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ОТЧЕТЕН ДОКЛАД  
ЗА РАБОТАТА 

НА РАЙОНЕН СЪД - ВРАЦА 
 

 

 



Настоящият доклад има за цел да отрази дейността на Районен 
съд-Враца, осъществявана в областта на правораздаването, като 
същия се придържа основно към утвърдените изисквания за 
съдържанието му. Докладът е изготвен на основание чл.80, ал.1, 
т.2, б.”а” от Закона за съдебната власт. 
 
 

І.КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
 

1.Брой на съдиите, държавните съдебни изпълнители 
и съдии по вписванията. 

 
През 2012г. Врачанският районен съд е бил с утвърден щат 

за 14 съдии, 3 държавни съдебни изпълнители и 2 съдии по 
вписванията.  

В Районен съд-Враца са създадени две отделения – 
гражданско и наказателно, в рамките на които работата на 
районните съдии е разпределена по състави-по 7 във всяко 
отделение.  

За поредна година наказателното отделение е работило в 
намален състав, тъй като незаетите към 01.01.2012г. 2 щатни 
бройки от това отделение, са били запълнени съответно от 
06.06.2012г.с постъпването на съдия Вероника Бозова и от 
01.07.2012г. с постъпването на съдия Елена Донкова.  Отделно от 
това, считано от 10.05.2012г. съдия Искра Касабова е започнала 
ползването на отпуск за раждане и майчинство, а от 02.11.2012г. 
в такъв отпуск е излязла и съдия Елена Донкова. Друг съдия от 
наказателното отделение - Росица Ангелова, е била в 
продължителен отпуск по болест през 2012г.  

В намален числен състав през 2012г. е работило и 
гражданското отделение на РС-Враца, тъй като считано от 
01.03.2012г. съдия Петя Вълчева е напуснала, поради 
повишаването й за съдия в Окръжен съд-Враца.  

На основание решение на ВСС от 22.03.2012г. за заместник 
на административния ръководител – заместник председател на 
Районен съд-Враца е назначена съдия Стела Колчева.  

През цялата 2012г. съдебно-изпълнителната служба при РС-
Враца е работела в условията на запълнен щат на държавните 
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съдебни изпълнители, като ДСИ Цветелина Дахлева е заемала 
длъжността по реда на чл.68, ал.1, т.4 от КТ. 

Изцяло е бил запълнен щата при съдиите по вписванията, 
които и през 2012г. са били двама. 

Към 31.12.2012г. общо 6 съдии от състава на Районен съд-
Враца са били в ранг „Съдия в АС”, 4 са били с ранг „съдия в 
ОС”, а без ранг са само новоназначените съдии Вероника Бозова 
и Елена Донкова,  както и съдия Росица Ангелова, която е била в 
продължителен отпуск по майчинство.  

И през изминалата година съдиите са давали дежурства, 
като съдиите от наказателното отделение са давали дежурства по 
график и през почивните и празнични дни. По време на 
дежурствата съдиите от гражданското отделение са разглеждали 
постъпващите молби с искания за разрешения по чл.73, ал.2 и 
чл.118 СК, издаване на заповеди по чл.71, ал.1 от СК, вписвания 
по чл.52 ЗН, а съдиите от наказателното отделение са 
разглеждали дела по УБДХ, искания по чл.161,ал.1 и ал.2, чл.222 
и чл.223 от НПК и др. 
 
 
      2. Брой на служителите. 
 

През 2012г. съдът е работил с 37 служители. 
През годината работата на служителите в канцелариите на 

съда беше организирана в съответствие с Правилника за 
администрация в районните, окръжните, административните, 
военните и апелативните съдилища. Работата на деловодителите, 
като част от специализираната администрация, е организирана в 
три деловодства – гражданско, наказателно и деловодство на 
държавен съдебен изпълнител.  

Поради значително увеличения брой на постъпващите през 
последните няколко години в съда граждански и изпълнителни 
дела, работата на деловодителите  от двете деловодства е била 
изключително натоварена. Практически, поради отказите на ВСС 
да увеличи щатната численост и да разреши назначаването на 
служител на овакантена от 12.12.2012г. щатна длъжност 
„деловодител”, работата на гражданското и изпълнителното 
деловодства на РС-Враца не отговаря дори на минималните 
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стандарти за нормална натовареност.  Решаването на кадровите 
проблеми в тези две деловодства не търпи отлагане, като под 
внимание задължително следва да се вземе огромния брой дела, 
които се обработват в тях. 

Работата на съдебните секретари е разпределена по съдебни 
състави, като в наказателното отделение всеки съдия има 
самостоятелен секретар, а в гражданското отделение седем 
състава са работели с четири секретаря. До м.ноември 
секретарите са полагали дежурства по предварително утвърден 
за месеца график, а след това дежурствата се полагат според 
деня за дежурство на съдията, към който съдебният секретар е 
прикрепен. Един от съдебните секретари продължи да изпълнява 
функции на съдебен деловодител в гражданското деловодство и 
през изминалата година. Съдебните секретари също са работили 
в намален състав, тъй като един от секретарите е бил в отпуск по 
майчинство, а друг е изпълнявал функциите на „Главен 
специалист човешки ресурси”. 

През отчетната 2012г. трима съдебни служители са били 
предсрочно повишени в ранг, поради показано изключително 
изпълнение на служебните им задължения. 

През отчетната година в съответствие с Правилника за 
администрация в районните, окръжните, административните, 
военните и апелативни съдилища, работеха служби Бюро 
„Съдимост”, „Архив” и “Регистратура”, като в последната 
продължават да работят двама деловодители, пренасочени от 
наказателното и гражданско деловодства. 

С протоколно решение на ВСС от 26.07.2012г. , щатът на 
служителите при РС-Враца е бил увеличен с 1 щатна бройка за 
„Призовкар, той и шофьор”, като в резултат на проведен конкурс 
за заемането на тази длъжност, считано от 01.11.2012г. на 
работа е постъпил Илиян Георгиев Бонев. 

  
 
3. Становище за промени в щата. 
 
По официалната статистика на ВСС, Районен съд гр.Враца е 

един от най-натоварените съдилища в страната, като за 2010г. е 
бил на 9 място, а за 2011г. на 13 място по щатна натовареност 
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сред всички районни съдилища в страната. Това го поставя в 
категорията на свръх натоварените съдилища, съгласно 
определението, дадено от ВСС в Аналитичен доклад на 
статистическите данни за натовареността на съдилищата 
през 2011г. 

Общата натовареност по щат през 2010г. на всички съдии е 
била 54.26 бр. дела средномесечно за разглеждане и съответно 
49.22 бр.свършени. Общата, действителна натовареност на 
всички съдии през същата година е била 58.25 бр. разгледани и 
52.84 бр. свършени дела. 

Общата натовареност по щат на всички съдии през 2011г. е 
била 52.68 бр. дела средномесечно за разглеждане и съответно 
48.28 бр.свършени. Общата, действителна натовареност на 
всички съдии през 2011г.е била 62.77 бр. разгледани дела и 
съответно 57.52 бр. свършени. 

Общата натовареност по щат на всички съдии през 
отчетната 2012г.е била 46.40 бр. дела средномесечно за 
разглеждане и съответно 41.59 бр.при свършените дела. Общата 
действителна натовареност на всички съдии през 2012г. е била 
59.29 бр. разгледани дела и 53.13 бр. свършени. 

Тези данни показват, че с цел обезпечаване на нормален 
работен процес, своевременно разглеждане и приключване на 
делата, е налице спешна необходимост от запълване на 
свободната щатна бройка за районен съдия в РС-Враца чрез 
съответен конкурс от ВСС от една страна, а от друга страна,  
необходимост от увеличение на щатната численост на съдиите с 
още един съдия.  

Анализа на броя на постъпленията на делата и начина, по 
който ПАРОАВАС е уредил разпределението на функциите на 
служителите, както и с оглед конкретните нужди на Районен съд-
Враца, се налага извода, че по отношение специализираната 
администрация за поредна година съдът се нуждае спешно  от 
допълнителен щат за двама деловодители-по един за 
гражданското и за изпълнителното деловодство. Статистиката 
показва, че е налице очертана тенденция през последните три 
години на запазване броя на постъпващите за разглеждане 
граждански и наказателни дела в Районен съд гр. Враца, като 
през 2012г. се забелязва увеличение в броя на постъпващите 
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изпълнителни дела, което е с 80% от постъпилите през 2010г. и 
трикратно увеличение, спрямо 2007г.-2009г. В работата на 
деловодството на СИС следва да се отчете и една съществена 
особеност, а именно, че постъпващите в тази служба дела 
остават на производство по няколко години /особено 
изпълнителните дела за издръжка, които са висящи до 
навършването на пълнолетие на издържания/, което прави 
общия годишен брой дела на производство над 4 пъти по-голям 
от този на постъпилите. А обработката на тези дела се 
извършва от непроменен брой съдебни деловодители-само 
двама. 

Категорично са налице предпоставките за увеличаване на 
броя и на деловодителите в гражданското деловодство, които в 
момента са само 2-ма при 3 бр.по щат. Само за 2012г. на 
производство в гражданското отделение на РС-Враца са били 
общо 5943 бр.дела по зает щат на деловодителите за същата 
година-3 бр. или по 1981 бр.на деловодител. Безпредметно е да 
излагам доводи, че обработката на тези дела изисква много 
повече от едно деловодно действие от образуването до 
приключването на делото и внасянето му в архив. Само 
обработените за изпращане призовки и съобщения за 2012г. от 
деловодителите на гражданското деловодство, са 18 887 бр. 
Изложените доводи налагат и извода, че е налице нужда от 
незабавно съгласие от страна на ВСС за провеждането на 
конкурс за заемане на свободната  щатна бройка от длъжността 
„Деловодител”. 

В тази връзка считам, че от страна на Висшия съдебен съвет 
следва да се следи не само за съотношението съдии-
специализирана администрация, но най-вече за съотношението 
между броя на служителите и броя на обработваните от тях дела. 
Единствено по този критерий би се постигнала равномерна 
натовареност на служителите от различни съдилища и 
същевременно би се осигурило ниво и качество на работата, 
каквото се изисква по ПАРОАВАС. 

Увеличение следва да има и общата администрация с още 
един чистач, с един статистик и с един работник по поддръжката.  
Към настоящия момент функциите на статистик се изпълняват от 
касиера, който освен пряката си работа, помага и в изпълнението 
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на задълженията на главния счетоводител, а също извършва 
всички справки от Национална база данни „Население”. 
Евентуалното увеличение на щата с 1 статистик би дало 
възможност той да поеме и функции, свързани с приложението 
на Закона за защита на класифицираната информация, както и 
изготвянето на всички справки, свързани с водената в съда 
кореспонденция. 

Що се отнася до длъжността работник по поддръжката, за 
нея е налице остра нужда от години, тъй като материалната база, 
с която разполага РС-Враца не е малка и неизбежно е свързана с 
нуждата от системна поддръжка. Налице са и специфични нужди 
по тази поддръжка, свързани с ел.мрежата и отоплителната 
система, които изискват квалифицирана услуга. Наемането на 
външни изпълнители за извършването на такива услуги не е 
финансово оправдано, свързано е със забава на изпълнението и 
с необоснованото натоварване на ръководството на съда с 
дейности по проучване на изпълнители, сключването на договори 
с тях за предоставяните услуги и пр. 
 
 

ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 
 

1. Брой на постъпилите дела - наказателни, 
граждански. Средно месечно постъпление на един съдия 
на база 12 месеца. 

 
И през отчетната 2012г. разпределението на постъпващите в 

Районен съд-Враца книжа се извършваше на случаен принцип, 
посредством програмата LawChoice и в съответствие с 
изискванията на чл.9 от ЗСВ, като делата се разпределят и 
образуват най-късно на следващия ден от постъпването им в 
съда.  

В Районен съд гр.Враца през 2012г. са постъпили за 
разглеждане общо 7057 граждански и наказателни дела. Заедно 
с останалите несвършени към 01.01.2012 г. 739 дела, през 2012г. 
на производство са стояли за разглеждане общо 7796 дела. От 
общия брой дела на производство през 2012г., несвършените от 
предходен период дела съставляват 9,48% . При гражданските 

 7



дела несвършените от предходен период съставляват 7,91%, а 
при наказателните дела този процент е 14,52%. 
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През 2012г. на производство са били общо 540 

наказателни дела от общ характер. От тях,  75,56%  са делата от 
общ характер, постъпили през 2012. При наказателните дела от 
частен характер, били на производство през 2012г., процента на 
новопостъпилите от тях е бил 70% .  

При делата по чл.78а от НК, новопостъпилите през 2012г. 
представляват 86,79% от общия брой такива на производство за 
годината. 

При частните наказателни дела, новопостъпилите през 
2012г. представляват 94,47% от общия брой такива на 
производство за годината. 

При частните наказателни дела-разпити пред съдия, 
новопостъпилите през 2012г. представляват 100% от общия брой 
такива на производство за годината 

При  наказателни от административен характер дела, 
новопостъпилите през 2012г. представляват 84,22% от общия 
брой такива на производство за годината. 

Така посочените цифри сочат, че за отчетната 2012г. за 
пореден път е характерен преобладаващия дял на 
новопостъпилите през годината дела в общия брой дела на 
производство.  
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От разглежданите граждански дела /без частно-
гражданските/, новопостъпилите през 2012г. съставляват 73,09% 
от общия брой такива дела на производство. 

