
О Т Ч Е Т Е Н    Д О К Л А Д 
 

за дейността на Районен съд - Тетевен 
през 2008 година 

 
 
 Отчитайки дейността си и за изминалата 2008 година , то отново на 
първо место следва да  отбележим, колко високоотговорна, трудна и 
благородна е нашата професия. Посветили сме се на нея  и сме длъжни по 
всяко време  и на всяка  място  да бъдем достойни за доверието и надеждите 
на хората. Работата ни и през тази година  ни убеди, че непосредствената 
приложимост на регламентите и другите актове на Европейския съюз изправя 
пред сериозно изпитание и съдебната система ,като изисква от нея освен 
независимост и по-висока компетентност и откритост. Правовата държава не 
може да се утвърди без добро правоприлагане, защото несполучливият закон, 
ако бъде прилаган последователно е по-полезен за обществото от превратно 
и противоречиво прилагания добър закон. 
 Новата 2009 година ще ни изправи пред нови 
предизвикателства:ускорено извършване на реални промени в съдебната 
власт - да бъдат преодолени негативните оценки на Европейската комисия , 
анализ , първи оценки и обсъждане  на необходимостта от промени в новия 
ГПК , осмисляне на резултатите  от прилагането на новия НПК. 
 
 

1. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА СЪДА 
 
 

СПРАВКА  ЗА КАДРОВАТА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
 

съдии по щат в          заети           съдии               заети        съдии           заети 
в т.ч.председ.          бройки        изпълнители   бройки     по впис.       бройки 
зам.председ.                                    по щат 
     4бр.                       4бр                   1бр.                1бр.           1бр.             1бр. 
                                   в т.ч.предс. 

 
Понастоящем съдийският състав в Районен съд-град Тетевен е Искра 
Максимова- Председател, Красимир Цачев, Марио Стоянов и Нанко 
Маринов-районни съдии , Петя Монова-съдия по вписванията и Тихомир 
Тихолов-държавен  съдебен изпълнител ,като  по отношение на този 
състав няма незаети щатни бройки.съдът е обезпечен кадрово.Със 
задоволство следва да отбележа ,че възникналият  проблем с кадровата 
обезпеченост на съдийският състав  през 2007 година ,то за отчетната 2008 
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година отпадна. Обособени са два състава за наказателни и граждански 
дела - Красимир Цачев и Нанко Маринов разглеждат наказателни дела , а 
Искра Максимова и Марио Стоянов са граждански съдии, като разглеждат 
и наказателни производства по чл.64 и чл.65 от НПК. 
 Искра Максимова и Красимир Цачев са районни съдии с дългогодишен 
адвокатски и съдийски стаж- съответно 31 и 32 година , от които съдийски 
16 години и пет месеца  за Максимова и 16 години и 7 месеца за Цачев. 
Марио Стоянов-13 години юридически стаж, от които 10 години и 8 
месеца съдийски. Нанко Маринов- 10 години и половина юридически 
стаж , от които 7 години и 6 месеца като районен съдия. Петя Монова-30 
години юридически стаж ,от които 8 години като районен съдия , 5 година 
като съдия по вписванията и Тихомир Тихолов 8 години и 4 месеца 
юридически стаж , от които  7 години и 6 месеца като държавен съдебен 
изпълнител. 
 

   брой служители по щат                                    заети бройки 
               15бр.                                                                15бр. 

 
 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 съда и вече 
никой не подценява тяхната роля в “живота на Темида”. Казват , че те са 
гръбнакът на системата , че са психолози , които  трябва да лавират между 
грижата за магистратите и за гражданите. Ето това са служителите  в 
районен съд-град Тетевен. 
Щатът на съда за отчетния период  включва 15 съдебни служители , които 
според единния  класификатор се разпределят , както следва:  

Ръководни длъжности:  
Административен секретар - Марина Грозева 
Главен счетоводител  - Венета Стефанова 

Специализирана съдебна администрация: 
Съдебен секретар-протоколист: - Виолета Монова 
       - Петя Георгиева 

- Катя Христова 
- Дона Петрова  

Секретар СИС    - Тодорка Николова  
Съдебен деловодител:  - Таня Петкова 

- Йоана Апостолова 
- Галина Велева 
- Татяна Тодорова 

Призовкар    - Пламен Петров 
Технически длъжности: 

 Чистачки:    - Росица Николова 
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- Цветелина Стоянова 
Огняр     - Райчо Георгиев. 
 

