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 Отчетният  годишен доклад за дейността на Районен съд-град 
Тетевен през 2010 година е изготвен в съответствие с цялостната 
конституционна, законова и подзаконова нормативна уредба, 
наказателната политика на държавата, включително ангажиментите  на 
Република България като член на Европейския съюз, международните 
актове и Плана за действие по показателите за напредък в областта на 
съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност. 
Докладът обхваща дейността на съда  в цялост за отчетната календарна 
година, като я отразява в аналитичен вид, със съответните статистически 
данни, изводи, констатирани проблеми и предложения  за подобряване на 
работата на съда, чрез съпоставяне  с данните от предходните три отчетни 
години. 
 

І. КАДРОВА  ОБЕЗПЕЧЕНОСТ  И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА 
 

1. СПРАВКА ЗА КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
 

СЪДИИ 
 Съдии 

в т.ч. предс. и зам.предс. 
Съдии 

изпълнители 
Съдии по 

вписванията 
по ЩАТ 4 1 1 
ЗАЕТИ 4 1 1 
 

 
 В Районен съд- град Тетевен през изминалата година  са работили 
четири съдии : Искра Максимова –Председател, Красимир Цачев, Марио 
Стоянов и Нанко Маринов-районни съдии, Петя Монова - съдия по 
вписванията и Тихомир Тихолов - държавен съдебен изпълнител, като 
няма незаети щатни бройки и съдът е кадрово обезпечен. 
 Искра Максимова и Красимир Цачев са районни съдии  с 
дългогодишен адвокатски и съдийски стаж - съответно 33 и 34 години, от 
които съдийски  18 години и пет месеца за Максимова и 18 години и 7 
месеца за Цачев. Марио Стоянов е с 15  години юридически стаж, от които 
12 години и 8 месеца съдийски. Нанко Маринов е с 12 години и  половина 
юридически стаж, от които 9 години   и шест месеца като районен съдия. 
Петя Монова е с 32 години юридически стаж, от които 8 години  като 
районен съдия и 7 години  като съдия  по вписванията. Тихомир Тихолов е 
с 10 години 4  месеца юридически  стаж, от които 9 години и 6 месеца като 
държавен съдебен изпълнител. 
 С Решение  на ВСС  от 13.05.2010 година на основание чл.207 ал.1 от 
ЗСВ е определена  на съдия Стоянов и на съдия Маринов комплексна 
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оценка “ много добра” и двамата са повишени на място  в ранг “Съдия в 
Апелативен съд”. 
 Съотношението на магистрати спрямо служители е 4:16, т.е. 1:4, а 
без общата администрация и служителите от Държавната съдебно-
изпълнителна служба- 4:6, т.е.1: 1. 
 

  
ВСИЧКО 

В това число: 
Специалисти с 

ръководни 
функции 

Специализирана 
съдебна 

администрация 

Технически 
длъжности 

По ЩАТ 16 2 11 3 
ЗАЕТИ 16 2 11 3 

 
 Едва ли някой  би отрекъл, че съдебните служители са лицето на 
Темида. Ако работата на администрацията не е на ниво, то тогава обликът 
на цялата съдебна система няма да е положителен. Съдебните служители 
са първите, които гражданите срещат при влизането си в съдебната сграда 
и вече никой не подценява тяхната роля в “ живота на Темида”. Определят 
ги като гръбнакът на  системата, като психолози, които трябва да лавират 
между грижата за магистратите и  за гражданите. 
 Щатът на съда за отчетния период включва 16  съдебни служители, 
които според единния класификатор се разпределят както следва : 
 Ръководни длъжности :  Административен секретар – Марина 
Грозева  и Главен счетоводител –Венета Стефанова 
 Специализирана съдебна администрация : Виолета Монова, Катя 
Христова, Дона Петрова и Петя Георгиева- Съдебен секретар протоколист,  
Тодорка Николова- Секретар СИС, Таня Петкова, Йоана Апостолова  и 
Таня Тодорова - съдебен деловодител. Съдебен деловодител, обслужващ 
“Бюрото за съдимост”-Галинка Велева, съдебен деловодител-архивар -
Таня Петкова, Пламен Петров –Системен администратор и Бойко  Киров –
Призовкар. 
 Технически  длъжности :  Росица Николова и Цветелина Стоянова-
чистач и Райчо Георгиев- Огняр-поддръжка. 
 Наред с това Виолета  Монова, Дона Петрова и Пламен Петров 
изпълняват  функциите и на служители по сигурността на  информацията. 
 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 районните, окръжните, административните, военните и 
апелативните съдилища”, “Правилника  за вътрешния  трудов ред в 
Районен съд-град Тетевен”, “Етичния кодекс  на служителите в съдебната 
администрация”, утвърдените от председателя на съда “Вътрешни правила 
и заповеди”, свързани с работата на администрацията. 



 4

 Следва да се констатира, че при наличието на служител  в съда 
“Системен администратор”  се обезпечи  задължението на Районен съд-
град Тетевен по чл.64 от ЗСВ и поддръжката на страницата на съда в 
Интернет. В допълнение   към това, следва да се посочи, че системният 
администратор е в помощ на магистратите и съдебните служители при 
тяхната ежедневна работа и при възникването на проблеми с ползваните 
деловодни и други програми, както и със самото техническо оборудване. 
 Общата  и специализирана администрация  в Районен съд - град 
Тетевен се ръководи и контролира  от административния секретар на съда. 
Същият изпълнява задължения, свързани с  документооборота и  
административното обслужване на съда, подпомага председателя на съда 
при  изготвянето на предложения и искания до ВСС и МП, както и 
стопанисването на съда. 
 Важна роля в подпомагането на Председателя на Районен съд-
Тетевен при управлението на финансовите средства има Главният  
счетоводител. Същият подпомага председателя на съда за правилното 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 31.12.2010  година всички съдебни служители отговарят на  
изискванията по щатното разписание за образование  и квалификация. 
Почти всички са с продължителен  трудов стаж в съда, изпълняващи 
добросъвестно и  отговорно служебните си задължения. Няма наказани 
служители за нарушаване на трудовата дисциплина и несправяне с 
работата, както и такива, които да не познават спецификата на служебните 
си функции. Всички служители са обучени така, че да извършват и  други 
дейности, възложени от Административния ръководител и  
Административния секретар. Работи се на  принципа на екипност. В края 
на  отчетния период могат да се отчетат добри постижения в работата на 
всички служители. 
 Атестирането на  съдебните служители в Районен съд-град Тетевен 
се извършва  съгласно  разпоредбите на Правилника за  администрацията 
на районните, окръжните, административните, военните и  апелативни 
съдилища. 

