ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА
ДЕЙНОСТТА
НА РАЙОНЕН СЪД ТУТРАКАН
ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
1. МАГИСТРАТИ
През отчетния период щатната численост, както и съставът на
действително работилите съдии в Районен съд – Тутракан е без промяна
спрямо предходния отчетен период. В началото на 2017 г. щатната
численост на магистратите в съда е 3 щатни бройки, като и трите са
заети.
Към 31.12.2017 г. в съда работят следните магистрати:
o Владимир Легарски – през целия отчетен период;
o Спас Стефанов – през целия отчетен период;
o Георги Георгиев – през целия отчетен период.
Двама от магистратите са с продължителен юридически и
съдийски стаж.
Съдия Владимир Легарски е с общ юридически стаж от 24
години и 5 месеца, от които 11 години и 9 месеца като съдия, с ранг
„съдия в АС”.
Съдия Спас Стефанов е с общ юридически стаж от 19 години и
10 месеца, от които 13 години и 11 месеца като съдия, с ранг „съдия в
АС”.
Съдия Георги Георгиев е с общ юридически стаж от 13 години и
8 месеца, от които 5 години и 6 месеца като съдия в Районен съд –
Тутракан, с ранг „съдия в ОС”.
Магистратите от Районен съд – Тутракан полагат постоянни
усилия за поддържане и подобряване на професионалната си
компетентност, като през 2017 г. са участвали в следните обучения:
- „Погасяване на наказателното преследване и наложеното
наказание” – 7.11.2017 – 5.12.2017 г. – електронно
дистанционно обучение, организирано от НИП – съдия
Владимир Легарски;
- „Конфликт на интереси – административноправни аспекти” –
3.11.2017 – 5.12.2017 г. – електронно дистанционно обучение,
организирано от НИП – съдия Владимир Легарски;
- „Мерки за процесуална принуда” – 19.09.2017 – 7.11.2017 г. електронно дистанционно обучение, организирано от НИП –
съдия Владимир Легарски;
- „Процесуални нарушения в наказателното производство” –
19.09.2017 г . – 7.11.2017 г. - електронно дистанционно
обучение, организирано от НИП – съдия Владимир Легарски;
- „Управление на съдебната администрация” – 1.10.2017 г. –
5.11.2017 г. - електронно дистанционно обучение, организирано
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от НИП – съдия Владимир Легарски;
„Актуални въпроси и промени в НПК” – 06.10.2017 г. –
обучение, организирано от НИП с партньорството на
Апелативен съд Варна – съдия Владимир Легарски и съдия Спас
Стефанов;
„Актуални проблеми по ЗАНН” – 01.06.2017 – 02.06.2017 г. –
регионален семинар, организиран от Административен съд –
Силистра -01.06.2017 г. – съдия Спас Стефанов и съдия Георги
Георгиев;
„Учредяване право на строеж, договори за строителство,
предварителни договори – облигационноправни и вещноправни
аспекти” – 28.06.2017 г. – 30.06.2017 г. – гр.София, НИП – съдия
Георги Георгиев;
„Реабилитация” – 16.05.2017 г. – 21.06.2017 г. - електронно
дистанционно обучение, организирано от НИП – съдия
Владимир Легарски;
„Наказателноправна защита на децата
- жертви на
престъпление” – 22.05.2017 г. – 20.06.2017 г. - електронно
дистанционно обучение, организирано от НИП – съдия
Владимир Легарски;
„Наказателноправна защита на жертвтите на престъпление” –
18.04.2017 – 16.05.2017 г. - електронно дистанционно обучение,
организирано от НИП – съдия Владимир Легарски;
„Производство за налагане на мерки за защита от домашно
насилие” (самостоятелно обучение) – 07.02.2017 г. – 07.03.2017
г. - електронно обучение, организирано от НИП – съдия
Владимир Легарски;

С решение на Комисията по атестирането и конкурсите към
Съдийската колегия на ВСС по протокол № 29/26.06.2017 г. е открита
процедура по атестиране на съдия Георги Георгиев за придобиване на
статут на несменяемост. Към 31.12.2017 г. процедурата не е приключила.
Щатната численост на Районен съд – Тутракан включва една щатна
длъжност за държавен съдебен изпълнител и една щатна длъжност за
съдия по вписванията.
Държавен съдебен изпълнител през отчетния период е Орхан
Мутлу – назначен на длъжността на основание чл.68, ал.1 т.4 от КТ – до
провеждане на конкурс, а съдия по вписванията е Димитър Каранедев.
Във връзка с констатирани системни нарушения на трудовата
дисциплина, със заповед на Министъра на правосъдието през отчетния
период е образувано дисциплинарно производство срещу Димитър
Стойчев Каранедев – съдия по вписванията при Районен съд – Тутракан.
Дисциплинарното производство приключи със заповед на Министъра на
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правосъдието за налагане на дисциплинарно наказание на съдията по
вписванията Димитър Каранедев по чл.328б, ал.1, т.1 от Закона за
съдебната власт – „забележка”.
2. СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ
В началото на 2017 г. щатната численост на администрацията на
Районен съд – Тутракан е 15 съдебни служители, като всички щатни
бройки са заети. Съотношението по щат съдии / специализирана съдебна
администрация през 2017 г. е 1 към 3,66, а съотношението между съдии,
държавен съдебен изпълнител и съдия по вписванията/специализирана
съдебна администрация е 1 към 2,2.
Към 31.12.2017 г. утвърдената и заета щатна численост на Районен
съд – Тутракан включва 15 съдебни служители:
 Ръководни длъжности - административен секретар и главен
счетоводител;
 Специализирана администрация - трима съдебни секретари,
трима съдебни деловодители, съдебен деловодител –
„Регистратура”, съдебен деловодител СИС, съдебен
деловодител „Бюро съдимост”, съдебен архивар (изпълняващ
задълженията и на огняр и домакин) и призовкар;
 Обща администрация:
 Експертни длъжности – системен администратор;
 Технически длъжности – чистач.
3. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА
Ръководството на съда се осъществява от административен
ръководител – председател – съдия Владимир Николаев Легарски, на
основание решение № 3 по протокол № 30 от заседание на Висшия
съдебен съвет, проведено на 03.06.2015 г.
Поради липса на разкрита щатна длъжност за заместник на
административния ръководител на Районен съд - Тутракан, при всички
случаи на отсъствие председателят на съда възлага с писмена заповед на
съдия от съда да го замества и да изпълнява функциите му.
Съдебната администрация се ръководи от Таня Цанкова административен секретар. За финансовата дейност отговаря главния
счетоводител Деница Генова.
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ІІ. ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНАТА
ДЕЙНОСТ НА РАЙОНЕН СЪД – ТУТРАКАН.
1. Разпределение на делата, изключение от принципа за
случайно разпределение.
Разпределението на делата на принципа на случайния подбор в
Районен съд – Тутракан се прилага от м. юни 2006 г., като до 30.09.2015
г. се използваше програмата Law Choice, разработена от ВСС. От
01.10.2015 г. разпределението на делата се осъществява чрез
централизираната система за случайно разпределение на делата,
разработена от фирма „Смарт Системс 2010” ЕООД, базирана на сървър
на Висшият съдебен съвет. Разпределението на делата се извършва от
административния ръководител на съда, а в негово отсъствие - от
определен със заповед от него съдия, в деня на постъпването на
преписките или най-късно – на следващия ден. По всички разпределени
дела се прилагат протоколи за разпределение.
Съществуващите изключения от случайния избор на докладчик са
съобразно Правилата за разпределение на делата и касаят основно
видовете дела подлежащи на рапределение по дежурство и изискващи
незабавно произнасяне, и наличие на основания за самоотвод на
конкретен съдия-докладчик.
От м. декември 2016 г., на основание решение по протокол № 41
от заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на
10.11.2016 г. и решение на ВСС по протокол № 2 от 15.01.2003 г., със
заповед на административния ръководител се изготвя график за
разположението на съдиите и съдебните служители от РС – Тутракан, за
осъществяване на неотложни процесуални действия в почивни и
празнични дни и в извънработно време, като по този начин се спазва
създадената до момента организация и координация на съдиите и
отделните служби при извършване на обиски, претърсвания и
изземвания, разпити, след направено искане по реда на НПК,
разглеждане на незабавни и бързи производства, мерки за неотклонение,
дела за разкриване на банкова тайна и други.
2. Постъпили дела, дела за разглеждане и свършени дела за
периода 2015 - 2017 г.
2.1. Постъпили дела.
През отчетните три години, броят на постъпилите дела е, както
следва:


2015 година - 866 броя



2016 година - 1112 броя
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2017 година – 1450 броя
Постъпили дела

БРОЙ ДЕЛА

2015г.

2016г.

2017г.

866

1112

1450

Постъпили наказателни дела:

През 2015 г. – 382 дела, от тях: НОХД – 77 броя; дела
по чл.78а НК – 10 броя; ЧНД – 224 броя; АНД – 57 броя; НЧХД –
14 броя

През 2016 г. - 532 дела, от тях: НОХД – 92 броя; дела
по чл.78а НК – 31 броя; ЧНД – 329 броя; АНД – 71 броя; НЧХД – 9
броя

През 2017 г. - 810 дела, от тях: НОХД – 104 броя; дела
по чл.78а НК – 41 броя; ЧНД – 603 броя; АНД – 59 броя; НЧХД – 3
броя
Постъпили наказателни дела за периода 2015 г. – 2017 г.
Вид дело

Постъпили дела
2015 г.

2016 г.

2017 г.

НОХД

77

92

104

Дела по чл.78а
НК

10

31

41

ЧНД

224

329

603

АНД

57

71

59

НЧХД

14

9
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ОБЩО

382

532

810

През последните години по постъпили искания по чл.250 ЗЕС са
дадени разрешения както следва:


за 2015 г. – 124 броя разрешения
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за 2016 г. – 217 броя разрешения и 6 броя отказа;



за 2017 г. – 385 броя разрешения и 9 броя отказа.

От данните е видно, че е налице увеличение на постъпилите
искания и дадените разрешения по ЗЕС.

Постъпили наказателни дела в Районен
съд - Тутракан - 2015 - 2017 г.
810
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От тези данни е видно, че общият брой на новообразуваните
наказателните дела е значително завишен спрямо предходните две
години, което се дължи на увеличение на частните наказателни дела,
които оказват най-съществено въздействие върху този показател.
Постъпили граждански дела:
През анализираният тригодишен
граждански дела са както следва:

период

постъпилите


2015 г. – общо 484 дела, от които граждански
дела – 174 броя; частни граждански дела – 310 броя;

2016 г. – общо 580 дела, от които граждански
дела – 193 броя; частни граждански дела – 387 броя;

2017 г. – общо 640 дела, от които граждански
дела – 178 броя; частни граждански дела – 462 броя;
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Постъпили граждански дела за периода 2015 г. – 2017 г.
Вид дело

Постъпили дела
2015 г.

2016 г.

2017 г.

Гр.д.

174

193

178

Ч.гр.д.

310

387

462

ОБЩО

484

580

640

Постъпили граждански дела - 2015 - 2017 г.
600
400
200
0
2015

2016
Гр.Д.

2017
ЧГД

Налице е значително увеличение на постъпилите граждански дела
спрямо предходните две години.
2.2. Дела за разглеждане.
Наказателни дела за разглеждане:


2015 г. – 428 дела



2016 г. – 572 дела



2017 г. – 856 дела

Средно годишно са разгледани 619 наказателни дела.
Налице е значително увеличение на разгледаните наказателни дела
спрямо предходните две години.
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Брой граждански дела за разглеждане


2015 г. - 602 дела



2016 г. - 676 дела



2017 г. - 722 дела

В последните три години, средно за година са разгледани 667
граждански дела.
Налице е увеличение на броя на разгледаните граждански дела в
сравнение с предходните две години.
2.3. Свършени дела
Брой свършени дела за периода 2015 – 2017 г.
1. 2015 г. - 895 дела
2. 2016 г. – 1120 дела
3. 2017 г. - 1469 дела
Средно годишно са свършени по 1161 дела.
Налице е увеличение на броя на свършените дела в сравнение с
предходните две години, което е отражение на броя на постъпилите и
разгледани дела.
Наказателни дела:


2015 г. – 388 дела



2016 г. – 526 дела



2017 г. – 817 дела

Средно годишно са свършени по 577 дела.
Налице е увеличение на свършените наказателни дела спрямо
предходните две години.
Граждански дела:


2015 г. – 507 дела;



2016 г. – 594 дела;



2017 г. – 652 дела;

Средно годишно са свършени по 584 дела.
Налице е увеличение спрямо свършените граждански дела от
предходните две години.
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Свършени дела за периода 2015 г. – 2017 г.

Вид дела

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Средно год. за
периода

броя

%

броя

%

броя

%

броя

%

наказателни

388

43,35

526

46,94

817

55,62

577

49,70

граждански

507

56,65

594

53,04

652

44,38

584

50,30

ОБЩО

895

1120

1469

1161

Свършени дела за периода 2015 - 2017
г.
1000
500
0
2015

2016

наказателни

2017

граждански

Относителният дял на свършените през отчетния период
наказателни дела, спрямо общо свършените дела възлиза на 55,62 %, а
при гражданските дела този процент е 44,38 %.
3. Срочност на правораздавателната дейност – приключили в
3-месечен срок дела за периода 2015 – 2017 година.