Наред с това Виолета Монова изпълнява функциите и на служител 
по сигурността на информацията. Всички места са заети от 
квалифицирани служители 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  , та дори и тези на 
определени свои колежки , в случай на заместване ,  да изпълняват 
немърливо задълженията си. 
 Съдебната сграда  се охранява в рамките на работния ден. 
 С огромно задоволство следва да отбележа ,че най-сетне  е уважено  
многократно  правеното искане относно отпускане на щатна бройка за 
системен администратор. На заседание на ВСС от 03.12.2008 година е 
взето решение   за увеличаване на щатната  численост на Районен съд-град 
Тетевен с една щатна бройка за длъжността “системен администратор”, 
считано от 01.01.2009 година с указания в длъжностната характеристика 
на системния администратор изрично да бъде  отразено задължението му 
са обслужва и Районна прокуратура-град Тетевен. Към момента  тече 
процедурата по чл.188 и сл. от Правилника за администрацията в 
районните, Окръжните, административните, военните и апелативните 
съдилища. На този етап Районен съд-град Тетевен е  кадрово обезпечен , 
няма нужда от  отпускане на нови щатни бройки и структурни промени. 
 
 
 

2. ДВИЖЕНИЕ  НА   ДЕЛАТА 
 

 При постъпване на делата в съда същите се разпределят от 
Председателя на случаен принцип между четиримата съдии ,съобразен  и 
със създадените два наказателни и два граждански състава, като при този 
принцип на разпределение  на делата ,то в съда не може да се посочи 
съдия , разгледал през отчетната година тежките дела за съдебния район. 
Делата се насрочват от съответния съдия докладчик според утвърдения от 
председателя график и в срокове , определени от закона.Разглеждането на 
делата става  по часови график , който се спазва от съдиите в рамките на 
възможното. Изготвянето на съдебните актове по приключилите дела е в 
предвидените от закона и обявени от съда срокове , като през отчетния 
период няма ненаписани или просрочени съдебни актове. 
 

            



 4 

  ВСИЧКО   ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ 
 

Постъпили  дела за разглеждане през 2008година 
           2008                      2007         2006   разлика спрямо 2007 

гр.д.                       414                        924        658                  -510 
нак.д.                     541                        455        459                  +86 
  ОБЩО:               955                        1379         1117           -424 
 
 
 

Всичко дела за разглеждане / постъпили и  останали висящи от 2007г. / 
          2008                2007           2006        разлика спрямо 2007 

гр.д.                  510               1034             803               -524 
нак.д.                       600                 514              502       +86 
ОБЩО                   1110               1548            1305              -438 
 