При делата по чл.410 и 417 от ГПК този процент е 99,98, а 
при останалите частно граждански дела процента е 97,50. Делата 
от този род, които са били на производство през 2012г., но са 
образувани в предходната 2011г., са изцяло такива, постъпили в 
последните дни на 2011г. и единствено това обяснява 
приключването им през 2012г. 

 

 
А. Наказателни дела. 

 
През отчетния период във Врачанския районен съд са 

постъпили за разглеждане общо 1584 броя наказателни дела, от 
които 408 броя от общ характер. Останали несвършени дела в 
началото на годината са били 269 броя дела или общо делата за 
разглеждане през годината са били 1853, от които 540 от общ 
характер. 

Постъпилите през годината наказателни частен характер 
дела са 35. Останали несвършени в началото на периода са били 
15 дела или общо дела от частен характер за разглеждане през 
годината са били 50. 

Постъпилите през годината наказателни дела по чл.78“А”от 
НК са 46, останали несвършени в началото на периода такива 
дела са били 7 или общо за разглеждане 53 броя дела. 

Частните наказателни дела, постъпили за разглеждане през 
2012г., са 495 броя, останали несвършени в началото на периода 
са 29 броя дела или общо за разглеждане 524 дела. През 
отчетната година броя на постъпилите частни наказателни дела - 
разпити пред съдия е 141. 

Постъпилите за разглеждане административно наказателен 
характер дела през годината са 459 броя. От предишната година 
са останали несвършени 86 броя или общо делата за 
разглеждане са били 545 броя. 
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Характерно за постъпленията на дела от общ характер 

и през 2012г. е това, че в общия им брой преобладават 
делата, свързани с общоопасни престъпления и дела за 
престъпления против собствеността. При делата за 
общоопасни престъпления категорично може да се говори 
за очертало се правило те да заемат най-голям дял от 
постъпващите дела от общ характер. От своя страна делата 
за общоопасни престъпления отново се характеризират с 
това, че в същите преобладават дела за престъпления по 
транспорта.  

През 2012г. е налице намаляване на постъпленията на 
дела, отнасящи се до престъпления против собствеността.    
 

Приложение № 3 към отчетния доклад показва следните 
показатели за постъпленията на делата на отделните 
наказателни състави: 

На І нак.състав – съдия Вероника Бозова са възложени за 
разглеждане общо  227 броя наказателни дела. Заб.: Съдия 
Бозова е постъпила на работа в РС-Враца на 06.06.2012г. 

На ІІ нак. състав – съдия Васил Ганов са възложени за 
разглеждане общо  295 броя наказателни дела. 

На ІІІ нак. състав – съдия Красимир Георгиев са възложени 
за разглеждане общо 325  наказателни броя дела. 

На ІV нак. състав – съдия Искра Касабова са възложени 89 
броя наказателни дела. Заб.:Съдия Касабова е работила само в 
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периода 01.01.2012г.-10.05.2012г., тъй като от 10.05.2012г. е в 
отпуск за раждане и майчинство. 

На V нак. състав – съдия Стела Колчева са възложени за 
разглеждане общо 234 броя дела. 

На VІ нак. състав – съдия Елена Донкова са възложени за 
разглеждане общо  106 броя дела. Заб.: Съдия Донкова е 
постъпила на работа на 01.07.2012г., а считано от 02.11.2012г. е 
в отпуск за раждане и майчинство. 

На VІІ нак. състав – съдия Росица Ангелова са възложени за 
разглеждане общо  308 броя дела. 
 Постъпилите през отчетния период наказателни дела са 
били разпределяни посредством програмния продукт за случаен 
избор на дела. По тази причина разликата в броя възложени дела 
по състави произтича от следните причини: 

 разпределените частно-наказателни дела. Последните се 
разпределят в деня на постъпването им по дежурни 
съдии, с оглед на което броя на постъпленията от тези 
дела не може да се контролира съобразно броя съдии;  

 посочените по-горе забележки, относно постъпването на 
съдиите на работа и отпуските по майчинство; 

 със заповед на административния ръководител на 
Районен съд-Враца на съдия Колчева са определени 75% 
натовареност при разпределението на новопостъпващите 
наказателни дела, тъй като на нея е било възложено да 
извършва ежедневното разпределение на делата, 
текущия контрол върху работата на Бюро съдимост, в т.ч. 
и по издаване то на свидетелствата за съдимост; 

 ползваните от съдиите отпуски, по време на които не им 
се разпределят дела. 

 
 

Б. Граждански дела. 
 

През 2012г. във Врачанския районен съд са постъпили за 
разглеждане 5473 граждански дела, в т.ч. бързи производства и 
частно граждански дела, от които 5373 новообразувани, 96 - 
получени по подсъдност и 4 - върнати за ново разглеждане. 
Останалите несвършени дела в началото на отчетния период са 
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били 470 или всичко дела за разглеждане през 2012г. са били 
5943 граждански и частни граждански дела. 
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Постъпилите през годината граждански дела са били общо 
1236 броя, разпределени, както следва /Приложение № 1 от 
Отчет за работата на РС-Враца за 2011г./: 

- граждански дела по общия ред – 548 броя; 
- бързи производства по чл.310 ГПК – 67 броя; 
- административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ – 37 броя; 
- дела от и срещу търговци – 52 броя; 
- други граждански дела – 532 броя. 
Постъпилите през годината частно-граждански дела са били 

общо 4237 броя, разпределени по видове, както следва:  
- дела по чл.410 и чл.417 ГПК – 3964 броя; 
- други частно-граждански дела – 273 броя. 
 
Както при наказателните, така и при гражданските дела, 

разпределението се извършва посредством програмата за 
случаен избор на дела LawChoice.  

Приложение № 3 към отчетния доклад показва следните 
показатели за постъпленията на делата на отделните граждански 
състави: 

На ІІ гр. състав – съдия Неделин Йорданов са били 
възложени за разглеждане общо 1016 броя дела, от които 226 
граждански  и 790 частно граждански дела.  
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На ІІІ гр. състав – съдия Биляна Росалинова са възложени за 
разглеждане  общо 967 броя дела, от които 225 граждански и 
742 частно граждански дела. 

На ІV гр. състав – съдия Маргарита Пешева са били 
възложени за разглеждане  общо 943 броя дела, от които 218 
граждански и 725 частно граждански дела.          

На V гр. състав – съдия Петя Вълчева са били възложени за 
разглеждане общо 52 броя дела, от които 2 граждански и 50 
частно граждански дела. Заб.: Съдия Вълчева е работела само в 
периода 01.01.2012г.-01.03.2012г. 

На VІ гр. състав – съдия Надя Пеловска са били възложени 
за разглеждане общо 472 броя дела, от които 108 граждански и 
364 частно граждански дела. 

На VІІ гр. състав – съдия Миглена Раденкова са възложени 
за разглеждане общо 1010 броя дела, от които 224 граждански и 
786 частно граждански дела. 

На VІІІ гр. състав – съдия Емил Кръстев са възложени за 
разглеждане общо 1013 броя дела, от които 233 граждански и 
780 частно граждански дела. 

Постъпилите през годината граждански дела са 
разпределяни посредством програмния продукт за случаен избор 
на дела. Разпределянето на делата на състава, с титуляр – 
административния ръководител на съда, е извършвано при 50 % 
натоварване. Заложения процент натовареност при останалите 
съдии е 100%. При частно-гражданските дела разликата в броя 
възложени дела по състави, е в резултат от постъпленията на 
дела от дежурства, както и в резултат на продължителността на 
ползваните отпуски от отделните съдии. При гражданските дела 
разликите идват от разпределените по реда на чл.89, ал.8 от 
ПАРОАВАС дела, броят на които е различен за съдиите. 

Характерни за постъпленията и през 2012г. на граждански 
дела са две особености: на първо място, продължава да 
преобладава броя на частно гражданските дела и най-вече на 
тези по чл.410 и 417 от ГПК.  На второ място, макар общия брой 
на постъпилите през годината дела от граждански характер да са 
с 612 бр. по-малко от постъпилите такива през 2011г., то 
намалението е само при постъпленията от частно-гражданските 
дела, докато броят на гражданските дела се запазва спрямо този 
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от 2011г. И през отчетната 2012г.обаче се наблюдава рязкото 
завишение на постъпленията от граждански и частно-граждански 
дела в сравнение с 2009г. и предходните на нея години. 
Продължава да се наблюдава и очерталото се през последните 
години правило делата да се характеризират с фактическа и 
правна сложност, което се обяснява не само с динамиката на 
обществените отношения, но и с неползването на адвокатска 
защита от страните, а също и с не добра подготовка на страните 
и пълномощниците им още от фазата на завеждане на исковата 
молба. Затруднения се наблюдават и по отношение на 
производствата по административни дела, които принципно са 
несвойствени за районните съдилища, подлежат на разглеждане 
по специална самостоятелна процедура-АПК и изискват 
задълбочена подготовка на съдиите при разглеждането и 
решаването им. 

 
 
В. Средномесечно постъпление на един съдия на база 

12 месеца. 
         
          През отчетната 2012г. в Районен съд-Враца са постъпили 
за разглеждане /новообразувани/ общо 7057 бр.граждански и 
наказателни дела.  Съобразно броя на съдиите по щат-14 бр., 
средномесечното постъпление на един съдия на база 12 месеца е 
42,01 дела.  На базата на реално заетия през годината щат обаче 
средномесечното постъпление на един съдия е било 53,67 
бр.дела. 
 По отделения средномесечните постъпления на един съдия 
на база 12 месеца, са както следва : 
          1. За гражданското отделение на съда 

- по щат от 7 съдии- 65,15 бр.дела месечно; 
- по зает щат /действителна натовареност/- 73,96 
бр.постъпили дела месечно на един съдия . 

 
           2. За наказателното отделение на съда 
        - по щат от 7 съдии- 18,86 постъпили дела месечно на един 
съдия; 
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         - по зает щат /действителна натовареност/- 27,55 
бр.постъпили дела месечно на един съдия. 
 
          И за двете отделения на съда действителната натовареност 
на съдиите, съобразно постъпленията на дела е определена на 
базата броя на постъпилите по отделения дела за годината и 
действително отработените човекомесеци, посочени в 
Приложение №1 към настоящия доклад. 
 

Като се вземат предвид посочените данни относно 
средномесечната натовареност на база постъпили дела и данните 
за разглежданите през годината дела, останали на производство 
от предходни години,  се налага следният извод за 
действителната натовареност на съдиите през 2012г.: 
          При наказателните дела – 22,06 броя дела / по щат от 7 
съдии/ и 32,23 броя дела средномесечно на един съдия по 
реално зает щат. 
          При гражданските дела -  70,75 броя разгледани дела 
средномесечно на един съдия по щат и 80,31 броя дела 
средномесечно на съдия по реално зает щат.  
 
 
Г. Постъпления по закона за електронните съобщения 

 
 През отчетната 2012г. в Районен съд-Враца са постъпили 
общо 158 искания за издаване на разрешения по чл.250в от 
Закона за електронните съобщения. Разглеждането и 
произнасянето по тези искания е от компетентността на 
административния ръководител на съда, а при отсъствието му-от 
определен от него съдия. При липсата на изрична уредба в 
ПАРОАВАС, тези искания не са образувани в дела, а в преписки. 
Дейността на Районен съд-Враца по отношение воденето на тези 
преписки и на регистъра по чл.250в, ал.3 от ЗЕС, бе изцяло 
съобразена с изискванията на ЗЕС, както и с последвалите 
задължителни указания на Комисията за защита на личните 
данни от 21.12.2012г. 
 Въз основа на постъпилите през 2012г. общо 158 искания, 
разрешения за разкриване на данни са дадени по 142 от тях, а 
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по 16 искания са постановени откази за даване на разрешение за 
разкриване на данни. От постъпилите искания, 106 броя са били 
явни и 52 бр.класифицирани. 
 Работата на Районен съд-Враца по чл.250а и сл. от ЗЕС е 
била обект на проверка през отчетната година от страна на 
Подкомисията за контрол по ЗСРС и ЗЕС, а резултатите от 
проверката са изцяло положителни. 
  
 2. Брой на свършените дела – граждански, 
наказателни. Средно месечно свършени дела от един 
съдия на база 12 месеца. 
         

През 2012г. са приключили общо 6987  броя дела, от които 
5406  граждански и 1581 наказателни дела, от които 141 разпити 
пред съдия.  В срок до 3 месеца са приключили  6392 дела или 
91% .  

 
А. Граждански дела. 

      
През 2012г. насрочените дела в открито заседание са били 

1586 броя, а отложените дела в открито съдебно заседание – 376 
броя.  

През годината са свършени 1204 граждански дела /без 
частно-граждански/, от които със съдебен акт са приключили 911 
броя, а останалите 293 са прекратени по спогодба и по други 
причини. 

От всички граждански дела /без частно-граждански/ през 
2012г., в срок до 3 месеца са приключили 922 дела или  76,58%. 
Характерно за 2012г. е, че се поддържа ниво на приключване на 
гражданските дела в срок до 3 месеца.  

През 2012г. са свършени 4208 частно-граждански дела, от 
които със съдебен акт са приключили 4153 броя и 55 са 
прекратени. 