 
Предложения за промени в щата 

 
 На този  етап  Районен съд-град Тетевен е кадрово обезпечен, няма 
нужда от отпускане на нови щатни бройки и структурни промени. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА 
 

Работата  в Районен съд-град Тетевен е организирана съгласно 
изискванията    на  “Закона за съдебната власт”, “Правилника за 
администрацията  в районните, окръжните, административните, военните и 
апелативните съдилища” и съобразно  указанията на Висшия  съдебен 
съвет. Разпределянето на делата се  извършва на принципа на случайния 
подбор, чрез електронно разпределение съобразно поредността на 
постъпването им и съобразно характера на производството. 
Административният ръководител на  съда- Искра Максимова  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, 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 
Максимова и съдия Стоянов, а наказателните дела от съдия Цачев и съдия 
Маринов. През отчетния период съдия Максимова и съдия Стоянов са 
включени с 20% натовареност и в наказателните състави. Това се наложи 
от обстоятелството, че през отчетния период  гражданските съдии  
разглеждаха не само мерките за неотклонение, а и други наказателни дела, 
с оглед  продължителното  отсъствие по болест на съдия Цачев, макар че  
основната тежест бе поета от районен съдия Маринов. Съдия Цачев и 
съдия Маринов  са включени с 5 % натовареност в гражданските състави с  
оглед на декларирания конфликт на интереси от съдия Максимова и съдия 
Стоянов с “Банка ДСК” АД. За отчетната 2010 година не може да се 
посочи в съда съдия, който да е разгледал дела, отличаващи се от 
останалите със своята  тежест и сложност. 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 
са спазват стриктно и  няма оплаквания в тази насока. 

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 / отпуск по болест и платен годишен отпуск/ на основание 
чл. 279 ал.3 от ЗСВ неговите функции са изпълнявани от районен съдия  на 
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основание  изрична заповед на Председателя на съда и  уведомяване на 
Министъра на правосъдието. 

Функциите на съдебните служители при съда са разпределени 
съгласно Правилника за  администрацията на районните, окръжните,  
административните, военните и  апелативните съдилища. 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, като  свидетелствата за съдимост, както на лицата, родени в съдебния 
район, така и на лицата, родени  извън съдебния район, в резултат на 
внедрената система за издаване на свидетелства за съдимост и справки, се 
издават в деня на поискването. За 2010 година да  издадени  1581 
свидетелства за съдимост и 2511 Справки по  служебно искане от органите 
на МВР и Прокуратурата. 

По въпроси, засягащи правни проблеми 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. 

Служителите от съда участват в организирани семинари за 
повишаване на тяхната квалификация, както и с оглед на внедряването на 
нови технологии. 

 
ІІ. ПОСТЪПЛЕНИЯ НА ДЕЛАТА 

 
ВСИЧКО ДЕЛА  ЗА  РАЗГЛЕЖДАНЕ ( постъпили през 2010 година) 

 
вид дела 2010 2009 2008 Ръст2010-2009г. 

Граждански 866 631 414 +235 
Наказателни 643 542 541 +101 
ОБЩО: 1509 1173 955 +336 
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НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 
 

 През 2010 година са постъпили  и образувани 643 дела, от които 211-
НОХД, 15-НЧХД, НАХД по чл.78 а от НК -45 дела, НАХД-114, Ч.н.дело в 
досъдебното производство-159, комулации-22  и т.н., като от 2009 година 
са останали несвършени  21 -НОХД,  4 -НЧХД, 2- НАХД по чл.78 а от НК, 
23 –НАХД. 
 За 2009 година са образувани 197-НОХД, като от предходната 2008 
година да останали несвършени 26 –НОХД, за 2008 година са образувани 
173 НОХД, като от предходната 2007 година са останали несвършени 30 
дела т.е. отчита се завишаване на бройката на постъпилите през отчетния 
период  НОХД, както и тенденция на намаляване на броя на висящите дела 
от предходната година. 
 За 2009 година са образувани 12 НЧХД, за 2008 година 
новообразуваните НЧХД са 14, т.е. констатира се тенденция към 
стабилизиране на техния брой. 
 За 2009 година са образувани 205 НАХД- в това число и НАХД по 
чл.78 а от НК,като от предходната 2008 година  са останали несвършени 24 
НАХД, за 2008 година новообразуваните НАХД са 176, останалите висящи 
такива от 2007 година -20 дела, т.е. констатира се тенденция на намаляване 
на техния брой за отчетния период. 
 За 2009 година новообразуваните ч.н. дела са 128 броя, за 2008 
година новообразуваните ч.н.дело са 178 броя, т.е констатира се тенденция 
на стабилизиране на техния брой. 
 За отчетната 2010 година в Районен съд-град Тетевен не са 
постъпили и разглеждани „Дела с особен обществен  интерес”, като в 
изпълнение на указанията на ВСС  ежемесечно е изготвяне и  изпращана 
справка за това обстоятелство. 
 