През 2015 г. решените в 3-месечен срок дела, са 800 , което
представлява 89 %;

През 2016 г. решените в 3-месечен срок дела, са 1018, което
представлява 91 % от общо свършените дела;

През 2017 г. решените в 3-месечен срок дела, са 1338, което
е 91 % от свършените дела.
Анализът сочи категорична устойчивост на показателя срочност
през последните три години. Нивото на този показател е запазен и през
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отчетната година, независимо от значително увеличения брой на
приключените дела – с 320 повече от 2016 г. и с 538 – повече в
сравнение с 2015 г. Наред с качеството на съдебните актове той е
свидетелство за високата квалификация и отговорност на съдиите при
спазване на времевите стандарти за изготвяне на съдебните актове.
Решените в тримесечен срок наказателни дела за 2017 г.
представляват 95%, за 2016 г. те са били 96 % от общо свършените, при
93 % за 2015 г. Този показател за наказателните дела бележи
относителна устойчивост през последните две години.
Решените в тримесечен срок граждански дела представляват
85.74 % за 2017 г., 86 % за 2016 г., 87 % за 2015 г. Тези данни
обосновават извода за устойчивост на показателя срочност на
гражданските дела.
4. Постановени в 1-месечен срок съдебни актове.
Много висок е процентът на постановените съдебни актове в
едномесечен срок от обявяването им, като от общо 1512 постановени
през 2017 г. съдебни актове, 1469 са изготвени в 1-месечен срок. Това
представлява 97,16 %. За сравнение през 2016 година е бил 95,37%, и
за 2015 г. е 92,37 %. Ръстът и устойчивото поддържане на този
показател над 90 % е свидетелство за високия професионализъм и
отговорност на съдиите.
При наказателните дела в законовия 30-дневен срок са изготвени
853 от общо 854 броя съдебни актове.
При гражданските дела са постановени общо 658 съдебни актове,
като в законовия срок са изготвени 616 съдебни актове (93.62 %) от
съдебните актове. Запазва се тенденцията от предходните години за
минимален брой на постановени извън срока съдебни актове (36 съдебни
актове изготвени в срок от 1 до 3 месеца и 6 съдебни актове – в срок над
3 месеца).
Следва да се отбележи, че просрочените решения са по
граждански дела със значителна фактическа и правна сложност.
5. Свършени дела по същество
През отчетния период са решени по същество общо 1285 дела,
като отчитаме увеличение на процента на свършените дела по същество,
в сравнение с предходните две години, независимо от увеличението на
постъпилите и свършените дела.

През 2017 г. - 1285 дела, което е 87,47 от
свършените

През 2016 г. – 952 дела, което е 85,00 % от
свършените
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През 2015 г. - 726 дела, което е 81,18% от
свършените
Свършени по същество наказателни дела:


2017 г. – 719 дела, което е 88,00% от свършените



2016 г. – 440 дела, което е 83,65% от свършените



2015 г. – 294 дела, което е 75,77% от свършените

Налице е съществено увеличение на процента на свършените по
същество наказателни дела, в сравнение с предходните две години.
Свършени по същество граждански дела:


2017 г. – 566 дела, което е 86,81 % от свършените



2016 г. – 512 дела, което е 86,20 % от свършените



2015 г. – 432 дела, което е 85,21 % от свършените

Налице е устойчивост на процента на свършените граждански дела
по същество през последните три години.

6. Качество на съдебните актове. Резултати от
обжалвани и протестирани съдебни актове.
Общо обжалваните съдебни актове през отчетния период са 63
по 62 дела, от които 42 съдебни акта по 41 граждански дела и 21 - по
наказателни дела.
От обжалваните и върнати през 2017 г. общо 53 дела, са
потвърдени актовете по 36 дела, което представлява 67,92 %, при 66
% за 2016 г. и 76 % за 2015 г.
По видове потвърдените съдебни актове, са както следва:
Наказателни дела – общо 8 броя или 44,44% от върнатите
обжалвани актове по наказателни дела;
Граждански дела – общо 28 броя или 80 % от върнатите
обжалвани актове по граждански дела.
През отчетния период броят на делата, по които са изменени
съдебните актове е 4, което представлява 7,55% от обжалваните и
върнати дела за 2017 г., при 10 % за 2016 г. и за 2015 г. – 13 %.
По видове изменени съдебни актове са както следва:
Наказателни дела – общо 2 броя или 11,11 %
Граждански дела – общо 2 броя или 5,71 %
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Броят на общо отменените съдебни актове е 13, което
представлява 24,53 % от общо обжалваните и върнати дела през
отчетния период, при 24 %, за 2016 г. и през 2015 година е бил 10,87 %.
При преценка на посочените цифри следва да се отбележи, че от
общо отменените 13 съдебни актове, 5 броя са отменени по АНД по
обективни причини – поради смърт на жалбоподател.
По видове отменени съдебни актове са както следва:
Наказателни дела – общо 8 броя или 44,44 %
Граждански дела – общо 5 броя или 14,29 %.
През 2017 г. 4 броя граждански дела върнати от ОС – Силистра за
произнасяне по молбата по реда на чл. 248 от ГПК.
Резултати по обжалвани
съдебни актове (върнати в
периода) – в проценти
потвърдени
отменени
изменени

2015

2016

2017

76,09% 66,00% 67,92%
10,87% 24,00% 24,53%
13,04% 10,00% 7,55%

Резултати от обжалвани съдебни
актове - 2015 - 2017 г.
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
2015
потвърдени

2016
отменени

2017
изменени

Анализът на този показател за отчетния период сочи, че процентът
на потвърдените съдебни актове бележи увеличение, спрямо резултатите
от предходната година и намаление, спрямо данните за 2015 г. Делът на
отменените съдебни актове за отчетния период се запазва спрямо
предходната година и бележи ръст спрямо този показател за 2015 г.
Анализирани са причините за отмяна и връщане на наказателните
дела:
- допускането на съществени нарушения на процесуалните
правила;
- в един от случаите – представяне на ново доказателство пред
въззивната инстанция;
- отмяна на 5 броя решения, постановени по АНД, поради смърт на
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жалбоподателя;
- увеличена натовареност на магистратите.
Най-чести причини за отмяна на решението и връщане на делото
за ново разглеждане, по гражданските дела са:
- поради нарушение на процесуалните правила;
- поради неправилно приложение на материалния закон;
- обезсилено поради недопустимост на иска.
Въпреки тази тенденция, високият процент на потвърдените
съдебни актове от всички видове дела и сравнително ниските проценти
на отменените и изменените, е атестат за високото качество на
съдебните актове в Районен съд - Тутракан през отчетната година.
7. Натовареност по щат и действителна натовареност
спрямо делата за разглеждане и спрямо свършените
дела за периода 2015 – 2017 г.
Натовареността по щат и действителната натовареност е както
следва:
Спрямо делата за разглеждане и спрямо свършените дела
Районен съд - Тутракан
Спрямо дела за
Спрямо свършени
разглеждане
дела
28,64
24,86
34,67
31,11
43,83
40,81

период
2015
2016
2017

Средна натовареност на съдиите в Районен съд - Тутракан 2015 - 2017 г.