 
Причини за отлагане на делата: 
Повечето граждански дела са били разгледани в едно 

съдебно заседание, а в случаите, в които се е налагало 
провеждане на второ или следващо съдебно заседание, 
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същите са били насрочвани в максимално кратки срокове. 
Причините за отлагане на делата могат да бъдат разделени 
условно на две групи. При първата група, се касае до 
особености на самия исков процес, при което в първото по 
делото съдебно заседание и съобразно отговора на 
ответника, или съобразно доклада по чл.146 ГПК, ищецът е 
поискал събиране на нови доказателства. В тази група са и 
случаите, при които страните са поискали изслушване на 
допълнителна или повторна експертиза и това искане е 
било уважено, както и случаите на оспорване по реда на 
чл.193 ГПК. Втората група причини за отлагане на делата 
са традиционни и се свеждат до невнасянето в 
определените срокове на депозити за работа на вещите 
лица и свидетели, както и редки случаи на нередовно 
призоваване. Важно е да се отбележи, че случаите на 
нередовно призоваване се наблюдават изключително и 
само, когато страните или свидетелите живеят в други 
населени места, и особено в района на гр.София. И през 
отчетната 2012г. продължава практиката на неспазване 
правилата на местната подсъдност при предявяване на 
иска, в който случай се налага съдебни книжа и призовки 
да бъдат изпращани вън от съдебния район на Районен 
съд-Враца. В кръга на посочените случаи не са включени 
тези, при които местната подсъдност е абсолютна 
процесуална предпоставка.  

 През 2012г. отново се констатират и традиционните 
вече причини, водещи до относителното забавяне на 
делата, а именно тези във фазата на производството от 
постъпване на исковата молба до първото съдебно 
заседание. Свързани са  с приложението на чл.47 ГПК, в 
това число с допускането на правна помощ и 
назначаването на особен представител на ответника, с 
нередовности на исковите молби, с предявяването на 
насрещни или инцидентни искове и с връчването на книжа 
и призовки вън от съдебния ни район. 
 

Приложение № 3 към отчетния доклад показва следните 
показатели в работата на отделните граждански състави: 
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ІІ гр. състав – съдия Неделин Йорданов през годината е 
приключил със съдебен акт общо 1006 броя дела, в т.ч. 786 
частно-граждански дела. От обжалваните и върнати общо 16 
дела, са потвърдени  12 броя съдебни актове; отменени изцяло 
или частично, поради нарушение на материалния или 
процесуалния закон – 4 броя.   

ІІІ гр. състав – съдия Биляна Росалинова през годината е 
приключила със съдебен акт 948 броя граждански дела, в т.ч. 
738 частно-граждански дела. От обжалваните и върнати общо 36 
дела са потвърдени  18 броя съдебни актове; отменени изцяло 
или частично, поради нарушение на материалния или 
процесуалния закон – 16 броя; отменени изцяло или частично, 
поради невиновно поведение на съдията - 2 броя.                           

ІV гр. състав – съдия Маргарита Пешева през годината е 
приключила със съдебен акт 926 броя граждански дела, в т.ч. 
722 частно-граждански дела. От обжалваните и върнати общо 25 
дела са потвърдени  12 броя съдебни актове; отменени изцяло 
или частично, поради нарушение на материалния или 
процесуалния закон – 10 броя; отменени изцяло или частично, 
поради невиновно поведение на съдията - 3 броя.                           

V гр. състав – съдия Петя Вълчева през годината е 
приключила със съдебен акт 65 броя граждански дела, в т.ч. 51 
частно-граждански дела. От обжалваните и върнати общо 22 
дела, са потвърдени 14 броя съдебни актове; отменени изцяло 
или частично, поради нарушение на материалния или 
процесуалния закон – 6 броя; отменени изцяло или частично, 
поради невиновно поведение на съдията - 2 броя.  Заб.: Съдия 
Вълчева е работила в РС-Враца до 01.03.2012г.  

VІ гр. състав – съдия Надя Пеловска през годината е 
приключила със съдебен акт 479 броя граждански дела, в т.ч. 
362 частно-граждански дела. От обжалваните и върнати общо 14 
дела са потвърдени 12 броя съдебни актове; отменени изцяло 
или частично, поради нарушение на материалния или 
процесуалния закон –2 броя.  

В качеството й на административен ръководител на Районен 
съд-Враца, през 2012г. съдия Пеловска е разгледала и 
приключила и 141 бр.преписки по Закона за електронните 
съобщения. 
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VІІ гр. състав – съдия Миглена Раденкова през годината е 
приключила със съдебен акт 995 броя граждански дела, в т.ч. 
786 частно-граждански дела. От обжалваните и върнати общо 41 
дела, са потвърдени 22 броя съдебни актове; отменени изцяло 
или частично, поради невиновно поведение на съдията - 4 броя; 
отменени изцяло или частично, поради нарушение на 
материалния или процесуалния закон – 15 броя. 

VІІІ гр. състав – съдия Емил Кръстев през годината е 
приключил със съдебен акт 993 броя граждански дела, в т.ч. 763 
частно-граждански дела. От обжалваните и върнати общо 20 
дела, са потвърдени 18 броя съдебни актове; отменени изцяло 
или частично, поради невиновно поведение на съдията – 1 брой; 
отменени изцяло или частично, поради нарушение на 
материалния или процесуалния закон – 1 броя. 

 
От статистиката по отношение броя на обжалваните и 

потвърдени, съответно отменени съдебни актове, може да се 
направи извод за високо ниво на постановяваните в Районен съд-
Враца съдебни актове. Малък е броя на актовете, отменени, 
поради нарушения на материалния или процесуалния закон, а в 
преобладаващия брой от случаите делата са били отменени, 
поради допуснати пред въззивната инстанция нови 
доказателства, или поради отказ или оттегляне на иска пред 
въззивната инстанция. 
 

Б. Наказателни дела. 
      

През 2012г. насрочените дела в открито заседание 
НАКАЗАТЕЛЕН ОБЩ ХАРАКТЕР ДЕЛА са били 771 броя, а 
отложените дела в открито съдебно заседание 311 броя.  

През годината са свършени 468 броя дела общ характер, от 
които 345 броя в срок до 3 месеца, което в процентно 
съотношение представлява 74%. От свършените дела от общ 
характер, със съдебен акт по същество са приключили 126 броя. 
Прекратените производства са 342 броя, от които 242 броя със 
споразумения по чл.382 НПК, 74 броя със споразумения по 
чл.384 НПК, 12 броя върнати за доразследване и 14 
бр.прекратени по други причини. В края на годината са останали 
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висящи 72 дела от общ характер. Обжалвани и протестирани са 
66 броя актове на наказателни дела общ характер. 

Насрочените през годината в открито заседание 
НАКАЗАТЕЛЕН ЧАСТЕН ХАРАКТЕР ДЕЛА са 88 броя, а отложените 
дела в открито съдебно заседание – 61 броя. Свършените  дела 
са 33 броя, от които в срок до 3 месеца – 12 дела или 36 %. Със 
съдебен акт по същество са приключили 12 броя, а 21 броя са 
прекратени. Останали са висящи 17 дела. Обжалвани са 15 броя 
съдебни актове по наказателни частен характер дела. 

През периода са насрочени за разглеждане в открито 
заседание  45 броя дела по чл.78”А” НК. Свършените дела от 
този вид са 40 броя, от които в срок до 3 месеца – 30 или  75%. 
Със съдебен акт по същество са приключили 39 дела, а 1 е 
прекратено. Останалите несвършени дела са 13. Обжалвани са 8 
съдебни акта по делата по чл.78”А” НК. 

През годината са насрочени в открито заседание 113 броя 
ЧАСТНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА. Свършени са 505 дела, от които в 
срок до 3 месеца  486 броя или 96%. Със съдебен акт по 
същество са приключили 305 броя, а 200 са прекратени. 
Останали несвършени частни наказателни дела са 19 броя. 
Обжалвани и протестирани са 63 съдебни акта.   

Постъпилите през отчетната година ЧАСТНИ НАКАЗАТЕЛНИ 
ДЕЛА - РАЗПИТИ – 141 броя, са приключили 100% в тримесечен 
срок. 

Насрочени в открито заседание са 478 броя дела от 
АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР. Свършени са 394 
дела, от които в срок до 3 месеца - 258 броя или 65 %. Решените 
по същество са 362 броя, а прекратени – 32 броя. Останали 
несвършени са 151 броя. Обжалвани са 147 съдебни актове, 
постановени по административно наказателен характер дела. 

 
Както бе споменато по-горе, през 2012г. броя на 

насрочванията на наказателен общ характер дела е 771, а 
на отлаганията е 311. Най-честите причини за това в  
обобщен вид са следните: 

 неявяване на подсъдими в хипотеза на 
задължително участие по смисъла на чл.269, ал.1 
от НПК с или без уважителни причини; 
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 неявяване на защитници/повереници, най-често 
поради служебна ангажираност по други 
производства; 

 неявяване на експерти и свидетели; 
 несвоевременна организация на адвокатската 
защита от страна на подсъдимите, с ангажиране 
на договорна защита непосредствено преди 
съдебно заседание или отправяне на искане за 
назначаване на служебен защитник едва в 
съдебно заседание; 

 недобра предварителна подготовка от 
разследващите органи и прокуратурата по 
уточняване и коректно посочване на актуални и 
точни адреси за призоваване на лицата по 
списъците по обвинителните актове, налагащо 
издирване и изискване на съответни справки от 
Национална база данни „Население”; 

 за събиране на допълнителни доказателства по 
несвоевременно направени искания на страните 
или служебно от съда при тяхно бездействие, с 
оглед принципа за разкриване на обективната 
истина; 

 нередовно призоваване на страни и други 
участници в процеса, поради несвоевременно или 
ненадлежно връчване и оформяне на призовки и 
съобщения. 

 
 От изброяването на най-важните причини за отлагане 
на делата е видно, че в обобщен вид същите се свеждат до 
несъвършенства на процесуалния закон и формализъм, 
както и до несъвършенства и липса на функционална 
зависимост между НПК и други нормативни актове, като 
например Закона за правната помощ. Значително 
облекчение на производствата се отчита чрез 
възможността за служебно установяване на адреси от 
НБД”Население”. 
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В Приложение № 3 са отчетени следните индивидуални 
резултати от работата на наказателните състави: 

І нак.състав – съдия Вероника Бозова през годината е 
приключила 154 броя наказателни дела. От обжалваните и 
върнати общо 5  дела, са потвърдени 4 броя съдебни актове; 
отменени и върнати за ново разглеждане или на прокурор – 1 
брой. Заб.: Съдия Бозова е постъпила на работа в РС-Враца на 
06.06.2012г., поради което отчетния период за нея е 
06.06.2012г.-31.12.2012г. 

ІІ нак. състав – съдия Васил Ганов през годината е 
приключил 316 броя наказателни дела. От обжалваните и 
върнати общо 64 дела, са потвърдени 52 броя съдебни актове; 
отменени и върнати за ново разглеждане или на прокурор – 10 
броя; изменени - 2 броя. 

ІІІ нак. състав – съдия Красимир Георгиев през годината е 
приключил 341 броя наказателни дела. От обжалваните и 
върнати общо 43 дела, са потвърдени 33 броя съдебни акта; 
отменени и върнати за ново разглеждане или на прокурор –9 
броя; изменени - 1 броя. 

ІV нак. състав – съдия Искра Касабова през годината е 
приключила 147 броя наказателни дела. От обжалваните и 
върнати общо 28 дела, са потвърдени 21 съдебни акта; отменени 
и върнати за ново разглеждане или на прокурор – 3 броя; 
изменени - 3 броя. Заб.: Съдия Касабова е била на работа само в 
периода 01.01.2012г.- 10.05.2012г. 

V нак. състав – съдия Стела Колчева през годината е 
приключила 249 броя наказателни дела. От обжалваните и 
върнати общо 37 дела, са потвърдени 32 броя съдебни акта; 
отменени и върнати за ново разглеждане или на прокурор – 4 
броя; изменени – 1 броя. 

В качеството й на заместник на административния 
ръководител на Районен съд-Враца, през 2012г. съдия Колчева е 
разгледала и приключила и 17 бр.преписки по Закона за 
електронните съобщения. 

VІ нак. състав – съдия Елена Донкова през годината е 
приключила 106 броя наказателни дела. От обжалваните и 
върнати общо 11 дела, са потвърдени 5 броя съдебни акта; 
отменени и върнати за ново разглеждане или на прокурор –5 
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броя; изменени -1 брой. Заб.: Съдия Донкова е била на работа 
само в периода 01.07.2012г.- 02.11.2012г. 

За довършване на започнати с нейно участие дела, през 
2012г. в РС-Враца е била командирована и съдия от 
Специализиран наказателен съд Аделина Иванова, която е 
приключила 8 броя наказателни дела.  

VІІ нак.състав - съдия Росица Ангелова през годината е 
приключила 260 броя наказателни дела. От обжалваните и 
върнати общо 16 дела, са потвърдени 11 броя съдебни акта; 
отменени и върнати за ново разглеждане или на прокурор –5 
броя.  

 
Както и при съдиите от гражданското отделения, така и при 

съдиите от наказателното отделение, броят на отменените или 
изменени съдебни актове е минимален в сравнение с броя на 
постановените такива. Преобладаващият брой отменени съдебни 
актове са такива, постановени по наказателни дела от 
административен характер, при които причините за отмяна се 
свеждат до изключително противоречивата практика в рамките 
на различните състави на Административен съд - Враца и 
отделно в резултат от противоречието в утвърдената преди от 
ВКС практика по този вид дела и настоящата касационна  
практика на административните съдилища. 