 
 

ГРАЖДАНСКИ  ДЕЛА 
 
 

 За отчетната 2010 година са образувани 866 граждански дела, от 
които 36 са изпратени  по подсъдност, като от новообразуваните дела 365 
са граждански и 463 ч.гр.дело по чл.410 и чл.417 от ГПК и 2- Гр.АХ. дела. 
 За 2009 година са образувани 631 граждански дела, от които 16 са 
изпратени по подсъдност, като новообразуваните 234 дела са граждански, 
394- частно граждански и 3 –Гр.АХ. дела.  
 За 2008 година новообразуваните граждански дела да 414, от тях 4 
изпратени по подсъдност, като образуваните 233 са граждански дела, 169 
частно граждански дела и 12 Гр.АХ. дела. 
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 Изводът е, че за отчетната година се констатира значително 
завишение на броя на гражданските дела. Естествено и нормално, с 
отчитане на обстоятелството, че е приключила поземлената реформа в 
страната броя на Гр. АХ. Дела да намалява съществено, с тенденция в 
следващите отчетни периоди  да няма постъпления на такива дела. 
 
 
 

ІІІ. РАЗГЛЕДАНИ  ДЕЛА 
   
  ВСИЧКО ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ (постъпили + висящи от 2009г.) 

вид дела 2010 2009 2008 Ръст 
2010-2009г. 

Граждански 936 725 510 +211 
Наказателни 694 596 600 +98 
   ОБЩО: 1630 1321 1110 +309 

 

 
 
 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 
 

 За отчетната 2010 година в Районен съд-град Тетевен са разгледани 
общо 694 наказателни дела, от които 232 НОХД, 19-НЧХД, 47 – НАХД по 
чл.78 а от НК, 137 НАХД и 259 ч.н. дела. 
 Структура на разгледаните НОХД : 

- По видове престъпления по НК: 
  През отчетния период са разгледани НОХД с обвинения по 
престъпления против личността, против брака, семейството и младежта, 
против собствеността, против стопанството, документни престъпления, 
против реда и общественото спокойствие, общоопасни престъпления. 

- По глави: 
 Глава ІІ –Престъпления против личността : 
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 Разгледани през отчетния период 17 броя, от тях 11  броя 
новообразувани и 6 броя, останали висящи от предходната година. 
 По видове престъпления :  
 По чл.129 от НК- 9 дела, по чл.128 от НК- 1 дело, по чл.131 от НК- 2 
дела, по чл.131 а от НК -2 дела, по чл.122 от НК- 1 дело, по чл.159 а от НК-
1 дело и по чл.157 от НК – 1 дело. 
 Глава ІV- Престъпления против брака, семейството и младежта 
 Разгледани през отчетния  период 17 дела, от които 15 дела 
новообразувани и 2 останали висящи от предходната 2009 година. Всички 
разгледани дела са за престъпление по чл.183 от НК. 
 Глава V – Престъпления против собствеността 
 През отчетния период са разгледани 76 дела, от които 69 дела 
новообразувани и 7 дела  останали висящи от предходната 2009 година. 
 По видове престъпления : 
 По чл.194 от НК – 13 дела, от които 12 по чл.194 ал.1  от НК и 1 дело 
по чл.194 ал.3 от НК. 
 По чл.195 от НК – 44 дела, по чл.196 от НК- 3 дела, по чл. 197 т.3 от 
НК-5 дела, по чл.198 от НК-1 дело, по чл.202  от НК- 1 дело, по чл.206 от 
НК- 2 дела, по чл.216 от НК- 3 дела и по чл.209 от НК- 4 дела. 
 Глава VІ- Престъпления против стопанството 
 През отчетния период са разгледани  14 дела, от които 13 дела са 
новообразувани и 1 дело е останало висящо от предходната 2009 година. 
 По видове престъпления : 
 По чл.234 ал.1 от НК- 4 дело, по чл.234 “б” от НК- 1 дело, по чл. 234в 
от НК- 5 дела, по чл.235 от НК- 3 дела, по чл.223 от НК-1. 
 Глава VІІІ- Престъпления против дейността на държавата 
 През отчетния период са разгледани  2 дева, от които  1 висящо от 
предходната 2009 година по чл.293а от НК и едно новообразувано по 
чл.269 ал.1 от НК. 
 Глава ІХ- Документни престъпления 
 През отчетния период  е разгледано едно дело за престъпление по 
чл.311 от НК. 
 Глава Х-Престъпления против реда и общественото спокойствие 
  През отчетния период са разгледани 9 дела за престъпление по 
чл.325  от НК. 
 Глава ХІ- Общоопасни престъпления 
 През отчетния период са разгледани 96 дела, от които 
новообразувани 82 дела, а останалите останали висящи от предходната 
2009 година. 
 По видове престъпления: 
 По чл.339 от НК- 6 дела 
 По чл.343 “б” от НК- 52 дела 
 По чл.343 “в” от НК- 28 дела   
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 По чл.343  ал.1 от НК- 3 дела, по чл.343 а ал. 1 от НК- 1 дело, по чл. 
343 ал.3 -1 дела, по чл.345 от НК- 1 дело, по чл.345а от НК-1 дело, по чл. 
354 а от НК -1 дело и по чл.346 от НК – 2 дела. 
 Или по отношение  на  разгледания през отчетния период 232 НОХД 
се отчита едно завишения спрямо разгледаните НОХД за 2009 година- 223 
дела  и за 2008 година- 203 дела. 
 От разгледаните през отчетния период НОХД- 232 дела,то   отново и 
за отчетната година се отчита най-голям брой на делата по глава ХІ от НК- 
Общоопасни престъпления- 96 броя, като от тях най-голям е  техния брой 
за престъпления по чл.343 “Б” от НК- 52 дела и по чл.343 “в” от НК- 28 
дела. Увеличението на  този вид дела, което се отчита не само за отчетния 
период, а и за предходните такива, е неприятна тенденция с оглед на 
безопасността по  пътищата. Следват делата за престъпления против 
собствеността-76 дела, като най –голям е  техния брой за престъпления по 
чл.194-197 от НК- 66 дела, против личността-17 дела, като за отчетния 
период   са разгледани и 17 дела за престъпление по чл.183  от НК. Следват 
престъпления против стопанството- 14 броя, против реда и общественото 
спокойствие- 9 броя. 
 По реда на глава двадесет и седма от НПК- Съкратено съдебно 
следствие   в производството  пред първата инстанция са разгледани  31 
НОХД и едно НОХД е  разгледано по реда на глава ХІV от НПК-Бързи 
производства. 
 През отчетния период са разгледани 47 НАХД по реда на чл.78 “а” от 
НК, срещу 30 НАХД по този ред за 2009 година и 28 за 2008 година, т.е. 
отчита се стабилизираща се тенденция към  увеличение на техния брой. 
 От разгледаните през отчетния период 259 ч.н.  прави впечатление  
увеличения брой на делата  за вземане на мярка за неотклонение 
“Задържане под стража” в досъдебното производство 17 дела, както и в 
производството по чл.65 от НПК-за изменение на взетата мярка за 
неотклонение-19 дела. 
 През отчетния период са разгледани 137 НАХД, срещу  199  НАХД 
за 2009 година. Отново най-голям е броя на НАХД по Закона за движение 
по пътищата 79 дела, следват НАХД по ЗА, ЗДДС  и ДОПК-25  дела, 
НАХД по Закона за защита на потребителите- 9 дела, НАХД по ЗГ и 
ЗЛОД- 7 дела,  НАХД по Закона за митниците - 6 дела, НАХД по УБДХ- 6 
дела, НАХД по Закона за опазване на околната среда- 3 дела и т.н.. 
 От насрочените в открито съдебно  заседание 637 наказателни дела 
са  отлагани 319 дела, т.е.  отлаганите дела са 50,08%, като броя на  
отлаганите 116 НОХД  съставляват 18,21% от общо насрочените и 
разгледани в съдебно заседание наказателни дела. 
 Причини за отлагане на делата : 
 При  анализа за причините  за отлагане на наказателните дела, но 
изводът е, че съдът не е бил причина за отлагане на нито едно от тях. По 
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НОХД основната причина за тяхното отлагане е неявяване на 
процесуалния  представител и защитник на подсъдимия. Други причини за 
отлагане на наказателните дела са: нередовно призоваване на подсъдимите, 
неявяване на  свидетели, искания, направени от страните за събиране на 
допълнителни доказателства. Една от причините за отлагане на НАХД е 
необходимостта от  назначаване на  съдебни експертизи. 

