 2006 година са постъпили за разглеждане пред
Плевенски районен съд 430 броя дела от общ характер за престъпления
против личността, срещу 227 за предходната 2005 г. и 183 за 2004 г.
Налице е значително увеличение на постъплението на този вид дела в
сравнение с изминалата година и като цяло може да се направи
категоричен извод за наличие на възходяща тенденция на постъплението
им в сравнение с предходните години. Следва да се отбележи, че това са
едни от най-тежките за разглеждане дела в Плевенски районен съд,
характеризиращи се с фактическа и правна сложност и изискващи
голямо натоварване при разглеждането им.
През отчетната 2006 г. в Плевенския районен съд са постъпили и 69
броя дела за престъпления против брака, семейството и младежка срещу
25 броя дела от същия вид за предходната 2005 г., като за 2 004 година
техният брой е бил 18. По отношение на този вид дела се наблюдава
тенденция на значително увеличение в сравнение с постъплението им за
последните няколко години.
През изминалата 2006 г. в Плевенския районен съд са постъпили 291
броя наказателни общ характер дела за престъпления против реда и
общественото спокойствие срещу 201 броя за предходната 2005 година и
208 броя за 2004 година. При този вид дела, видно от статистическите
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данни, също е налице тенденция към увеличаване в постъплението им
през последните две години.
За отчетната 2006 година постъпилите наказателни от общ
характер дела за общоопасни престъпления са 472 на брой, докато през
предходната 2005 г. техният брой е бил 403 срещу 504 броя дела от същия
вид за 2004 година. От статистическите данни може да се направи
извода, че е налице известно увеличение 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 2006 година в наказателната колегия на Плевенски
районен съд са постъпили 113 броя дела за престъпления против
дейността на държавните органи и обществени организации срещу 53
броя дела за предходната 2005 година и 59 броя за 2004 г. През отчетната
2006 г. са постъпили и 46 броя дела за документни престъпления срещу 39
дела от същия вид за предходната 2005 година и 26 дела за 2004 година,
както и 82 броя дела за престъпления против стопанството срещу 43
броя дела за предходната 2005 година и 62 броя дела за 2004 година. Не на
последно място са постъпили и 79 броя дела за престъпления против
правата на гражданите срещу 40 броя дела за този вид престъпления през
предходната 2005 година срещу 44 броя дела за 2004 година.
През отчетната 2006 г. са осъдени общо 3154 лица, докато през
предходната 2005 година техният брой е бил 2999, срещу 1347 лица за 2004
г. В този смисъл възходящата тенденция на увеличаване спрямо
предходната година на броя на осъдените лица е запазена и нараства,
което е резултат от увеличения брой на постъплението наказателни
общ характер дела в Плевенски районен съд, както и на
обстоятелството, че постъпващите нох дела се отличават с
фактическа и правна сложност, като в много случаи се касае за
усложнени форми на престъпна дейност – участие на по-голям брой лица
в извършване на престъпното деяние. От общият брой на осъдените лица
през 2006 година 599 са осъдени реално да изтърпят наказание лишаване
от свобода. Техният брой през предходната 2005 година е бил 544 срещу
355 лица през 2004 година. Анализирайки тези статистически данни може
да се направи извода, че е налице увеличение на броя на реално осъдените
лица през последните няколко години, което се обяснява с големия брой
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дела за престъпления, извършени при условията на рецидив, а също така
и с увеличаване постъплението на усложнените от фактическо и правно
естество наказателни общ характер дела. Наред с това броят на
условно осъдените лица през отчетната 2006 г. възлиза на 551 лица срещу
482 през предходната 2005 година и 306 условно осъдени лица през 2004 г.
От изложените статистически данни е видно, че тук също е налице
тенденция на увеличение по отношение на общия брой условно осъдени
лица за отчетната 2006 година. Налице е обаче тенденция на значително
намаляване броя на осъдените лица на наказание лишаване от свобода от
3 до 15 години, които за изминалата 2006 г. са били 8 срещу 25 за
предходната 2005 г., докато техният брой през 2004 година е бил 24.
Осъдените на наказание лишаване от свобода до 3 години през
отчетната 2006 г. лица са 366 срещу 482 за предходната 2005 г. и 355 за
2004 година. Тук се наблюдава известно намаление на осъдените на
наказание лишаване от свобода до 3 години лица в сравнение предходния
период. Тази тенденция на намаляване размерите на наложените
наказания обективно се дължи на влезлият в сила на 26.ІV.2006 г. нов
Наказателно-процесуален кодекс и по-специално на новият институт на
Съкратено съдебно следствие в производството пред първата инстанция
/Глава 27 от Наказателно-процесуалния кодекс/, от който се възползват
все по-голям брой подсъдими по наказателните от общ характер дела и
според който съдът е длъжен да прилага разпоредбата на чл. 55 от
Наказателния кодекс при определяне на наказанието. Броят на
постъпилите и приключили със съдебен акт дела от този вид е 40. Освен
това се разшири приложното поле на чл. 78 А от Наказателния кодекс
/изм. ДВ бр. 86/05 г., влязъл в сила на 29.ІV.2006 г/ и това на института на
решаване на делото със споразумение /Глава 29 от Наказателнопроцесуалния кодекс/. За отчетната 2006 година са разгледани 628 броя
дела по чл. 78 А от НК, като броят на свършените от тях е 517 дела, а
прекратените са 91 дела.
През изминалата 2006 година в Плевенския районен съд са разгледани
и приключени и 644 броя дела със споразумение, като 175 от тях са по чл.
381 от НПК, а 469 - по чл. 384 от НПК.
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От насрочените за разглеждане през цялата отчетна 2006 г. 7151
броя наказателни дела срещу 6142 броя за предходната 2005 г. и 9162 броя
за 2004 година, броят на отложените такива е 5223. Големият брой
отложени дела през предходните години се дължи както на обективни
причини, свързани с фактическата сложност на по-големия брой дела,
така и с проблемите, възникващи във връзка с явяването на подсъдимите
и свидетелите, във връзка с осигуряване правото на защита на
подсъдимите. През предходната 2005 година, както и през отчетната
2006 година все още продължават да съществуват проблеми по
изпълнението на постановените от съда принудителни довеждания от
Областно звено “Съдебна охрана”, при което значителен брой от тях не
се изпълняват предвид по-голямото движение на гражданите в пределите
на страната и в чужбина, отпадналото задължение на гражданите да
заявяват настоящите си адреси, затрудняващо издирването им, а също
така и поради естеството на разпоредбите на НПК относно
движението на делата, даващи възможност за многократно отлагане на
наказателното дело по различни причини.
В крайна сметка, следва да се отбележи, че в настоящия си състав
от 15 районни съдии, наказателната колегия на Плевенски районен съд за