 
 През отчетната 2008 година в Районен съд-град Тетевен е имало всичко 
дела за разглеждане 1110 дела , от които 510  граждански и  600 
наказателни.През 2008 година в съда са постъпили всички 955 дела , от 
които 414 граждански и 541 наказателни. 
 От тази справка  е  видно ,че се отчита  едно намаление на делата ,като 
разгледани такива и постъпили такива ,като  в сравнение с 2007 година са 
разгледани по-малко 438 дела и са постъпили по-малко 424 дела. Това 
намаление   идва  основно  от намаления брой на постъпили и разгледани 
граждански дела ,като за 2007 година са  разгледани 1034 , то за 2008 
година са разгледани 510 , като съответно за 2007 година са постъпили за 
разглеждане 924 дела , то за 2008 година са постъпили  за разглеждане 414 
дела. По отношение на наказателните дела се отчита  увеличение в 
сравнение с разгледаните и постъпили за разглеждане дела през 2007 
година , като за 2008 година са разгледани с 86 дела повече  и са 
постъпили за разглеждане с 86 дела повече. 
 От постъпилите  през отчетния период за разглеждане 414 граждански 
дела , то 233 от тях са образувани като граждански такива,169 като частно 
граждански и 12 като гражданско административни  производства. За  
отчетната 2008 година се отчита значително  намаление на броя  на 
гражданските дела. Къде са причините за това: За изминалата 2007 година  
бяха образувани и разгледани 145 броя граждански дела  по чл.11 ал.2 от 
ЗСПЗЗ и чл. 13 ал.2 от ЗВСГЗГФ.С изтичане на преклузивните  срокове по 
тези текстове от двата закона ,то естествено  такива дела не са образувани 
или за отчетния период са отпаднали  тези граждански 
дела,характеризиращи се с необходимостта от предявяване на искове в 
определени преклузивни срокове. Намалял е и като брой образуваните 
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ч.гр. дело , разгледани по реда на чл.242 и сл. от ГПК/ отм/ и Заповедното 
производство. За отчетната  2007 година тези дела бяха образувани 
основно  по искане на кредитни институции  ,като 288 от тези дела  бяха 
образувани  по молби на “Ти Би Ай Кредит” ЕАД –на правно основание 
чл. 237 б”е” от ГПК /отм/-издадени запис за заповеди.Или това е една 
голяма  бройка дела , които се определят не като постоянно и равномерно 
постъпващи такива в съда , а наложени   като такива с оглед на   
кредитната политика на  кредитното учреждение .Не е изненадващ и 
факта  на намаление на  броя на делото по чл.14 ал.4 от ЗСПЗЗ ,само 
четири за отчетния период ,но това е обяснимо с оглед на отчетената като 
приключила  аграрна реформа, като  това обстоятелство се отнася и   за 
намаления брой дела от гражданско-административен характер. Остава 
сравнително стабилизиран броя на  делата , образувани  по предявени 
искове по СК- бракоразводни , издръжки и увеличение на издръжка , 
Вещни искове и облигационни искове. Увеличен е броя на делбените дела 
22 срещу 13 за 2007 година ,като отново  искам да отбележа ,че  голяма 
част от гражданите предпочитат  доброволно уреждане на този 
гражданско-правен спор пред съответните нотариуси , като  само за 
отчетната 2008 година в службата по вписвания  са вписани 130 
доброволни делби. 
 Би ли могло да се мисли ,че влизането в сила на новия ГПК от 
01.03.2009 година , е причина за намаляване броя на гражданските дела ? 
Определено смятам ,че не може да се разсъждава в тази насока.Ако в 
първите месеци  ,след влизането му в сила е имало известно “стъписване” 
при предявяване на исковите молби ,то с времето ,въпреки и своите 
недостатъци ,ГПК е приет ,като действащ нормативен акт,който трябва да 
прилагаме.По-скоро мисля,че с влизане в сила на новия ГПК се забавиха 
във времето някои искови производства. Според мен е неоправдано 
срокът за писмен отговор на исковата молба  при дела, разглеждани по  
глава  двадесет и пета ”Бързо производство” да бъде същият, като по 
чл.131 от ГПК- 1 месец. За да се реализира целяната бързина в това 
производство , то и следва да бъде определен и по-кратък срок за писмен 
отговор. Според мен е мудна , тромава и усложнена процедурата по глава 
шеста от ГПК “Съобщения и призовки” и най-вече редът , предвиден по 
чл.47 от ГПК. Независимо от обстоятелството , че преди влизане в сила на 
новия ГПК бяха изпратени на всички кметства и двете общини на 
територията на съдебен район-Районен съд-град Тетевен  извадка на глава 
шеста от ГПК , то ежедневно възникват проблеми  при връчване на  
съобщенията и призовките , да не говорим за процедурата по чл.47, ал.1 от 
ГПК. 
 В периода от 02.09.2008 година до  12.09.2008 година  и в Районен съд-
град Тетевен от Инспектората към  Висшия съдебен съвет бе проверена  и 
дейността  на гражданските дела на Районен съд - град Тетевен , 
включваща разгледани и решени дела от 01.01.2007 година до 31.12.2007 
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година. Констатациите от извършената проверка са , че в Районен съд-
град Тетевен са създадени отлични условия и много добра организация  за 
работа   на съдиите и съдебните служители , като наред с  това бе и 
направено предложение по чл.304 ал.2 от ЗСВ съдия Марио Стоянов да 
бъде поощрен с отличие “служебна грамота” и парична награда в размер 
на основното месечно възнаграждение , което е  предложение е изпратено 
от административния ръководител на ВСС. 
 Сравнително  изследване на постъпилите наказателни дела по видове  
