
 
 

О Т Ч Е Т Е Н   Д О К Л А Д 
 
 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА 
 
 

РАЙОНЕН СЪД- ТЕТЕВЕН 
 

ПРЕЗ 2015   ГОДИНА
 

 



 2

Годишният отчетен доклад за дейността на Районен съд – гр. Тетевен 
през 2015 година е изготвен съгласно изискванията на чл. 80, ал. 1, т. 2, б. 
„а” от ЗСВ, разпоредбите на действащия в отчетния период Правилник за 
администрацията в съдилищата и указанията на ВСС. Основа за изводите 
за дейността са сведенията в статистическите отчети на съда за последните 
три години. 

Цялостната работа на  Районен съд-град Тетевен през изминалата  
2015 година,както и през предходни отчетни периоди, беше насочена към 
запазване на  авторитета на българския съд като институция, въвеждане на 
модерните стандарти в правораздаването, гарантиране  на бързо, 
ефективно и справедливо  съдопроизводство на  гражданите. Основните 
принципи в работата на магистратите и служителите бяха  в максимална 
степен да защитят правата и  интересите  на гражданите  и  обществото, да 
осигурят равен достъп до правосъдие, както и да повишат общественото 
доверие в съдебната институция.   

 
І.СЪДЕБЕН РАЙОН 
 
Населени места, обслужвани от РАЙОНЕН СЪД – ТЕТЕВЕН: 

Община Тетевен:  Община Тетевен включва 13 населени места,като 
административен център е град Тетевен.Останалите населени места са 
селата Бабинци, Български Извор, Васильово, Галата, Глогово, Гложене, 
Голям Извор, Градежница, Дивчово, Малка Желязна, Рибарица и Черни 
Вит. 

Общината е с ниска степен на урбанизация.Броят на населението в 
Община Тетевен през 2015г е както следва: по постоянен адрес-22 449 бр.,а 
по настоящ адрес-21 186 бр.Териториално населението на тетевенската 
община е неравномерно разпределено,като в град Тетевен живее 
приблизително 48% от населението на общината.Останалите 51-52% 
живеят в селата и в махалите към тях..Около 89% от населението живее в 
северната половина на общината,където са съсредоточени по-големите 
села и град Тетевен. Общинският център гр.Тетевен се намира на 83 км. от 
областния център Ловеч.Гъстотата на пътната режа на територията на 
общината е значително по-ниска от средната за страната-0,158 км. на 
кв.км. и е по-добре изградена в северната половина на общината. 
Територията на общината се характеризира с планински и 
високопланински релеф,който представлява част от Тетевенския и 
Шипченския антиклинорий. 

Община Ябланица: Община Ябланица включва 9 населени места, 
като административен център е град Ябланица.Останалите населени места 
са селата Брестница, Добревци, Златна Панега, Малък Извор, Орешене, 
Голяма Брестница, Батулци, Дъбравата. Площта на Община Ябланица е 
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276,00 кв.км./204070,80 дка/,а общият брой на населението е 6327 броя. 
Средната гъстота на населението е 32,25бр. население на дка. 

Община Ябланица се намира в северната част на Предбалкана и 
отстои на 85 км. от гр.София.По данни ,предоставени от Община-
Ябланица,към 01.08.2015г броя на безработните лица в общината е 
805бр.,а равнището на безработица към посочената дата е 42,39%. 

ІІ. КАДРОВА  ОБЕЗПЕЧЕНОСТ  И  ОРГАНИЗАЦИЯ  НА 
РАБОТАТА 

 
1.СПРАВКА  ЗА  КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 
СЪДИИ 

 
 Съдии 

в т.ч. предс.  
Съдии 

изпълните
ли 

Съдии по 
вписвания

та 
по ЩАТ 4 1 1 
ЗАЕТИ 4 1 1 

 
В Районен съд-град Тетевен през изминалата година са работили 

четирима районни съдии : Марио Димитров Стоянов- Председател,считано 
от 04.03.2015г., Искра Цакова Максимова-изпълняваща длъжността 
„Председател“ до 04.03.2015г, Нанко  Събов  Маринов и Ани Борисова 
Георгиева, назначена с решение от заседание на ВСС ,проведено на 
15.01.2015 година, на основание чл.160 , във връзка с чл. 186, ал.4 от ЗСВ 
за  съдия в Районен съд-град Тетевен, която встъпи в длъжност 
04.03.2015г., както и Петя  Станкова  Монова-съдия по вписванията-до 
31.12.2015г.,от която дата и със Заповед № СД-01-252/12.12.2015г на 
Министъра на Правосъдието е освободена от длъжност  и Тихомир  Йотов  
Тихолов- държавен съдебен изпълнител. 

Към момента на изготвяне на доклада незаета е длъжността „Съдия 
по вписванията“  в Районен съд-град Тетевен, като Административният 
ръководител на РС-Тетевен на 15.12.2015г е направил предложение  до 
Министъра на Правосъдието за насрочване на конкурс за заемане на 
длъжността, както и да бъде назначено лице, което има висше образование 
по специалността „Право“ и отговаря на изискванията по чл.162 от Закона 
за съдебната власт, по реда на чл.68,ал.1,т.4 от КТ,приложим по силата на 
препращащата норма на чл.293 от Закона за съдебната власт,което да 
изпълнява функциите на Съдия по вписвания при Районен съд-град 
Тетевен, за времето до провеждане на конкурс и заемане на длъжността 
„Съдия по вписванията“. 

Със Заповед от 15.12.2015г на Председателя на Районен съд-град 
Тетевен, на основание чл.279,ал.3 от Закона за съдебната власт, са 
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определени районни съдии от Районен съд-град Тетевен,които да 
изпълняват функциите на Съдия по вписванията при РС-гр.Тетевен, за 
периода от 04.01.2016г. до 30.06.2016г. включително. 

На основание чл.80,ал.1,т.1,т.5 и т.6 от ЗСВ и Писмо от Министъра 
на Правосъдието на Република България с изх.№ 11-00-1695/2015г., е 
обявена наличието на 1/една/ щатна бройка за длъжността „Съдия по 
вписванията“,  която може да бъде заета при условията на чл.68,ал.1,т.4 от 
Кодекса на труда/срочен договор за времето до насрочване на конкурс за 
заемане на длъжността със Заповед на Министъра на Правосъдието/. 
Обявата е публикувана на 21.01.2016г., като след провеждане на процедура 
по подбор от Министъра на Правосъдието и сключване на срочен договор 
по чл.68,ал.1,т.4 от КТ с лице , отговарящо на изискванията на чл.162 от 
ЗСВ, съдът ще бъде кадрово обезпечен, което ще доведе да разтоварването 
на районните съдии с изпълнението на допълнително възложените им 
функции със Заповедта на Председателя на съда.  

Съдия Марио Стоянов  е с 20 години  юридически  стаж,от които 17 
години и 6 месеца съдийски, достигнат ранг „Съдия в АС“.Съдия Искра 
Максимова е районен съдия с дългогодишен  адвокатски и съдийски стаж- 
съответно  39 години, от които съдийски 23 години и 5 месеца,достигнат 
ранг „Съдия в АС“ . Съдия Нанко Маринов е с 17 години и половина  
юридически  стаж, от които 14 години и 5 месеца като районен 
съдия,достигнат ранг „Съдия в АС“. Съдия Ани Георгиева е с 24 години 
юридически стаж, от които съдийски стаж 10 месеца. 

Съдия по вписванията Петя Монова е с 37 години юридически стаж, 
от които съдийски стаж 19 години и 7 месеца/съответно 8 години като 
районен съдия и 11 години и 8 месеца като съдия по вписванията/ . Същата 
е освободена от длъжност със заповед на Министъра на правосъдието, по  
нейна молба и поради навършване на пенсионна възраст, считано от 
31.12.2015г. 

 Държавен съдебен изпълнител Тихомир Тихолов е с 15 години и 4 
месеца  юридически  стаж, от  които 14 години и 5 месеца като държавен 
съдебен  изпълнител. 

Съотношението на магистрати спрямо служители е 4: 16, т.е. 1:4. 
 

СЛУЖИТЕЛИ 
 

  
ВСИЧКО 

В това число: 
Специалисти с 

ръководни функции 
Експертни и технически 

длъжности  
По ЩАТ 16 1 15 
ЗАЕТИ 16 1 15 

 
Щатът на съда за отчетния период  включва  16 съдебни  служители, 

които според  единния класификатор на длъжностите в администрацията, 
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на основание чл.341 от ЗСВ, в сила от 01.11.2015г., се разпределят както 
следва: 

Ръководни длъжности :   Главен счетоводител-  Борислав Георгиев 
Борисов. 

Експертни и технически длъжности :Марина Драгомирова 
Грозева-Главен специалист „Човешки ресурси“, Пламен  Георгиев Петров- 
Системен администратор, Виолета Йотова Монова,  Катя  Маркова  
Христова, Дона Петрова Бушеранова , Петя Димитрова Георгиева  и  
Тодорка Николова Велчева-до 04.06.2015г.,респ. Миглена Маринова 
Василева-Йошева- считано от 27.08.2015г.-съдебен секретар,  Йоана 
Йотова  Апостолова,  Татяна  Георгиева  Тодорова , Галинка Велева  
Василева и Таня  Петрова Петкова- Съдебен деловодител  и Бойко  Петков 
Киров- призовкар/до 17.11.2015г./, Росица Маринова  Николова и  
Венцислава Димитрова Бочукова-чистач, Райчо Георгиев Петков-Работник 
по поддръжката и огняр. 

Служителите Виолета Монова, Дона Петрова и Пламен Петров 
изпълняват и функциите на служители  по сигурността на информацията. 

Със заповед №61/04.06.2015г на Председателя на Районен съд-град 
Тетевен,на основание чл.326 от КТ и въз основа на молба от 04.05.2015г за 
прекратяване на трудово правоотношение с предизвестие от 30 
дни,считано от 04.06.2015г,трудовият договор със съдебен секретар 
Тодорка Николова Велчева беше прекратен. 

На 05.06.2015г е сключен трудов договор,на основание чл.68,ал.1,т.4 
от КТ/срочен-до провеждане на конкурс за заемане на длъжността/ 
„Секретар“ в съдебно-изпълнителна служба-Тетевен, между РС-
гр.Тетевен, представляван от Председателя на съда и Тодорка Николова 
Велчева от град Тетевен,съгласно който служителят е приел да изпълнява 
длъжността „Съдебен секретар“ в Съдебно-изпълнителна служба при РС-
Тетевен. 

Със Заповед №66/17.06.2015г на Председателя на РС-Тетевен, на 
основание чл.80,ал.1,т.1 и т.8,във в-ка с чл.343,ал.1 от Закона за съдебната 
власт, вр. с чл.130-139 от Правилника за администрацията в съдилищата, 
вр. с чл.89 и сл. от КТ и Решение по протокол №  17-т.42.2  на Висшия 
съдебен съвет,проведено на 02.04.2015 година, е насрочен конкурс за 
заемане на длъжността „СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР“  в съдебно-изпълнителна 
служба при Районен съд-град Тетевен-една щатна бройка. 

С класирания на първо място кандидат след проведения конкурс е 
сключено споразумение/трудов договор/ № 79/24.08.2015г., по чл.107 от 
КТ, а именно с Миглена Маринова Василева-Йошева от град Тетевен, 
Лов.обл., която реално е постъпила на работа, респ. подписала е Акт за 
встъпване в длъжност, на дата 27.08.2015г. 

Със Заповед №78/24.08.2015г на Председателя на съда, на основание 
чл.325, ал.1, т.8 от КТ е прекратен, считано от 24.08.2015г, трудовият 
договор с основание чл.68, ал.1, т.4 от КТ /правоотношение/ 
№62/05.06.2015г. с лицето Тодорка Николова Велчева. 
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Със Заповед №110/17.11.2015г на Председателя на Районен съд-град 
Тетевен, на основание чл.328,ал.1,т.10 от КТ и връчено на 16.10.2015г 
предизвестие от работодателя №101/16.10.2015г., е прекратен/реално 
констатирано и прогласено настъпило прекратяване на трудово 
правоотношение след изтичане на отправено от работодателя 
предизвестие/ , считано от 17.11.2015г.,  трудовия договор с Бойко Петков 
Киров, ЕГН:5202153129,заемащ длъжността „ПРИЗОВКАР“ в Районен 
съд-град Тетевен, Код по НКПД 44192004 , съгласно Класификатора на 
длъжностите в администрацията на основание чл.341 от ЗСВ, утвърден с 
решение на ВСС. 