 
 

ГРАЖДАНСКИ   ДЕЛА 
 
 

 За отчетната  2010 година в Районен съд –град Тетевен са разгледани 
общо 936 дела, от които 264 граждански дела, 165 ч.гр. дела, 3 Гр.АХ. дела 
и 504 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК. 
 Структура на  разгледаните граждански дела: 

- Искове по СК:  57 дела, като в тях са включени 23 дела за развод, 
от които 15  по взаимно съгласие, 15 дела за издръжка, 10 дела  за 
изменение на издръжка. 

- Облигационни искове: 64 дела. 
- Вещни искове:31 дела, в това число 2 дела по ЗСПЗЗ. 
- Делби-34 дела. 
- Искове по КТ-22 дела, в това число  9 дела за  отмяна на 

уволнение. 
- По Закона срещу домашното насилие-8 дела. 
- По Закона за закрила на детето -45 дела. 
- По Закона за гражданска регистрация- 3 дела. 
- Обезпечения- 13 дела. 
- Отказ от наследство- 15 дела. 
- Съдебни поръчки  -3 дела и  останалите до 165 ч.гр. дела  друг вид 

такива. 
- Гр.АХ дела -3 броя 
- Заповедни производства по чл.410 и чл.417 от ГПК -504 дела. 

 Броят на  исковете по СК, облигационните  искове и вещните  такива  
остава стабилизиран за  последните години. Следва да се отчете 
обстоятелството, че броят на делата за развод по взаимно съгласие е два 
пъти по-голям от бракоразводните дела по чл.49 от СК,т.е.  съпрузите 
предпочитат “мирния способ” за  разтрогване на брака. Намален  е макар и 
незначително броя на делбените дела, но от направената справка в 
службата по вписванията се установява, че са вписани 62 броя  доброволни 
делба, т.е. по-голяма част от  гражданите предпочитат този доброволен 
способ за  уреждане на   отношенията. Намален е почти до минимум  броя 
на  вещните искове по чл.14 ал.4 от ЗСПЗЗ, което е напълно обяснимо с 
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оглед на  приключване на аграрната реформа, като това обстоятелство  се 
отнася до намаления също почти до минимум брой на Гр.АХ. дела. 
 Увеличен е  броя на  разгледаните ч.гр. дела, включващи 
производствата по чл.410 и чл.417 от ГПК, както и останалите дела, които 
се образуват като ч.гр. дела. 
 От насрочените в открито съдебно заседание  410 гр. Дела са 
отлагани 221 от тях – в процентно изражение -51,46 %. 
 Причини за отлагане на делата: 
 За  изпълнение на дадените от съда указания по чл.146 ал.2 от ГПК. 
Нередовното призоваване на страните по делото.  Многократно се отлагат    
делбените дела във втората фаза след допускане на делбата, касаещи 
земеделски земи и горски територии, за изработване на проекто-скици за 
тяхното разделяне и одобряване от Служба “Земеделие”-град Тетевен. 
Изработеният електронен кадастър за някои от населените места  също е  
една от причините за отлагане на делата. На  територията на двете общини, 
попадащи в съдебния район на Районен съд-град Тетевен, няма достатъчно 
вещи лица и най-вече такива по назначените по делата съдебно-технически 
експертизи, което  води  и много често до замяна на вещи лица, отказали 
да работят по  определено дело. Няма дело, по което съдът да е станал 
причини за  неговото отлагане. 
 За разгледаните  през отчетния период дела  са проведени  1043 
съдебни заседания по  граждански дела и 867 съдебни заседания по 
наказателни дела, като за предходната 2009 година броят на съдебните 
заседания по гражданските дела е 1013, а по наказателните 733, а за 2008 
година  броят на съдебните заседания по гражданските дела е 692  при 630 
за наказателните дела. 
  

БРОЙ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ 

вид дела 2010 2009 2008 Ръст 
2010-2009г. 