 
В. Средномесечно свършени дела от един съдия на 

база 12 месеца. 
 

През годината са свършени 5412 граждански дела. 
Съобразно броя на съдиите, разглеждащи граждански дела, по 
щат, средно месечно свършени дела от един съдия на база 12 
месеца, е  64,43 дела. Съобразно действително заетия щат 
средномесечната натовареност е била 73,14 броя. 

През годината са свършени 1581 наказателни дела. В 
посочения брой наказателни дела, са включени и образуваните 
частно-наказателни дела по проведени разпити. Съобразно броя 
на съдиите по щат, разглеждащи наказателни дела, средно 
месечно свършени дела от един съдия на база 12 месеца, е 18,82 
дела. Като се има предвид обаче, че през цялата отчетна година 
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наказателното отделение е работило в намален състав 
/незапълнен щат, отпуски по майчинство и отпуск по болест/,  
средномесечната действителна натовареност при 
свършените дела от един съдия на база 12 месеца, е била 
27,50 дела. 

През отчетната 2012г. няма констатирано отлагане на 
граждански и наказателни дела, което да се дължи на 
необоснована субективна преценка на съдиите. Делата се 
насрочват и отлагат при необходимост в рамките на кратки 
срокове. Заслужава да се обърне внимание върху работата на 
съдиите от наказателното отделение Стела Колчева, Красимир 
Георгиев и Васил Ганов, които за периода от м.март до м.юни 
2012г.  са били единствените съдии, които са работили в 
наказателното отделение. Въпреки това забавяне на 
разглежданите дела не е допуснато, като в срок са били 
произнасяни и съответните съдебни актове. За посочения период 
тези съдии са работили в условията на изключителна 
натовареност, провеждали са съдебни заседания ежедневно и са 
полагали дежурства както през работната седмица, така и през 
почивните и празничните дни. 
 

3. Средна продължителност на разглеждане на делата 
– от постъпване до постановяване на съдебен акт. 
 

От всички граждански дела на производство през 2012г., в 
срок до 3 месеца са приключили 5120 дела или  95%. Останалите 
дела преимуществено са приключили в срок от 3 месеца до 6 
месеца, а една малка част са приключени над този срок, поради 
обективни причини, свързани с характера на производството. 
Наблюдава се поддържане на започналата от предходните години 
тенденция за приключване на гражданските дела в срок до 3 
месеца.   

Към края на отчетния период /към 01.01.2013г./ има висящи 
39 броя дела /справка ІІ от отчет по гражданските дела/, 
образувани преди 01.01.2012г., от които 27 броя с 
продължителност от 1г. до 3г., 7 броя с продължителност от 3г. 
до 5г. и 5 броя с продължителност над 5г. 
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В преобладаващата си част посочените дела са делбени и 
проблемите по тях са свързани най-вече с втората фаза на 
делбата, в която не съществува законов механизъм страните да 
бъдат задължени да заплащат за изготвянето на съответните 
експертизи, проекто-разделителни протоколи, инвестиционни 
проекти и изменения на планове. В тези случаи се прилага 
разпоредбата на чл.69, ал.2 от ПАРОАВАС и делата се архивират, 
но не могат да бъдат отчетени като приключили. Другите 
проблеми, които се наблюдават при делата с продължителност на 
разглеждането от 1 и повече години от образуването им, са 
свързани  с конституирането на голям брой страни, съответно с 
издирването и конституирането на техните наследници; с 
изготвянето на проекто-разделителни протоколи; с времето, 
което е необходимо за обжалването и влизането в сила на 
решенията по първата и втора фази на делбата.  Причините за 
забавянето на тези дела са изцяло от обективен характер, като в 
преобладаващата част от случаите съда не разполага с 
възможности върху бързината на гореописаните процеси. 
Останалите дела, за които се констатира продължителност над 
една година, са свързани с приложението на чл.182 ГПК/отм./  - 
чл.229 от новия  ГПК. 

 
От всички наказателни дела на производство през 2012г., в 

срок до 3 месеца са приключили 1272 дела или  80%, от които 
141 броя дела са разпити.  

Към 01.01.2013г. са останали несвършени общо 272 броя 
наказателни дела, от които 72 бр. от общ характер и 17 
наказателен частен характер дела. От делата от общ и от 
наказателен частен характер, с изтекъл срок от първото 
образуване на делото до 3 месеца са 35 броя дела; с изтекъл 
срок над 3 до 6 месеца - 18 броя; с изтекъл срок от първото 
образуване на делото над 6 месеца до 1 година – 13 броя и с 
изтекъл срок от първото образуване над 1 година – 11 броя. В 
сравнение с предходни отчетени периоди, през 2012. също се 
наблюдава разумен брой останали несвършени наказателни 
дела, като стремежа е към намаляване на броя на делата с 
изтекъл срок от първото образуване на делото над 3 месеца.  
Посочените данни показват, че в края на отчетния период са 
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налице висящи само 11 броя дела, образувани преди 
01.01.2012г., като тези дела съставляват 4,04% от общия брой 
дела, останали на производство в края на отчетния период.  

 
През 2012г. в Бюро „Съдимост” при Районен съд-Враца са 

издадени общо 9378 свидетелства за съдимост и 2075 справки за 
съдимост. 

 
Анализът на висящите през 2012г. дела е различен при 

гражданските и наказателните такива. През 2012г. на 
производство са били общо 540 наказателни дела от общ 
характер. От тях, несвършените от предходен период са били 
132, което в процентно съотношение представлява 24,44%. За 
предходната 2011г.този процент е бил -19,35%, за 2010г. -
15,76%, за 2009г. е 24,96% , а за 2008г. е бил 28,57%. 

 Посочената съпоставка показва, че в сравнение с 
предходните 2011г. и 2010г., голямата натовареност на съдиите 
от наказателното отделение и продължително незапълнения щат, 
са дали отражение върху приключването на делата, образувани 
преди 01.01.2012г. Предвид броя на работилите в отделението 
съдии обаче и техните физически възможности, считам че са 
взети достатъчно мерки  за приключване на максимален брой 
дела, останали на производство от предходни години. Въпреки 
това, за поредна година при делата на производство от общ 
характер, преобладава значително процента на такива, 
постъпили и образувани през същата 2012г. 
       
 

4.Сравнителен анализ за постъпленията за последните 
4 години. 
 

А. Граждански дела. 
 

Както беше посочено по-горе, през 2012г. са постъпили 
общо 5473 броя граждански дела. През 2011г. броят на 
постъпилите граждански дела е бил 6108, през 2010г. е бил 
6506, а през 2009г. е бил 3446. От общия брой постъпили дела от 
граждански характер през 2012г., броят на частно-гражданските 
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дела, вкл. на заповедните производства е бил 4237, което в 
процентно отношение е 77,42 %. През 2011г. постъпилите 
частно-граждански дела са били 4849 бр. или 79,39% от всички 
постъпили дела от граждански характер. През 2010г. броят на 
частно-гражданските дела е бил 4854 или 74,61 %, а през 2009г. 
е бил 2236 броя или 64,89%. 

В графичен вид постъпленията на граждански и частно-
граждански дела за последните 4 години се виждат от следната 
диаграма: 
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Статистиката показва, че през 2012г. се наблюдава 

съществено увеличение на постъпленията по граждански дела 
/вкл.частно-граждански/ в сравнение с 2009г., но намаление в 
сравнение с предходните 2011г. и 2010г. Причината за 
намалението следва да се търси единствено в 
постъпленията от частно-гражданските дела, тъй като 
намалението се наблюдава само при тях, докато броят на 
постъпилите през 2012г. граждански дела /искове и 
охранителни производства/  е запазен в сравнение с 
2011г. 

Продължава да е характерно това, че частно-гражданските 
дела заемат преобладаващо място в общия брой постъпили през 
годината дела от граждански характер. От самите частно-
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граждански дела, продължават да преобладават тези по 
заповедното производство – 3964  броя .  

За поредна година се отчита, че големият обем на частно-
гражданските дела в никакъв случай не води до намаляване 
натовареността на съдиите. Налага се внимателно проследяване 
на срокове, извършват се много размени на книжа, като за 
всички тези действия съответния съдия следва сам да проследи и 
упражни контрол. Отделно от това тези дела са свързани с 
вменяването на несвойствени за съдиите функции, доближаващи 
се до тези на съдебните помощници и на служителите, което 
определено пречи на повишаването на квалификацията им и 
задълбочения поглед върху същинската част на делата. 

 
Прави впечатление, че през 2012г. е увеличен броя на 

делата от  административен характер – 37 броя,  в сравнение с 
29 бр.за 2011г. и 6 броя за 2010г. Увеличението се дължи изцяло 
на изменението на Административно-процесуалния кодекс от 
24.05.2011г. /ДВ, бр.39/11г./, съгласно което обжалването на 
индивидуалните административни актове по ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ се 
прехвърля по компетентност на районните съдилища. През 
2009г., броя на делата от административен характер е бил 21, 
спрямо 7 броя за 2008г.   

От анализа на данните се извлича, че по видове дела най-
голям е бил броя на постъпленията на исковете по „други дела” – 
532,  в това число  исковете по Закона за закрила на детето – 
139, по Закона за защита от домашно насилие - 38 бр. и 3 бр.по 
Закона за защита от дискриминация. Следват  исковете по СК /в 
т.ч. брачни искове и искове за издръжки/ - 262, исковете по КТ – 
170, облигационните искове, в т.ч. за непозволено увреждане и 
дела от и срещу търговци - 165, искове за делба – 43 и вещни 
искове – 27.  

В сравнение с предходните три години, се отчита 
устойчивост на исковете по СК, но е налице съществено 
увеличаване на постъпленията от искове по Кодекса на труда, 
които за 2012г. са общо 170 бр. при  98 бр. за 2011г., 111 бр.за 
2010г. и 74 бр.за 2009г. 

Намаление се отчита при постъпленията от облигационните 
искове, в т.ч. за непозволено увреждане и дела от и срещу 
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търговци, които за 2012г.са 165 бр., при 250 бр.за 2011г., 236 
бр.за 2010г. и 220 бр. за 2009г. 

Постъпленията от искове за делби за периода 2009г.-2012г. 
са устойчиви по години, но съществено намаляване се отчита при 
вещните искове, които за 2012г.са 27, при 46 бр.за 2011г., 43 
бр.за 2010г. и 36 бр.за 2009г.  

Съществено увеличение са наблюдава обаче при 
постъпилите дела по Закона за защита от домашно насилие, 
които през 2012г. са били 38 бр., при 20 бр. за 2011г., 20 бр.за 
2010г. и 17 бр.за 2009г. 
 

Б. Наказателни дела. 
 

През 2012г. се наблюдава намаляване на постъпленията на 
наказателни дела от общ характер-408 бр., в сравнение с 2011г. 
и 2010г., когато тези дела са били съответно 525 бр. и 513 бр.  
Постъпленията от този вид дела обаче са сравнително устойчиви 
с постъпленията за 2009г. от 427  дела. 

За първа година се наблюдава значително намаляване на 
делата по чл.78А от НК, които за 2012г. са 46 бр., при 82 бр.за 
2011г., 75 бр.за 2010г. и 56 бр.за 2009г. 

Сравнително постоянен е броя на постъпленията от частни 
наказателни дела, които за 2012г. са 495 бр., за 2011г.са 523 
броя, а за 2010г.-547 броя.  

Тенденция на увеличение се наблюдава при постъпленията 
на дела от административно- наказателен характер – 459 бр.за 
отчетната година и 481 броя за 2011г.,  в сравнение с 2010г. , 
когато са били 384 броя  и  2009г. - 365 броя. 

През последните години се наблюдава тенденция на 
устойчивост при постъпленията на наказателен частен характер 
дела – 35 броя за 2012г., 32 броя за 2011г., спрямо 30 броя за 
2010г., и 29 броя за 2009г. 

През отчетната 2012г. значително е намалял броя на 
проведените разпити пред съдия – 141, спрямо 252 за 2011г., 
492 за 2010г. и 406 броя за 2009г. Намаляването се обяснява с 
последните законодателни изменения в разпоредбите на чл.279 и 
чл.281 НПК, даващи възможност за прочитане показания на 
обвиняем или свидетел, дадени пред разследващ орган.  
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В графичен вид постъпленията на наказателни дела по 
видове за последните 4 години се виждат от следната диаграма: 
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5.Структура на наказаната престъпност. 
 
През отчетната година са образувани 408 броя дела от общ 

характер, от които 138 броя са образувани въз основа на 
обвинителни актове и 311 броя по внесени споразумения. 

Анализът на наказателните дела от общ характер, които са 
постъпили през 2011г. показва, че най-голям е относителния 
брой на престъпленията по Глава ХІ – Общоопасни престъпления 
– 181 броя, следвани от тези против собствеността - 129 броя, 
следват документни престъпления - 26 броя, престъпления 
против стопанството – 24 дела, престъпления против личността – 
22 дела, престъпления против брака, семейството и младежта – 
11 дела,  престъпления против реда и общественото спокойствие 
– 11 дела,  престъпления против дейността на държавни органи и 
обществени организации – 3 дела и престъпления против правата 
на гражданите – 1 дело.   