през  последните години показва следните тенденции: 
 За отчетната 2008 година са образувани 541 наказателни дела  или с 86 
повече в сравнение с 2007  .Разгледани са 600 наказателни дела  срещу 514 
за 2007 година и 502  за 2006 година , т.е. по отношение на наказателните 
дела се констатира  едно не-малко увеличение. 
 При наказателните дела от общ характер се констатира едно 
стабилизиране на техния брой  ,като през отчетната 2008 година са 
разгледани 203 дела ,от които новообразувани 173 и 30 останали  от 
предходната 2007 година ,то през 2007 година са разгледани 216 ,от които 
187 новообразувани и 29 останали от предходната 2006 година.В отчета за 
2007 година  бе констатирано  увеличение на  разгледаните и образовани 
НОХД спрямо 2006 година  ,но  това   се дължеше на изменението  в чл.78 
а ал.6 от НК , в сила от 13.10.2006 година. 
 При наказателните дела от частен характер се  отчита едно 
стабилизира, с тенденция към намаляване на тяхната бройка. През 
отчетната 2008 година са разгледани 19 дела , от тях новообразувани 14 
,като през 2007 година са разгледани 27 дела , от които 19 новообразувани 
и за 2006 година са разгледани 21 броя дела. 
 При  наказателно-административен характер дела се констатира 
завишение на тяхната бройка-през 2008 година са разгледани 178 дела , от 
които 160 новопостъпили и 18 , останали от 2007 година ,срещу 
разгледани дела за 2007 година-127 и 110 за 2006 година , като следва  и 
да се отбележи ,че  производствата по тези дела  в много случаи са 
усложнение от правна и фактическа страна , налага се назначаването на 
експертизи , при тяхното решаване  възниква необходимостта съдията –
докладчик да се прави с  голяма по обем  нормативна уредба. 
 При образуваните и разгледани дела по реда на чл.78 а от НК се 
констатира намаление на техния брой,като за 2008 година са разгледани 
18 дела , от тях 16 новообразувани и 2  останали от 2007 година срещу 
разгледани през 2007 година-28 броя дела и през 2006 -73 
броя.Намаляване броя на тези дела се дължи на гореизтъкнатата  причина 
за увеличение на наказателните дела от общ характер.За 2008 година са 
разгледани 11 дела за реабилитация , 31 дела за комулация , едно дела за 
прилагане на принудителни медицински мерки , ,132 са делата в 
досъдебното  производство. 
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 От разгледаните през отчетния период 203 наказателни дела от общ 
характер най-голям брой са делата  от глава “Общоопасни престъпления” , 
като са  разгледани 113 такива дела , като най-голям брой-101 са за 
престъпления по чл.343 ал.1 б.”б” и ал.3 б.”а” от НК. Увеличението  на 
този вид дела  е неприятна тенденция с оглед на безопасността по 
пътищата и ежедневния девиз , излъчван от всички медии “Седни зад 
волана ,без да си пил!”. Следват делата за престъпления  против 
собствеността -53 , от които 48 кражби по чл.194-197 от НК, против 
личността-14 , против стопанството-11 , против реда и общественото 
спокойствие-5 , против брака ,семейството  младежта-2 и т.н. 
 Отчитайки резултатите от приложението на новия НПК , то бяха 
изразени различни становища относно производството по глава двадесет и 
седма от НПК “Съкратено съдебно производство  пред първата 
инстанция” и то най-вече дали може съдът да отхвърли искането на 
подсъдимия за предварително изслушване  и ако направи това  следва ли 
да мотивира определението си. С изменението  на НПК / ДВ бр.109/2008 
година   и създаване на  нова алинея на чл.370 , то съдът не може да 
отхвърли искането на подсъдимия за предварително изслушване , когато 
са налице условията на тази глава. По този начин  законодателно  бе  
решен  този въпрос, по който се изразяваха различни становища.По повод 
на тази  законодателна промяна , то си позволявам да отразя и 
становището за това на наказателните съдии , а то е следното: С 
разпоредбите на глава двадесет и седма от НПК действително  се дава 
възможност  делата да бъдат разгледани и приключени в съкратени 
срокове ,но от друга страна дават възможност на подсъдимите да бъдат 
налагани наказания винаги при условията на чл.55 от НК ,които наказания 
не винаги са съобразени с разпоредбите на чл.36 от НК.С направеното 
изменение  в НПК /ДВ бр.109/2008 година/ , то съдът не може да отхвърли 
искането на подсъдимия за предварително изслушване ,когато са налице 
условията на тази глава.Или по този начин съдът винаги при искане от 
страна на подсъдимия е длъжен да приложи разпоредбите на глава 
двадесет и седма , да разгледа делото по този ред и в случаите на чл.371 
т.2 от НПК съответно да постанови присъда при условията на чл.55 от НК. 
В Районните съдилища се разглеждат множество дела за престъпления от 
общ характер ,за които са предвидени наказания лишаване от свобода ,без 
да е предвиден минимум на същото и при положение ,че делото е 
разгледано по реда на тази глава винаги ще се стигне  до налагане на по-
леко наказание от лишаване от свобода , а именно пробация. По този 
начин при лица осъждани по няколко пъти за престъпления от общ 
характер и извършили след тези осъждания престъпление/ например по 
чл.343б ал.1 от НК/ ще води до налагане на наказание при условията на 
чл.55 от НК- пробация , което във всички случаи няма да бъде съобразено 
с целите на наказанието и с обществената опасност на деянието и на 
дееца. 
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3.  СВЪРШЕНИ  ДЕЛА  - ОБЩО 
 