Граждански 1043 1013 692 +30 
Наказателни 867 733 630 +134 
   ОБЩО: 1910 1746 1322 +164 
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ІV. СВЪРШЕНИ ДЕЛА  : 
 

СВЪРШЕНИ ДЕЛА ОБЩО 

вид дела 2010 2009 2008 Ръст 
2010-2009г. 

Граждански 838 651 431 +187 
Наказателни 642 545 545 +97 
   ОБЩО: 1480 1196 976 +284 

 

 
 

СВЪРШЕНИ ДЕЛА В 3-МЕС.СРОК ОТ ПОСТЪПВАНЕТО ИМ В % 

вид дела 2010 2009 2008 Ръст 
2010-2009г. 

Граждански 92.12 84.18 88.90 +7.94 
Наказателни 91.59 90.46 92.80 +1.13 
   ОБЩО: 91.85 87.32 90.95 +4.53 
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НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

 
 От разгледаните  през отчетния период 694 наказателни дела са 
свършени  642 дела, като за 2009 година са разгледани 596 наказателни 
дела, свършени са 545 дела, като за 2008  година са свършени 545 дела. 
 От разгледаните  през отчетния период 232 НОХД са свършени 205 
НОХД, като  от тях 177 НОХД са свършени в 3-месечен срок, или 86,34 % 
от свършените 205 НОХД. Останали са несвършени 27 НОХД. 
 От свършените  205 НОХД  95 от тях са приключили със съдебен 
акт-присъда, като 30 от тях са обжалвани. 
 Със споразумение са приключили 101 НОХД, като 55  от тях са 
внесени  по реда на чл.381 от НПК от Прокуратурата и  по 46 дела е 
постигнато споразумение в съдебно заседание. 
 Прекратени са 110 НОХД, като в тази бройка се включват и делата 
приключили със споразумение- 101 НОХД. 9 НОХД са прекратени, като от 
тях 6 са върнати на Районна прокуратура-град Тетевен да отстраняване на 
процесуални нарушения, две са прекратени и на основание чл.43 т.3 от 
НПК са  изпратени на ВКС и  едно НОХД № 303/2010 година е прекратено 
и върнато на Районна прокуратура-град Тетевен с указание да изпрати 
делото на Община-Тетевен за налагане на административно  наказание. 
 Оправдани са 6 лица, като  причината за постановяване на 
оправдателните присъди е недоказано авторство на деянието. 
 Съдени са 239 лица, като от тях са  осъдени 223 лица, в това число и 
19 непълнолетни лица. От осъдените 223 лица на 99 от тях е наложено 
наказание лишаване от свобода до 3 години, като от тях 71 са осъдени 
условно. На едно лице е наложено наказание лишаване от свобода над 3 
години. На 10 от осъдените лица е наложено наказание глоба. На  107 от 
осъдените лица е наложено наказание пробация. На  5 лица  са наложени 
други наказания. 
 От разгледаните през отчетния период 19 НЧХД са свършени 17 
НЧХД дела, като 5 от тях са приключили със съдебен акт и 12 са 
прекратени, като 9 от тях поради оттегляне на тъжбата и 3 със спогодба. 
Останали са несвършени 2 НЧХД. Обжалвани са 5 НЧХД. Съдени са 27 
лица, от  които 6 са оправдани и  5 осъдени лица,като на две от тях е 
наложено наказание  лишаване  от свобода, чието изтърпяване е отложено 
на основание чл.66 от НК. На  останалите е наложено наказание глоба. 
 През отчетния период са разгледани 47 НАХД по реда на чл.78а от 
НК.От тях 43 са приключили със съдебен акт и четири от тях са  
прекратени и върнати на Районна прокуратура- град Тетевен.Съдени са  47 
лица, от които 3 са оправдани и 39 осъдени, като на 37 от тях е наложено 
наказание глоба  и на двама други наказания. 
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 През отчетния период са  разгледани 17 ч.н. дела за вземане на мярка 
за неотклонение  задържане под стража  в досъдебното производство, като 
всички те са приключили със съдебен акт. Разгледани са 19 ч.н. дела за  
изменение на мярката за задържане, като 16  от тях са приключили със 
съдебен акт и 3 са прекратени поради оттегляне на  молбата за  изменение 
на мярката за неотклонение 
 През отчетния период са  разгледани 22 ч.н.д –комулации, от които 
със съдебен акт са приключили 17, две са прекратени и три са останали 
несвършени през отчетния период 
 Разгледани са и свършени 29 ч.н. дела по реда на чл.243 от НПК, 16 
ч.н. дела по реда на чл.222 от НПК и 9 ч.н. дела по реда на чл.223 от НПК, 
65 ч.н. дела по реда на чл.161 от НПК. 
 От разгледаните през отчетния период  137 НАХД  са свършени 119, 
останали несвършени 18 НАХД, като 114 от тях са приключили със 
съдебен акт и 5 са прекратени. 
 
 СВЪРШЕНИ НАК.ДЕЛА В 3-МЕС.СРОК ОТ ПОСТЪПВАНЕТО ИМ в % 
  

НОХ НЧХ ЧН НАХ 
86.34% 70.59% 100.00% 87.95% 

 

 
 
 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
 

 От разгледаните  през отчетния период 936 граждански дела са 
свършени 838 дела. По 662 от тях  искът е уважен изцяло, по 36 –частично 
и по 49-отхвърлен. Прекратени са 91 дела, от които 5 по спогодба и 86 по 
други причини. В срок до 3 месеца са свършени 772 дела, като са останали 
несвършени- 98 дела. Обжалвани са 46 дела. 
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 Разгледаните през отчетния период 3 Гр.АХ дела са приключили и 
трите  в 3-месечен срок. 
 Сравнявайки процента на  свършените  дела в 3-месечен срок от 
постъпването им спрямо  процента за 2009 година и този за 2007 година се  
констатира  увеличение на  броя на свършените в 3-месечен срок дела с 
7,94% спрямо предходната 2009 година. Смятам, че бихме могли да 
отчетем и по-висок  процент на свършени дела в 3-месечен срок с оглед на 
големия брой на Заповедните производства, но на практика се оказва, че 
Заповедните производства по реда на чл.410 от ГПК не са ликвидни, 
независимо от обстоятелството, че съдът се е произнесъл в тридневен срок 
от постъпване на заявлението в съда. 
 