Сравнителният анализ на постъпленията по различните 
глави от НК за последните три години е, както следва: 

По Глава ІІ – престъпления против личността - през 2008г. 
са постъпили 31 броя дела, през 2009г.- 36, през 2010г. - 30 
броя,  през 2011г. – 21 броя, а през 2012г.-22 дела. Или за 
отчетната година се наблюдава устойчивост в сравнение с 2011г. 
и намаляване на постъпленията от този вид дела в сравнение с 
208-2010г. 
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По Глава ІІІ – престъпления против правата на граждани - 
през 2008г. - 1 брой, през 2009г. - 3 броя, през 2010г. – 1 брой, 
а през 2011г. – 1 брой. Налице е намаление спрямо 2009г.  и 
пълна устойчивост в сравнение с останалите посочени години.  
 По Глава ІV – престъпления против брака, семейството и 
младежта - 2008г. – 9 броя, 2009г.- 13 броя, през 2010г. – 21 
броя, през 2011г. – 23, а през 2012г.- 11 бр.  Наблюдава се 
чувствително намаление в сравнение с 2010-2011г. и 
устойчивост, спрямо 2008г. и 2009г.  
 По Глава V – престъпления против собствеността  - през 
2008г. – 153 броя, през 2009г. - 149 броя , през 2010г. – 179,  
през 2011г. - 217 броя, а през 2012г.-129 дела от този вид. 
Налице е съществено намаление в сравнение с 2010г. и 2011г. и 
сравнителна устойчивост спрямо останалите две години. 
 По Глава VІ – престъпления против стопанството - през 
2008г. – 4 броя, през 2009г. - 3 броя, през 2010г. – 23 броя, през 
2011г. – 13 броя, а през 2012г. 24 броя.  Тук се наблюдава 
значително увеличение в сравнение с всички предходни години, 
с изключение на 2010г., спрямо която постъпленията са равни.   
 По Глава VІІІ - престъпления против дейността на 
държавните органи и обществените организации, постъплението 
е, както следва: за 2008г. - 7 броя, за 2009г. - 17 броя, за 2010 
г. – 10 броя, за 2011 г. – 7 броя, а за 2012г.-3 броя. Изводът е, 
че през 2012г. постъпленията от този вид дела са значително 
намалели в сравнение с всички предходни години.   
 По Глава ІХ – документни престъпления –за 2008г. – 15 
броя, за 2009г. - 23 броя, за 2010г. – 19 броя, през 2011г. – 28 
броя и 26 броя за 2012г. 
 По Глава Х – престъпления против реда и общественото 
спокойствие  - през 2008г.са постъпили 12 броя, през 2009г. - 13 
броя, през 2010г. – 9 броя,  през 2011г. – 5 броя, а през 2012г.-
11 броя. Постъпленията от този вид дела са значително 
увеличени в сравнение с предходната 2011г., докато в сравнение 
с останалите посочени години, постъпленията от тях са 
устойчиви.   
 По Глава ХІ – общоопасни престъпления – през 2008г. са 
постъпили 172 броя, през 2009г. – 170 броя, през 2010г. – 220 
броя, а през 2011г.- 209.  За 2012г. броят им е 181, което 
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означава, че постъпленията се връщат на нивото от 2009г., но са 
намалели в сравнение с 2010г. и 2011г.  
 През отчетната година в Районен съд-Враца е постъпило и е 
стояло за разглеждане едно дело със значим обществен интерес, 
което към края на отчетния период все още не е било 
приключило. Делото е образувано във връзка с обвинения по 
чл.210 от НК и по чл.311 от НК с предмет парични средства от 
държавния бюджет и програма „САПАРД”. Характеризира се с 
голяма фактическа и правна сложност, поради големия брой 
участници в производството, в това число над 100 свидетеля и 
вещи лица от цялата страна. 
          През годината са постановени общо 126 броя присъди по 
наказателен общ характер дела, от които 113 броя осъдителни и 
13 броя оправдателни,  и общо 12 броя присъди по наказателен 
частен характер дела, от които 6 броя осъдителни и 6 броя 
оправдателни.  

През годината са влезли в сила  133 броя осъдителни 
присъди и 10 броя изцяло оправдателни /от тях някои са по дела, 
които са образувани през предходни години/ . 
 Броят на съдените през годината лица по общ характер дела 
е 571. Към края на отчетния период са постановени присъди по 
отношение на общо 522 лица, от които 516 лица са с осъдителни 
присъди, а 6 са оправдани. Или делът на наказаните лица е 
98,85 %, а на оправданите е едва 1,15 %. Оправдателни присъди 
са постановени по отношение на 4 лица за престъпления против 
собствеността /в това число 1 за грабеж, 2 за присвояване и 1 за 
измама/ и на 2 лица за документни престъпления.   
 Наказаните лица за престъпления против личността са 27 и 
техния относителен дял спрямо всичките 32 съдени по тази глава 
възлиза на 84 %. 
         За престъпления против правата на гражданите през 2012г. 
са осъдени 3 лица, а съдените по тази глава са били 3, при което 
съотношението се явява 100% 
 За престъпления против брака, семейството и младежта 
съотношението на осъдени 14 лица от 14 съдени, е 100%.  

За престъпленията против собствеността съотношението на 
осъдените 226 лица спрямо всички съдени 258, е 88%.  
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За престъпленията против стопанството съотношението 26 
осъдени от 26 съдени, е 100%.  

За престъпленията против дейността на държавните органи 
и обществени организации – 4 осъдени от 6 съдени – 67%.  

За документните престъпления съотношението на осъдени 
34 от 38 съдени, е 89%.  
 За престъпления против реда и общественото спокойствие 
са осъдени 10 лица от 15 съдени, или 67 %.  
 За общоопасни престъпления съотношението е 172 осъдени 
спрямо 180 съдени лица, или 96%. 
  
 Причините за постановяване на горепосочените 
оправдателни присъди са изложени подробно в мотивите 
на съответните съдебни актове, но биха могли да се 
обобщят в две основни насоки: неподготвеност на 
внесените обвинения и тяхната недоказаност, поради 
липса на достатъчно надлежни, процесуално годни или 
относими доказателства. Друга причина е 
несъставомерност на деянията, за които е повдигнато 
обвинение, с липса на основни елементи от фактическия 
им състав.  

 
 

ІІІ. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

През 2012г. разпределението на новопостъпващите дела в 
съдебно-изпълнителната служба при Районен съд-Враца се 
извършва посредством програмата за случайно разпределение на 
делата LawChoice. Разпределението е извършвано при заложен 
равен процент натовареност на тримата държавни съдебни 
изпълнители по предварително заложена номенклатура на 
видовете постъпващи дела. Деловодната работа в съдебно-
изпълнителната служба се извършваше от 2 деловодители и 1 
секретар /същите са включени в посочения по-горе брой на 
съдебната администрация на ВРС/. Като се има предвид 
непрекъснато увеличаващия се брой постъпващи изпълнителни 
дела, то очевидно е, че в съдебно изпълнителната служба е 
налице спешна нужда от увеличаване броя на деловодителите. 

 33



Отправяните до момента за това искания до ВСС не са уважени, с 
мотива, че липсват финансови средства за увеличение на щата. 
 

1. Брой на постъпилите изпълнителни дела/средно 
месечно постъпление на един съдия-изпълнител/. 
 

През отчетния период са постъпили общо 1050  
изпълнителни дела. От тях в полза на държавата – 53 броя; в 
полза на юридически лица и търговци – 823 броя; в полза на 
граждани – 164 броя, изпълнение на обезпечителни мерки – 10 
броя. Средно месечно на един държавен съдебен изпълнител са 
възложени        29,17 броя дела на база 12 месеца. При 
определяне на средно месечната натовареност за база е приет 
щат от трима държавни съдебни изпълнители, който е бил 
запълнен през отчетната 2012г. 

Приложение № 4 към отчетния доклад показва следните 
показатели в постъпленията на делата на отделните съдии-
изпълнители: 

На държавен съдебен изпълнител Георги Лаков са 
възложени през годината 350 изпълнителни дела. 

На държавен съдебен изпълнител Галя Михайлова са 
възложени през годината 348 изпълнителни дела.  

На държавен съдебен изпълнител Цветелина Дахлева са 
възложени през годината 352 изпълнителни дела 

 
2. Брой на свършените изпълнителни дела/средно 

месечно свършени дела от един съдия-изпълнител. 
 
Както бе посочено по-горе през годината са постъпили 1050 

изпълнителни дела. Останали несвършени в началото на 
отчетния период са били 3527 дела или общо на производство 
през 2012г. са били 4577 дела.  

През годината са приключени общо 892 дела, от които 216 
броя – чрез плащане; 657 броя – прекратени по други причини и 
19 броя прекратени и изпратени на друг съдебен изпълнител.  

В процентно отношение приключените през 2012г. 
изпълнителни дела представляват 19,49% от общия брой такива 
дела на производство.   
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Най-голям е броя на приключените изпълнителни дела в 
полза на юридически лица и търговци – 689 дела, следват делата 
в полза на граждани – 173 дела и в полза на държавата – 30 
дела. Според характера на изпълнението най-голям е броя на 
„други способи” – 55,  следват извършените продажби на 
недвижими вещи  - 23, извършените продажби на движими вещи 
– 3 броя, въводи - 1 брой.   

През 2012г. съдебно-изпълнителната служба при ВРС е 
събрала вземания в общ размер на 1 589 129 лева. 

В края на отчетния период са останали несвършени общо 
3685 дела, от които  най-много са в полза на гражданите – 1965 
броя, в полза на юридическите лица и търговци –15451 броя, в 
полза на държавата – 134 броя, изпълнение на обезпечителни 
мерки – 41 броя.  

Приложение № 4 към отчетния доклад показва следните 
показатели на свършените дела и събраните суми от отделните 
съдебни изпълнители. 

Държавен съдебен изпълнител Георги Лаков е приключил 
316 изпълнителни дела. Събрани суми - 981 764 лв.  

Държавен съдебен изпълнител Галя Михайлова е 
приключила 325 изпълнителни дела. Събрани суми- 506 822 лв.  

Държавен съдебен изпълнител Цветелина Дахлева е 
приключила 232 изпълнителни дела. Събрани суми- 100 543 лв. 

Забележка: в посочения брой приключени дела на един 
съдебен изпълнител не са включени прекратените и изпратени на 
друг съдебен изпълнител дела. 

 
Средно месечно свършените дела на един държавен съдебен 

изпълнител на база 12 месеца, е 24,25 броя. При определяне на 
приключилите средно месечно дела за база е приет щатния брой 
ДСИ.   

 
3. Сравнителен анализ на постъпленията за 

последните 3 години. 
 

В сравнителен план през 2012г. се наблюдава почти 
трикратно увеличение на постъпленията на изпълнителни дела – 
1050 броя,  в сравнение с 2009г. – 382 бр. и 2008г. - 258 бр., 
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както и чувствително увеличение в сравнение с постъпленията 
през 2010г., които са били 694 броя.  Увеличен е броя на 
постъпилите изпълнителни дела и в сравнение с предходната 
2011г., когато те са били 943 броя. 

Приключените дела – 873 броя , са повече в сравнение с 
приключените през 2011г. 861 броя и в сравнение с 2009г. – 416 
броя, но са по-малко в сравнение с 2010г. - 1038 броя и 2008г. - 
1191 броя. Тук следва да се има предвид, че в приключените за 
2008г. дела е голям броя на перемираните такива, което по 
същество обяснява и по-големия брой приключени дела за тази 
година в сравнение с отчетната. 

Анализа на данните за постъпленията на изпълнителните 
дела през 2012г. и броя на свършените дела за същата година 
показва, че натовареността при държавните съдебни 
изпълнители в състава на Районен съд-Враца продължава да е 
много висока, което се обяснява не само с многократно 
нарасналия брой изпълнителни листове, които се издават в 
Районен съд-Враца и въз основа на които се образуват 
изпълнителни дела, но и с общественото доверие, с което се 
ползват тримата държавни съдебни изпълнители. 
 За отчетната 2012г. може да се приеме, че работата на 
държавните съдебни изпълнители е много добра, доколкото 
делата се образуват и водят правилно, съставят се съответните 
протоколи и постановления и се използват предвидените от 
закона изпълнителни процедури. Държавните съдебни 
изпълнители при Районен съд-Враца се ползват с отличен 
професионален авторитет. 

Може да се твърди, че причините за отлагане на делата са 
изцяло от обективен характер и те са традиционни за вида дела. 
Тези причини са излагани многократно и в предишните отчетни 
доклади и най-общо могат  да бъдат изброени като 
несъвършенства на процесуалния закон, извън съдебно 
споразумяване на страните без да се уведоми за това съдебния 
изпълнител, реална липса на имущество, от което да се 
удовлетвори вземането, необходимост от осъществяване на 
производството по назначаване на особен представител на 
длъжника /в случаите, при които това е необходимо/. Важна 
особеност на образуваните пред ДСИ изпълнителни дела е и 
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тази, че в броят им са включени и делата за издръжка, които 
традиционно биват насочени към държавното съдебно 
изпълнение. Тези дела практически приключват с навършването 
на пълнолетие на издържания, поради което биха могли да 
достигнат продължителност на разглеждането 18 години. 
  

 
 

ІV. СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА. 
 