 

 През отчетната година в Районен съд-Тетевен са свършени общо 976 
дела ,  от които 431 граждански и 545 наказателни ,срещу свършени  дела 
за 2007 година 1396 дела , от които 942 граждански и 454 наказателни  , и 
за 2006 година-1136 дела , от които 693 граждански и 443 наказателни. 

 
 

СВЪРШЕНИ  ДЕЛА  - ОБЩО 
 

год.                   2008                 2007              2006     разлика спрямо  2007г                                 
гр.д.                     431                   942               693                 -511 
нак.д                    545                   454               443                 +91                                            
общо                   976                   1396              1136             -420                                  
 
 
СВЪРШЕНИ ДЕЛА В 3-МЕСЕЧЕН СРОК ОТ ПОСТЪПВАНЕТО ИМ 
 
 
                                     2008             2007                2006                                                   
                                                         
гр. дела                        88,9%                             95,4%                             93,5%                                                                                           
нак. дела                         92,8%                             94,5%                             94,5%                                                                                                                               
ОБЩО                           91,0%                            95,1%                            93,8%                                          
                                                                        
 

 
 
 
 
 
 

СВЪРШЕНИ НАК. ДЕЛА ДО 3 МЕСЕЦА В % 
 

 н.о.х.   н.ч.х.   ч.н.   н.а.х. 
         87,5%                         64,7%               100%                          93,6% 
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 От всичко 510 граждански дела за разглеждане през отчетния период са 
свършени 431 дела , от които 384 са приключили със съдебен акт и 47 
броя са прекратени.По 308 дела искът или молбата са уважени изцяло , по  
32 от тях искът е уважен частично  и по 44 искът е отхвърлен изцяло. От 
свършените граждански дела 383 дела са били с продължителност от 
постъпването им до 3 месеца , по 48 дела над 3 месеца , като 79 дела са 
останали несвършени в края на отчетния период.От свършените 
граждански дела са обжалвани 79  от тях.И макар ,че за отчетния период 
отчитаме  висок процент на свършени дела в тримесечен срок-88,9% , то в 
сравнение за предходната 2007 година  същият е занижен ,тъй като за 2007 
година е бил 95,4 %. Но това ,макар и незначително занижение , се дължи 
на обстоятелството ,че през 2007 година са разгледани като голям брой , 
така наречените ликвидни дела- производствата по реда на чл.11 ал.2 от 
ЗСПЗЗ, по чл.13 ал.2 от ЗВСГЗГФ , производствата по реда на чл.242 и сл. 
от ГПК /отм/  ,което и обяснява по-големия брой  обжалвани дела към по-
малко свършени за 2008 година.Наред с това след 01.03.2008 година  
,прилагайки разпоредбите на новия ГПК , то  и безспорно  се увеличава 
продължителността  на делата ,като време , а и заповедното производство 
по реда на чл.410 от ГПК  вече не може да се цени като ликвидно такова , 
поради и  което   смятам  ,че ще следва да  бъдат  и направени изменения  
в статистическите форми в тази насока. 
 От разгледаните през отчетния период 203 наказателни дела от общ 
характер са приключили 177 броя , от които 120 с присъди, 57 са 
прекратени в т.ч. 48по споразумение и 5 са прекратени  и върнати на 
Районна прокуратура-град Тетевен за доразследване.За отчетния период 
са останали несвършени 26 дела.От приключилите общ характер дела 155 
са приключени в срок до 3 месеца , а 22 броя са с продължителност над 3 
месеца.Обжалвани са 26 броя дела.Осъдени са общо 224 лица ,в.т. число 
11 непълнолетни лица.Оправдани са 10 лица , като следва да отбележа ,че 
само по едно общ характер дело с обвинение  ,повдигнато по чл.325 от 
НК-футболно хулиганство да оправдани 5 лица.От осъдените лица 130 са 
осъдени на лишаване от свобода , като   87 от тях са осъдени условно. На 
две лица е наложено наказание лишаване от свобода над 3 години.На 14 
лица е наложено наказание  глоба , на 72 лица е наложено наказание 
пробация , на 4 лица-обществено  порицание и на две-поправителен труд. 
 От разгледаните през отчетния период 19 наказателно-частен характер 
дела са приключили със съдебен акт 8  от тях ,прекратени са 9 дела ,от тях 