50
40
30
20
10
0

43,83

40,81

34,67
31,11

28,64
24,86

спрямо делата за
разглеждане
2015

спрямо свършените дела

2016

2017

През 2017 г. показателят средна натовареност по щат показва
значително увеличение, както спрямо делата за разглеждане, така и
спрямо свършените дела.
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Районен съд - Тутракан
период

2015
2016
2017

Спрямо
делата за
разглеждане
28,64
34,67
43,83

Спрямо
свършените
дела
24,86
31,11
40,81

Районен съд - Тутракан
период

2015
2016
2017

Спрямо
делата за
разглеждане
28,64
34,67
43,83

Спрямо
свършените
дела
24,86
31,11
40,81

Натовареност по щат –
районни съдилища извън
областните центрове – първо
полугодие на 2017 г.
Спрямо
Спрямо
делата за
свършените
разглеждане
дела
31,19
25,30
34,08
27,99
40,83
34,12

Действителна натовареност –
районни съдилища извън
областните центрове – първо
полугодие на 2017 г.
Спрямо
Спрямо
делата за
свършените
разглеждане
дела
36,37
29,50
37,92
31,15
46,63
38,97

По данни от статистическите отчети на ВСС за дейността на
съдилищата в Република България, натовареността на магистрати от
районни съдилища извън областните центрове през първото полугодие
на 2017 г. по щат е 40,83 дела спрямо делата за разглеждане и 34,12
спрямо свършените дела. Анализът на тези данни сочи, че
натовареността на съдиите от Районен съд – Тутракан по щат е повисока от средната натовареност за страната - 43,83 спрямо делата за
разглеждане и 40,81 дела спрямо свършените дела.
По отношение на данните за действителна натовареност на
магистратите от районни съдилища в страната, показателят за
натовареност на магистратите от Районен съд – Тутракан спрямо делата
за разглеждане е малко по-нисък – 43,83 (46,63 за страната) и по-висок
спрямо натовареността спрямо свършените дела – 40,81 (38,97 за
страната).
Данните за натовареността на магистратите в Районен съд –
Тутракан за 2017 г. са показателни за качеството на съдебния процес и
стремежа на магистратите за бързо решаване на делата в разумни
срокове.
Коефициентът на средната отчетна натовареност на
магистратите в Районен съд – Тутракан по Системата за измерване
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на натовареността на съдиите (СИНС) за 2017 г. е както следва:
Владимир Легарски – 156,09 – високо натоварен
Спас Стефанов –

144,01 – високо натоварен

Георги Георгиев –

145,05 – високо натоварен

ІІІ. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
1. Кадрова обезпеченост.
Разделението на делата между съдиите се извършва по материя.
Наказателните дела се разглеждат от съдиите Спас Стефанов и
Владимир Легарски.
За да се гарантира безпроблемното разпределение на
наказателните общ характер дела на принципа на случайния подбор
всички частни наказателни дела, образувани по реда на чл. 65 НПК, се
разглеждат от съдия Георги Георгиев.
Деловодната дейност по наказателните дела се осъществява от
съдебните секретари Адриана Златева и Людмила Петрова, и от
съдебните деловодители Румяна Иванова и Марияна Шербанова. Всички
те са високо квалифицирани, с дългогодишен стаж и професионален
опит. Справят се много добре със служебните си задължения, вменени
им от Правилника за администрацията в съдилищата. С дейността си
несъмнено допринасят за създадената добра организация в движението
на наказателните дела, а оттам и за повишаване качеството на работа в
Районен съд – Тутракан като цяло.
Постъпление на наказателните дела за периода 2015 –
2017 г.
Постъпилите наказателни дела са:
2.



2017 година – 810 дела, от които:

НОХД –

104 броя

Дела по чл.78а от НК – 41 броя
НЧХД –
ЧНД –

3 броя
543 броя

ЧНД – разпити –

60 броя

АНД –

59 броя
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Разпределение на постъпилите наказателни дела през 2017 г.
по съдии
съдия

Общо
наказателни
дела

В т.ч. по видове
НОХД

Чл.78а
НК

НЧХД

ЧНД

АНД

Владимир
Легарски

370

50

1

19

277

23

Спас
Стефанов

431

54

2

22

317

36

9

-

-

-

9

-

810

104

3

41

603

59

престъпления

и

Георги
Георгиев
Общо
за
РС
Тутракан

Разпределение на делата
административни нарушения:

по

видове

НОХД – 104 броя
- По гл.II престъпления против личността – 8 броя
- по гл. ІІІ – Престъпления против правата на гражданите – 1
броя
- По гл. ІV – Престъпления против брака, семейството и
младежта – 11 броя
- По гл.V Престъпления против собствеността – 24 броя
- По гл.VI престъпления против стопанството – 9 броя
- по гл. ІХ – Документни престъпления – 3 броя
- По гл.ХI общоопасни престъпления – 48 броя
Дела по чл.78а НК – 41 броя
ЧНД – 603 броя
- ЗЕС – 394 броя
- разпити – 59;
- обиск – 16 броя;
- отмяна на ПАМ – 5 броя;
- мярка за неотклонение – 9 броя;
- банкова тайна – 92 броя;
- Кумулации – 8 броя
- По молби за реабилитация – 1 броя
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- Други ЧНД – 19 броя
АНД – 59 броя, в т.ч. по видове административни нарушения:
- КАТ – 37 броя
- МВР – 3 броя
- производство по УБДХ – 4 броя


2016 година – 532 дела, от които:

НОХД – 92 броя
Дела по чл.78а НК – 31 броя
ЧНД – 329 броя
АНД – 71 броя
НЧХД – 9 броя


2015 година – 382 дела, от които:

НОХД – 77 броя
Дела по чл.78а НК – 10 броя
ЧНД – 224 броя
АНД –

57 броя

НЧХД – 14 броя

3. Разглеждане на наказателните дела.
През 2017 г. са поставени за разглеждане всичко 856 броя
наказателни дела.
От тях 46 броя останали несвършени от предходен период и 810
броя новопостъпили.
Разпределение на наказателните дела за разглеждане
през 2017 г. по съдии
съдия

Общо дела за
разглеждане

В т.ч. по видове
НОХД

Чл.78а
НК

НЧХД

ЧНД

АНД

Владимир
Легарски

396

59

5

19

280

33

Спас

450

63

5

22

319

41

17

Стефанов
Георги
Георгиев
Общо
за
РС
Тутракан

10

1

-

-

9

-

856

123

10

41

608

74

Насрочени са 415 открити съдебни заседания, от които са 136 са
отложени, което е 33.09 % спрямо насрочените.