През отчетната 2012г. по щат в Районен съд-Враца са 
работили двама съдии по вписванията. Съгласно представената 
от Агенция по вписванията- Враца справка, съдиите по 
вписванията са приключили общо 9780 броя преписки и дела,  в 
това число:  

- 7053 броя, отнасящи се до сделки и договори, ограничени 
вещни права и пр.; 

- 803 броя, отнасящи се до констативни нотариални актове, 
обстоятелствени проверки, актове за държавна и за общинска 
собственост и влезли в сила решения на поземлени комисии; 

- 686 броя, отнасящи се до ипотеки;  
- 557 броя, отнасящи се до вписване на възбрани от съдебно 

изпълнение и публичен изпълнител; 
- 52 броя, отнасящи се до вписвания на искови молби. 
Издадени са 2668 броя писмени справки и удостоверения, 

извършени са 233 отбелязвания и заличавания, постановени са 6 
броя откази за вписване. 
       
 
 

V. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ. 
       

1. Сграда, оборудване, проблеми. 
   

Районен съд гр.Враца се помещава на първия етаж от 
сградата на Съдебната палата, която е собственост на 
Министерство на правосъдието. Съгласно разпределението, 
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извършено от последното, Районен съд-Враца е ползвател на 
целия първи етаж от палатата.  

Сградният фонд, с който разполага Районен съд-Враца, е 
обновен, с изключение на съдебните зали. За поредна отчетна 
година остава нерешен проблема с ремонта на залите най-вече, с 
оглед спешната нужда от подмяна на ел.инсталацията в тях, в 
това число и за осигуряване на нормално им осветление. 
Невъзможността за ремонт се дължи на липсата на финансови 
средства за това, както и на законовата неяснота кой е 
компетентния орган по отпускането на средства за ремонт-ВСС 
или Министерство на правосъдието.   Със средства от бюджета на 
Районен съд-Враца обаче, през отчетната 2012г. е извършена 
климатизация на съдебните зали. 

За поредна година обаче, остава нерешен проблема с 
изграждането на зони за сигурност на магистратите. Поддържам 
изцяло изложеното и в предходния отчетен доклад, че 
изграждането на такива зони за сигурност за отделяне на 
магистратските кабинети, е наложително. По този начин ще се 
прекъсне възможността от нерегламентиран достъп на граждани 
до магистратските кабинети. Решаването на посочения проблем е 
свързано както с необходимост от отпускането на средства, така 
и със съответните съгласувания с ГД”Охрана” и Министерство на 
правосъдието. 

Многократно в годишните доклади е отбелязвано, че на 
етажа, предоставен на Районен съд-Враца, помещения ползват 
Областно звено “Охрана” на съдебната власт, Окръжен съд-Враца 
и “Информационно обслужване”АД. По този начин проблеми 
възникват не само с липсата на достатъчно площ, но и с 
разпределението на разходите за поддържането на помещенията 
и разноските за парно, ел.енергия и вода.  

 
През м.ноември 2012г. бе стартирана процедура по избор на 

обслужваща банка на Районен съд-Враца, като процедурата бе 
завършена в средата на м.декември 2012г. Проведената 
процедура бе одобрена изцяло от ВСС, при което с решение по 
протокол №2/09.01.20132г. на Комисия „Бюджет и финанси” е 
дадено съгласие банковите сметки на Районен съд-Враца да се 
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обслужват от нова банка-„Централна кооперативна банка”АД, 
считано от 01.02.2013г. 
  

2.Техническо оборудване – компютри, мрежи, 
програмни продукти, проблеми.  

 
През 2012г. нуждите на Районен съд-Враца от компютърна 

техника, принтери и копирни машини, бяха задоволени, макар 
наличната техника да е вече остаряла. Налице е нужда от 
закупуването на съвременни компютри, копирни машини и 
скенери, които да поемат огромния документооборот и огромния 
информационен масив, в т.ч. от деловодните програми, 
антивирусните програми и информационната система „АПИС”. 
Хардуера на наличните компютри не отговаря на минималните 
изисквания за инсталиране на операционна система „Windows 7”, 
за която Районен съд-Враца разполага с необходимите лицензи. 
От друга страна, операционната система, с която наличните 
компютри работят в момента е „Windows XP”, поддръжката на 
която ще бъде прекратена от 2015г. Нови компютри са 
необходими и с оглед инсталирането на съвременен офис пакет 
/MS Office 2010/, за който също имаме предоставен лиценз.  

Съдът разполага с модерен и мощен сървър с два процесора 
с по четири ядра, с 12 ГБ оперативна памет и 5 високоскоростни 
диска за максимална сигурност на информацията. 

Съдът разполага и с още два сървъра, предоставени за 
временно ползване от Агенцията по вписванията.  

През 2012г. със средства от бюджета на съда са закупени 2 
бр.скенери, осигуряващи поддържането на електронни папки на 
делата. 

И през отчетната 2012г. продължи разпределението на 
делата посредством програмния продукт за случайно 
разпределение на ВСС - LawChoice, в това число и в съдебно-
изпълнителната служба. 

През 2012г. движението и управлението на гражданските и 
наказателните дела се извършваше посредством САС “Съдебно 
деловодство”. Създават се и електронни папки на делата, което 
не само е гаранция за тяхното съхранение, но и лесен начин за 
справка и за своевременно изпращане на по-горната инстанция. 
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Съдебно-изпълнителната служба при Районен съд-Враца 
също ползваше деловоден продукт - внедрения в предходни 
години “JES”. Сключен бе договор с Консорциум “ЛИРЕКС БГ”ООД 
- „ИНДЕКС-БЪЛГАРИЯ”ООД гр.София за следгаранционна 
поддръжка на АИС “БЮРО СЪДИМОСТ”.  

Счетоводната служба на съда също използва съответните 
компютърни програми - “ОМЕКС-ЗАПЛАТИ”, “ОМЕКС-ХОНОРАРИ” 
и “КОНТО”. 

И трите зали на Районен съд-Враца са оборудвани с 
озвучителна система, а зала №2 разполага и със система за 
звукозапис. 

Продължава да функционира и да се обновява изградената 
Интернет страница на съда, в която се публикува графика на 
съдебните заседания, обявяват се свободните работни места и 
провежданите конкурси, предоставя се и друга полезна за 
гражданите информация за дейността на Районен съд-Враца. На 
същата страница се публикуват и постановените съдебни актове.  

На Районен съд-Враца е предоставен достъп до Национална 
база данни „Население”, като са определени служители, които 
извършват справки за постоянен и настоящ адрес на страни по 
дела, с оглед по-бързото им призоваване.  
 
 

VІ.ОБОБЩАВАНЕ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА НА 
РАЙОНЕН СЪД –ВРАЦА. 

 
През отчетната 2012г. продължи провеждането на работни 

срещи по отделения за обобщаване и уеднаквяване на съдебната 
практика.  

През м.март 2012г. бе проведена и работна среща на 
съдиите от наказателното отделение на съда с прокурорите от 
Районна прокуратура-Враца по изясняването на проблеми, 
възникващи при или по повод върнатите за доразследване дела. 
На срещата бе направен анализ на най-честите причини за 
връщане на делата, направена бе и съпоставка с резултати и 
статистика от предходна работна среща. Дискутирани са и 
проблемни въпроси по прилагането на НК и НПК.  
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В дейността на наказателното отделение не се констатираха 
съществени проблеми, свързани с практиката на отделните 
състави. Съдиите от отделението редовно и регулярно провеждат 
работни срещи помежду си, на които се обсъждат проблемни 
въпроси по НК и НПК във връзка с конкретни казуси. Заслужава 
да се отбележи много добрата работа на съдиите от това 
отделение, които за поредна година  са работили в намален 
състав по причини, които са изложени в настоящия доклад. 
Съдиите съобразяват и прилагат правилно процесуалните 
правила по отношение на връщането на дела на прокурор, което 
е видно от потвърждаване на постановените разпореждания при 
последващия въззивен контрол. Практиката по наказателни дела 
в Районен съд-Враца сочи, че правилно се прилагат и дават 
целените от закона резултати, институтите на съкратеното 
съдебно следствие и споразумението.  

Подобно на предхождащата я 2011г. и през отчетната 2012г. 
са налице излезли минимален брой тълкувателни решения на 
ВКС в областта на наказателното право, но те не допринасят в 
пълнота за уеднаквяването на съдебната практика и 
отстраняването на съществуващите до момента различия. Все 
още съществуват множество проблемни въпроси по прилагането 
на  НК и НПК, произтичащи най-вече от непрекъснатата и честа 
промяна в тези кодекси. Считаме, че е налице спешна 
необходимост от активизиране на тълкувателната дейност на 
ОСНК на ВКС.   

През 2012г. също не се констатираха особени проблеми, 
свързани с приложението на Европейското законодателство и по-
конкретно с Регламентите, свързани с връчването на книжа. 
Зачестиха случаите обаче, при които постъпващите от други 
държави-членки съдебни поръчки не са съпроводени със 
съответните преводи на български език, което налага връщането 
на поръчките и предпоставя тяхното неизпълнение.  

В работата на съдиите от гражданското отделение на съда 
не са отбелязани случаи, които да налагат уеднаквяване на 
съдебната практика. Наблюдава се съответствие на практиката 
на гражданското отделение на РС-Враца с постановените през 
годината тълкувателни решения на ВКС в областта на 
гражданското право. 
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Съдиите от гражданското отделение на  Районен съд-Враца 
продължават да поддържат направеното в предходния отчетен 
доклад предложение за законодателни промени  по въвеждането 
на задължителна медиационна процедура по делата с правно 
основание на иска-чл.422 от ГПК. По този начин споровете не 
само ще приключват с максимална полза и за двете страни, при 
което им бъдат спестявани и съответните съдебни разноски, но и 
ще се доведе до значително облекчаване работата на съдиите и 
съдебните служители. Съдебната практика показва, че  с оглед 
действащото законодателство, тези спорове почти винаги 
приключват в полза на кредиторите. Задължителната 
медиационна процедура би довела не само до най-евтино за 
страните решаване на спора, но и до по-голяма взаимна 
информираност за действителните права и задължения на 
спорещите страни. 

Поддържа се също даденото становище, че е необходимо 
изменение в съответните текстове на АПК, Изборния кодекс и 
Закона за опазване на селскостопанското имущество, при което 
родовата подсъдност по разглеждането на жалбите по чл.50 и сл. 
от Изборния кодекс, както и по жалбите по чл.35 от Закона за 
опазване на селскостопанското имущество, да бъде възложена на 
първоинстанционните административни съдилища. Считаме също, 
че обратно законодателно изменение следва да претърпи и §19, 
ал.1 от Закон за изменение и допълнение на АПК /ДВ, бр.39 от 
2011г./, при което подсъдността на административните дела по 
ЗСПЗЗ и ППЗСПЗ да бъде върната на административните 
съдилища. Касае се до дела от чисто административен характер, 
които са неприсъщи за гражданското правораздаване и 
допълнително натоварват районните съдилища. 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
     

През 2012г. приключи работата на Районен съд-Враца по 
проект „Втори план за подобряване работата на съдилищата” на 
Програма за развитие на съдебната система. Проектът бе свързан 
основно с утвърждаването на правила и политики за планиране 
работата в системата, за облекчен достъп до правосъдие, за 
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ефективно провеждане на съдебните процедури и за повишаване 
доверието в работата на съда. Основната дейност, която съдът ни 
разви по този проект е съвместна с Окръжен съд-Враца и се 
изразява в изготвената от съдебните администратори 
интегрирана система за финансово управление и контрол. На 
свое заседание от 19.04.2012г. Висшият съдебен съвет прие 
разработената от съдебните администратори на РС-Враца, ОС-
Враца, ОС-Видин, РС-Ямбол, РС-Сливен и РС-Пловдив 
интегрирана система за препоръчителен национален стандарт за 
прилагане във всички български съдилища. Участието на 
съдебния администратор на Районен съд-Враца в разработването 
на тази система говори за неговия висок личен и професионален 
авторитет.   

Обобщаването на изложените в настоящия доклад резултати 
определя извод, че и през отчетната 2012г. работата на съдиите 
и служителите при Районен съд-Враца е била на много високо 
ниво. Статистическите данни сочат, че работата на съдиите и 
служителите по осигуряване на бързина и качество на съдебния 
процес е продължила и през 2012г. Въпреки високата 
натовареност на съдиите и служителите, процесуалните срокове, 
свързани с насрочването и разглеждането на делата, 
включително и на незабавните производства по наказателни 
дела, се спазват. Постановяваните съдебни актове са на едно 
много добро професионално ниво, като от контролните актове от 
по-горестоящата инстанция е видно, че съдиите в Районен съд-
Враца не допускат сериозни нарушения на материалните и 
процесуални закони.  

Както съдиите, така и съдебните служители, ежедневно се 
стремяхме към повишаване на общественото доверие и 
изграждане на положителен облик на институцията, която 
представляваме. 

Демонстрирахме чрез действията си на работното място, че 
правораздаваме компетентно и своевременно, без предубеденост 
и пристрастие.  

Всички ние доказахме една висока мотивираност в работата 
и отговорно отношение към задълженията. 
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  В обществения и личния си живот всеки от нас е 
съобразявал поведението си и не е допускал непристойно 
поведение.  

Работата на съдиите и служителите от Районен съд-Враца е 
високо оценена, както от гражданите и адвокатите, имащи 
отношение към дейността му, така и от съдийските среди в 
страната и от редица авторитетни обществени организации. 

Районен съд-Враца е желан партньор по различни форуми и 
проекти, в това число и на такива за подпомагане дейността на 
Висшия съдебен съвет. 
 С пожелание за успешна, ползотворна работа и изграждане 
на един позитивен имидж на магистрати, които уважават и се 
подчиняват единствено на закона. 