по споразумение 7  и две по други причини.Съдени са 23 лица , от тях две 
са оправдани , осъдени са 6 лица ,като на 3 е наложена наказание глоба , 
на две- пробация и на едно обществено порицание. 
 От разгледаните през отчетния период 178 броя НАХД ,са приключили 
156  като по  54 от тях  са потвърдени наказателните постановления ,по 30 
за  изменени  , по 45 отменен.Прекратени са 27 броя дела , като  са 
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останали несвършени 22 броя дела. Най-много от разгледаните дела-101 
са за нарушение на Закона за движение по пътищата  ,53 по ЗА, ЗДДС и 
ДПК ,13 по ЗГ и ЗЛР. 
 През отчетния  период са разгледани  182 броя ч.н. дела , от които 178 
новообразувани.  От тях са приключили 179 , като всички те в 3-месечния 
срок.От разгледаните 14 дела за реабилитация е допусната такава по 13 от 
тях.Образуваното едно дело за принудителни медицински мерки е било 
прекратено.От 31 дела  за комулация ,са приключили  30 ,като от тях 24 са 
решени по същество  ,като по 6 от делата  производството е било 
прекратено.В досъдебното производство за разгледани 136 дела ,като 
всички от тях са приключили. От тях 34 броя за проведени разпити пред 
съдия по чл.222 и чл.223 от НПК , 29 броя  са мерки за неотклонение ,  
като 18 от тях са образувани по искане на прокуратурата  и 11 по жалба на 
обвиняемия. Образувани  са и разгледани 27 броя дела по чл.243 и чл.244 
от НПК , 42 броя дела-за разрешения на обиски,претърсвания и изземване, 
респ. за одобряване на такива действие на органите на досъдебното 
производство и 4 броя други дела-замяна на наказание, разпит по 
делегация. 
 По отношение на наказателните дела  се отчита  малък процент на 
занижение на свършените в 3-месечен срок дело , като да 2008 година  той 
92,8% срещу 94,5% за 2007 и 2006 година ,но и отчетения  92,8% за 2008 
година е твърде висок такъв. Причината за това  макар и минимално 
занижение намерим в по-големия брой  наказателни дела през 2008 
година, а и производствата по НЧХД винаги протичат  по-бавно  във 
времето. 
  
 В Районен съд-град Тетевен през отчетната 2008 година е разгледано и 
приключило едно дело по внесените от прокуратурата наказателни 
производства със значим обществен интерес.Това е образуваното през 
2007 година НОХД №447/2007 година ,внесено от Районна прокуратура-
Тетевен със споразумение между последната  и обвиняемото  лице  - 
приключило с наказание  1 година лишаване от свобода при общ режим на 
изтърпяване ,като изпълнението е отложено за изпитателен срок от 3 
година и глоба в размер на 2000 лева. 
 

       БРОЙ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ: 
 
Година                                  2008                        2007              2006            разлика спрямо    
                                                                                                                                            2007г.          
Гр.дела                            692                    1618            1351               -926                       
Нак.дела                          630                      707              662                -77   
ОБЩО:                        1322                    2325            2013            -1003 
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ДЕЙСТВИТЕЛНА НАТОВАРЕНОСТ  в % 
 
година                           2008                       2007                         2006      разлика спрямо                          
                                                                                                                            2007г. 
Всичко дела                  23                            41                         29                     -18 
Свършени                     20                            37                         25                     -17 
 
   

СВЪРШЕНИ И ОБЖАЛВАНИ ГР.ДЕЛА ПО СЪСТАВИ 
 
Съдия-докл.            Свършени в т.ч.        обжалвани            потв.               Изм.                   Отм.           Без 
резултат 
                                       Гр.        ч.гр. 
И.Максимова        199       89             29                   8                   1                  5              15 
Кр.Цачев                              1 
М.Стоянов            231       79             50                  20                  2                  6              22 
Н.Маринов                 
Общо                     431      169            79                  28                   3                11             37 
 
 
  