На основание чл.68,ал.1,т.4 от КТ, с оглед характера на 
изпълняваната работа, невъзможността за съвместяване на функциите на 
призовкар от друг съдебен служител за по-продължителен период от 
време, както и с оглед препятстване на възможността за затрудняване на 
работата на съда и други органи на съдебната власт, на 18.11.2015 година е 
сключен Трудов договор №112/18.11.2015г с Бойко Петков Киров, който е 
приел да изпълнява в РАЙОНЕН СЪД-град ТЕТЕВЕН длъжността 
„ПРИЗОВКАР“, НКПД 44192004, съгласно Класификатора на 
длъжностите в администрацията на основание чл.341 от ЗСВ, утвърден с 
решение на ВСС, с място на работа в РАЙОНЕН СЪД-град ТЕТЕВЕН,със 
задължения, утвърдени от Работодателя в длъжностна характеристика, 
представляваща неразделна част от трудовия договор 

Срокът на   трудов договор №112/18.11.2015г./сключен на основание 
чл.68,ал.1,т.4 от КТ/ е ДО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС за заемане на 
длъжността „ПРИЗОВКАР“ при Районен съд-град Тетевен. 

Със Заповед №02/12.01.2016г на Председателя на Районен съд-град 
Тетевен, на основание чл.80, ал.1, т.1 и т.8, във в-ка с чл.343, ал.1 от Закона 
за съдебната власт, вр. с чл.130-139 от Правилника за администрацията в 
съдилищата, вр. с чл.89 и сл. от КТ, Решение по протокол №  17-т.42.2  на 
Висшия съдебен съвет, проведено на 02.04.2015 година, Решение по 
протокол №27-т.11.1 на Висшия съдебен съвет, проведено на 01.07.2015г., 
Решение по протокол №18/08.04.2015г на Висшия съдебен съвет, Решение 
по протокол №37/25.06.2015г на Висшия съдебен съвет и Решение по 
протокол №49-т.23.2 от заседанието на Комисия ”Съдебна администрация” 
на ВСС, проведено на 25.11.2015 г., е насрочен конкурс за заемане на 
длъжността „Призовкар“ в Районен съд-град Тетевен. 

За прекратяване на правоотношенията с посочените служители, 
сключените договори по чл.68, ал.1, т.4 от КТ и насрочените конкурси е 
уведомена Комисия „Съдебна администрация“ към ВСС, която със свои 
решения е приела уведомленията. 

При осъществяване на  своята  работа съдебните  служители  от  
администрацията на Районен съд-град Тетевен се ръководят от 
разпоредбите на Закона за съдебната власт, Правилника за  
администрацията в съдилищата, Правилника за вътрешния трудов ред в 
Районен съд-град Тетевен, Етичният  кодекс на  служителите в съдебната 
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администрация,  утвърдените от председателя на съда Вътрешни  правила 
и заповеди, свързани с работата на  администрацията. 

Служителят изпълняващ длъжността “Системен администратор”  
обезпечава задължението на съда по чл.64 от ЗСВ и поддръжката на 
страницата на съда в  Интернет. Системният администратор е в  ежедневна 
помощ на  магистратите и  съдебните  служители  в тяхната работа и при 
възникването на проблеми с  ползването на деловодните и други програми. 
Системният  администратор е оправомощен на  основание чл.86 от ЗСВ, 
във връзка с параграф 1 от ПЗР на Наредба № 14/ 18.11.2009 година да 
извършва служебни справки през интернет от автоматизираната 
информационна система на Национална база-данни “Население”. След 
изменението на чл.411,ал.1 от ГПК/Дв.Бр.50/2015г./, със заповед на 
Председателя на съда от 11.08.2015г.,е оправомощена и Катя Маркова 
Христова- секретар в Районен съд-град Тетевен, да извършва Справки само 
за служебни цели, за получаване на информация от Регистъра на 
населението-Национална база данни „Население“, в случаите на 
отсъствие/независимо от основанието за това/ на служителя Пламен 
Георгиев Петров- системен администратор в Районен съд-град Тетевен, 
който е оправомощен от Административният ръководител да получава 
данни по чл.3 от Наредба №14/18.11.2009г.,изд. от Министерство на 
регионалното развитие. На оправомощеното лице Катя Христова е издаден  
цифров сертификат, отговарящ на условията за квалифициран електронен 
подпис, в съответствие със Закона за електронния документ и електронния 
подпис. 

Служителите от  администрацията в Районен съд-град Тетевен се 
ръководят и  контролират  от Главния специалист „Човешки ресурси“ на 
съда. Същият изпълнява  задължения, свързани с документооборота и 
административното обслужване на съда, подпомага председателя при 
изготвянето на предложения и искания до ВСС и МП, както и 
стопанисването на сградата и активите на съда. 

Важна роля в подпомагането на Председателя на съда при  
управлението на  финансовите средства  има Главният счетоводител. 
Същият подпомага председателя на  съда  за правилното,ефективно и 
законосъобразно използване на  финансовите ресурси и опазване на 
паричните средства и стоково-материалните ценности. Осъществява 
финансово- счетоводното обслужване на съда в съответствие  със Закона за 
счетоводството и другите нормативни актове. Разработва проект за  
годишния бюджет на съда. Извършва плащания във връзка с разходите на  
съда. Води на отчет  всички фондове, както и  движимото  и недвижимото 
имущество на  съда. 

Към 31.12.2015 година всички съдебни служители отговарят на 
изискванията по щатното разписание за образование и квалификация. 
Почти всички служители са с продължителен трудов стаж в съда, 
изпълняващи добросъвестно и отговорно служебните си задължения. През 
отчетната година не са постъпвали сигнали  за корупция, нередности и  
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няма налагани дисциплинарни наказания на съдебни служители. Няма 
прояви на неспазване на етичния кодекс  в съда и служителите се 
отличават със своята лична почтенност и професионална етика при 
осъществяване на  дейността  си. Всички служители са обучени така, че да 
извършват и други дейности, възложени им от Административния 
ръководител  и Главния специалист “Човешки ресурси“. Работи се на 
принципа на екипност, което дава възможност  при ползване на отпуски и 
на обедните почивки да не се нарушава  нормалния ритъм на работа в  
съда, респ. да се осигурява непрекъснат процес на предоставяне на 
административни услуги на гражданите в периода от 9.00ч да 17.00 часа 
всеки работен ден. 

Атестирането на съдебните служители в Районен съд-град Тетевен се 
извършва съгласно разпоредбите на Правилника за администрацията в 
съдилищата. 

Предложения за промяна в щата 
 

На този етап няма нужда от отпускане на нови щатни бройки и 
структурни промени в Районен съд-град Тетевен. 

След сключване на срочен договор по чл.68,ал.1,т.4 от КТ между 
Министъра на Правосъдието и лице, отговарящо на изискванията по л.162 
от ЗСВ,респ. след провеждане на конкурс за заемане на длъжността 
„Съдия по вписванията“ в Районен съд-град Тетевен и назначаване на лице 
на тази длъжност, както и след провеждане на обявения със заповед от 
12.01.2016г. на Председателя на съда конкурс за заемане на длъжността 
„Призовкар“ в Районен съд-град Тетевен и назначаване на лице на 
посочената длъжност, съдът ще бъде кадрово обезпечен. 

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ НА  РАБОТАТА 
 
Работата в Районен съд- град Тетевен е организирана съгласно 

изискванията на Закона за съдебната  власт, Правилника за 
администрацията в съдилищата, съобразно  указанията на Висшия съдебен 
съвет и Служебния сайт на Районен съд-град Тетевен, съдържащ Етичен 
Кодекс  за поведение на българските магистрати, Етичен кодекс за 
поведение на  съдебните служители, Правилник за  вътрешния трудов ред, 
План за работата на съда, целите и приоритетите в приетия и утвърден 
Стратегически план на Районен съд-Тетевен за периода 2015г-2019г., 
Правилник за  използване на програмни продукти и  интернет, Заповеди на 
Председателя на  съда и т.н. Разпределянето на делата се извършва на 
принципа на случайния подбор, чрез електронно  разпределяне съобразно 
поредността на постъпването им и съобразно характера на  
производството, като считано от 01.10.2015г е въведена 
ЦЕНТРАЛИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА 
/ЦСРД/, разработена от „Смарт системс 2010“-ЕООД, в изпълнение на 
решение на ВСС по Протокол № 58/08.12.2014г., като председателят на 
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съд/респ. заместващия го районен съдия/ разпределя делата на този 
принцип в деня на постъпването им.  

Административният ръководител осъществява общо организационно  
и административно ръководство, представлява съда в отношенията с трети 
лица, разпределя работата между съдиите, ръководи и контролира работата 
на държавния съдебен изпълнител и съдията по вписванията, на бюрото за 
съдимост към съда, участва в съдебни заседания при еднаква натовареност 
с останалите  районни съдии. 

В Районен съд-град Тетевен са обособени два граждански и два 
наказателни състава. Гражданските дела се разглеждат  от съдия Стоянов и 
съдия Максимова, а наказателните от съдия Маринов и съдия Георгиева 
/считано от 04.03.2015г./. През отчетния период /и след решения на 
Общото събрание на съдиите в РС-Тетевен/, съдия Стоянов и съдия 
Максимова са включени със 100 % натовареност в разглеждането на група 
наказателни дела „Ч.Н.Д. по чл.243 и чл.244 от НПК“, както и в група дела  
„Мерки за неотклонение“, а съдиите Маринов и Георгиева са включени в 
разглеждане на група граждански дела „Ч.Гр.Дела по чл.410 и чл.417 от 
ГПК“, в съотношение по 20/100%  всеки от тях, като съдиите Стоянов и 
Максимова участват в разглеждане на тази група граждански дела в 
съотношение по 30/100%. 

За отчетната  2015 година не може да се посочи  в съда съдия, който 
е разгледал дела, отличаващи се от останалите със  своята тежест и 
сложност. Следва да се отбележи обаче приключено наказателно дело от 
съдия Маринов, отличаващо се с по-висока фактическа и правна сложност, 
а именно Н.О.Х. Дело №356/2014г., за извършено престъпление от 
подсъдимото лице по чл.212, ал.4, предл. първо, в-ка с ал.1, предл.първо и 
второ, във в-ка с чл.26, ал.1 от НК, по което са проведени разпити на над 
200 свидетели, като на някои от тях е проведен преразпит, проведени са 
няколко почеркови експертизи, което обективно доведе до приключване на 
делото в по-продължителен срок/обвинителният акт е внесен на 
22.10.2014г, а присъдата е постановена на 19.11.2015г./. На подсъдимото 
лице е наложено наказание от 3 /три/ години лишаване от свобода, чието 
изпълнение е отложено с изпитателен срок от 5 години. На основание 
чл.212 ал.7 от НК е постановена конфискация на част от имуществото на 
подсъдимия ,както и същият е лишен от право да упражнява посочена в 
присъдата професия и дейност за срок от 3 /три/ години.Мотивите към 
присъдата са изложени на 41 страници, което показва положен 
изключителен труд и професионализъм от съдия Маринов при разглеждане 
и решаване на делото.  

Делата се насрочват от съответния съдия-докладчик според  
утвърдения от председателя график на съдебните заседания и в  срокове, 
определени от закона. Разглеждането на  делата става  по часови график, 
който се спазва от съдиите в рамките на възможното. 

Дежурствата на съдиите в Районен съд-град Тетевен се определят 
ежемесечно с изрична заповед  на  Председателя на съда,  като  графиците  
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се спазват стриктно и няма оплаквания в тази насока. Преписи от 
заповедите на  Председателя на съда се връчват на всеки съдия, на  
Районна прокуратура-Тетевен,  РУП- Тетевен и на Агенция „Митници“-
гр.Свищов. 

Съдията по  вписванията  приема граждани  през целия ден за 
справки и на основание чл.48 от Закона за нотариусите и нотариалната 
дейност при отсъствие на нотариусите, поема заместването им за 
извършване на неотложни  нотариални действия. При отсъствие на съдията 
по вписванията /платен годишен отпуск или отпуск поради временна 
неработоспособност/ ,на основание чл.279 ал.3 от ЗСВ неговите функции 
се  изпълняват от районен съдия от Районен съд-град Тетевен на основание 
изрична заповед на Председателя на  съда и  уведомяване на Министъра на 
правосъдието.  