 
 
 
 

                        
      АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ - 
                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

РАЙОНЕН СЪД -ВРАЦА: 
                                             /Н. Пеловска-Дилкова/ 



ВРАЦА за 12

Видове дела година Всичко за 
разглеждане Всичко

Със 
съдебен 
акт по 

същество

Всичко По други 
причини

Обжалвани и 
протестирани

Брой %
а б 1 2 2а 3 4 4а 4б 5 6 6а 6б 6в 6г 7 8 9

2010 0 0 0% 0 0
2011 0 0 0% 0 0
2012 237 548 785 500 354 71% 370 130 10 120 679 285 110
2010 0 0 0% 0 0
2011 0 0 0% 0 0
2012 44 67 111 80 68 85% 62 18 11 7 65 31 42
2010 0 0 0% 0 0
2011 0 0 0% 0 0
2012 9 37 3 46 34 15 44% 19 15 15 51 12 9
2010 0 0 0% 0 0
2011 0 0 0% 0 0
2012 7 273 280 274 266 97% 264 10 10 14 6 2
2010 0 0 0% 0 0
2011 0 0 0% 0 0
2012 8 3964 3972 3934 3932 100% 3889 45 45 38 36
2010 0 0 0% 0 0
2011 0 0 0% 0 0
2012 42 52 94 71 42 59% 52 19 19 83 23 24
2010 0 0 0% 0 0
2011 0 0 0% 0 0
2012 123 532 1 655 519 443 85% 408 111 111 506 136 88
2010 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 470 5473 4 5943 5412 5120 95% 5064 348 0 21 0 327 1398 531 311
2010 0 0 0% 0 0
2011 0 0 0% 0 0
2012 132 408 8 540 468 345 74% 126 342 242 74 12 14 815 72 66
2010 0 0 0% 0 0
2011 0 0 0% 0 0
2012 15 35 1 50 33 12 36% 12 21 21 81 17 15
2010 0 0 0% 0 0
2011 0 0 0% 0 0
2012 7 46 1 53 40 30 75% 39 1 1 50 13 8
2010 0 0 0% 0 0
2011 0 0 0% 0 0
2012 29 495 524 505 486 96% 305 200 200 534 19 63

Частни  граждански 
дела

Дела по чл.410 и 
чл.417 ГПК

Наказателни общ 
характер дела

Наказателни частен 
характер дела

Дела по чл.78а НК

Частни наказателни 
дела

Приложение № 1

Админстративни 
дела  по ЗСПЗЗ и 

ЗВГЗГФ

месеца на 2012    г.Отчет за работата на Районен съд   град

Постъпили 
през 

годината

Висящи в 
началото 

на 
периода

Споразум. 
по чл.382 

НПК

Свършени дела Прекратени производства

В срок до 3 месеца

Споразум. 
по чл.384 
НПК или 
спог. по 
234 ГПК

Общо граждански  
дела

Производства по 
чл.310ГПК

 В т.ч.: 
Върнати 
дела от 
горна 
инст.за 
продълж.

Дела от и срещу 
търговци

Други граждански 
дела

Граждански   дела 
по общия ред А

Б

В

Висящи в 
края на 
периода

Върнати 
за 

доразслед
ване

Брой 
заседания

Г

Д

Ж

З

И

К

Л

М

Е



Видове дела година Всичко за 
разглеждане Всичко

Със 
съдебен 
акт по 

същество

Всичко По други 
причини

Обжалвани и 
протестирани

Брой %
а б 1 2 2а 3 4 4а 4б 5 6 6а 6б 6в 6г 7 8 9

Постъпили 
през 

годината

Висящи в 
началото 

на 
периода

Споразум. 
по чл.382 

НПК

Свършени дела Прекратени производства

В срок до 3 месеца

Споразум. 
по чл.384 
НПК или 
спог. по 
234 ГПК

 В т.ч.: 
Върнати 
дела от 
горна 
инст.за 
продълж.

Висящи в 
края на 
периода

Върнати 
за 

доразслед
ване

Брой 
заседания

2010 0 0 0% 0 x 0 x
2011 0 0 0% 0 x 0 x
2012 141 141 141 141 100% 141 0 x 0 x
2010 0 0 0% 0 0
2011 0 0 0% 0 0
2012 86 459 7 545 394 258 65% 362 32 32 581 151 147
2010 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 269 1584 17 1853 1581 1272 80% 985 596 242 74 12 268 2061 272 299
2010 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 739 7057 21 7796 6993 6392 91% 6049 944 242 95 12 595 3459 803 610
2010
2011
2012 14
2010 0.00 0.00
2011 0.00 0.00
2012 46.40 41.63
2010
2011
2012 7
2010 0.00 0.00
2011 0.00 0.00
2012 70.75 64.43
2010
2011
2012 7
2010 0.00 0.00
2011 0.00 0.00
2012 22.06 18.82
2010
2011
2012 131.5
2010 0.00 0.00
2011 0.00 0.00
2012 59.29 53.18

Административен ръководител:               
Изготвил: Съд.администратор:
Телефон: /подпис и печат/
e-mail:

Действителна 
натовареност - 

ОБЩО
Я

Частни наказателни 
дела - разпити

Админстративно 
наказателен 
характер дела

Отработени 
човекомесеци Ч

Общо наказателни 
дела

Натовареност  на 
наказателните  
съдии по щат      

ВСИЧКО ДЕЛА

Натовареност по 
щат общо     

Брой граждански 
съдии по щат

Натовареност  на 
гражданските съдии 

по щат      

Брой наказателни  
съдии по щат

Брой съдии  по щат 
общо
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ПОЛУЧАТЕЛ:  Министерство на правосъдието КОД ПЕРИОД
РАЙОНЕН СЪД: 
ВРАЦА 142 2012

 ВИДОВЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА 

РАВЕНСТВА: кол. 1 + кол. 2 = кол. 3
   кол. 3 = кол.4 + кол. 5 + кол. 6 + кол. 7

 

а б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ОБЩО /ш.1000 = 1100 + 1200 + 1300 + 1400 +1500/ 1000 3527 1050 4577 216 657 19 3685 3 23 1 0 55 12 3 8745 8710
І. В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА                                              
/ш. 1100 = 1110+1120/ 1100 111 53 164 2 26 2 134 0 4 0 0 2 0 0 318 316
 в т.ч.                                                                                     
а/ публични държавни вземания 1110 0 0
б/частни държавни вземания

1120 111 53 164 2 26 2 134 4 2 318 316
ІІ. В ПОЛЗА НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ТЪРГОВЦИ       
/ ш.1200 = ш.1210+1220+1230/ 1200 1411 823 2234 143 538 8 1545 2 6 0 0 28 2 0 5138 5118
в т.ч.                                                                                      
а/ в полза на банки 1210 126 50 176 11 21 7 137 2 1 11 0 428 422

б/ в полза на търговци 1220 1028 710 1738 126 504 1 1107 3 8 1 0 4260 4250

в/ в полза на други ЮЛ 1230 257 63 320 6 13 301 2 9 1 450 446
ІІІ. В ПОЛЗА НА ГРАЖДАНИ                                               
/ш.1300 = ш.1310+1320+1330+1340/ 1300 1974 164 2138 71 93 9 1965 1 13 1 0 25 10 3 3241 3228
в т.ч.                                                                                      
а/ за издръжки 1310 1370 52 1422 27 5 6 1384 2 2740 2735

б/ по трудови спорове 1320 65 22 87 7 23 57 7 3 0 150 144

в/ предаване на дете 1330 24 3 27 27 1 1 9 9

г/ други 1340 515 87 602 37 65 3 497 1 13 1 16 6 2 342 340
ІV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ РЕШЕНИЯ 

1400 0 0
V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИ МЕРКИ 

1500 31 10 41 41 48 48

Въ
во
ди

ЗА ДЕЙНОСТТА НА  ДЪРЖАВНИТЕ СЪДЕБНИ  ИЗПЪЛНИТЕЛИ В РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА ПРЕЗ   2012 ГОДИНА.
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 ВИДОВЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА 
ПО ХАРАКТЕР И ПРОИЗХОД

НА ВЗЕМАНИЯТА
РАВЕНСТВА: кол. 1 + кол. 2 = кол. 3

кол. 3 = кол. 9 + кол. 11 + кол. 12

кол. 4 = кол. 5 + 6 + 7 + 8 + 9

кол. 9  ≤ кол. 4

а б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ОБЩО /ш. 1000 = 1100 + 1200 + 1300 + 1400/ 1000 40431613 4214495 44646108 1589129 96987 0 3975 105605 1382562 115467 2454811 40808735
І. В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА                                                                      

/ш. 1100 = 1110+1120/ 1100 6452983 1990438 8443421 714075 2887 0 640 7324 703224 59628 624278 7115919
 в т.ч.                                                                                                             

а/ публични държавни вземания 1110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
б/частни държавни вземания 1120 6452983 1990438 8443421 714075 2887 640 7324 703224 59628 624278 7115919
ІІ. В ПОЛЗА НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ТЪРГОВЦИ                                               

/ ш.1200 = ш.1210+1220+1230/ 1200 32500799 1730994 34231793 518245 68469 0 2875 21183 425718 23539 1582632 32223443
в т.ч.                                                                                                              

а/ в полза на банки 1210 4647833 850683 5498516 281232 22811 880 11039 246502 4580 723529 4528485

б/ в полза на търговци 1220 17129454 662819 17792273 232155 43589 1995 9294 177277 18379 815042 16799954

в/ в полза на други ЮЛ 1230 10723512 217492 10941004 4858 2069 850 1939 580 44061 10895004
ІІІ. В ПОЛЗА НА ГРАЖДАНИ                                                                      

/ш.1300 = ш.1310+1320+1330+1340/ 1300 1477831 493063 1970894 356809 25631 0 460 77098 253620 32300 247901 1469373
в т.ч.                                                                                                              

а/ за издръжки 1310 35622 6501 42123 70757 9190 260 56607 4700 2850 37423
б/ по трудови спорове 1320 34746 135748 170494 44516 3595 200 40721 14685 115088
в/ предаване на дете 1330 0 0 0

г/ други 1340 1407463 350814 1758277 241536 12846 200 20291 208199 29450 233216 1316862
ІV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ РЕШЕНИЯ 

1400 0 0 0 0
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Приложение № 3

Справка за резултатите от работата на всеки един съдия от РС през 2013 г.
включително и приключени дела в други съдилища, от които съдията е дошъл или където е бил командирован

Име на съдията Съдийски стаж Постъпили дела Свършени  дела отменени изменени потвърд.в една част Оставени
Граждански Наказателни Общо Граждански Наказателни Общо отменени в друга в сила

Надя Георгиева Пеловска 15г. 11 м. 472 472 479 479 2 16
Петя Петрова Вълчева 14г. 02м. 52 52 65 65 5 3 16
Стела Петрова Колчева 10г. 11м. 234 234 249 249 4 1 32
Маргарита Цекова Пешева 19г. 05м. 943 943 926 926 8 15 16
Красимир Томов Георгиев 19г. 04.м. 325 325 341 341 9 1 33
Биляна Росалинова Скорчовска 15г  00м 967 967 948 948 15 9 22
Васил Петров Ганов 13г. 10м. 295 295 316 316 10 2 52
Емил Кръстев Ангелов 11г. 09м. 1013 1013 988 988 1 1 23
Аделина Иванова Каменова 10г. 02м. 0 8 8 3 1 5
Миглена Раденкова Петрова 13г. 00м. 1010 1010 995 995 11 14 39
Неделин Йорданов Захариев 10г. 04м. 1016 1016 1005 1005 2 2 16
Искра Петьова Касабова 14г. 02м. 89 89 147 147 4 3 21
Вероника Антонова Бозова 04г  02м 227 227 154 154 1 4
Елена Любомирова Донкова 03г  06м 106 106 106 106 5 1 5
Росица Иванова Ангелова 07г. 08м. 308 308 260 260 5 11



Приложение № 4

            Справка за работата на държавните съдебни изпълнители през 2012г.

Име на съдията- Юридически Постъпили дела Свършени дела Събрани суми
изпълнител стаж

Георги Христов Лаков 21г. 02м. 350 316          981 764.00 лв.

Галя Михайлова Гагова 5г. 05м. 348 325          506 822.00 лв.

Цветелина Евгениева Дахлева 4г. 07м. 352 232          100 543.00 лв.



П   Р   И   Л   О   Ж   Е   Н   И   Е     №  5 
 
 

средна продължителност на разглеждане  
на делата в Районен съд гр.Враца през 2013г. 