Вид дело

Насрочени
открити с.з.

Отложени

% на
отложените
спрямо
насрочените

НОХД

136

45

33.09

НЧХД

40

35

87.50

ЧНД

100

8

8.00

АНД

139

48

34,53

ОБЩО

415

136

32.77

Най-честите причини за отлагане на делото са:
- За събиране на допълнителни доказателства – 41 отлагания –
30,15 %;
- Неявяване на участници в процеса (страни по делото, свидетели
и вещи лица) – 28 отлагания – 20,59%;
- Изготвяне на експертизи – 19 отлагания – 13,97%
- Нередовно призоваване на страна по делото – 14 отлагания –
10,29%
- Заболяване на страна по делото, вещо лице – 6 отлагания – 4,41
%
- Други причини – за постигане на споразумение, служебна
ангажираност и отпуск на защитник, за възстановяване на щети,
невръчване на съдебни книжа, лоши метеорологични условия, и
др.
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Като цяло няма констатации съдиите да са отлагали делата без
наличие на конкретна и основателна причина. В тази връзка следва да се
посочи, че съдиите предприемат всички необходими мерки за
дисциплиниращо въздействие върху страните с оглед преодоляване на
злоупотребите с тези процесуални възможности, без разбира се да бъдат
нарушавани процесуалните права на участниците в процеса, като през
2017 г. са наложени общо 14 глоби (за нарушаване на реда в съдебното
заседание, за неизпълнение на указания на съда, за неявяване в съдебно
заседание).
Тук следва да се отбележи, че в броя на отложените дела се
включват и тези които са насрочени за предварително изслушване на
страните по реда на Глава двадесет и седма от НПК. В случай обаче на
отказ от подсъдимия делото да се разгледа по този ред, или пък ако се
приеме единствено възможността по чл.371, т.1 НПК делото
задължително се отлага за призоваване на останалите участници в
процеса.
В заключение може да се каже, че макар и броят на отложените
дела да не е висок, е налице тенденцията за увеличаване на отложените
дела по обективни причини (124 отлагания по 67 дела през 2016 г.; ),
продиктувана от формализма на НПК. Въпреки това, съдиите се стремят
тези отлагания да са в законоустановените срокове, като намаляването
на броя на тези дела не следва да е за сметка на нарушаване на
процесуалните правила на страните или на доказателствената
съвкупност, което неминуемо ще се отрази на законосъобразността и
обосноваността на крайния съдебен акт.
4. Свършени дела, срочност при изготвяне на съдебните актове.

Свършени през 2017 година са 817 наказателни
дела, от тях:
НОХД – 102 броя
- По гл.II престъпления против личността – 7 броя
- по гл. ІІІ – Престъпления против правата на гражданите – 1
броя
- По гл. ІV – Престъпления против брака, семейството и
младежта – 8 броя
- По гл.V Престъпления против собствеността – 24 броя
- По гл.VI престъпления против стопанството – 10 броя
- по гл. ІХ – Документни престъпления – 3 броя
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- По гл.ХI общоопасни престъпления – 49 броя
Дела по чл.78а НК – 40 броя
ЧНД – 607 броя
- ЗЕС – 394 броя
- разпити – 60;
- обиск – 16 броя;
- отмяна на ПАМ – 5 броя;
- мярка за неотклонение – 9 броя;
- банкова тайна – 92 броя;
- Кумулации – 8 броя
- По молби за реабилитация – 1 броя
- Други ЧНД – 22 броя
НЧХД – 6 броя.
АНД – 62 броя
По видове административни нарушения:
- КАТ – 35 броя
- НЗОК – 1 брой
- МВР – 1 брой
- производство по УБДХ – 4 броя
Разпределение на свършените наказателни дела през 2017 г.
по съдии
съдия

Общо
свършени
наказателни
дела

В т.ч. по видове
НОХД

Чл.78а
НК

НЧХД

ЧНД

АНД

Владимир
Легарски

382

49

3

19

280

31

Спас
Стефанов

425

52

3

21

318

31

Георги
Георгиев

10

1

-

-

9

-

817

102

6

40

607

62

Общо
за
РС
Тутракан

НОХД – от свършилите 102 броя, решени по същество с присъда
са 25 броя, а прекратени - 77 дела. От прекратените – приключили със
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споразумение са 69 броя.
Приключили до 3 месеца НОХД са 91 броя или 89,21 %.
Съдени са 111 лица, от които осъдени са 96, в т.ч. 1 непълнолетно
лице. Осъдени на лишаване от свобода до 3 години са 55 лица, от тях 42
условно. С лишаване от свобода от 3 до 10 години са осъдени 5 лица, 16
лица са осъдени на пробация, 18 лица са осъдени с наказание „глоба“ и 2
лица - с други наказания.
През отчетния период са влезли в сила присъдите по отношение на
96 лица.
Значителна част от образуваните дела са за общоопасни
престъпления (53 дела), престъпления против собствеността ( 32 дела),
стопанството (10 дела) и личността (11 дела). Често тези дела се
прекратяват и връщат за отстраняване на съществени нарушения на
процесуалните правила, довели до ограничаване на процесуалните права
на обвиняемото лице.
ЧНД – от свършилите 607 броя, решени по същество са 599 броя, а
прекратени 8 броя.
АНД – от свършилите 62 броя дела, потвърдени от РС Тутракан са
23 броя, изменени – 8 броя, отменени – 24 броя и 7 са прекратени.
За периода 01.01.2017 – 31.12.2017 г. на прокурора са върнати
общо 8 дела - 6 броя НОХД и 1 брой АНД - за допълнително разследване
и/или за отстраняване на съществени процесуални нарушения, и 1 брой
АНД – във връзка с измененията на НК по приложението на чл.78а, ал.7,
изключващи приложението на тази особена процедура.
Седем от делата са върнати в закрито съдебно заседание, едно – в
открито съдебно заседание. Върнати в закрито заседание дела са с
разпореждане на съдията докладчик по реда на чл.249 НПК, което сочи,
че се извършва достатъчно задълбочено проучване на делото преди
неговото насрочване. Едно от делата е върнато от съдебно заседание на
осн.чл.288 НПК, поради засегнато съществено право на защита на
подсъдимия - да разбере точно в извършването на какво престъпление е
бил обвинен и да организира адекватно своята защита.
5. Неприключили в разумен срок дела – брой и причини
Всичко останали несвършени към края на отчетния период са 39 броя
наказателни дела – 4,55 % от общия брой наказателни дела за
разглеждане (8,04 % през 2016 година);
Несвършени в тримесечен срок – 13 бр.
Несвършени в шестмесечен срок – 1 бр.
Несвършени до една година – 1 бр.
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Несвършени дела над 1 година – 12 броя, от които
несвършени над 3 години са 6 дела.
Причини за забавяне на несвършените в срок над 3 година дела са:
за издирване и установяване местонахождението на свидетел – 2 дела,
издирване на обвиняем/подсъдим – 3 дела, голям брой свидетели и вещи
лица, нередовно призоваване на свидетели, за изготвяне на
допълнителна съдебно-икономическа експертиза – 1 дело.
6. Натовареност.
Спрямо делата за разглеждане и спрямо свършените дела:
Натовареността по щат и действителната натовареност за 2017 г. в
Районен съд – Тутракан спрямо наказателните дела за разглеждане е
23,77 дела, а спрямо свършените дела – 22,69.
За 2016 г. натовареността по щат по отношение на наказателните
дела е 15,88 спрямо делата за разглеждане и 14,61 спрямо свършените
дела, а за 2015г. е 11,89 спрямо делата за разглеждане и 10,78 спрямо
свършените дела.
Средна натовареност на РС – Тутракан през 2017 г. спрямо
наказателните дела
Натовареност спрямо
наказателните дела за
разглеждане