отчетната 2006 година успя да се справи с постъплението на
наказателните дела. Постигнати са успехи по отношение бързината и
качеството на насрочването, разглеждането и приключване на делата
от всички съдии, като показателен в това отношение е фактът, че са
приключени общо 4236 дела срещу постъпили 4926 броя дела, а
отменените изцяло съдебни актове са само 80. Делата се насрочват от
съдиите във възможно най-кратки срокове, а съдебните актове по тях се
изготвят в предвидения в НПК срок. Тези успехи се дължат както на
общите усилия на колектива, а така също и на личните и
професионалните качества на всеки от съдиите, имайки предвид
наличието на затруднения от обективен характер – все още
недостатъчен
брой
съдебни
з ал и,
секретар-протоколисти
и
деловодители. За предстоящата 2007 година следва да се помисли за
увеличаване броя на съдиите, разглеждащи наказателни дела чрез
откриване на нови щатни бройки предвид голямата им натовареност, с
оглед измененията в НПК, които през последните няколко години отнеха
част от компетентността в наказателния процес от прокуратурата и
тя беше предоставена на съда, а също и с оглед по-голямата фактическа
и правна сложност на разглежданите дела.
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ГРАЖДАНСКО ПРАВОРАЗДАВАНЕ
През изминалата 2006 г. продължи работата по гражданските дела,
останали висящи от предходни периоди,
а също така
и по
новообразуваните дела.
През отчетната 2006 г. в Плевенския районен съд са постъпили общо
3925 граждански дела. Броят на постъпилите през годината граждански
дела бележи една тенденция към увеличаване на техния брой в сравнение с
предходната 2005 г., когато те са били 3475 срещу 3736 броя дела за 2004
г.
Постъпили граждански дела
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Постъплението на граждански дела по отделните видове искове е
както следва:
Броят на брачните дела – искове за развод и недействителност на
брака, и молби за развод по взаимно съгласие за отчетната 2006 г. е 673
срещу 641 за предходната 2005 г. и 557 за 2004 г.
Постъпилите облигационни искове за отчетната 2006 г. са 480
срещу 720 за 2005 г. и срещу 436 за предходната 2004. От горепосочените
цифрови данни може да се направи извод за определена низходяща
тенденция за движението на постъпленията на облигационните дела.
Исковете за делба за отчетната 2006 г. са 116 срещу 301 за
предходната 2005 г. и 94 за 2004 г. Налице е намаление на категорията
“делбени” дела в сравнение с предходната година. При тази категория
дела е характерно по-дълга висящност поради характера на самите дела,
като в много случаи причините за отлагането им са промените в
стойността на имотите, предмет на делбата и претенциите на
страните за нови експертни заключения. Тези дела се отличават с
фактическа и правна сложност и изискват задълбочено проучване и
прецизност.