Функциите на съдебните служители са разпределени съгласно 
Правилника за администрацията в съдилищата. При необходимост на  
служителите се възлагат и допълнителни функции с оглед на по-добра 
организация на  работата и  обслужване на гражданите. 

Бюрото за съдимост се ръководи и наблюдава от Председателя на 
съда, който на основание чл.100 от Правилника за администрацията в  
съдилищата извършва проверка на Книгата за изпълнение на влезлите в 
сила присъди и  определения по глава ХХІХ  от НПК, водена в Бюро за 
съдимост, за които проверки се изготвят  съответни протоколи. В резултат 
на внедрената система за издаване на  свидетелства за съдимост и  справки, 
то същите се издават както за лицата, родени в съдебния район на съда, 
така и за тези, родени извън него в деня на поискването.За 2015 година са 
издадени 2145 бр. свидетелства за съдимост,както и 3641 бр. справки за 
съдимост/през  2014  година са издадени 1897 бр. свидетелства за съдимост 
и 3138 бр. Справки за съдимост/, в т.ч. 4 бр. електронни свидетелства за 
съдимост. 

По въпроси, засягащи правни проблеми, административни и 
организационни такива се провеждат периодично общи  събрания. 

Съдиите посещават организираните семинари и участват със 
становища, свързани с изготвяне на законопроекти, тълкувателни решения 
в случаите, когато са изисквани такива. 

През декември 2015 година  беше извършена проверка  на работата в 
Районен съд-град Тетевен от съдии в Окръжен съд-град Ловеч,на 
основание Заповед № 00429/12.11.2015г на Административния 
ръководител на Окръжен съд-Ловеч , като  в изготвените Констатации от 
проверката по граждански дела е обективиран извод, че „организацията на 
административната дейност на Районен съд-гр.Тетевен и организацията по 
образуването и движението на съдебните актове е много добра, но може да 
се желае повече“. В изпълнение на тази препоръка и с оглед подобряване 
на организацията на административната дейност и тази по образуване и 
движение на съдебните актове,са приети конкретни действия и мерки със 
Заповед на Председателя на Районен съд-град Тетевен № 06/19.01.2016г. 
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Служителите на съда участват в организирани семинари за 
повишаване на  тяхната квалификация, както и  с оглед на  внедряването на 
нови технологии. 

 
ІІІ. ПОСТЪПЛЕНИЕ НА  ДЕЛАТА 

 
ВСИЧКИ  ДЕЛА ЗА  РАЗГЛЕЖДАНЕ / постъпили през 2015 година/. 

 
вид дела 2015 2014 2013 Ръст 2015-2014г. 

Граждански 840 782 700 +58 
Наказателни 394 444 497 -50 
ОБЩО: 1234 1226 1197 +8 

 

 
 

НАКАЗАТЕЛНИ   ДЕЛА 
През 2015 година са образувани 392 наказателни дела,  като са 

постъпили 394 броя/ две дела са разглеждани от двама съдии и са 
постановени по два съдебни акта/, от които 124 НОХД, 12 НЧХД, 16 
НАХД по  чл.78а от НК, 150 ЧНД и 92 НАХД, а през 2014 година са 
постъпили и са образувани 444 наказателни дела, от които 157 НОХД, 14 
НЧХД, 117 НАХД , 136 ЧНД и 20 НАХД по 78а от НК. 

През 2015 година са постъпили 394 наказателни дела, а общо делата 
за разглеждане през този период са 437 броя наказателни дела,като от този 
общ броя дела 45 броя дела са останали несвършени в края на отчетния 
период. 

През 2014 година са постъпили и образувани 444 наказателни дела,  а 
делата за разглеждане през 2014 година са 492, като от тях 43 са останали 
несвършени в края на отчетния период. 

През 2015 година са образувани 124 НОХД, а делата НОХД за 
разглеждане са 131 броя, висящи в края на периода 8 дела. 

За 2014 година са образувани 157 НОХД, а делата НОХД за 
разглеждане са 168 броя, висящи в края на периода -  7 бр. дела. 
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За 2013 година за образувани 163 НОХД, а НОХД за разглеждане са 
185,  висящи в края на 2013 година - 11 бр. 

Т.е.за отчетната 2015 година се отчита  едно намаляване спрямо 
предходната  година на бройката на образуваните и постъпилите Н.О.Х 
Дела за разглеждане и запазване  бройката на висящите  дела в края на 
отчетния период. 

През 2015 година са образувани 12 броя Н.Ч.Х Дела, а делата за 
разглеждане са 16/от тях 4 броя дела останали несвършени през 2014г./, от 
тях в края на отчетния период-31.12.2015 година, са останали висящи 2 
дела. 

За 2014 година са образувани 14 броя Ч.Н.Х Дела, а делата за 
разглеждане са били 17 броя, от тях в края на 2014 година са останали 
висящи- 4 броя. 

За 2013 година са образувани 11 Н.Ч.Х Дела и 3 висящи от 2012 
година,  т.е. дела за разглеждане 14 броя, от тях висящи в края на 2013 
година- 3 броя. 

Т.е. констатира  се запазване/относително еднакъв брой дела/  броя 
на разгледаните и свършени Н.Ч.Х Дела спрямо 2014 година и 2013 
година. 

За 2015 година са образувани 16 броя дела по чл.78а от НК, а делата 
за разглеждане са общо 19/от тях 3 бр. дела несвършени през 2014г./ броя, 
от които в края на  отчетния период са останали висящи  3 дела. 

За 2014 година за образувани 20 броя дела по 78а от НК, а делата за 
разглеждане са 22/от тях 2 броя несвършени през 2014г./ броя, от които в 
края на 2014 година са останали висящи – 3 дела. 

За 2013 година са образувани 23 дела по чл.78а от НК и 3 броя са 
били висящи от 2012 година, т.е. дела за разглеждане 26 броя, от които в 
края на 2013 са останали 2 дела. 

Т.е. констатира се запазване броя на делата по 78а от НК  постъпили 
за разглеждане през 2015 г. спрямо предходната година и намаляване броя 
им спрямо 2013 година. 

За 2015 година  са постъпили  92 Н.А.Х.Дела, а делата  за 
разглеждане са общо 120 броя/28 броя дела несвършени през 2014г./, като 
в края на 2015 година са останали висящи 29 дела. 

За 2014 година са постъпили 117 Н.А.Х.Дела, висящи от 2013 година 
29 броя, т.е делата за разглеждане през 2014 година са 146 броя, като от 
тях в края на годината са останали висящи 28 дела. 

За 2013 година са постъпили 170 Н.А.Х.Дела  и висящи от 2012 г. -  
13 дела,  т.е. делата за разглеждане са били 183 дела. 

Т.е. констатира се намаляване броя на делата спрямо предходните 
години, като за отчетния период е стабилизиран броя на останалите 
несвършени такива в края на периода. 

За 2015 година са постъпили 150 броя Ч.Н.Дела,  а делата за 
разглеждане са общо 151 броя./едно дело не е свършено през 2014г./,като 
висящи в края на отчетния период са 3 дела. 
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За 2014 година са постъпили 136 броя. Ч.Н.Дела , останали висящи 
от 2013 година- 3 броя., т.е. делата за разглеждане са 139 броя. 

За 2013 година са постъпили новообразувани 130 броя Ч.Н.Дела. 
Т.е. наблюдава се едно значително повишаване на броя на 

новопоостъпилите Ч.Н.Дела спрямо предходните години. 
За отчетната 2015 година в Районен съд-град Тетевен не са 

постъпвали и не са разглеждани “Дела с особен обществен интерес”, като в 
изпълнение на указанията на ВСС  ежемесечно се изготвя и изпраща 
справка за това обстоятелство. 

 
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 
За отчетната 2015година са образувани 840 граждански дела, от 

които 41 броя дела изпратени по подсъдност, като  от  новообразуваните  
граждански дела  237 дела попадат в група дела „граждански дела“ , 208 
броя са Ч.Гр. Дела , 393 броя  са Ч .Гр.Дела по реда на чл.410 и по чл.417 
от ГПК и 2 броя дела  са Гр.Ах.Дела. 

За 2014година са образувани 782 граждански дела, от които 19 дела 
изпратени по подсъдност, като от тях попадащите в група дела 
„Граждански дела“ са 250 броя ,527 броя  са Ч.Гр.дела по чл.410 и чл.417 
от ГПК и 5 броя са Гр.Ах.Дела. 

За 2013година са образувани 700  гр.дела, от които 19 дела изпратени 
по подсъдност, като от тях 372 броя дела са граждански , 314 броя са 
Ч.Гр.дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, и 14  броя дела са Гр.А.Х.дела. 

Изводът е, че за отчетната година се констатира намаление на 
образуваните   граждански дела и Гр.Ах.Дела в сравнение с предходни 
отчетни периоди и увеличение на Ч.Гр.Дела по чл.410 и чл.417 от ГПК.   

 
ІV. РАЗГЛЕДАНИ  ДЕЛА 

 
ВСИЧКО ДЕЛА ЗА  РАЗГЛЕЖДАНЕ / постъпили и висящи  от 2014 г/ 
 

вид дела 2015 2014 2013 Ръст 
2015-2014г. 

Граждански 894 837 765 +57 
Наказателни 437 492 539 -55 

ОБЩО: 1331 1329 1304 + 2 
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НАКАЗАТЕЛНИ   ДЕЛА 
 
За отчетната 2015 година в Районен съд град Тетевен са разгледани 

общо 437 наказателни дела, от които 131 броя  Н.О.Х.Д, 16 броя Н.Ч.Х.Д, 
Н.А.Х.Д по чл.78а  от НК- 19 броя дела, Н.А.Х.Д - 120 броя дела  и 151 
броя Ч.Н.Дела. 

 
СТРУКТУРА  НА РАЗГЛЕДАНИТЕ  Н.О.Х. Дела : 
 
По видове  престъпления по НК: 
През отчетния период са постъпили  следните видове дела по 

престъпления от НК: 
Престъпления против личността,  против правата на гражданите, 

против брака, семейството и младежта, против собствеността, против 
стопанството, документни престъпления, против реда и общественото 
спокойствие, общоопасни престъпления. 

Постъпления по глави, както следва:  
Глава ІІ – Престъпления против личността: 
Постъпили дела  през годината-5 дела,както и делата за разглеждане 

са 5 броя,  тъй като за 2014година не имало останали висящи. 
От разгледаните 1 дело е по  чл.144, ал.3 от  НК, постъпило и 

приключило; по чл.129 от НК - 4 бр. дела за разглеждане,които са 
постъпили и разгледани. 

Глава ІІІ – не са постъпили дела за престъпления против правата на 
гражданите.  

Глава ІV - Против брака , семейството и младежта -постъпили през 
2015 година за разглеждане – 11 броя., от които 10 броя образувани през 
2015г. и 1 дело е останало несвършено  от 2014г.  От тях  по чл.183  - 10 
броя, по чл.191 – 1 брои, като  са приключили по чл.183 от НК 8  броя  и 2 
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дела са висящи, а по чл.191 от НК – 1 дело е постъпило, което е 
приключило.  

 
Глава V  - против собствеността. 
Постъпили дела за разглеждане 43 броя.,  от които новообразувани  

38  броя, висящи 4 броя  от 2014 година както и  1  дело продължаващо под 
същия номер,но разгледано от два съдебни състави.  

Постъпилите за разглеждане дела по текстове от НК са както следва: 
От чл.194 – до чл.197 от НК  постъпили за разглеждане 35 броя, от 

които 32  новообразувани през 2015 година и 2 дела останали висящи от 
2014 година, и 1 дело продължаващо под същия номер/ НОХД № 3/15г., по 
което съдия Маринов е одобрил споразумение, а  съдия Георгиева е  
произнесла присъда/. 

От разгледаните дела  по реда на тази глава:  
-По чл.194 НК- 2 броя,   по чл.195 – 11 броя, по  чл.196 НК - 11  броя 

и по чл.197 НК- 9 броя или общо 33 дела са  постъпили   през 2015 година,  
а  2 дела са  висящи от 2014 година,които са по чл.196 НК. 