Натовареност спрямо
свършените наказателни
дела

2015

11,89

10,78

2016

15,88

14,61

2017

23,77

22,69

година

През 2017 г. показателят средна натовареност на съдиите в РС –
Тутракан за наказателните дела е значително по-висок спрямо този през
предходните две години.
Средната натовареност на съдиите от РС – Тутракан за 2017 г.
по наказателните дела
Натовареност спрямо
делата за разглеждане

Натовареност спрямо
свършените дела

Владимир Легарски

33,00

31,83

Спас Стефанов

37,50

35,42

0,83

0,83

съдия

Георги Георгиев
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7. Качество на съдебните актове.
През 2017 г. са обжалвани и протестирани 21 съдебни актове по
наказателни дела. Върнати през отчетния период от обжалване са 18
броя наказателни дела, като потвърдени са 8 броя или 44,44%, изменени
2 броя или 11,11% и отменени 8 бр. или 44,44%.
През 2017 година съдия Владимир Легарски е свършил 382 от 396
сложени за разглеждане наказателни дела. Обжалваните през 2017 г.
наказателни дела са 8 броя. Справката за резултатите от върнатите 9
броя обжалвани и протестирани дела е следната:
Съдия Владимир Легарски
Резултати по обжалвани съдебни актове, върнати през 2017 г.
Вид
дело
НОХД
АНД
ЧНД
НЧХД
Общо

Брой

8
1
9

Потвърдено Отменено

3

5*

1
4

5

Изменено Прекратено

-

-

Без
резултат
към.
31.12.
6

6

*Забележка: Съдебните актове по пет броя АНД са отменени от
АС – Силистра поради смърт на жалбоподателя.
През 2017 година съдия Спас Стефанов е свършил 425 от 450
сложени за разглеждане наказателни дела. Обжалваните през 2017 г.
наказателни дела са 8 броя. Справката за резултатите от върнатите 5
броя обжалвани и протестирани дела е следната:
Съдия Спас Стефанов
Резултати по обжалвани съдебни актове, върнати през 2017 г.
Вид
дело
НОХД
АНД
ЧНД
НЧХД
Общо

Брой

5
5

Потвърдено Отменено

Изменено Прекратено

Без
резултат
към.
31.12.

3

2

5

3

2

5
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През 2017 година съдия Георги Георгиев е свършил 10 от 10 сложени за
разглеждане наказателни дела. Обжалваните през 2017 г. наказателни
дела са 5 броя. Справката за резултатите от върнатите 4 броя обжалвани
и протестирани дела е следната:
Съдия Георги Георгиев
Резултати по обжалвани съдебни актове, върнати през 2017 г.
Вид
дело
НОХД
АНД
ЧНД
НЧХД
Общо

Брой

4
4

Потвърдено Отменено

Изменено Прекратено

1

1

2

1

1

2

Без
резултат
към.
31.12.
1

Причини за отменените съдени актове са съществено нарушение
на процесуалните правила от категорията на посочените в чл.348, ал.3 от
НПК, както и принципната възможност дадена от процесуалните норми
и по време на въззивното производство да се допуска събирането на
нови доказателства. Съдебните актове по пет броя АНД са отменени от
Административен съд – Силистра поради смърт на жалбоподателя – ЕТ,
в хода на административното производство.
Следва да се отчете и това, че голяма част от работата на
магистратите не намира място в статистическите отчети. Наред с
прякото правораздаване, съдиите са ангажирани и с редица други
дейности - комисии с постоянни или инцидентни задачи, участия в
семинари и обучения, не малък е ангажиментът и с провеждането на
медийната политика на съда – срещи с ученици и изнасяне на лекции.
Всичко това води до допълнително натоварване на магистратите.
Повишената натовареност на магистратите действа обратно
пропорционално на качеството на постановените съдебни актове.
През 2018 г. следва да се обърне внимание и върху качеството на
постановените съдебни актове, тъй като то е основен показател за
ефективната работа на съдилищата. Магистратите в Районен съд Тутракан са с дългогодишен съдийски стаж, висока професионална
квалификация, проявяващи отговорност към работата си. Те притежават
необходимия капацитет за постановяване на законосъобразни и
обосновани съдебни актове, като е необходимо да продължат усилията
за задълбочена подготовка по делата, редовно обсъждане и анализиране
на върнатите от инстанционна проверка дела и спазването на дадените
указания за минимализиране на случаите, в които се допускат
съществени нарушения на процесуалните правила.
24

ІV.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
1. Кадрова обезпеченост.
Гражданските дела в Районен съд – Тутракан се разглеждат от
съдия Георги Георгиев. За преодоляване на дисбаланса в натоварването
на гражданските и на наказателните съдии, и през отчетната година
частни граждански дела по гл. ХХХVІІ ГПК (Заповедно производство по
чл. 410 ГПК и по чл. 417 ГПК), дела по ЗЗДт, ЗЗДН, ЗГР, чл.542 и сл. от
ГПК, чл.549 и сл. от ГПК, и други охранителни производства се
разпределят на съдиите Легарски и Стефанов.
2. Постъпления на гражданските дела за периода 2015 г. - 2017
г.
Постъпилите граждански дела са:


2017 година – 640 дела, от тях:

Граждански дела – 174 броя, в т.ч.:
 Искове по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДт. – 93 броя.
 Облигационни искове – 26 броя;
 Вещни искове – 4 броя;
 Делби и искове по ЗН – 19 броя;
 Установителни искове – 23 броя;
 Искове по КТ- 5 броя;
 Административни дела – 4 броя;
Частни граждански дела – 466 броя, в т.ч.:
 Обезпечения – 4 броя;
 Частни производства – 87 броя;
 Дела по чл.410 и чл.417 ГПК – 361 броя;
 Частни производства – регламенти – 11 броя;
 Други граждански дела – 3 броя.
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Разпределение на постъпилите граждански дела през 2017 г. по
съдии
В т.ч. по видове
съдия

Общо
граждански
дела

ГД

По
чл.310
ГПК

Адм.д.