Делът на трудовите дела за отчетната 2006 г. е 204 броя дела,
докато през предходната 2005 г. те са били 160 броя, срещу 326 броя за
2004 г., т.е. в сравнение с миналата година броят на трудовите дела се е
увеличил, което се вижда от изложените статистически данни.
През отчетната 2006 година тенденция известно увеличение в
сравнение с предходната 2005 г. бележат и делата за издръжка, в т. ч.
първоначално претендирана или за изменение на издръжка на основание
чл. 86 от СК, чийто брой през изминалата година е 180, срещу 168 бр. за
2005 г., докато през 2004 година са постъпили общо 235 броя от този вид
де л а.
През отчетната 2006 г. са постъпили 225 вещни искове, срещу 197 за
2005 г., докато през 2004 година техният брой е бил 95. Тук, видно от
статистическите данни, е налице известно увеличение на броя на този
вид дела в сравнение с предходните години. При този вид дела, както и
при делбените, най-често възникват правни проблеми, които изискват
много добра правна квалификация, проучване на голям обем нормативни
актове и проучване на съдебната практика.
През изтеклата 2006 г. са постъпили 1706 частно граждански дела по
чл. 237 от ГПК. В сравнение с предходната 2005 г., когато броят на тези
дела е бил 1065, се наблюдава тенденция към значително нарастване на
броя на тези дела.
Следва да се отбележи, че през отчетната 2006 година в Плевенски
районен съд са постъпили и 341 броя други искове срещу 223 броя за
предходната 2005 година.
От изложените по-горе данни може да се направи извод, че
работата през отчетната 2006 година на съдиите от гражданската
колегия в Плевенския районен съд е отлична. Постигнати са успехи по
отношение бързината и качеството на насрочването, разглеждането и
приключване на делата от всички съдии, като показателен в това
отношение е фактът, че са приключени общо 4000 броя дела, от които
2294 граждански и 1706 частни граждански срещу 3592 за 2005 година, от
които 2314 граждански и 1065 частни граждански дела.
Делата се насрочват от съдиите във възможно най-кратки срокове,
а съдебните актове по тях се изготвят в предвидения срок. Тези успехи се
дължат на личните и професионални качества на всеки от съдиите в
колегията, имайки предвид наличието на затруднения от обективен
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характер - отсъствието на съдии от гражданската колегия, недостиг
на съдебни зали, секретар-протоколисти и деловодители. Освен това
необходимо е да се отбележи нуждата от увеличаване на съдийския щат,
т. к. видно от справката, само постъпилите дела, разпределени на
съществуващите осем граждански състава /включително брачният/,
дават средногодишно постъпление на един съдия от 615 дела, в сравнение
през 2005 г. средногодишното постъпление на дела на един съдия е 433,
което прави натовареността още по-голяма. Необходимо е също да се
има предвид, че работата на съдиите от Плевенския районен съд, не само
тяхната, а и тази на секретарите и деловодителите би се улеснила
изключително при осигуряване на компютъризация и съответните
софтуерни продукти за правно и нормативно обслужване, позволяващо
бързо и своевременно информиране на съдиите за настъпилите
законодателни промени, които в последните години са динамични, а така
също и бързо и точно изготвяне на справки по гражданските дела.
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ІІІ. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
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1.
БРОЙ
НА
ПОСТЪПИЛИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНИ
ДЕЛА.
СРЕДНОМЕСЕЧНО ПОСТЪПЛЕНИЕ НА ЕДИН ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН
ИЗПЪЛНИТЕЛ.
През отчетната 2006 година в Съдебно-изпълнителната служба при
Плевенския районен съд са постъпили общо 1147 броя изпълнителни дела,
като по групи са разделени на следните видове: изпълнителни дела за
вземания на юридически лица и търговци - 503 броя, 506 дела с взискатели
граждани, от които 213 броя за парични вземания, 125 броя дела за
издръжка на низходящи, 165 дела за трудови спорове, 2 дела – действия за
предаване и свиждане с деца и 21 дела за предаване на вещи и недвижими
имоти.
Общият брой на постъпилите дела през отчетната година
съобразно заетия щат от четирима държавни съдебни изпълнители е 930
дела средногодишно, а средномесечното постъпление на един съдебен
изпълнител е 102 дела.
2. БРОЙ
НА
СВЪРШЕНИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНИ
ДЕЛА.
СРЕДНОМЕСЕЧНО СВЪРШЕНИ ДЕЛА НА ЕДИН ДЪРЖАВЕН
СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ.
През 2006 година свършените дела в служба “Съдебно изпълнение” при
Плевенски районен съд са общо 1949 броя срещу 1995 броя за предходната
2005 година и 1424 дела за 2004 г.
Средномесечно свършените дела на един държавен
съдебен
изпълнител през отчетната година са 34 броя, а средногодишно
свършените дела на един съдебен изпълнител са 305 броя. От
статистическия отчет за работата на държавните съдебни
изпълнители за 2006 година е видно, че в СИС – гр. Плевен са останали
висящи 4518 дела за сумата в размер на 31 538 747 лева.
Съдебно-изпълнителната служба при Плевенския районен съд до
18.ІV.2006 г. е работила при пълен щат от петима държавни съдебни
изпълнители, а от 1.VІ.2006 г. в състав от четирима съдебни изпълнители,
един секретар и трима деловодители.
От
представения
на
Министерство
на
правосъдието
статистически отчет за дейността на СИС – Плевен може да се направи