От разгледаните дела по чл.194-197 НК 34 дела са свършени и 1 дело 
е  висящо,което е по чл.196 НК;  

-По чл.198 от НК – 1 дело, постъпило и свършило. 
-По чл.201 от НК  - 1 дело,постъпило и приключило. 
-По чл. 209 от НК - 1 дело, постъпило за разглеждане и приключило. 
-По чл.212 от НК, висящо от 2014 година –НОХД №356/2014 

година,същото е приключено през отчетния период. 
-По чл.216 от НК -постъпили за разглеждане 4 дела,  които са 

приключени. 
-По чл.217 от НК- 1 дело,което е приключено.  
Т.е. общо в Глава V от НК,са постъпили за разглеждане 43 дела и са 

приключени 42 дела,като 1 дело не е приключено-висящо. 
Глава VІ  - Престъпления против стопанството  
Постъпили за разглеждане 15 броя дела,няма висящи дела от минал 

отчетен период.  
По отношение на постъпилите за разглеждане дела през този отчетен 

период, както и в предходните години се наблюдава тенденция,  че отново 
са за престъпления от раздел ІІ на глава VІ, а именно за престъпления в 
отделните стопански отрасли, които по текстове от НК са както следва:   

-По  чл.234 от  НК – 2 дела,които са приключени.   
-По чл.234в  от НК – 5 дела, които са приключени. 
-По чл.235 от НК – 8 дела, като  1 дело по чл.235 от НК е 

продължаващо под същия номер/постановени два съдебни акта от 
различни състави/,а  2 дела са останали висящи по чл.235 от НК. 

Глава VІІ - Престъпления против финансовата, данъчната и 
осигурителна система – не са постъпили дела. 

Глава VІІІ - Престъпления против дейността на държавни органи, 
обществените организации и лица, изпълняващи публични функции- в 
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Тетевенския районен съд също не са постъпили такива дела за 
разглеждане. 

Глава ІХ -   Документи престъпления - постъпило е за разглеждане 1 
дело -  по чл.309, ал.1 от НК, което е  висящо . 

Глава Х - Престъпления против реда и общественото спокойствие – 
няма постъпили дела за разглеждане . 

Глава ХІ - Общоопасни престъпления:  
Дела за разглеждане - общо 52 дела, от които 2 дела висящи от 2014 

година и 50 новообразувани през 2015 година, като постъпилите през този 
отчетен период дела са за престъпления по текстове, както следва: 

В раздел І на глава ХІ  - престъпления, извършени по общоопасен 
начин или с общоопасни средства - по  чл.339 от НК - 8 дела,които са 
приключени. 

В раздел ІІ  на глава ХІ – престъпления против транспорта -   
-По чл.343 от НК  - 1 дело,което е останало висящо на края на 

отчетния период.   
-По 343б от НК – 34 дела, които са приключени.  
-По 343в от НК – 3 дела, които са приключени.  
-По чл.346 от НК– 1 дело, което е приключено. 
 В раздел ІІІ на глава ХІ – престъпления против народното здраве и 

такива свързани с отглеждане на растения и с наркотични вещества: 
-По чл.354 от НК -5  дела, от които по чл.354в от НК– 1 дело,което е 

приключено и  по чл.354а  от НК- 4 дела,които са приключени. 
-По глава ХІ са приключили 51 бр. дела,  останало  висящо 1 дело. 
Постъпили дела от общ характер по описна  книга  122 дела-както и 

2 дела от общ характер,  продължаващи под същия номер/с постановени 
два акта от различни състави/;   останали висящи от 2014 година- 7 дела 
или  общо  Н.О.Х. Дела  за разглеждане през 2015 година -  131 броя. 

По отношение на разгледаните през отчетния период 2015 година 
Н.О.Х. Дела-131 бр. Н.О.Х.Д , се наблюдава намаляване на броя им спрямо 
разгледаните през 2014 година ,които са 168 броя  Н.О.Х.Д-т.е.  37 броя по-
малко разгледани дела през 2015г в сравнение с 2014г., а спрямо 
разгледаните през 2013 година наказателни общ характер дела,които са 185 
броя,  е налице намаление с 54 броя. 

В разгледаните през отчетния период – 2015 година 131 броя 
Н.О.Х.Дела отново се наблюдава следната тенденция по отношение на 
видовете престъпления, каквато се очертава и през предходните години, а 
именно: Най-голям е броя на делата по Глава ХІ - Общоопасни 
престъпления - 52 дела, като от тях най-голям е броят на делата за 
престъпления против транспорта -  чл.343 от НК - 38 дела.  Големият брой 
на този вид дела, който се отчита не само за отчетния период, а и за 
предходните такива, е неприятна тенденция с оглед безопасността за 
движение по пътищата. Следват престъпленията по глава V - 
Престъпления против собствеността, разгледани са общо 43 дела, от които 
35 НОХД за престъпления от раздел І на глава V, а именно кражби по 
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чл.194-197 от НК. Следват престъпленията по глава VІ - Престъпления 
против стопанството, разгледани са общо 16 Н.О.Х.Д. Следват 
престъпления по глава ІV - Престъпления против брака, семейството и 
младежта, разгледани са 11 броя Н.О.Х.Д, като през отчетния период в 
тази глава освен за престъпления по чл.183 от НК е постъпило  и едно дело 
по чл.191 от НК. Значително е намалял броя на делата по глава ІІ – 
престъпления против личността- 5 броя Н.О.Х Дела през 2015 година, от 
които 4 броя по чл.129 от НК. 

По реда на Глава двадесет и седма от НПК – „Съкратено съдебно 
следствие в производството пред първа инстанция“ са разгледани 7 бр. 
Н.О.Х. Дела. 

По реда на Глава двадесет и четвърта от НПК- „Бързо производство“ 
са разгледани 35 дела. Незабавни производства през отчетната година не са 
постъпвали. 

През отчетния период са разгледани 19 Н.А.Х.Дела по чл.78а от НК,  
срещу разгледани такива през 2014 – 22 броя, а през 2013 година – са 
разгледани 26 броя дела по чл.78а от НК. Т.е. отчита се намаляване на 
бройката на тези дела, спрямо предходните години. 

От разгледаните през отчетния период 151 Ч.Н.Дела, в сравнение с 
разгледани  139 броя Ч.Н. Дела през 2014 година, най-голям е броят на 
Ч.Н. Дела по  реда на чл.243 и 244  от НПК- 29 броя, следват делата по 
чл.161, ал.1 и ал. 2 от НПК – 27 дела,по чл.164 от НПК – 9 броя, по чл.223 
от НПК „Разпит на разпит на свидетел пред съдия“ - 10 броя и  2 бр. разпит 
на обвиняем пред съдия по чл.222 от НПК. Разгледани са и 6 броя Ч.Н. 
Дела за вземане на първоначална мярка – „Задържане под стража” по чл.64 
от НПК  и 4 броя  Ч.Н. Дела за  изменение на взета мярка за задържане по 
чл.65 от НПК. Разгледани са 6 броя дела по реда на чл.25-27 НК,  1 дело 
дело по чл.87 от НК-съдебна реабилитация, принудителни медицински 
мерки 3 броя дела по чл.89 от НК, 1 дело по ЗБППМН и 2 дела по чл.159а 
от НПК- общо посочени до момента 100 броя Ч.Н. Дела. 

От останалите Ч.Н. Дела- 51 броя дела: Искане за извършване на 
принудителна полицейска регистрация 2 броя дела, 1 дело по ЗПФИ, 10 
броя Ч.Н. Дела по Закона за кредитните институции, по  ЗЕС - 21 броя 
дела, 4 броя дела с искане за назначаване на служебен защитник,  по 
чл.159а от НПК – 10 броя дела, по чл.72 от НПК- 1 дело, по чл.111 от 
НПК- 1 дело,както и по чл.470 от НПК – 1 дело. 

Или общо 151 броя Ч.Н. Дела за разглеждане,от които са останали 
несвършени,висящи-  2 дела по ЗЕС и 1 дело по чл.25-27 от НК. 

През отчетния  период са разгледани 120 Н.А.Х.Дела,в сравнение с 
разгледани 146 броя дела  през 2014 и, а през 2013г. – 183  броя дела.  

Отново най-голям е броят на разгледаните Н.А.Х.Дела по Закона за 
движение по пътищата - 41 дела. Следват   Н.А.Х Дела по ЗГ и ЗЛОД – 45 
бр. дела, Н.А.Х.Дела  по ЗА, ЗДДС и ДОПК - 15 броя  дела /като в този 
шифър влизат и дела по други закони-Кодекса на труда, наредби на 
Общините, Закона за здравето, Закона за биологичното развитие, За 
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управление на отпадъците, за ветеринарната медицина, закона за храните/, 
по Закона за защита на потребителя – 13 броя дела, по Закон за опазване на 
околната среда –  1 дело, и по УБДХ – 5 броя дела,  или общо 120 броя 
разгледани дела през 2015г.  

Може да се направи извод, че се констатира едно намаляване на  
бройката на Н.А.Х Дела в сравнение с разгледаните през 2014 г. 

От насрочените в открито съдебно заседание 453 броя наказателни 
дела, са отлагани 191 дела, т.е. отлаганите дела са  42.16%, като броят  на 
отлаганите 67 Н.О.Х.Дела съставлява 14.79 %  от общо насрочените и 
разгледани  в съдебно заседание  наказателни дела. 

Причини за отлагане на делата: 
При анализа на причините за отлагане на наказателните дела се 

налага изводът, че съдът в нито един случай не е бил причина за отлагане 
на делото. По Н.О.Х Дела основната причина за тяхното отлагане е 
неявяване  на подсъдимия-нередовно призован, неявяване на процесуалния 
представител и защитник на подсъдимия, сочещ  уважителни причини за 
това, неявяване на свидетели, както и необходимост от събиране на 
доказателства и изясняване на факти, с оглед на съществуващото служебно 
начало в наказателния процес. Една от причините за отлагане на Н.А.Х 
Дела е необходимостта от събиране на писмени и гласни доказателства, а 
също така Н.А.Х Дела са отлагани и поради служебна ангажираност на 
процесуалните представители на страните. 

 
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 
За  отчетната 2015 година в Районен съд-град Тетевен са разгледани 

общо 894 Граждански   дела, от които 288 граждански дела, 209 ч.гр. 
дела,  3 броя Гр.АХ Дела и  394 дела по чл. 410 и чл.417 от ГПК. 

 
СТРУКТУРА НА РАЗГЛЕДАНИТЕ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА: 
 
- Искове по  СК- 92 дела,  като в тях са включени 41 дела за развод, 

от които 31 дела по взаимно съгласие, 15 дела за  издръжка,  7 дела за 
изменение на издръжка, а останалите  29  дела  са  образувани по 
предявени  искове по чл.127 от СК и чл.132 от СК. 

- Облигационни  искове-55 дела. 
- Вещни искове – 28 дела,  в това число едно дело по ЗСПЗЗ. 
- Делби -25 дела. 
- Искове по КТ- 11 дела,  в това число  1 дело за отмяна на уволнение 

по чл.344,ал.1,т.1 от КТ. 
-Други граждански дела-общо- 77 дела ,както следва : По Закона  за 

защита срещу  домашното  насилие- 9 дела,По закона за закрила на детето 
-45 дела,по чл.51 от ЗН-17 дела,Обезпечения- 2 дела,Приемане и отказ от 
наследство - 16 дела, по чл.19 от ЗГР- 2 дела, като останалите  172  ч.гр. 
дела  са от друг вид. 
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- Гр.АХ дела- 3 дела. 
- Заповедни производства  по  чл.410 и чл.417 от ГПК-  394 дела. 
За отчетния период се констатира намаление с 2 дела на броя на 

делата по СК,запазване  на броя на бракоразводните дела по чл. 49 СК и 
намаляване  с 5 броя  на   делата за развод по взаимно съгласие , като 
много често е прилагана разпоредбата на чл. 321 ал.5 от ГПК-преминаване 
към производство за развод по взаимно съгласие.Стабилизиран е  броя на 
исковете по чл.127 от СК-за определяне  местоживеене на деца, 
упражняването на  родителските права и съответно издръжка на деца, 
чийто родители са живели на съпружески начала, обстоятелство в резултат 
на това, че много от гражданите  живеят на фактически съпружески начала 
без да сключат граждански брак. Броят на облигационните искове е 
намален -55 дела за отчетната година, срещу 66 дела за предходния 
отчетен период. Намален е и броя на  вещните искове  -28 дела за отчетния 
период, срещу  33 дела за предходния такъв. За отчетния период се отчита 
увеличение на броя на делбените производства, като през 2015г. са 
разгледани 25дела, а през 2014 година -21 дела и през 2013 година- 14 
дела. От направената справка в Службата по вписвания се  установява, че  
за отчетния период са вписани 55 доброволни делби, срещу  78 за миналия 
отчетен период, т.е. установява се практика по-голяма част от гражданите 
да предпочитат доброволния способ за уреждане на  отношенията. 
Намаление се забелязва и в  броя на делата по  КТ-8 дела през 2015г. ,през 
2014г -16 дела, а през 2013година са разгледани 8 дела. Продължава 
тенденцията на намаляване на исковете по ЗСПЗЗ, което е напълно 
обяснимо с оглед на приключилата поземлена реформа. 