V. НАТОВАРЕНОСТ 
 

ДЕЙСТВИТЕЛНА НАТОВАРЕНОСТ В % 

 

2010 

2009 

2008 

Ръст 2010-2009г. 

 

Всичко дела 34% 28% 23% +6% 

Свършени 31% 25% 20% +6% 
 
 
 
 Спрямо всички дела за разглеждане- 1630/ без приспадане на 
платените отпуски/ е 34%, спрямо 28 % за 2009 година и 23% за 2008 
година, т.е. по отношение на  предходната 2009 година се констатира 
увеличение на действителната натовареност спрямо всички разгледани 
дела. 
 Спрямо всички свършени дела за 2010 година- 1480 дела / без 
приспадане на платените отпуски/ е 31%, спрямо 25% за 2009 година  и 
20% за 2008 година, т.е. и по  отношение на свършените дела се констатира 
увеличение на процента на натовареност. 
 Натовареност  за всеки един  от съдиите в Районен съд- град Тетевен: 
 Районен съдия Искра Максимова- Административен ръководител на 
съда действителна натовареност спрямо всички разгледани през 2010 
година  дела-30,98%, спрямо свършените дела-31,62%. 
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 Районен съдия  Марио Стоянов действителна натовареност спрямо 
всички разгледани през 2010 година дела- 30% и спрямо свършените дела- 
28,92 %. 
 Районен съдия Красимир Цачев действителна натовареност спрямо 
разгледаните дела през 2010 година-16,20% и спрямо свършените дела- 
15,54 % / Районен съдия Красимир  Цачев през отчетната 2010 година бе в 
продължителен отпуск по болест/ 
 Районен съдия Нанко Маринов  действителна натовареност спрямо  
разгледаните през 2010 година дела-  22,82% и спрямо свършените- 
23,92%. 
 
 

VІ. КАЧЕСТВО  НА  ПРАВОРАЗДАВАНЕТО 
 

СВЪРШЕНИ  И ОБЖАЛВАНИ  ГР. ДЕЛА ПО СЪСТАВИ 
  

  

 
 
 
 
 
 

 
Съдия-докл. 

Свършени в т.ч.  
обжал-
вани 

 
Потв. 

 
Изм. 

 
Отм. 

 
Без.р.    Гр.  Ч.Гр. 

Искра Максимова 308 85 16 7 - 2 7 
Красимир Цачев 47 - - - - - - 
Марио Стоянов 276 72 30 10 1 1 18 
Нанко Маринов 50 - - - - - - 
ОБЩО 681 157 46 17 1 3 25 
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СВЪРШЕНИ И ОБЖАЛВАНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ПО СЪСТАВИ 
 
 
Съдия-докл. 

          Свършени в т.ч.  
 обжал- 
   вани     

 
 Потв. 

 
Изм. 

 
Отм. 

 
Без.
р. 

НОХ НЧХ  НАХ ЧН 

Искра Максимова 14 1 - 60 9 7 - 1 1 
Красимир Цачев 70 10 55 48 21 9 3 2 7 
Марио Стоянов 4 3 21 52 17 11 1 4 1 
Нанко Маринов 117 3 90 94 46 25 3 12 6 
ОБЩО 205 17 166 254 93 52 7 19 15 

 

 
 
 
 
 
 От свършените  през 2010 година в Районен съд-град Тетевен 838 
граждански  дела са  обжалвани 46 от постановените  по тях съдебни 
актове.17 от така постановените  от Районен съд-град Тетевен съдебни 
актове са потвърдени, изменен е 1 от тях, отменени са 3  и без резултат  са 
25 от обжалваните съдебни актове. Или  от постановените съдебни актове 
по граждански дела са обжалвани 5,49% от тях, 80,95% са потвърдени и 
14,2% отменени. 
 От свършените в Районен съд-град Тетевен пред 2010 година 642 
наказателни дела са обжалвани 93 от тях, като по 52 е потвърден 
постановения от Районен съд-град Тетевен съдебен акт, по 7 е изменен, 19 
от постановените съдебни актове са отменени и по 13 от обжалваните дела 
няма резултат. Или  от постановените съдебни актове  по наказателните 
дела са обжалвани 14,49%, от тях 66,67% са потвърдени и 24,36% 
отменени. 
 Или общо от постановените от Районен съд-град Тетевен през 2010 
година 1480 съдени акта са обжалвани 139 от тях, което съставлява 9,39%. 
От общо обжалваните  139 съдебни акта са отменени 22 от тях, което 
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съставлява 22,22% от върнатите обжалвани дела, като са потвърдени 69 от 
тях, което съставлява 69,70 % от върнатите  обжалвани дела. 
 Тези и констатации мотивират извода, че постановените съдебни 
актове от съдиите в Районен съд-град Тетевен са възприемани от страните 
в процеса, като обективни, справедливи и съобразени със закона, като 
въззивната инстанция, потвърждавайки така постановените съдебни 
актове, също е констатирала тяхната законосъобразност и обоснованост. 
Тези и констатации са един показател за много  доброто качество на работа 
на всички съдии в Районен съд-град Тетевен. 
 