извода, че през 2006 година са насрочени 106 публични продажби, като 68
от тях са осъществени с влезли в сила постановления за възлагане на
имущество, собственост на граждани и юридически лица. Насрочени са и
892 принудителни действия, от които са изпълнени 720.
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3. СРАВНИТЕЛЕН
АНАЛИЗ
НА
ПОСТЪПЛЕНИЯТА
ЗА
ПОСЛЕДНИТЕ 3 ГОДИНИ.
През отчетната 2006 година са постъпили дела с взискатели
юридически лица и търговци с 313 броя по-малко в сравнение с
изминалата 2005 година и с 219 дела по-малко от 2004 година. В групата
дела в полза на граждани през отчетната 2006 година постъпленията
също отбелязват намаление. През 2005 година те са със 209 броя по-малко,
а в сравнение с 2004 година те са със 329 дела по-малко. От направения
анализ може да се направи извода, че е налице намаляване на постъпилите
дела в тези групи, като акцента се поставя върху постъпилите дела,
произтичащи от трудови спорове, които през 2006 година са 165 броя
дела срещу 151 броя за 2005 година и 162 броя за 2004 година. Постъпилите
изпълнителни дела за издръжка на низходящи през отчетната 2006 година
са 125 броя, като през предходната 2005 година са постъпили 171 дела
срещу 152 дела през 2004 г. През изтеклата година се констатира
тенденция към намаляване на постъпилите дела с взискатели граждани
за събиране на паричните им вземания, които са 506 броя срещу 715 броя
през предходната 2005 г. и 482 броя, постъпили през 2004 година.
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Приложение № 3
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ИМЕ НА
СЪ Д И Я
П о л я С то я н о в а
М а р г а р и та
Александрова
Цветанка
Димитрова
Цветозар
Най денов до
18.ІV.2006 г.
Пламен
Дамя нов до
18.ІV.2006 г.
Юли Ангелов о т
1.VІ.2006 г.