За отчетния период е  увеличен броя на  Заповедните производства 
по чл.410 и чл.417 от ГПК – 394 дела за 2015година, срещу 335 дела за  
2014 година. 

От насрочените в открито съдебно заседание  497 Граждански дела 
са отлагани 290 дела- в  процентно изражение 58,35%. 

Причини за отлагане на  делата: 
Първата и  основна причина е нередовното призоваване на страните 

по делото и най-вече в случаите, когато ответната страна   следва да бъде 
призована от по-голям град-София, Пловдив, Варна и т.н/продължаваща 
тенденция, посочвана и в предходни отчетни доклади/. През отчетния 
период в много  от случаите  затруднения възникват  още  при  връчване на 
съобщението по чл.131 от ГПК. Много от ответниците не пребивават на 
посочения в исковата молба адрес. Действително сме  улеснени, ползвайки 
служебни справи по Наредба № 14/18.11.2009  година от  
автоматизираната  информационна система на Национална база данни 
“Население “, но в един момент се указва, че ответниците не пребивават и 
на посочения в справката постоянен и настоящ адрес. Това налага 
връчването да се извърши по реда на чл.47 ал.1 от ГПК, впоследствие  
назначаване на особен представител  и нов  едномесечен срок за писмен 
отговор на исковата молба. Имало е случаи по дела с много ответници  да 
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се насрочи открито съдебно заседание по делото с определението по чл.140 
от ГПК една година след образуването му. Причина за забавяне на 
гражданските дела е и това, че голяма част от исковите молби се оставят 
без движение, като в някои случаи съдът указва на ищцовата страна по 
няколко пъти да отстрани констатираните нередовности.Друга причина за 
отлагане на делата е  обстоятелството, че на територията на Община-
Тетевен и на Община-Ябланица няма достатъчно вещи лица  и най-вече 
такива по назначените по делата съдебно-технически експертизи, в които 
случаи  ползваме  вещи лица  от град Ловеч.Отлагат се и дела, при които 
пълномощниците на страните са ангажирани в Окръжен съд-град Ловеч, 
Административен съд-Ловеч и др. Следва да  се отбележи обстоятелството, 
че няма констатирано отлагане на дело, причина за което да е станал съдът. 

По разгледаните  през отчетния период  дела са проведени 497 
открити съдебни заседания по граждански дела и 453 съдебни заседания по  
наказателни дела, като за предходната 2014 година са проведени -465 
съдебни заседания по граждански дела и 520 съдебни заседания по 
наказателни дела,  за 2013  година  броят на  съдебните заседания по 
гражданските дела  е 428, а по наказателните 620. Получената голяма 
разлика в броя на съдебните заседания се дължи на начина на отчитане на 
същите за 2013 година.В бройката на съдебни заседания за отчетната 
година са включени само открити съдебни заседания.Не са включени   
проведените  закрити заседания   в заповедното производство  и други 
такива по ч.гр.дела,както  не са включени и многобройните закрити 
заседания  по гражданските дела,проведени   съгласно изискванията на 
ГПК,както не са включени и   проведените закрити заседания   по ч.н. дела. 

 
БРОЙ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ 

вид дела 2015 2014 2013 2015-2014г. 
Граждански 497 465 428 +32 
Наказателни 453 520 620 -67 
   ОБЩО: 950 985  1048 -35 
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V. СВЪРШЕНИ  ДЕЛА 
 

СВЪРШЕНИ ДЕЛА ОБЩО 
 

вид дела 2015 2014 2013 Ръст 2015-2014г. 

Граждански 816 785 710 +31 
Наказателни 391 449 491 -58 
   ОБЩО: 1207 1234 1201 -27 

 

 
 

СВЪРШЕНИ  ДЕЛА В 3-МЕС. СРОК ОТ ПОСТЪПВАНЕТО ИМ в % 
вид дела 2015 2014 2013 Ръст 2015-2014г. 

Граждански 93.87 92.10 91.54 1.77 
Наказателни 92.58 92.20 90.42 0.38 
   ОБЩО: 93.23 92.15 90.98 1.07 
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НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА  

 
СВЪРШЕНИ НАК.ДЕЛА/ПО ВИДОВЕ/ В 3-МЕС.СРОК ОТ 

ПОСТЪПВАНЕТО ИМ в % 
  

НОХ НЧХ ЧН НАХ 
92.68% 64.29% 100% 85.98 % 

 
Процентът на свършените  Н.О.Х.Дела в 3-месечен срок  би могъл да 

бъде и по-висок, като се има в предвид,че за отчетения  такъв  има случаи 
на постигане на  споразумение с един от подсъдимите, след което  делото   
по отношение на   останалите  подсъдими   се разглежда  от друг съдия-
докладчик. 

От разгледаните през отчетния период за 2014 година 492 
наказателни дела са приключили 449 дела,а за 2013 година от 539  
наказателни дела  са приключили 491дела. 

От разгледаните през 2015 година 131 Н.О.Х Дела са свършени 123 
дела, като от тях 114 дела в тримесечен срок или 92.68%, а от разгледаните 
през 2014 година 168 Н.О.Х Дела са свършили 161 дела,като от тях 149  
дела в тримесечен срок, или 93%. Останали несвършени Н.О.Х Дела в края 
на 2014 година- 7 бр., а  през 2013 година от разгледаните 185 Н.О.Х Дела   
са свършени 174 дела, като от тях 149 са в тримесечен срок,  или 94% от 
свършените 185 дела.Останали са несвършени  11 Н.О.Х.Дела. 

За 2015 година са приключени 123 Н.О.Х Дела, като от тях 24 Н.О.Х 
Дела с присъда, а 97 със споразумение, като са обжалвани актовете по 12 
дела. От приключилите 97 дела със споразумение,  по реда на чл.381 от 
НПК са внесени 78 дела от Прокуратурата, като 1 е внесено по чл.381 от 
НПК,но е върнато на прокуратурата- прекратено, тъй като подсъдимия не 
се признава за виновен. 
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За 2014 година от свършилите 161 Н.О.Х Дела с присъда са 
приключени 35 дела,като са обжалвани актовете по 24 дела.Със 
споразумение са приключени 122 Н.О.Х Дела, от които 102 дела са 
внесени със споразумение по реда на чл. 381 от НПК от Прокуратурата, а 
по 20 дела от общ характер е постигнато споразумение в съдебно 
заседание. 

За 2013 година със Споразумение са приключили  111 дела, като 82 
от тях са внесени със споразумение по реда на чл.381 от НПК от 
Прокуратурата, а по 29 дела от общ характер  е постигнато споразумение в 
съдебно заседание.  

За 2015 година по реда на Бързото производство са разгледани и 
приключени 35 броя Н.О.Х Дела, които са приключили със споразумение. 
Незабавни производство през 2015 година няма. 

За 2014 година от  разгледаните и свършени  наказателни дела,  по 
реда на бързото   и незабавно производство са разгледани и свършени 45 
дела, от които 35 бързи производства и 10 незабавни- по едно дело е 
произнесена присъда, а останалите са приключили със споразумение. 

От  разгледаните и свършени  дела за 2013 година по реда на бързото 
и незабавно производство са разгледани и свършени 21 дела, от които 5 
дела са разгледани като незабавно производство и 16 бързи производства, 
като по всичките 21 дела е постигнато споразумение. 

Т.е . за отчетния период се констатира  увеличение на  разгледаните 
и свършени дела по реда на бързото производство, както и факта, че няма 
разгледани дела по реда на  незабавното производство.. 

Прекратени са общо 99 Н.О.Х Дела, като в тази бройка се включват и 
делата, приключили със споразумение- 97 Н.О.Х Дела. Две Н.О.Х Дела са 
прекратени, като  от тях 1 дело е  изпратено на Районна прокуратура-
Тетевен, тъй като подсъдимият не се признава за виновен и  
споразумението не е одобрено по реда на чл.382, ал. 8 от НПК – това е 
Н.О.Х.Д №116/2015 година  и едно дело-Н.О.Х.Д №13/2015 година, с 
отводи на съдиите от РС-Тетевен,е изпратено на ВКС за определяне на 
съд,който да го разгледа. 

Оправдани са 2 лица, от които по Н.О.Х.Д № 212/2015 година на 
съдия  Георгиева 1 лице с обвинение по чл. с чл.183 от НК, по Н.О.Х.Д 
№47/15 година подсъдимият е признат за виновен, но на основание чл.183 
ал.3 от НК не му е наложено наказание. 

През отчетния период по Н.О.Х Дела са съдени 142 лица, като от 
осъдените лица 11  са непълнолетни. От осъдените 142 лица,  89 лица са 
осъдени на „лишаване от свобода” до 3години, от тях 64 „условно”, на 5  
лица е наложено наказание „Глоба”, на 42 лица е наложено наказание 
„Пробация” и на 6 лица са наложени други наказания, като от 142 осъдени 
лица, 110 лица са осъдени след сключено споразумение. 

През отчетния период са постъпили за разглеждане 16  броя Н.Ч.Х 
Дела, от тях 4 висящи от 2014 година и 14 новообразувани, като 2 от тези 
дела са били върнати за ново разглеждане. 
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През 2014 година са постъпили 17 броя Н.Ч.Х Дела, като от тях 
новообразувани 14 броя и 3 броя висящи от 2013 година. 

През 2013 г. са  постъпили дела за разглеждане 14 броя Н.Ч.Х Дела, 
като от тях новообразувани 11 броя и  3 броя дела са били висящи от 2012 
година. 

През 2015 год. от този вид дела са приключили общо 14 броя, като 
със съдебен акт – 7 броя,  прекратени са 7 броя, от които 1 по 
споразумение и 6 поради оттегляне на тъжбата. От свършените дела 9 броя 
са в  3 месечния срок. 

По Н.Ч.Х Дела през 2015 година са съдени  6  лица- 1 лице на 
лишаване от свобода до три години условно, на 4 лица са наложени глоби 
и на 1 лице е наложено наказание  „пробация“. 

През 2014 година са приключили 13 Н.Ч.Х дела, от които с присъда 5 
дела и 8 дела са били прекратени. 

За 2014 година са съдени 21 лица, по отношение на 4 от тях е 
постановена оправдателна присъда  и 4 лица са  осъдени, от които на 3лица 
е наложено наказание „глоба“ и на 1 лице е наложено наказание 
„пробация“. 

За 2013 година  са приключили  11 бр. Н.Ч.Х Дела,  със съдебен акт 2 
дела и прекратени  9 дела, съдени са 16 лица, а осъдени лица по Н.Ч.Х дела 
за 2013 няма.  

Т.е. броят на Н.Ч.Х Дела се е увеличил, както и осъдените лица. 
По  чл. 78а от НК са постъпили за разглеждане 19 дела, като 3 са 

висящи от 2014 година и 16 новопостъпили, от които  приключили 16 дела, 
от тях със съдебен акт-16 дела, като 3 броя дела са висящи в края на 
отчетния период. От приключилите дела 15 дела  са в 3 - месечния срок  и 
по 1 от тях постановеният акт е обжалван. 

Съдени лица по чл.78а -  17 бр.,  от тях  осъдени 17 лица, като от 
осъдените лица  на 16 лица е наложено наказание “глоба”, а на 1 лице е 
наложено друго наказание. 

През отчетната 2015 година са разгледани общо 151 Ч.Н. Дела, от 
които  по чл.87 от НК  1 дело за разглеждане, което е приключило със 
съдебен акт. По реда  за  налагане  на принудителни медицински мерки-  
постъпили  3 броя дела , като  2 от тях са приключили със съдебен акт  и  
едно е прекратено и изпратено на РП Тетевен по компетентност. 

По чл.25-25 от НК са постъпили 6 дела за разглеждане, като и 6-те са 
новообразувани,  от тях четири дела са приключили със съдебен акт и 1 
дело е прекратено, тъй като РС вече се е бил произнесъл с акт. Едно 
Ч.Н.Дело е висящо в края на ответния период. 