По
чл.410 и
417
ГПК

ЧГД

други

Владимир
Легарски

201

23

0

0

9

169

0

Георги
Георгиев

216

128

4

4

66

0

14

Спас
Стефанов

223

19

0

0

12

192

0

Общо за РС Тутракан

640

170

4

4

87

361

14



2016 година – 580 дела, от тях:

Граждански дела – 193 броя;
Частни граждански дела – 387 броя


2015 година – 484 дела, от тях:

Граждански дела – 173 броя;
Частни граждански дела – 311 броя
Установява се увеличение на постъпилите граждански дела спрямо
предходните две години. В сравнителен план през последните три
години е налице устойчивост в постъплението при наличие на
възходяща тенденция.
3. Разглеждане на гражданските дела.
През 2017 г. са поставени за разглеждане всичко 722 броя
граждански дела.
От тях - 82 броя останали несвършени от предходен период и 640
броя новопостъпили.
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Разпределение на гражданските дела за разглеждане
през 2017 г. по съдии

съдия

Общо
граждански
дела за
разглеждане

Владимир
Легарски

204

Георги
Георгиев

В т.ч. по видове
По
чл.410
и 417
ГПК

По
чл.310
ГПК

Адм.д.

26

0

0

9

169

0

291

193

12

4

66

0

16

Спас
Стефанов

227

22

0

0

12

192

1

Общо за РС Тутракан

722

241

12

4

87

361

17

ГД

ЧГД

други

Насрочени са 331 открити съдебни заседания по граждански дела,
от които са 139 са отлаганията на дела в открито съдебно заседание.
Вид дело

Насрочени
открити с.з.

Отложени

% на
отложените
спрямо
насрочените

Гр.дела

312

132

42,30%

ЧГД

19

7

36,84%

ОБЩО

331

139

41,99%

Най-честите причини за отлагане на делото са:
- назначаване на експертизи – 34 броя –
%;

24,46

- събиране на допълнителни доказателства – 29 броя –
%;

20,86

- постигане на спогодба – 24 броя –
%;

17,27

- нередовно призоваване на страна – 14 броя –
%;

10,07

- за изготвяне на скици по делбени производства – 8 броя – 5,76
%;
- по молба на страните – 7 броя –

5,03 %;
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- поради влошена метеорологична обстановка – 6 броя - 4,32 %;
- други причини – искане за допускане на свидетели, служебен
ангажимент на процесуален представител, изслушване на дете и
др.
4. Свършени дела, срочност при изготвяне на съдебните
актове.

Свършени през 2017 година са 652 броя
граждански дела, от тях:
Граждански дела – 190 броя;
Частни граждански дела – 462 броя
Разпределение на свършените граждански дела през 2017 г.
по съдии
съдия

Общо
свършени
граждански
дела

В т.ч. по видове
ГД

По
чл.310
ГПК

Адм.д.

По
чл.410 и
417
ГПК

ЧГД

други

Владимир
Легарски

204

12

0

0

9

169

0

Георги
Георгиев

222

127

12

3

66

0

14

Спас
Стефанов

226

22

0

0

12

192

0

Общо за РС Тутракан

652

175

12

3

87

361

14

Граждански дела
От свършените общо 190 броя граждански дела, решени по
същество са 147 броя, прекратени - 43 броя. Девет от прекратените дела
са по спогодба, а 34 броя - по други причини.
Приключили до 3 месеца са 109 броя или 57,37 %.
Частни граждански дела
От свършилите 462 частни граждански дела, решени по същество
са 419, а 43 да прекратени по други причини. Приключили до 3 месеца
са 450 броя или 97,40 %.
Постановени до един месец съдебни актове по граждански дела
са 616 броя или 93.62% , постановени в срок от 1 до 3 месеца са 36
съдебни актове и в срок над 3 месеца – 6 съдебни актове.
От всичко 722 броя граждански дела за разглеждане, приключили
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са 652 броя, (в това число – 559 броя или 86% в тримесечен срок) и 70
броя са останали несвършени към края на отчетния период – 9,69% от
делата за разглеждане (12,13 % за 2016 г.).
5. Неприключили в разумен срок дела – брой и причини.
Всичко останали несвършени към края на отчетния период са 70
броя граждански дела.
Несвършени в тримесечен срок – 28 броя;
Несвършени в шестмесечен срок – 13 броя;
Несвършени до една година – 16 броя;
Несвършени дела от 1 до 3години – 11 броя;
Несвършени над 3 години – 2 броя.
От несвършените в срок над 1 година граждански дела към
31.12.2017 г. са спрени 6 дела по различни причини – до приключване на
производствата по други граждански или наказателни дела на същия или
на друг съд, вкл. и в Румъния, до приключване на производствата по
отделни искове и др.
Пет граждански дела са изпратени за обжалване в Окръжен съд –
Силистра, а 2 граждански дела са с насрочени открити съдебни
заседания през м. януари 2018 г.
6. Дела с отменен ход по същество.
За 2017 г. е постановено едно определение за отменен ход по
същество по гр.д. № 39/2017 г., като причините за това са, че от страна
на ответника са формулирани неясни възражения в последното открито
съдебно заседание, поради което съдът не е установил своевременно, че
е извършено оспорване на доказателства по реда на чл. 193 от ГПК.
В сравнение с предходния отчетен период, в който гражданските
дела с отменен ход по същество са били четири на брой е налице
съществено подобрение на този качествен критерии.
7. Натовареност.
Спрямо делата за разглеждане и спрямо свършените дела:
Натовареността по щат и действителната натовареност на съдиите
за 2017 г. спрямо гражданските дела за разглеждане е 20,06, а спрямо
свършените граждански дела - 18,11.
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За 2016 г. натовареността по щат и действителната натовареност
на съдиите е 18,77 спрямо гражданските делата за разглеждане и 16,50
спрямо свършените дела, а за 2015 г. е 16,05 спрямо делата за
разглеждане и 14,08 спрямо свършените дела.
Натовареност спрямо
делата за разглеждане