Ю ри д.
с та ж
23 г . 2 м .

Постъпили д е ла
2 90 б р .

Свър шени
д ел а
607 б р .

11 г . 3 м .

2 64 б р .

500 б р .

3 9 9 4 3 7 7 лв .

9 г. 3 м.

1 37 б р .

175 б р .

2 0 6 3 7 2 8 лв .

3 г. 3 м.

60 б р .

148 б р .

1 0 4 4 5 3 2 лв .

254 б р .

1 1 5 1 2 6 8 лв .

30 г.

2 г. 2 м.

2 81 б р .

1 15 б р .

567 б р .

21

Събрани су ми

5 1 5 2 8 6 5 лв .

5 0 3 5 5 9 6 лв .

През отчетната 2006 г. съдиите по вписванията при Районен съд - гр.
Плевен са разпоредили извършването общо на 24 963 вписвания. Издадени
са 8866 удостоверения за извършени вписвания, отбелязвания и
заличавания, извършени са 1571 устни справки.
ІV. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ.
1. СГРАДА, ОБОРУДВАНЕ, ПРОБЛЕМИ.
През изминалата 2006 година социално-битовите проблеми са на
ниво. Все още обаче е недостатъчна материално техническата
обезпеченост на Плевенския районен съд. Продължава да съществува
проблема, свързан с недостига на съдебни зали и кабинети, дължащо се на
увеличаващия се брой дела, респективно съдебни заседания. Всички
съдебни зали са оборудвани с компютри и принтери, което улеснява
работата. В Плевенския районен съд работи изградена локална мрежа,
като всички компютри от локалната мрежа имат неограничен достъп
до Интернет и имат защита с антивирусни програми. Към края на
предходната 2006 година всички районни съдии имат служебни
компютри. С оглед увеличения обем на работата и с оглед сложността

на разглежданите дела, е наложително такива да бъдат поставени в
гражданските и наказателните деловодства и да бъдат включени в
локалната компютърна мрежа. С протокол № 4 от 30.І.2007 г. на
Комисия “Научно осигуряване и информационни технологии” към Висшия
съдебен съвет е утвърдено разпределение на персонални компютри и
принтери, закупени за съдилищата по програма ФАР, като Плевенският
районен съд ще бъде обезпечен със 17 броя компютри и 2 броя печатащи
устройства.
През отчетната 2006 година беше извършен ремонт на съдебните
зали, съдийските кабинети и кабинетите, в които работят съдебните
служители, като същите бяха оборудвани и с нови мебели. Беше
подменена и остарялата осветителна система.
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3. ТЕХНИЧЕСКО
ОБОРУДВАНЕ
КОМПЮТРИ,
МРЕЖИ,
ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ, ПРОБЛЕМИ. ИНСТАЛИРАНЕ НА
ОТДЕЛНИТЕ ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ, РАЗРАБОТЕНИ ПО ЛОТове на ПРОГРАМА ФАР.
В Районен съд - гр. Плевен са инсталирани програмни продукти,
разработени по ЛОТ-ове 1, 2 и 4 на Програма ФАР, но следва да се
отбележи, че програмата по ЛОТ 4 се използва в Бюро “Съдимост”, като
паралелно с това информацията се въвежда и във все още
функциониращата Единна система за изготвяне на свидетелства за
съдимост.
Внедрена е и работи автоматизирана система в деловодството на
Съдебно-изпълнителната
служба,
както
и
програма
за
документооборота. От средата на отчетната 2006 година работи
програма за случайно разпределение на делата. Във всички съдийски
кабинети и съдебни зали има поставени UPS-устройства.
Съдебна практика по чл. 56а ал. 2, т. 2 от ЗСВ на Районен съд – гр.
Плевен.
Провеждани са редовни общи събрания, както поотделно на
гражданската и наказателна колегии, така и на целия състав на съдиите,
на които са обсъждани текущи проблеми, свързани с уеднаквяване на
съдебната практика на Районен съд – Плевен.
В областта на наказателното правораздаване са взети решения по
прилагането на чл. 78 А от НК, института на съкратеното съдебно