Общо са образувани и разгледани 89 Н.Ч.Дела, които включват: 
Разпит на обвиняем  2 дела,  разпит на свидетел 10 дела, Претърсване и 
изземване 27 дела, Обиск 9 дела, Ч.Н. Дела по чл.243 от НПК и чл.244 от 
НПК- 29 броя, Вземане на мярка  за неотклонение “Задържане под стража” 
6 броя, Изменение  на мярка за неотклонение “Задържане  под стража”- 4  
броя, както и 2 дела по чл.159а от НПК или  общо 89 дела. 
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Образувани и разгледани са   общо  51  други ч.н. дела , от които  21 
дела по ЗЕС,  2 броя искания за принудителна полицейска регистрация,  1 
брой по ЗПФИ, 10 броя по ЗКИ,  4 броя искания за служебен защитник,10 
броя по чл.159а от НПК, чл.72 от НПК -1 броя, по чл.111 от НПК – 1 брой, 
както и по чл.470 от НПК – 1брой. От тях приключили са 49 броя дела и 2 
дела са висящи в края на 2015 година.  

През 2015 са постъпили за разглеждане 120 броя  Н.А.Х Дела, 
висящи от 2014 година 28 и постъпили през 2015 г- 92 дела, както следва: 

По  закона за Горите -45 дела, по ЗА, ЗДДС и ДОПК – 15дела  /като в 
този шифър влизат и дела по други закони.както следва- НАХ Дела по 
ЗДвП – 41 бр. дела, Закона за защита на потребителя – 13 бр. дела, Закон за 
опазване на околната среда – 1 бр. и по УБДХ - 5 броя  дела,  или общо 120 
броя дела.  

Може да се направи извод, че се констатира едно намаляване на 
бройката на Н.А.Х Дела в сравнение с 2014 г.   

От  разгледаните  през отчетния период  Н.А.Х Дела са свършени  91 
дела, от които със съдебен акт по същество – 81 бр.  От тях са  потвърдени 
35 наказателни постановления, изменени са 11, отменени 35. Прекратени 
са 10 броя дела. Останали висящи - 29 Н.А.Х Дела. От прекратените общо 
10 дела, 1 дело е за неотстранени нередовности в жалбата-не е била 
подписана, 5 броя поради неспазен срок за депозиране на жалбата, 3 броя  
по УБДХ- изпратени на прокуратурата и 1 брой на основание чл.54  от 
ЗАНН. 

От свършените в Районен съд-град Тетевен през 2015 година 391 
наказателни дела,върнати след инстанционна проверка  са 67 дела,от които 
по 42 дела е потвърден постановения от Районен съд-град Тетевен 
съдебен акт, по 4 дела актът е изменен ; 21 от постановените съдебни 
актове са отменени, в. т.ч. 6 дела върнати за ново разглеждане, 1 дело е 
върнато  на прокурора, изцяло отменени са актовете по 12 дела; 4 от 
постановените актове са изменени в наказателната част ;1 акт е отменен 
поради оттегляне на тъжбата, по 1 дело е постановено ново определение . 

 
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 
От разгледаните през 2015година  894 Граждански дела са свършени 

816 дела, като по 678 искът е уважен изцяло, по 28 дела- отчасти,а по 48 
дела искът е отхвърлен.Прекратени са 62 дела, от които 6 по спогодба.В 
тримесечния срок са приключили 766 граждански дела.В края на 
отчетни период са останали  несвършени 78 Граждански дела.От 
останалите  несвършени/висящи/ граждански дела,  образувани  по общия 
исков ред- по една  част от тях се изчаква приключване на друго  
гражданско или наказателно дело/имащо преюдициално значение/,а други 
са образувани   в края на годината/през месеците ноември и декември/,по 
които срокът за отговор на исковата молба,съгласно чл.131 от ГПК, не е 
бил изтекъл в края на отчетния период. 
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От върнати след инстанционна проверка  59  граждански дела-  38 са 
потвърдени, 11 отменени по обективни причини и 10 са изменени по 
обективни причини. 

Сравнявайки процента на свършените   граждански дела в 3-месечен 
срок от постъпването им спрямо предходните  две години се  констатира 
увеличение на този процент за отчетния период, а именно :  за   2015година 
в 3-месечен срок са свършили -93.87%, за  2014 година  в 3-месечен срок 
са свършени 92,10%, а за 2013година 91,54%. 

 
СВЪРШЕНИ ГАЖДАНСКИ ДЕЛА/ПО ВИДОВЕ/ В 3-МЕС.СРОК ОТ 

ПОСТЪПВАНЕТО ИМ в % 
Гр.Дела Ч.Гр. чл.410-417 Гр.АХ 
77.83% 99.04% 100.00% 50.00% 

 

 
 
VІ. НАТОВАРЕНОСТ 

 
ДЕЙСТВИТЕЛНА НАТОВАРЕНОСТ В % 
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Свършени 26% 29% 25% -3% 

Спрямо всички дела за разглеждане – 1331 / без  приспадане на 
годишните отпуски /  натовареността е 29%,  спрямо 31 % за 2014 година  
и спрямо  27%  за 2013 година, т.е. по отношение на  предходната година 
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се констатира незначително намаление на  действителната натовареност 
спрямо всички разгледани  дела. 

Спрямо  всички  свършени  дела за 2015 година- 1207 дела / без 
приспадане на платените  отпуски/натовареноста е 26%, спрямо 29% за 
2014 година и спрямо 25% за 2013 година, т.е. и по отношение на 
свършените  дела също се  констатира намаление на процента на 
натовареност. 

Натовареност за всеки един от съдиите в Районен съд-град Тетевен: 
Районен съдия Марио Стоянов –Административен  ръководител на 

съда-действителна натовареност спрямо  всички разгледани през 2015  
година дела- 31.78 %, а спрямо  свършените дела – 31.40%. 

Районен съдия Искра  Максимова -действителна натовареност 
спрямо всички разгледани през 2015 година  дела -28.63 % и спрямо 
свършените дела- 28.91 %. 

Районен  съдия  Нанко Маринов действителна натовареност  спрямо 
разгледаните  през 2015 година дела- 22.24% и спрямо свършените – 
22.62%.   

Районен съдия Ани Георгиева-действителна  натовареност спрямо 
разгледаните дела през 2015 година- 17.28 % и спрямо свършените дела  
16.98 %. 

Като причина за различната натовареност между съдиите от 
гражданските състави/председателствани от съдии Стоянов и Максимова/ 
и наказателните състави/председателствани от съдии Маринов и 
Георгиева/следва да се изтъкне следното: Съдия Искра 
Максимова/председателстваща граждански състав/ е ползвала 
продължителен платен годишен отпуск в периода от 18.08.2015г до 
05.10.2015г,като през този период на съдия Марио Стоянов 
/председателстващ граждански състав/ са били разпределени 82 броя дела 
от общо разгледаните през отчетния период 423 дела,като въведената от 
01.10.2015г.  ЦЕНТРАЛИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 
ДЕЛАТА/ЦСРД/, разработена от „Смарт системс 2010“-ЕООД, не позволи 
изравняване на натовареността между съдиите Стоянов и 
Максимова,поради недостатъчното време от нейното въвеждане до края на 
отчетния период. По-ниската натовареност на съдия Ани Георгиева следва 
да се обясни с факта,че същата встъпи в длъжност на 04.03.2015г.,а по-
ниската натовареност на съдиите,председателстващи наказателни състави 
в сравнение с тези, председателстващи граждански състави, се обяснява с 
постъплението на значително по-малко наказателни дела в сравнение с 
граждански такива. Отчитайки този факт, въз основа на решение на 
Общото събрание на съдиите в РС-Тетевен, съдиите председателстващи 
наказателни състави бяха включени в група дела по програмата за 
случайно разпределение на делата- „Заповедни производства по чл.410 от 
ГПК и по чл.417 от ГПК“ с по 20% натовареност,в предвид и 
обстоятелството, че тези дела съставляват най-голям дял от общия брой на 
постъпващите за разглеждане граждански дела и с оглед изравняване на 
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натовареността на съдиите, председателстващи наказателни състави до 
тази на съдиите, председателстващи граждански състави. Очевидно и при 
съобразяване с тенденцията на намаляване на постъпващите за 
разглеждане наказателни дела,за да бъде изравнена/приблизително/ 
натовареността на съдиите в Районен съд-град Тетевен , следва да бъде 
прието решение за включване на съдиите,председателстващи наказателни 
състави и в други групи граждански дела за разглеждане/евентуално в 
група дела „частно граждански дела“/,които съставляват сравнително 
висок дял от броя на постъпващите за разглеждане граждански дела. 

 
VІІ. КАЧЕСТВО НА  ПРАВОРАЗДАВАНЕТО 

 
СВЪРШЕНИ  И  ОБЖАЛВАНИ  ГР.  ДЕЛА  ПО  СЪСТАВИ 

 

 
СВЪРШЕНИ И  ОБЖАЛВАНИ  НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ПО СЪСТАВИ 
 

 
Съдия-докл. 

Свършени в т.ч. Върнати 
след 

инстанц.пр
оверка 

Потв. Изм. Отм. 
НОХ НЧХ НАХ ЧН 

Искра Максимова 6 2  24 8 5  3 
Марио Стоянов 1  9 16 8 7  1 
Нанко Маринов 73 8 63 51 36 25 3 8 
Ани Георгиева 43 4 35 56 15 5 1 9 
ОБЩО 123 14 107 147 67 42 4 21 

Съдия-докл. 
Свършени в т.ч. Върнати 

след 
инстанц. 
проверка 

Потв. Изм. Отм. Гр. Ч.Гр. 

Марио Стоянов 124 229 35 26 5 4 
Искра Максимова 85 232 19 9 5 5 
Нанко Маринов 3 75 2 2 - - 
Ани Георгиева 2 66 3 1 - 2 
ОБЩО 214 602 59 38 10 11 

Потв.; 38
Изм.; 10

Отм.; 11

ОБЖАЛВАНИ ГРАЖДАНСКИ
ДЕЛА 
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От свършените  през 2015 година 816 граждански дела в Районен 

съд-град Тетевен са  върнати след инстанционна проверка   59  граждански 
дела, от тях  38 са потвърдени, 11 отменени  по обективни причини и 10 
са изменени по обективни причини. Или от постановените съдебни актове 
по граждански дела са обжалвани 9.80% от тях. От върнатите с резултати 
граждански дела от обжалваните такива  64.41% са потвърдени, 18.64% 
отменени и 16.95%-изменени. 

От свършените в Районен съд-град Тетевен през 2015 година 391 
наказателни дела,върнати след инстанционна проверка  67 дела,от които 
по 42 дела е потвърден постановения от Районен съд-град Тетевен 
съдебен акт, по 4 дела актът е изменен ; 21 от постановените съдебни 
актове са отменени, в. т.ч. 6 дела върнати за ново разглеждане, 1 дело е 
върнато  на прокурора , изцяло отменени са актовете по 12 дела; 4 от 
постановените актове са изменени в наказателната част ;1 акт е отменен 
поради оттегляне на тъжбата, по 1 дело е постановено ново определение . 

Или от постановените съдебни актове по наказателни дела са 
обжалвани 19.95% от тях. От върнатите с резултат от обжалването дела-
66.66% са потвърдени, 5.97% са изменени, и 31.34%-отменени. 

 
 

VІІІ. ОЦЕНКА НА РАБОТАТА НА СЪДИИТЕ 
 

  
Съдия Марио Стоянов 

 
Съдия Стоянов е разгледал през 2015 година 397 граждански дела, 

като в тях са включени останалите несвършени 36 дела от 2014 година. 
Свършил е общо 353 дела, като от тях са решени по същество  321 дела, от 
които 101 граждански дела по общия исков ред, 220  ч.гр. дела и е 

Потв.; 42

Изм.; 4

Отм.; 21

ОБЖАЛВАНИ НАКАЗАТЕЛНИ
ДЕЛА

НОХ; 123

НЧХ ; 14НАХ; 107

ЧН; 147

СВЪРШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ 
ДЕЛА

по видове
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прекратил 32 дела. Останали са несвършени 44 дела ,като  от  тях висящи 
от 2014 г. са 7 дела/съдебното дирене по едно от тях-гр.дело №503/2014г е 
приключено на 06.01.2016г. и предстои постановяване на съдебен акт/,а 
останалите са постъпили през 2015 година. Една част от   несвършените 
дела са останали висящи, тъй като са образувани в края на месеците 
октомври , ноември и декември 2015 година/това са 16 дела/ и  предвид 
разпоредбата на чл.131  от ГПК е невъзможно тяхното  приключване  до 
края на  2015 година. По   една част  от останалите висящи граждански 
дела се е налагало  издирване на постоянен  и настоящ адрес на 
ответник,залепване на уведомление по  чл.47 ал.1 от ГПК, назначаване на 
особен представител, привличане на трети лица-помагачи на 
страните,което обуславя определяне на нов  едномесечен срок за отговор 
на исковата молба,както и обстоятелства,които  обективно забавят 
приключването на съдебния процес-основно проблеми във връзка с 
призоваване и връчване на съобщения на адресати-страни,на които 
постоянните и настоящи адреси са в големи градове/основно в град 
София/,както и нередовно оформяне на призовки и съобщения от 
длъжностни лица в съответни Кметства и учреждения. 