Х. ОЦЕНКА НА  РАБОТАТА НА СЪДИИТЕ 
 

Съдия   Искра Максимова 
 

 Съдия  Максимова е разгледала  през 2010 година общо 505 дела, от 
които 430 граждански и 75 наказателни дела. 
 Общо свършените дела са 468, от които 393 граждански дела и 75 
наказателни дела. 
 Със съдебен  акт по същество са решение  359 граждански дела, от 
които 82 граждански дела по общия искова ред, 276 ч.гр. дела  и 1 Г.АХ 
дело и са прекратени 34 дела. 
 В 3-месечен срок са свършени общо 360 дела, от които 78 гр.дела по 
общия исков ред, 281 ч.гр. дела и 1 Гр.АХ. дела, т.е. 91,60% от свършените 
дела  са приключили в 3-месечен срок. 
 Обжалвани са общо 16 дела, от които 7 са потвърдени, 2 са отменени 
и по 7 от тях няма резултат. 
 Със съдебен акт по същество се е произнесла по 56 ч. н. дела, 4–
НОХД, 1 –НЧХД и е прекратила  10- НОХД и 4 ч.н. дела. 
 От разгледаните общо 75 наказателни дела  в 3-месечния  срок  са 
приключили 73 дела, т.е. 97,33% спрямо свършените наказателни  дела. 
 От разгледаните и  свършени наказателни дела са обжалвани 9 от 
тях, като по седем дела постановените съдебни актове са потвърдени, един 
е отменен и 1 е без резултат. 
 

Съдия Марио Стоянов 
 

 Съдия Стоянов е разгледал през 2010 година общо 489 дела, от които 
409 граждански и 80 наказателни дела. 
 Свършил е общо 428 дела, от които 348 граждански дела и 80 
наказателни дела. 
 Със съдебен акт по същество  се е произнесъл по 299 гр.дела, от 
които 88 граждански дела по общия исков ред, 209 ч. гр.дела, 2 Гр.АХ. 
дела и е  прекратил 49 граждански дела. 
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 В 3-месечен срок са свършени общо 315 дела, от  които 87 
граждански дела, 266 ч.гр. дела и 2 Гр.АХ. дела, т.е.90,52% от свършените  
дела са приключили в 3-месечен срок. 
 Обжалвани са 30 граждански дела, от които 10 са потвърдени, 1 е 
изменено, 1 е отменено и по  18 няма резултат. 
 
 Със съдебен акт по същество се е произнесъл по 77 наказателни дела, 
от които  НЧХД-2, 51 ч.н. дела, 4 –НОХД и 20 НАХД. Прекратил е три 
наказателни дела. 
 В 3-месечен срок  са приключили 74 наказателни дела, т.е. 90,91 % 
спрямо свършените дела. 
 От разгледаните и свършени  наказателни дела да обжалвани 17,като 
11 са потвърдени, 1 е изменено, 4 са отменени и по едно няма резултат. 
 

Съдия Красимир Цачев 
 

 Съдия Цачев през 2010 година е  разгледал общо 264 дела, като от 
тях 47 граждански и 217 наказателни дела. 
 Общо  са свършени 230 дела, от които 47 граждански дела и 183 
наказателни дела. 
 Със съдебен акт  по същество се е произнесъл по 45 ч.гр. дела, като е 
прекратил 2 ч.гр. дела. 
 В 3-месечен срок са  свършени  всички разгледани 47 ч.гр. дела, т.е. 
100% спрямо свършените. 
 Няма  обжалвани съдебни актове, постановени по разгледаните ч.гр. 
дела. 
 Със съдебен акт по същество се е произнесъл по 128 наказателни 
дела, от които 31 НОХД, 1 НЧХД, 50 НАХД и 46 ч.н. дела. Прекратени са 
55 броя наказателни дела. 
 Свършени са в 3-месечен срок общо 161 наказателни дела, от които 
61 НОХД, 8 НЧХД, 45 НАХД и 47 ч.н. дела, т.е. 87,98 % спрямо  
свършените дела. 
 Обжалвани са съдебни актове, постановени по 21 наказателни дела, 
като 9 от тях да потвърдени, 3 изменени, 2 отменени и по 7 няма резултат. 
 

Районен съдия Нанко Маринов 
 

 Съдия  Маринов през 2010 година е разгледал общо 372 дела, от 
които 50 граждански и 322 наказателни дела. 
 Общо свършени 354 дела, от които 50 граждански и 304 наказателни 
дела. 
 Със съдебен акт по същество се е произнесъл по 49 ч.гр.дела и едно 
ч.гр. дело е прекратено. 
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 В 3-месечния срок са свършени и 50-те ч.гр. дела, т.е. 100% спрямо 
свършените дела. 
 Няма обжалвани съдебни актове, постановено по граждански дела. 
 Със съдебен акт по същество се е произнесъл по 236 наказателни 
дела, от които  56 НОХД, 1 НЧХД, 87 НАХД и 92 ч.н. дела, като 68 са 
прекратени. 
 В 3- месечен срок да  свършени общо 280 наказателни дела, от тях 
101 НОХД, 2 НЧХД, 83 НАХД и 94 ч.н. дела, т.е. 92,11% спрямо 
свършените дела. 
 Обжалвани са съдебни актове, постановени по 46 наказателни дела, 
като от тях 25 са потвърдени, 3 изменени, 12 отменени и по 6 няма 
резултат. 
 

ХІ. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

ПОСТЪПИЛИ  ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА 
   
 2010 2009 2008 Ръст  спрямо 

2009г. 
Новопостъпили(бр) 207 170 190 +37 
Висящи(бр) 915 901 999 +14 
Събрани(лв) 229360 380758 505101 -151398 
Несъбрани(лв) 17725928 12721190 4687903 +5004738 

 

 
ПРЕКРАТЕНИ / СВЪРШЕНИ / ДЕЛА 

 
 
Вид дела 

2010 2009 2008 
брой сума брой сума брой сума 

Държавни  - - 37 1800 77 1336 
Юридически 82 5663221 142 765680 61 7790970 
Частни 111 163689 89 955293 77 142296 
ОБЩО: 193 5826910 268 1722773 215 7934602 
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ОСТАНАЛИ НЕСВЪРШЕНИ ДЕЛА 

  
 
Вид дела 

2010 2009 2008 
брой сума брой сума брой  

Държавни  - - - - 37 1800 
Юридически 340 16400234 317 11885480 374 3788876 
Частни 575 1325694 584 835710 588 897227 
ОБЩО: 915 17725928 901 12721190 999 4687903 