 
 
 
Вид и характер на 

делата 
Брой свършени

дела 
Продължителност 
на разгледаните 
дела в месеци 

Средна продължителност 
на разглеждане на делата 

в месеци 
Граждански дела 
по общия ред 

500 2755 5,51 

Производства по 
чл.310 от ГПК 

80 450 5,63 

Административни по 
ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ 

34 152 4.47 

Частни граждански 
дела 

274 274 1.00 

Дела по чл.410 и 417 
б.в-з от ГПК 

3934 3934 1.00 

Дела от и срещу 
търговци 

71 231 3,25 

Други граждански 
дела 

519 1593 3.08 

Наказателни общ 
характер дела 

468 1608 3.44 

Наказателни частен 
характер дела 

33 177 5.36 

Дела по 
чл.78а от НК 

40 84 2.10 

Частни наказателни 
дела 

505 591 1.17 

Частни наказателни 
дела-разпити 

141 141 1.00 

Административно 
наказателен характер 

дела 

394 972 2.47 

 
 
 



ВРАЦА за 12

а б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Гл. ІІ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА 0200 13 22 22 35 31 15 16 13 13 16 18 4 32 27 16 11 5 5 1 10
в т.ч. по чл. 159 ал.2,3 и 5 от НК 0201 0 0 0
трафик на хора - чл.159а-159в 0202 1 1 1 1 1 1 1 1 0 3 3 3 3
средна телесна повреда - чл.129 НК 0204 7 8 8 15 13 6 7 6 6 5 2 13 10 6 5 1 3 6
противозак.лиш. от свобода чл. 142а НК 0205 0 0 0
блудство - чл. 149 и 150 НК /без чл.149,ал.5 НК/ 0206 2 2 2 2 2 2 1 0 2 2 1 1
изнасилване - чл. 152 НК /без чл.152,ал.4 НК/ 0207 3 3 3 6 5 5 2 9 1 5 5 1 3 1
склоняване към проституция - чл. 155 0208 0 0 0
отвличане на лице от женски пол - чл. 156 0209 0 0 0
Гл.ІІІ ПРЕСТ. П-В ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ 0300 1 1 1 1 1 1 1 1 0 3 3 1 2 2 1 3
в т.ч.п-в интелект.собств.-чл.172а-173 ал.1 НК 0301 1 1 0 1
ГЛ. ІV П-Я П-В БРАКА, СЕМЕЙСТВ. И МЛАДЕЖТА 0400 6 11 11 17 13 12 1 1 3 4 3 4 14 14 2 2 1 10 1 2
Гл. V ПРЕСТЪПЛЕНИЯ П-В СОБСТВЕНОСТТА 0500 79 129 129 208 168 77 91 6 79 103 29 40 258 4 226 21 151 78 8 5 52 10 64
в т.ч. кражба - чл. 194-197 НК /без чл.196а НК/ 0501 53 82 82 135 116 50 66 2 64 75 18 19 203 189 16 131 68 6 4 38 10 51
грабеж - чл. 198 и чл. 200 НК 0505 3 7 7 10 10 2 8 8 8 1 0 14 1 13 5 8 5 5 8
присвояване - чл. 201-208 НК /без чл.203 и чл.206,ал4/ 0506 7 14 14 21 18 12 6 3 3 8 5 3 19 2 11 6 4 5 1
измама - чл. 209-211 НК 0507 12 18 18 30 17 11 6 3 8 5 13 19 1 10 5 1 2 3 3
документна измама - чл. 212/без чл.212,ал5/, 212а, 212б НК 0511 2 3 3 5 1 1 1 4 1
застрахователна измама - чл. 213 НК 0512 0 0 0
изнудв./рекет/ чл. 213а/1,2/, 214/1/ и 214а НК 0514 0 0 0
Гл. VІ ПРЕСТЪПЛ. ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО 0600 5 24 23 1 29 25 25 23 22 1 4 26 26 1 13 13 1 12 17
п-я в отделни стоп.отрасли - чл. 228 до чл. 240 НК 0604 3 23 22 1 26 23 23 22 21 1 3 25 25 1 13 12 16
п-я п/в индустр. собств.чл. 227 и 227а НК 0606 0 0 0
Гл. VІІ П-Я П-В ФИН., ДАН. И ОСИГ.СИСТЕМИ 0700 0 0 1 0
ГЛ. VІІІ П-Я ПРОТИВ Д-ТА НА Д.ОРГ. И ОБЩ. О-ИИ 0800 4 3 3 7 7 3 4 2 4 0 6 4 2 1 1 1
в т.ч. незак. премин. на границата чл. 279 НК 0802 0 0 0
прев. през. границата лица и групи чл.280 НК 0803 0 0 0
Гл.ІХ  ДОКУМЕНТНИ  ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 0900 7 26 26 33 30 9 21 21 21 6 3 38 2 34 14 14 6 13 1 12
Гл. Х П-Я ПРОТИВ РЕДА И ОБЩ. СПОКОЙСТВИЕ 1000 1 11 11 12 11 1 10 8 10 1 15 10 4 3 6 5
хулиганство - чл. 325 НК 1005 1 9 9 10 9 9 7 8 1 13 8 3 2 5 5
Гл. ХІ ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 1100 17 181 180 1 198 182 9 173 167 164 8 16 180 172 1 61 57 1 109 1 83
в транспорта-чл. 343 ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК 1103 1 3 3 4 4 1 3 1 1 1 0 4 1 1 1
отнемане на МПС - чл. 346 НК 1106 0 0 0
отглежд растения и престъпл. свързани с наркот. в-ва    чл. 
354, 354а ал.5, 354в ал.1НК 1107 4 10 10 14 11 1 10 9 7 2 3 11 10 1 8 7 1 1 4
Гл. ХІІ П-Я ПРОТИВ ОТБР.С-Т НА РЕПУБЛ. 1200 0 0 0
Гл. ХІІІ  ВОЕННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 1250 0 0 0
Гл. ХІV П-Я ПРОТИВ МИРА И ЧОВЕЧЕСТВОТО 1300 0 0 0
ВСИЧКО НОХД от ш.0200 до ш.1300 1399 132 408 406 2 540 468 126 342 21 0 317 345 66 72 572 6 516 24 265 181 13 15 208 15 196
НЧХД 1400 15 35 35 50 33 12 21 12 15 17 43 1 3 3
чл. 78 а НК 1410 7 46 46 53 40 39 1 30 8 13 43 1 32 2 x x x 29 x 3
ЗБППМН 1430 3 3 3 3 3 3 3 x x x x
Давност и амнистии - чл.80-84 от НК 1440 0 0 x x x x x x x x x x
Реабилитации чл. 85-88а от НК 1450 6 6 6 4 3 1 3 2 x x x x x x x x x x
Принудителни мед.мерки от ЗЗ и чл. 89 от НК 1460 1 160 160 161 155 143 12 155 1 6 x x x x x x x x x x
Комулации - чл. 23, 25 и 27 НК 1470 25 100 100 125 115 97 18 99 22 10 x x x x x x x x x x
НЧД от досъдебното производство 1480 2 326 326 328 327 177 150 1 326 39 1 x x x x x x x x x x
Други престъпления 1490 1 41 41 42 42 23 19 42 1 18

  О Т Ч Е Т   по  наказателните  дела   на  Р А Й О Н Е Н  СЪД            град
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а б 1 2 3 4 5 6 7 8 9
АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА - ОБЩО 2000 86 459 545 394 129 33 200 32 151
в т.ч. до ЗГ и ЗЛОД 2001 6 6 4 1 1 2 2
по ЗА, ЗДДС и ДОПК 2002 11 31 42 38 12 24 2 4
по ЗД по пътищата 2003 38 229 267 180 46 14 103 17 87
по ЗУТ 2004 4 4 2 1 1 2
по Закона за стандартизация 2005 0 0 0
по Закона за митниците 2006 0 0 0
по Закона за конкуренцията 2007 0 0 0
по Закона за опазване на селскостоп.имущество и ЗОЗЗ 2008 0 0 0
по Закона за опазване на околната среда /ЗОВВПЗ/ 2010 2 2 1 1 1
по Закона за авторското право 2011 0 0 0
по Закона за мерките срещу изпиране на пари 2012 0 0 0
по Закона за защита на потребителите /ЗЗП/ 2013 3 6 9 9 7 2 0
по Закона за местните данъци и такси   /ЗМДТ/ 2014 1 1 2 2 1 1 0
По УБДХ 2015 15 15 15 14 1 0
По Закона за защита срещу дискриминацията 2016 0 0 0

СПРАВКА ІII
Шифъ
р Брой

а б в
Брой насрочвания на дела – ОХ + ЧХ 3100 859
                       В т.ч. от общ характер 3110 771
Брой отлагания на дела ОХ + ЧХ 3200 372
                       В т.ч. от общ характер 3210 311
Изпратени дела за доразсл.от съдия-докладчик 3300 7
Изпр.за доразсл.в открито заседание 3320 6
От влезли в сила решени,брой  дела, изпратени за 
доразследване 3350
Комулации 3600 13
СПРАВКА ІV

Шифъ
р Брой

а б в
От несвършените дела /кол.15/ с изтекъл срок от първото
образуване на делото  
А/ до  3 месеца 4100 35
Б/ от три до шест месеца 4200 18
В/ от 6 месеца  до 1 година 4300 13
Г/ над една година 4400 11 Съставил: Съд. администратор:
От решените дела /кол. 7/ с ненаписани мотиви към присъдата  
с изтекъл  15-дневен срок 4500 59 Телефон:

Административен  ръководител:
СПРАВКА V

Шифъ
р Брой

а б в
Издадени свидетелства за съдимост 3000 9378
Издадени справки за съдимост 3100 2075

СПРАВКА VI
СВЪРШЕНИ ДЕЛА Брой
Гл.ХІV НПК  Бързи производства 1
Гл.XXV НПК Незабавни производства
Гл.XXVI НПК Свършени производства по искане на 
обвиняемия
Гл.XXVII НПК Съкратени производства 68
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Свършени дела

Дата:

Утвърдени от ВСС с Протокол № 3/21.01.09г.



ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 80, АЛ.1, Т.3 ОТ ЗСВ ЗА 
ОБРАЗУВАНЕ, ДВИЖЕНИЕ И 
ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРЕПИСКИТЕ И ДЕЛАТА НА 
СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯ КЪМ 
РАЙОНЕН СЪД 
 
Районен съд Враца Код районен съд 702 

Окръжен съд Враца Код окръжен съд 700 

Период 2  

 

1 - от (01.01 - 30.06) 
2 - от (01.01 - 31.12) 

Година 2012

ВИД ОБЩ БРОЙ ТАКСИ 
УДОСТОВЕРЕН 
МАТЕРИАЛЕН 
ИНТЕРЕС 

ОТКАЗИ 
ОБЖАЛВАНИ 
ОТКАЗИ 

ПОТВЪРДЕНИ 
ОТКАЗИ 

ПРОДАЖБИ 3054 52522 35486250    

ДАРЕНИЯ 265      

ЗАМЕНИ 26 248 190718    



НАЕМИ 226      

АРЕНДИ 3122      

ЗАКОННИ ИПОТЕКИ 52      

ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ 301 43705 36968986    

ЗАЛИЧАВАНЕ НА ИПОТЕКИ 333      

ВЪЗБРАНИ ЗА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА БЪДЕЩ ИСК       

в т.ч. възбрани по чл. 12, ал.3 от Закона за 
мерките срещу изпиране на пари 

      

в т.ч. възбрани по чл. 22, ал.2 от Закона за 
отнемане в полза на държавата на имущество, 
придобито от престъпна дейност 

      

ВЪЗБРАНИ НА ДСИ 73      

ВЪЗБРАНИ НА ЧСИ 447   6   

ВЪЗБРАНИ ОТ АДВ/ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ 36      

ОБЩИ ВЪЗБРАНИ 1      

ПОСТАНОВЛЕНИЯ НА ДСИ 14      

ПОСТАНОВЛЕНИЯ НА ЧСИ 26      

ПОСТАНОВЛЕНИЯ НА АДВ/ПУБЛИЧЕН 1      



ИЗПЪЛНИТЕЛ 

ИСКОВИ МОЛБИ 52      

ДЕЛБИ 310      

ОБЯВЕНИ ЗАВЕЩАНИЯ 10      

ОТКАЗИ ОТ ВЕЩНИ ПРАВА 29      

КОНСТАТИВНИ НОТАРИАЛНИ АКТОВЕ 202      

ВЛЕЗЛИ В СИЛА РЕШЕНИЯ НА ПОЗЕМЛЕНИ 
КОМИСИИ 

21      

ОБСТОЯТЕЛСТВЕНИ ПРОВЕРКИ 243      

АДС 34      

АОС 303      

ВЛЕЗЛИ В СИЛА СЪДЕБНИ ПРИСЪДИ, С КОИТО СЕ 
КОНФИСКУВА НЕДВИЖИМ ИМОТ 

4      

АПОРТ НА НЕДВ.ИМОТ В ТД ИЛИ КООПЕРАЦИЯ 8      

ДОГОВОРИ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ 5      

ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ 14      

СУПЕРФИЦИЯ 24      



СЕРВИТУТ 7      

ДРУГИ ВПИСВАНИЯ 537 98097 880565393 6   

ОБЩО 9 780 194572 953211347 12 0 0 

съдии  служители  

                                                              Председател: 
 
 
 Съд. администратор:  
 
                       

 

 БРОЙ ТАКСИ 

ПИСМЕНИ СПРАВКИ/УДОСТОВЕРЕНИЯ 2668 43232

УСТНИ СПРАВКИ 384 1182 

СПРАВКИ ПО МОЛБА НА ДЪРЖАВЕН ОРГАН 79 116 

ПРЕПИСИ 2487 10362

ОТБЕЛЯЗВАНИЯ 61  

ЗАЛИЧАВАНИЯ 172  

ЗА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯ, ИЗВЪРШВАЩИ НОТАРИАЛНИ ДЕЙСТВИЯ 

НОТАРИАЛНИ ЗАВЕРКИ НА ДОГОВОРИ, ПЪЛНОМОЩНИ И ДР.   

ИЗПОВЯДАНИ СДЕЛКИ   
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