По отношение на несвършените дела от 2014г.,които са с най-голяма 
продължителност на разглеждане, 6 дела от тях са делбени производства, 
като само едно от тях, по което е приключено съдебното дирене към 
момента на изготвяне на доклада-гр.дело №503/2014г,се намира в първа 
фаза, а по останалите са насрочени заседания във втората фаза на делбата, 
назначени са експертизи във връзка с изготвяне на разделителни 
протоколи, заключенията по които не са изготвени, дадена е възможност за 
изготвяне и представяне на проекти за разделяне на делбените имоти, 
които също не са изготвени,едно от тези дела-гр.дело №412/2014г е било 
спряно до приключване на друго обуславящо изхода му производство,като 
след възобновяването му се е установило,че все още не е било отпаднало 
основанието за спиране на производството. Едно от висящите дела от 
2014г, които не е делбено, а именно гр.дело № 6/2014г., с предмет 
предявен вещен иск,също е било спряно,като след възобновяването му 
също се е установило, че не е било отпаднало основанието за спирането 
му, като обуславящото производство се намира въз основа на касационна 
жалба във ВКС/постъпило на 15.09.2015г./. По едно от делбените дела-
гр.дело №497/2014г е дадена възможност на страните да сключат 
извънсъдебно споразумение с трето,неучастващо в производството лице,с 
оглед изкупуване на делбения имот,който е неподеляем. 

В 3-месечен срок са свършени общо 328 гр. дела,  от  които 100 
граждански дела по общия исков ред и 228 ч.гр. дела, т.е. 92.92 %  от 
свършените  дела са приключили в 3-месечен срок. 

От Обжалваните  граждански дела, върнати след инстанционна 
проверка:  26 са  потвърдени, 4 отменени и 5 изменени.  

За 2015 година със съдебен акт по същество се е произнесъл по 25 
наказателни дела от общо 26 дела за разглеждане. 
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В 3-месечен  срок са приключили 25 наказателни дела, т.е. 96,15% 
спрямо свършените. 

От върнати след инстанционна проверка наказателни дела  актовете 
по 7 дела са потвърдени изцяло,а по 1 дело постановеният акт е отменен. 

 
Съдия  Искра Максимова 

 
Съдия  Максимова е разгледала през 2015 година 349 граждански 

дела, като в тях са включени  останалите  несвършени  17 дела от 2014 
година.От разгледаните 349 дела са свършени 317 дела, като от тях са 
решение по същество 293  граждански дела,от които 66 граждански дела 
по общия исков ред, 227 частно-граждански дела и 24 дела са прекратени. 
Останали  са   несвършени  32 дела, като от тези дела с изключение на 
гр.дело № 552/2014 година, останалите висящи дела са от 2015 година, 
като производството по първото от тях е било спряно на основание чл.229 
ал.1 т.4 от ГПК до приключване на гр.дело № 334/2013 година  и е 
възобновено през месец октомври 2014 година.Останалите несвършени 
дела са образувани през отчетната 2015 година. Една част от тях са 
останали висящи , тъй като са образувани   в края на октомври , ноември и 
декември 2015 година и  предвид разпоредбата на чл.131  от ГПК се  
оказва невъзможно тяхното  приключване  до края на  2015 година. По 
една част от останалите висящи граждански дела се е налагало издирване 
на постоянен и настоящ адрес на ответник , залепване на уведомление по  
чл.47 ал.1 от ГПК  , назначаване на особен представител, нов едномесечен 
срок за отговор, които обстоятелства естествено забавят   приключването 
на  съдебния процес. 

В 3-месечен срок са свършени общо 294 гр. дела, от които 63 гр. дела 
по общия исков ред и 231 ч.гр. дела, т.е. 92.74% от свършените дела са 
приключили в 3-месечен срок. 

От Обжалваните  граждански дела, върнати след инстанционна 
проверка 9 са потвърдени, 5 отменени-по обективни причини, и 5 
изменени отчасти-в друга част решението е потвърдено. 

Разгледани наказателни дела 32 броя, от които със съдебен акт по 
същество се е произнесла по  25 наказателни дела от общо приключили 32 
дела- 7 прекратени, от които 6 броя Н.О.Х.Дела, като от тях 5 дела са със 
споразумение, 1 дело е изпратено на ВКС с отводи и 2 Н.Ч.Х Дела- едното 
е решено по същество и 1 дело е прекратено, поради оттегляне на тъжбата. 

От разгледаните общо 32 наказателни дела в 3-месечен срок са 
приключили 29 дела, т.е. 90,62% спрямо свършените наказателни дела. 

От  разгледаните  32 наказателни дела, са обжалвани актовете по 8 
дела, като 5 акта са потвърдени, 3 акта са отменени. 
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Съдия  Нанко Маринов 
 

Съдия Маринов е разгледал през  2015 година  217 наказателни дела, 
като в тях са включени 32 наказателни дела останали несвършени от 
предходната  2014 година. Свършил е общо 195 наказателни дела, като от 
тях Н.О.Х.Д -73 дела, Н.Ч.Х.Д -8 дела, Н.А.ХД -54 дела, Н.А.Х.Дела по 
чл.78а от НК- 9 броя  и 51 броя Ч.Н. Дела. Останали са несвършени за  
отчетния период общо  22 наказателни дела, като   единствената  причина 
за неприключването им е, че са постъпили в съда към края на отчетния 
период. 

В 3-месечен срок  са приключили общо 177 наказателни дела, от 
които Н.О.Х.Д -69, 5 броя  Н.Ч.Х.Д, 43 броя  Н.А.Х.Д, 51 броя Ч.Н. Дела, 9 
броя Н.А.Х.Д  по чл.78а,  т.е. 90,76 % спрямо свършените  дела. 

От върнати след инстанционна проверка актове, постановени по 
наказателни дела,  25 са потвърдени, 3 изменени и 8 отменени . 

Съдия Маринов  през 2015 година е  разгледал  общо 79 граждански 
дела, от които 3 дела по общия исков ред и 76  ч.гр. дела  по реда на чл.410 
и чл.417 от ГПК.  

В 3-месечен срок са приключили 77 дела, т.е. 98.72% спрямо 
свършените. Има 2 обжалвани граждански дела,по които актовете са 
потвърдени. 

От приключените  78 дела, решени по същество са 75 дела, в. т.ч. 73 
Ч.Гр.Дела  и  2 граждански дела по общия исков ред. Останало висящо 1 
гражданско дело. 

Съдия Ани Георгиева 
 

Съдия Ани Георгиева през отчетния период е разгледала общо 161 
наказателни дела,от които  47 броя са Н.О.Х.Д,   6 броя Н.Ч.Х.Д, 6 броя 
Н.А.Х.Д по чл.78а,  58 броя Ч.Н.Д и  Н.А.Х.Д – 44броя, от които свършени 
138 дела,от които решени по същество са 91 дела и 47 дела са  прекратени. 
Останали висящи 23 дела. 

В 3-месечния срок са свършени 131 дела, от които 39бр. Н.О.Х.Д, 
4бр. Н.Ч.Х.Д, 5бр. Н.А.Х.Д по чл.78а от НК, 56 бр.Ч.Н.Д и 27бр. 
Н.А.Х.Дела. 

В 3-месечния срок са приключени  131  дела,т.е. 94,93 % спрямо 
свършените дела. 

От върнати след инстанционна проверка наказателни дела: 5 актове 
по дела са потвърдени, 1 акт е изменен и 9 акта са  отменени. 

Съдия  Георгиева  през 2015 година е  разгледала  общо граждански 
69 дела, от които 3 дела по общия исков ред и 66  ч.гр. дела по реда на 
чл.410 и чл.417 от ГПК. В 3-месечен срок са приключили 67 дела, т.е. 
98.53% спрямо свършените.   

От обжалваните  граждански дела, върнати след инстанционна 
проверка – акта по 1 дело е потвърден и 2 са отменени. 
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От приключилите  68 дела  са решени с акт по същество 65 дела, в. 
т.ч. 65 Ч.Гр.дела. Останало висящо 1 гражданско дело. 

 
ІХ.  СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 
ПОСТЪПИЛИ  ИЗПЪЛНИТЕЛНИ  ДЕЛА 

 
 2015 2014 2013 Ръст  спрямо 

2014г. 

Новопостъпили(бр) 68 95 308 -27 

Висящи(бр) 1093 1132 1119 -39 

Събрани(лв) 420787 496970 485300 -76183 

Несъбрани(лв) 14429511 18408963 23664905 +3979 452 

 
ПРЕКРАТЕНИ / СВЪРШЕНИ / ДЕЛА 

 
 
Вид дела 

2015 2014 2013 
брой суми брой сума брой сума 

Юридически 43 3198234 106 5621482 62 1634751 
Частни 61 479486 115 616240 90 304439 
Държавни 3 600 2 60 15 3834 
ОБЩО: 107 3678320 223 6237782 167 1943024 
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ОСТАНАЛИ НЕСВЪРШЕНИ ДЕЛА 

 
 
Вид дела 

2015 2014 2013 
брой сума брой сума брой сума 

Юридически 519 13449233 537 16874207 609 21690484 
Частни 489 961141 507 1515019 561 1949840 
Държавни 85 19137 88 19737 90 24581 
ОБЩО: 1093 14429511 1132 18408963 1260 23664905 

 

 
 
За отчетната 2015 година в съдебно изпълнителна служба при 

Районен съд-град Тетевен са образувани 68 дела, спрямо 95 за 2014 година 
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и 308 за 2013 години, или са образувани 27 по-малко изпълнителни дела  
спрямо предходната година. Останали са висящи за 2015 година  1093 
дела, срещу 1132 дела  за 2014 година  и 1260 дела за 2013 година, т.е. за 
отчетния период висящите дела са  по-малко с 39 дела. Събрани са  420 787 
лева , срещу 496 970 лева за 2014 година и 483 300 лева за 2013 година, т.е. 
за отчетната година са  събрани по-малко 76 183 лева. Останали са 
несъбрани за 2015 година 14429511 лева срещу 18408963 лева за 2014 
година и 23 664 905 лева за 2013 година, т.е. останали са несъбрани суми  в 
по-малко  с  3 979 452 лева. 

Констатира се  намаление на новообразуваните изпълнителни дела, 
но наред с това се констатира намаление на броя на висящите дела,като 
същевременно  са останали значително по-малко несъбрани  суми спрямо 
2014 година. Проблемът за събиране на сумите по висящите  изпълнителни 
дела се обяснява с обстоятелството/както това е разяснено и в предишни 
отчетни доклади/, че  и в двете  общини в съдебния район на Районен съд-
град Тетевен са с влошено икономическото състояние не само на 
гражданите, но и на фирмите. Броят на безработните е по-голям /в 
началната част на доклада е посочено, че към 01.08.2015г броя на 
безработните лица в Община Ябланица е 805 бр., а равнището на 
безработица към посочената дата е 42,39%./,платежоспособността на 
длъжниците е драстично намалена. 

През  отчетната 2015 година са свършени и  прекратени   107 дела за 
сумата в размер на 3678320  лева , срещу  223 дела  за 2014 година за 
сумата в размер на  6237782 лева и срещу 167 дела за сумата в размер на  
1943024 лева за 2013година. Констатира се намаление на свършените и 
прекратени изпълнителни дела спрямо 2014 година и 2013 година. 

От отчетната  2015 година са останали несвършени  1093 дела за 
обща сума в размер  на   14429511  лева  , срещу  1132  дела за 2014 година 
за обща сума  18408963 лева и спрямо  1260 дела за обща сума  23664905 
лева през 2013година. Констатира  се  едно  намаление на останалите 
несвършени  изпълнителни дела ,както   и значително намаление на  
несъбраните суми.  Следва да се отбележи и обстоятелството, че 
образуваните дела за заплащане на издръжка не са ликвидни, тъй като  
същите  оставят висящи до навършване на пълнолетие на децата. 