 
 За отчетната 2010 година са образувани 207 изп. дела, спрямо 170 за 
2009 година и 190 за 2008 година. Останали са висящи 915 изп. дела, 
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спрямо 901 за 2009 година и 999 за 2008 година. Събрани са 229 360 лева, 
спрямо 380 758 за 2009 година и 505 101 за 2008 година.Несъбрани са 
останали 17 725 928 лева, спрямо 12 721 190 лева за 2009 година и 
4 687 903 за 2008 година. Констатациите са, че се отчита увеличение на 
броя на образуваните  изп.дела, спрямо предходните години. Броят обаче 
на  несвършените дела не е намален, каквато констатация бе отчетена за 
предходната 2009 година. Констатира се намаляване на размера на 
събраните суми и ако за 2009 година той е бил в размер на 380 758 лева, то 
за отчетния период е 229 360 лева, т.е. събрани по –малко 151 398 лева. 
Този факт се обяснява с обстоятелството, че и в двете общини в съдебния 
район на Районен съд-град Тетевен е влошено икономическото  състояние 
не само на гражданите, но и на фирмите, броят на безработните е 
увеличен, платежоспособността на длъжниците е драстично намалена. 
Констатира се, че за 2010 година са останали несъбрани суми в размер на 
17 725 928 лева, или спрямо 2009 година несъбраните суми са увеличени 
със сумата в размер на 5 004 738 лева. Тази голяма разлика е повлияна от 
обстоятелството, че през 2010 година са образувани 10 изп. дела, като 
общата сума, подлежаща на събиране по тях възлиза на сумата в размер на 
8 874 366 лева. Прекратеното в началото на 2010 година  изп. дело № 
147/2009 година за сумата в размер на 5 615 000 лева е върнато и 
преобразувано в СИС при Районен съд-град Тетевен. 
 През отчетната 2010 година са свършени и прекратени 193 дела за 
сумата в размер на 5 826 910 лева, срещу 268 дела за 2009 година  за 
сумата в размер на  1 722 773 лева, т.е констатира се увеличение на сумите 
по свършените и прекратени дела. Положителна е констатацията, че няма 
останали несвършени дела от 2010 година в полза на държавата. 
 От отчетната 2010 година са останали несвършени 915 изп. дела за 
сумата в размер на 17 725 928 лева, спрямо 901 дела за 2009 година за 
сумата в размер на 12 721 190 лева, спрямо 2008 година 999 дела за сумата 
в размер на 4 687 903 лева Обяснението за натрупаната значително по-
голяма сума за събиране спрямо 2009 година е дадено по-горе. Наред с 
това съществуват и други обективни причини за нарастване на 
несъбраните по висящите изпълнителни дела суми. По-голяма част от тях 
са за събиране  на парични задължения срещу длъжници, които са 
безработни, нямат разкрити банкови сметки, или ако имат такива, то няма 
постъпления по тях, нямат имущество, върху което да се насочи 
изпълнението. Заедно с  новообразуваните и висящи   изпълнителни дела 
от предходни години, то броят на  изп. дела за изплащане на  издръжка е 
154 дела.От естеството на  тези дела  е  ясно, че те не могат да бъдат 
прекратени или свършени до навършване на пълнолетие на децата или до 
завършване на съответната степен на образование, като по тях периодични 
постъпват суми и се предприемат изпълнителни действия. 
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 Всички изпълнителни дела се проверяват ежемесечно и се изпращат 
напомнителни писма до страните. 
 Отчетените  позитиви и негативи, за които съществуват и обективни 
причини, в работата на СИС води до извода, че в същата през отчетната 
2010 година е работено съвестно, отговорно, професионално, отчитайки 
обстоятелството, че за гражданина е важно решението, което е чакал да не 
остане само лист хартия. 
 
 

ХІІ. СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА 
 

 За отчетната 2010 година в Службата по вписвания са извършени 
общо 1608 вписвания, от които 462 продажби, 71-дарения, 7 замени, 51-
договори за наем 42 договорни ипотеки, 109 възбрани, 62 договори за 
доброволна делба, 348-Актове за общинска собственост, 227-констативни 
нотариални актове и др. През предходната 2009 година в службата по 
вписвания са извършени общо 2 133 вписвания, а за 2008 година – 2 931 
вписвания, т.е. констатира се намаление на броя на  извършените 
вписвания в службата по вписвания. 
 
 

ХІІІ. 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. Така, че на този етап не може 
да се каже, че всичко е свършено, а и с оглед на икономическите условия 
много от предвидените дейности и част от дадените предписания за 
обезопасяване на сградата следва да бъдат отложени и много идеи 
нереализирани. Съдебната сграда се охранява в рамките на работния ден. 
 
 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 2 сървъра, 25 работни станции, 2 копирни 
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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 в едната има инсталирана висококачествена и 
надеждна звукозаписна система. 
 

2. Софтуерна обезпеченост 
  
В Районен съд - Тетевен “всички” видове дейности са автоматизирани със 
съответния специализиран лицензен софтуер, както следва: 
 - Разпределение на делата на случаен принцип- “LawChoice” на ВСС 
 - Деловодство районен съд- САС “Съдебно деловодство “ на фирма 
“Информационно обслужване” АД-Варна 
 - Деловодство СИС- “ JES” на фирма “Темида -2000-Еди Чакъров” 
ЕТ 
 - Бюро съдимост – “ CSCS “ на фирма “ИНДЕКС –България “ №№Д 
 - 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” 
 -Нормативен  справочник – “Апис 7” и “Апис регистър плюс” 
 -Електронен подпис-  “Stampit “ на “Информационно обслужване “ 
АД 
 -Звукозаписна система – “ MSRS “, внедрена от “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. 
 

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 започна да работи и 
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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. 
 На този етап възниква необходимостта от доставяне на нова 
компютърна техника, тъй като голяма част от съществуващата вече е 
остаряла. 
 
 В съда работим четири 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. 
 
 
 
Януари 2011 година 
Град Тетевен                                  Административен ръководител : 
  
         / Искра Максимова / 