 
 СВЪРШЕНИ И ОБЖАЛВАНИ НАК.ДЕЛА ПО СЪСТАВИ 
 
 
Съдия-докл.                   Свършени в т.ч.             обжалвани       потв.      Изм.           Отм.           Без 
резултат 
                                       О.х./ч.х./н.а.х./ч.н.х. 
И.Максимова                                13                3             2         1 
Кр.Цачев               92    12   93      64              40           13        5                8            14                                               
М.Стоянов                                     19             12            11         1                                                                          
Н.Маринов           85     5    79      83              29            18         -               8              3                                                               
Общо                  177   17   172    179             84             44         7             16           17 

 
 
 Видно от цифровите показатели  ,то процента на  действителна 
натовареност ,както по отношение на всички дела , така и по отношение 
на свършените такива е занижен  по отношение на отчетената такава през 
2007 година. Това е напълно обяснимо с оглед на  значително по-малкия 
брой дела , които са разгледани   и свършени  през отчетния  период   ,така 
и с обстоятелството ,че през този период   в Районен съд-град Тетевен сме 
работили в пълен съдийски състав ,за разлика от 2007 година. 
 От цифровите показатели , отразени в таблиците  за свършени и 
обжалвани граждански и наказателни  дела по състави е видно: 
 През отчетния период   работата   на съдиите в Районен съд-град 
Тетевен  е разпределена  между всички тях-като граждански и наказателни  
състави. Изхождайки от цифровите показатели на свършени дела , 
обжалвани такива ,потвърдени , отменени , изменени или изцяло 
отменени, то моята оценка е , че всеки един от  съдиите в Районен съд-
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Тетевен през отчетната 2008 година  е работил добросъвестно,  
задълбочено и старателно . Изготвял е професионално  своите съдебни 
актове , а и не следва да  забравяме , че  един съдебен акт може да бъде 
отменен или обезсилен поради представяне на нови доказателства пред 
въззивната инстанция , които са обусловили отмяната или обезсилването 
,да е  постигната спогодба пред въззивната инстанция , да е направено 
възражение за давност пред въззивната инстанция. 
 Следва да бъде дадено и пояснение относно несъответстващия брой  на 
свършени дела и постановени съдебни актове.При гражданските дела това 
несъответствие е в резултат на постановяване на няколко решения в 
делбеното  производство, при допускане на обезпечения по вече 
предявени  искове ,  а при действието на новия ГПК  и при постановяване 
на разпореждане по чл.406 от ГПК. ,като наред с това на всички  
граждански съдии ни е и известна  огромната по обем  писмена работа  
преди едно гражданско дело да влезе в съдебна зала. При наказателните 
дела това несъответствие се получава при постигане на споразумение с 
един от подсъдимите и продължаване на делото от друг съдия-докладчик 
за останалите подсъдими ,при постановяване на определения  по искане на 
Бюрото за правна помощ относно определените адвокатски 
възнаграждения  на назначените по делото служебни защитници. 
 

4. СЪДЕБНО  ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

ПОСТЪПИЛИ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА 
 
   Година 2008 2007           2006 Разлика 

спрямо 
2007г. 

 О Б Щ О :            190 184 216       +6   
   Висящи              999 1024 1064       -65 
   Събрани       505 101 343740 318630   +161 361    
   Несъбрани    4 687 903 11 703 043 11565685 -7 015 140 
     
 

          ПРЕКРАТЕНИ / СВЪРШЕНИ  / ДЕЛА 
 
   Година                       2008                             2007                       2006                                                                
  Вид дела брой сума брой     

 
сума брой сума 

 Държавни    77        1 336       15         100 39 2460 
Юридически    61 7 790 970       51   297112 63 156382 
 Частни    77    142 296     158   304438 160 326674 
 О Б Щ О :  215 7 934 602     224   601650 262 485516 
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          ОСТАНАЛИ НЕСВЪРШЕНИ ДЕЛА 

 
 Година 2008                       2007                              2006                                                                       
 Вид дела брой     сума брой         сума брой        сума 
Държавни    37          1800 114            3 136   129           3 136 
Юридически  374    3788876 347   10 881 965   324   10 915 272 
Частни  588      897227 563          817942   611        647 277 
О Б Щ О :  999   4687903 1024      11703043 

 
1064    11565685  
 

 
 

СЪБРАНИ  СУМИ : 
 

 По  сметка н ООБ- град Тетевен            505 101 лева 
          Направо на взискателя                              78 604 лева 
 ОБЩО :                                                   583 741 лева 
 