 
Х. СЛУЖБА   ПО   ВПИСВАНИЯТА 

 
За отчетната  2015 година в Служба по вписванията са извършени 

общо  3439  вписвания, от които 658 продажби, 86 Дарения, 9 Замени, 86 
Договори за наем, 436  Договори за аренда, 31 Договорни  ипотеки, 55 
Заличаване на ипотеки, Възбрани  -общо 166, Договори  за  доброволна 
делба- 55, Актове за общинска собственост – 1429, Актове за Държавна 
собственост -2, Констативни нотариални  актове - 171 ,обстоятелствени 
проверки-64, учредени суперфиции-10,право на ползване -5, вписани 
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решения на Общински служби по земеделие-68, откази от вещни права-32, 
обявени завещания-9 и др. 

За   2014 година в Служба по вписванията са  извършени общо 4224 
вписвания, т.е. за отчетната година са извършени  по-малко 785 вписвания. 

 
ХІ. СГРАДЕН  ФОНД  И  ТЕХНИЧЕСКА  ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 
Районен съд- град Тетевен заедно с Районна прокуратура- град 

Тетевен се помещават в триетажна сграда. 
Битовите условия за работа в съдебната сграда са много добри- 

сравнително нова и функционална съдебна сграда, с две съдебни зали, 
работни кабинети, канцеларии, адвокатска стая, обособена канцелария за 
класифицирана информация, арестантско помещение. За да се поддържа 
тази сграда, то ежегодно възниква нуждата от ремонтни действия, от 
модернизация, от дейности по нейното обезопасяване, приспособяване на 
части от сградата за ползване от инвалиди.   

Във връзка с писмо изх.№ 11-05-1/12.02.2015г на Министерство на 
Правосъдието на Република България относно информация за 
необходимост от извършване на основен ремонт на сградата на Съдебна 
палата-Тетевен,е изготвено становище на Председателя на РС-гр.Тетевен 
изх.№511/10.03.2015г.,в което са описани неотложни ремонтни работи на 
покривната конструкция на сграда,по която е констатирано сериозно 
увреждане на конструкцията,на външни и вътрешни стени и таван на 
последния етаж на сградата,както и необходимост от изграждане на 
съоръжение за улесняване на достъпа до съдебната палата от хора с 
увреждания. 

С писмо рег.№11-05-1/01.10.2015г,подписано от Главния секретар на 
Министерство на Правосъдието, Председателят на съда е уведомен,че 
строително-монтажните дейности мога да започнат след изработване на 
проект по част „Архитектура“ и част „Конструкции“ и получаване на 
разрешение за строеж от главния архитект на Община-Тетевен,както и че 
при наличие на свободен финансов ресурс, Министерството ще 
предприеме действия по реализиране на инвестиционното намерение. 

През месец декември 2015г,вследствие на течове от покривната 
конструкция на сградата и замръзване на мазилка на фасадата на съдебната 
палата,падна част от мазилката на сградата,което доведе и до повреждане 
на покривна конструкция,изградена пред входа на сградата на РУ 
„Полиция“-Тетевен,в следствие на което се предприеха действия по 
обезопасяване на пространство пред съдебната сграда.Заявена е и 
образувана преписка по щета пред застраховател,с когото е сключен 
договор от Министерство на правосъдието.Следва да се извършат 
неотложни действия по сваляне на част от напукана мазилка на фасадата 
на сградата,за което са предприети действия,в т.ч. Председателят на съда е 
провел срещи с представители на Министерство на правосъдието и 
главния архитект на Община-Тетевен. 
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На 19.10.2015г. беше извършено охранително обследване на сградата 
на Съдебна палата-град Тетевен,като в раздел ІV от Протокола от 
обследването са дадени следните препоръки:да се обезопасят 
необезопасените прозорци на двете съдебни сгради на палатата,както и 
тези на стълбището между първи и втори етаж и между втори и трети етаж 
на сградата,по възможност при наличие на финансов ресурс да се изгради 
система за видеонаблюдение,с оглед наблюдаване на целия външен 
периметър на сградата,а не само на входа,да се обособи помещение за 
принудително доведени лица,да се извади технически паспорт на сградата. 

В предвид описаните неотложни ремонтни дейности на сградата на 
Съдебна палата-Тетевен и дадените препоръки за подобряване на 
физическата защита и сигурността на обекта,следва в кратки срокове да 
бъде направено искане до Комисия „Бюджет и финанси“ към ВСС за 
осигуряване на средства за извършване на посочените ремонтни дейности. 

 
Информационни  технологии 

 
1. Техническа обезпеченост 
В сградата на съда има изградена локална компютърна мрежа, 

покриваща изцяло необходимостта от автоматизиране на работните места, 
като за целта разполагаме с 3 сървъра, 25 работни станции, 2 копирни 
машини, които се  ползват и като системни принтери, 22 лазерни принтера 
и два скенера. Мрежата е свързана с некомутируем кабелен интернет. И 
двете съдебни зали на съда разполагат с информационни табла и 
озвучителна техника, като и в двете зали има инсталирана 
висококачествена и надеждна звукозаписна система. 

2. Софтуерна обезпеченост 
В Районен съд - Тетевен почти всички видове дейности са 

автоматизирани със съответния специализиран лицензен софтуер, както 
следва: 

- Разпределение на делата на случаен принцип- “LawChoice” на ВСС 
до 01.10.2015г.,а считано от 01.10.2015г е въведена ЦЕНТРАЛИЗИРАНА 
СИСТЕМА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА/ЦСРД/, разработена от 
„Смарт системс 2010“-ЕООД, в изпълнение на решение на ВСС по 
Протокол № 58/08.12.2014г. 

- Деловодство районен съд- САС “Съдебно деловодство “ на фирма 
“Информационно обслужване” АД-Варна 

- Деловодство СИС- “ JES” –на  “Темида -2000-Еди Чакъров” ЕТ 
- Бюро съдимост – “ CSCS “ на фирма “ИНДЕКС –България “  
- Счетоводство – “Web Бизнес процесор-Конто 66”, която програма 

от 01.01.2010 година осигурява достъп за контрол и наблюдение върху 
счетоводната работа  от ВСС и уеднаквяване на счетоводната отчетност в 
съдилищата. Програмата позволява автоматично изготвяне на част от 
счетоводните справки, което до въвеждането и не е било възможно. 

-Работна  заплата  -ПП”Аладин” 
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-Нормативен  справочник – “Апис 7” и “Апис регистър плюс” 
-Електронен подпис-  “Stampit “ - “Информационно обслужване “ АД 
-Звукозаписна система – “ MSRS “, “НЕТ ИС “ ООД- София. 
В съда са изготвени “Правила за използване на програмните 

продукти и  интернет”, според които работещите в съда са длъжни да 
използват предоставените им компютри и интернет връзка в съответствие 
с изпълнението на служебните им задължения и само за тази цел, с оглед 
предотвратяване неправомерен достъп и възможно застрашаване целостта 
на информацията. 

И през отчетната  2015 година  съществува  и се актуализира 
създадения през 2011 година служебен сайт на Районен съд-град Тетевен, 
съдържащ  важна и полезна информация  за работещите в съда. 

 
3. Прозрачност на дейността 
 
Прозрачността на съдебната дейност се изразява в публикуване на 

пълна информация за постановените съдебни актове, съобразно с чл.64 от 
ЗВС за защита на личните данни. Това се осъществява чрез интернет сайта 
на съда, в който от края на 2008 година ежедневно се публикуват 
новопостановените през предходния ден съдебни актове. Публикува се и 
календар на насрочените дела за срок от два месеца напред, който се 
актуализира ежедневно. От месец март 2010 година работи и новият 
“ЦУБИПСА” ( Централен Уеб базиран Интерфейс  за Публикуване  на 
Съдените  актове ) на  Министерството на правосъдието, с който в края на 
всеки работен ден деловодната програма прави автоматичен трансфер на 
постановените през деня съдебни актове. 

В Районен съд-гр.Тетевен работим четирима районни съдии, един 
съдия по вписванията и един държавен съдебен изпълнител, като малкият 
числен състав и добрите колегиални отношения, създадени между нас 
дават възможност почти ежедневно да обсъждаме и коментираме по–
интересните казуси, върнати дела от Окръжен съд-Ловеч, 
Административен съд- Ловеч, ВКС и ВАС. С Районна прокуратура - град 
Тетевен поддържаме много добри колегиални отношения. 

 
ХІІ. ОБЩА ОЦЕНКА ЗА РАБОТАТА НА СЪДА : 
 
Намирам, че показателите за работата на Районен съд-Тетевен през 

2015 година я определят като много добра и доказват висока мотивация и 
отговорно отношение към изпълнението и както на съдиите, така и на 
съдебните служители, които ежедневно са се стремели към повишаване на 
общественото доверие в институцията. 

Следва да се отбележи,че през отчетния период и вследствие 
Решение на ВСС по протокол № 40/15.07.2015г  за приемане на критерии 
за промяна в съдебната карта на районните съдилища,както и решение за 
конкретни предложения за промени в съдебната карта на районните 
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съдилища и районните прокуратура,които да бъдат обсъдени на заседание 
на ВСС в срок до 30.11.2015г., се стигна до известно напрежение в 
магистратите и съдебните служители от по-малките районни 
съдилища,респ. тези от тях,които не покриват първият от приетите 
критерии-наличие на 6-8 съдии,между които и Районен съд-град Тетевен. 

Макар и принципно да споделям решението на ВСС и 
необходимостта от промяна на съдебната карта на районните съдилища, 
изразявам личното си становище, което се покрива и с изразените 
становища от магистратите на проведените срещи с членове на ВСС по 
апелативни райони/за апелативен район Велико Търново същата се 
проведе на 11.12.2015г./, че това е продължителен процес, изискващ 
държавнически, разумен, принципен и честен подход,същият следва да е 
резултат на задълбочено и широко обсъждане с действащите магистрати, 
нотариална камара, Камарата на частните съдебни изпълнители и местните 
власти, като не следва да се взимат прибързани,още по-малко 
конюнктурни решения.Реорганизацията не трябва да се прави механично,а 
следва да се отчитат конкретиките и спецификите за всеки съдебен 
район/част от тези за съдебния район на РС-гр.Тетевен са изложени в 
началото на доклада/, като намирам,че именно на основание на последния 
от приетите критерии от ВСС-„Други“,  Районен съд-град Тетевен може и 
би следвало да запази съществуването си на съдебната карта. Солидарност 
с това мнение са изразили пред Комисията  по анализ и отчитане степенна 
на натовареността на органите на съдебната власт общинските съветници 
от Общински съвет-гр.Тетевен и Общински съвет-гр.Ябланица, както и 
адвокати, “практикуващи професията си в района на действия на Районен 
съд-град Тетевен“. 

Необходимостта от съществуването на Районен съд-град Тетевен е 
доказана в продължение на повече от 100 години-съществувал е като 
мирови, околийски, народен съд, като е създаден след Освобождението на 
България „чрез съдебната реформа през 1880г.“, според данни на видния 
тетевенец, общественик и дарител Тома Васильов, отразени в неговия 
очерк „Спомени за лица и събития“, изд.София-2001. 

Намирам за разумно и логично становището,около което се 
обединиха магистратите на проведените срещи по апелативни райони, а и 
самите членове на ВСС, че преди взимане на решения за реорганизация на 
съдебната карта, следва да се изработят и приемат/вече факт/ единни 
критерии за индивидуална натовареност на магистратите, които предстои 
да бъдат въведени от 01.04.2016г., да се определи разумен срок след 
въвеждането им за изготвяне на съответни анализи, както и да се реализира 
проектът за електронно правосъдие и да се направи съответният 
мониторинг. 

През 2015 г. целите пред Районен съд-Тетевен следва да бъдат 
подобряване на срочността и качеството на приключване както на 
гражданските, така и на наказателните дела, повишаване на качеството на 
съдебните актове и на администриране на делата от страна на съдебната 
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администрация и магистратите; оптимизиране на управлението и работата 
на съда на всички нива, прозрачност в работата на съда и повишаване на 
общественото доверие в съда, системно и ползотворно обучение на 
съдиите и съдебните служители, информационно и технологично 
модернизиране, разумно използване на бюджетните средства. 

Убеден съм, че постигането на тези цели е възможно и ще допринесе 
за утвърждаването на върховенството на закона в Република България.   

 
 
 

Януари 2016г.   Административен ръководител: 
Гр.Тетевен   

/Марио Стоянов/ 