следствие в производството пред първата инстанция /Глава 27 от
Наказателно-процесуалния кодекс/, института на решаване на делото
със споразумение и други.
В областта на гражданското правораздаване са взети решения по
прилагането на допускането на обезпечение на бъдещ иск по чл. 309 от
ГПК и издаването на изпълнителни листове на несъдебни изпълнителни
основания по чл. 237 от ГПК.
По инициатива на Председателя на Окръжен съд – Плевен и Окръжен
прокурор – Плевен съдиите от Районен съд – Плевен участваха в общи
мероприятия, на които се решаваха въпроси, свързани със взаимодействие
на различните институции и конкретни проблеми по правоприлагането
на НПК и НК.
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Приложение № 4
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В заключение като цяло може да се направи извод, че през
отчетната 2006 година Плевенския районен съд постигна много добри
резултати в своята дейност при създадените отлични условия за работа
предвид обезпечаването на всички съдии и служители с персонални
компютри и ремонтирането и оборудването на всички помещения на
съда с нови мебели. За да се постигнат по-добри показатели за в бъдеще
относно качеството на правораздаването, всеки съдия трябва да полага
усилия за повишаване на своята професионална подготовка, да работи с
по-голямо чувство за отговорност, с мисъл за честта и престижа на
професията и институцията, като по този начин всеки ще даде своя
принос в укрепване на демократичната ни правова държава.
Организационните въпроси,
както и тези, свързани със
структурата на гражданската и наказателната колегия бяха решавани
на съвещания на съдиите в Плевенски районен съд, където след
първоначални разногласия по някои от тях, се стигаше до общи
становища и решения.
Почти всички съдии бяха включени и преминаха обучение в
организираните от Центъра за обучение на магистрати семинари и
конференции по теми на гражданското и наказателното право с
практическа насоченост. Тези форми на обучение, които продължават и
през настоящата година, са особено полезни предвид и липсата на
съдебна практика по някои изменения в процесуалните и материални
закони. Добре би било ако материалите по някои от изнасяните на тези
семинари лекции бъдат предоставяни и на останалите съдии.
В областта на наказателното право стоят множество проблеми
пред съдиите на Плевенски районен съд, предвид влезлия в сила на
26.ІV.2006 г. нов Наказателно-процесуален кодекс и измененията в
Наказателния кодекс, и липсата на съдебна практика по тяхното
приложение. На първо място по важност следва да се отбележи
запазващата се тенденция на увеличаване постъплението на
наказателни дела в сравнение с предходните няколко години, както и поголемия брой разгледани дела при същия брой съдии. Видно е увеличеното
натоварване на съдиите от наказателната колегия и при служителите
в ПлРС. Логично се появиха сериозни проблеми и с липсата на свободни
зали за провеждане на заседания, които бяха необходими за изпълнение на
служебните задължения и на дежурните съдии. Във връзка с
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недостатъчния брой съдебни зали и изменения в закона и по-голямата
натовареност на съдиите, проблеми съществуваха и при извършване на
разпити по чл. 222 и 223 от НПК. Съществуват проблеми и по
приложенията на законите в областта на гражданското, материално и
процесуално
п р а во
с
оглед
непрекъснато
променящото
се
законодателство, но подробното им изброяване поради многообразието
от въпроси би навлязло в сферата на казуистиката.
В заключение следва да се посочи, че при създадените отлични
условия на работа както в материално-техническо отношение, така и в
организационно такова, съдиите успяха да се справят с постъплението
от граждански, наказателни, изпълнителни дела отговорно и с мисъл за
честта и престижа на професията и институцията, явяваща се един от
представителите на държавността.
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