 От  изложеното е видно ,че се констатира едно стабилизиране на броя 
на постъпилите дела в сравнение с предходните две години- 2008 година-190 
броя , 2007 година- 184 броя и 2006 година- 216 броя.Това , което трябва да 
ни радва ,отчитайки  работата на тази служба за 2008 година ,  
обстоятелството , че ако за 2006 година са останали за събиране от 
несвършените за тази година 1064 дела сумата в размер на 11 565 685 лева , 
за 2007 година от останалите за събиране от несвършени дела за тази година 
1024 дела сумата в размер на  11 703 043 лева , то за отчетната 2008 година са 
останали за събиране от несвършените за тази година 999 дела сумата в 
размер на  4 687 903 лева  или по-малко в сравнение с 2007 година в размер 
на 7 015 140 лева. Образуваните  15 броя  изпълнителни дела с длъжник “ТЕТ 
5” с общо задължение в размер на 1 500 000 лева , изп.дело № 166/2004 
година със задължение по същото в размер на 5 407 000 лева , изп. Дело № 
13/ 2003 година със задължение в размер на 1 760 000 лева ,които бяха 
отчитани  години наред  ,че тежат  като воденичен камък на службата и 
поради липса на имущество на  длъжника  не могат да бъдат приключени ,то  
тези с длъжник “ТЕТ 5” и изп.дело №13/2003 година са прекратени / по 
отношение на “ТЕТ 5” все още не са влезли в сила постановленията за 
прекратяване/, а изп.дело № 166/2004 година е изпратено по подсъдност. 
 За отчетния  период са свършени е прекратени 215 дела за сумата в 
размер на 7 934 602 лева , срещу 224 дела за сумата в размер на 601 650 лева 
за 2007 година и 262 дела за сумата в размер на 485 516 лева за 2006 година 
 Цифровото  изражение на  горе отчетеното  и сравнено  с предходните  
2007 и 2006 година водят и до извода ,че през 2008 година в СИС  се е 
работило изключително съвестно , отговорно , професионално , отчитайки 
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обстоятелството ,че за гражданина е важно решението ,което е чакал ,да не 
остане само лист хартия , а да се превърне в пари , къщи , земи… 
 

5. СГРАДЕН  ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
 

 Районен съд-град Тетевен се помещава в триетажна сграда заедно с 
Районна прокуратура-град Тетевен. 
 Битовите условия за работа в съдебната сграда са много добри-
сравнително нова и функционална съдебна сграда ,с две  съдебни зали , 
работни кабинети и канцеларии. И тъй като в една голяма сграда ежегодно 
възниква нуждата от ремонт и поддръжка , от модернизация , извършване на 
дейности за нейното обезопасяване , приспособяване  на части от същата да 
се ползват и от инвалиди , то няма етап ,в който може да се каже ,че  всичко е 
свършено и направено в съдебната сграда. 
 Техническа обезпеченост: 
 В съда  има изградена компютърна  мрежа , която обхваща 2 сървъра и 
25  персонални компютри. Целта е създаването  на добра мрежова 
организация и ясни правила , които ще доведат за по-добра организация и по-
ефективна работа  на магистратите и съдебните служители. 
 Районен съд-град Тетевен вече разполага и с интернет страница ,на 
която са и публикувани от 01.11.2008 година влезлите в сила актове на съда. 
От 16.09.2008 година  съдът работи и с електронна деловодна система , като  
понастоящем са вкарани и всички висящи дела в съда. Съдът работи и със 
система “Бюро съдимост” , архивираща програма  по програма “Фар” , 
програма за случайно разпределение на делата   и други специализирани 
програми-“Сиела” ,счетоводна програма “Конто”, система за управление на 
човешките ресурси “Аладин”,  системна програма “Джес” в съдебно-
изпълнителната служба. Разполагаме с мрежов интернет. 
 В Районен съд-град Тетевен работим четири районни съдии , един 
съдия по вписванията и един държавен съдебен изпълнител ,като  малкият ни 
числен състав и добрите колегиални отношения  ,ни дават възможност почти 
ежедневно да обсъждаме и коментираме по-интересните казуси в съда , да 
обсъждаме делата , върнати от Окръжен съд-град Ловеч, Административен 
съд-град Ловеч и ВКС. 
 
 
23.01.2009 година 
град Тетевен                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ :………………. 
 
                                                                           /  Искра Максимова / 

 
  