Натовареност спрямо
свършените дела

2015

16,05

14,08

2016

18,77

16,50

2017

20,06

18,11

година

През 2017 г. показателят средна натовареност по щат и
действителна натовареност по гражданските дела бележи ръст спрямо
предходните две години.
Средна натовареност на съдиите в Районен съд – Тутракан за
2017 г. по граждански дела
Натовареност спрямо
делата за разглеждане

Натовареност спрямо
свършените дела

Владимир Легарски

17,00

17,00

Спас Стефанов

18,92

18,50

Георги Георгиев

24,25

18,83

съдия

8. Качество на съдебните актове.
През 2017 г. са обжалвани 42 съдебни актове по 41 граждански
дела. Върнати с резултат от обжалване са 35 съдебни актове, от тях
потвърдени са 28 броя или 80 %, изменени 2 броя или 5,71% и отменени
5 броя или 14,29 %.
През 2017 г. са върнати за произнасяне по молбата по реда на
чл.248 ГПК и 4 броя граждански дела.
Причини за отменените съдени актове са съществени процесуални
нарушения и противоречие с материалния закон.
Горните резултати са показателни за постигнатото много добро
качество на правораздаване в РС - Тутракан. Въпреки това е необходимо
постоянно усъвършенстване на магистратите, като условие за
подобряване на съдебната дейност, както и във връзка с необходимостта
от уеднаквяване на съдебната практика на ВКС.
През 2017 година съдия Владимир Легарски е свършил всички от 204-те
сложени за разглеждане граждански дела. Обжалваните през 2017 г.
граждански дела са 3 броя. Справката за резултатите от върнатите 5 броя
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обжалвани и протестирани дела е следната:
Съдия Владимир Легарски
Резултати по обжалвани съдебни актове, върнати през 2017 г.
Вид дело

Брой

Потвърдено Отменено Изменено

Без
резултат
към.
31.12.

Гражданско
дело
ЧГД
Адм. Дело
Общо

-

-

-

-

-

5
5

2
2

3
3

-

-

*Забележка: Два броя ГД са върнати от ОС – Силистра за
произнасяне по молбата по реда на чл. 248 от ГПК.
През 2017 година съдия Георги Георгиев е свършил 222 от 291 сложени
за разглеждане граждански дела. Обжалваните през 2017 г. граждански
дела са 34 броя. Справката за резултатите от върнатите 27 броя
обжалвани и протестирани дела е следната:
Съдия Георги Георгиев
Резултати по обжалвани съдебни актове, върнати през 2017 г.
Вид дело
Гражданско
дело
ЧГД
Адм. Дело
Общо

Брой

Потвърдено

Отменено

Изменено

27

24

2

1

Без резултат
към. 31.12.
19

27

24

2

1

19

През 2017 година съдия Спас Стефанов е свършил 226 от 227 сложени за
разглеждане граждански дела. Обжалваните през 2017 г. граждански
дела са 4 броя. Справката за резултатите от върнатите 2 броя обжалвани
и протестирани дела е следната:
Съдия Спас Стефанов
Резултати по обжалвани съдебни актове, върнати през 2017 г.
Вид дело

Брой

Потвърдено

Отменено

Изменено

Гражданско
дело
ЧГД
Адм. Дело
Общо

-

-

-

-

Без резултат
към. 31.12.
-

2
2

2
2

-

-

-
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*Забележка: Два броя ЧГД са върнати от ОС – Силистра за
произнасяне по молбата по реда на чл. 248 от ГПК.
Съдия Гергана Недева
Резултати по обжалвани съдебни актове, върнати през 2017 г.
Вид дело

Брой

Потвърдено

Отменено

Изменено

Гражданско
дело
(№
19/2012 г.)
ЧГД
Адм. Дело
Общо

1

-

-

1

Без резултат
към. 31.12.
-

1

-

-

1

-

V. ПРОВЕРКИ ОТ ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС И
ОКРЪЖЕН СЪД – СИЛИСТРА ПРЕЗ 2017 Г.
През отчетния период, на основание Заповед № 9 от 9.01.2017 г.
на председателя на Окръжен съд Силистра, е извършена проверка на
организацията на дейността на съдиите от Районен съд – Тутракан за
периода 01.01.2016 – 31.12.2016 г.
В доклада от извършената проверка е констатирано, че
организацията на работата на съдиите и служителите в Районен съд –
Тутракан е много добра, с отлични резултати по постановените до 1
месец съдебни актове по наказателни дела.
Проверяващият екип е дал следните препоръки:
- Да се спазва ТР № 2/2002 г. по т.н.д. № 2/2002 г. ОСНК
относно „съществено процесуално нарушение“ при връщане на
делата на прокурора. Да се избягва произнасянето по въпроси
по съществото на делото, даването на указания за извършване
на допълнително разследване и събиране на доказателства в
актовете по чл.248 НПК и чл.288 НПК.
- Да се спазва регламентирания в чл.252, ал.1 НПК двумесечен
срок за насрочване на делото. При фактическа и правна
сложност да се иска писмено разрешение по чл.252, ал.2 НПК.
- Да се изпращат съобщения до страните, че мотивите към
присъдите са изготвени.
- По реда на чл.283 НПК да се приобщават доказателствата по
делото в процедура по гл. ХХVІІ НПК.
- Съдът стриктно да следи за внасянето на необходимите
държавни такси по делата, включително по въззивните жалби
по НЧХД.
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- Да се спазват специфичните процесуални срокове, като този по
чл.111, ал.3 НПК и др. такива, за постановяване на съдебни
актове.
- Да се преустанови практиката свързана със спиране на
съдебното производство до издирване на свидетел. Да се дава
срок за издирване на свидетеля, като внимателно се преценява
относимостта на показанията на издирвания свидетел към
основния факт на доказване. Да се прилагат способите на
чл.281 НПК и други процесуални инструменти с оглед
продължителност на производството извън разумните срокове
на разглеждане. Да се спазват сроковете за насрочване на
следващите съдебни заседания.
- Да се подобри срочността при постановяване на съдебните
актове по граждански дела, като се съобрази оптимално
разпоредбата на чл.235, ал.5 ГПК, а също и специалните
текстове на ГПК и други закони (ЗЗДН например), където са
визирани по-кратки срокове за постановяване на отделни
съдебни актове.
- Да се сведе до минимум, а по възможност напълно да се
прекрати практиката с отмяна ход на делото по същество по
граждански дела.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИТЕ:
На общо събрание на съдиите в Районен съд - Тутракан, проведено
на 22.03.2017 год., е обсъден доклада от извършената проверка на
организацията на движението на делата в РС – Тутракан за периода
01.01.2016 – 31.12.2016 г., и са взети конкретни решения за
предприемане на мерки за отстраняване на констатираните пропуски и
допуснатите нередности.
През отчетния период не са извършвани проверки от Инспектората
към ВСС.
VІ. СЪДЕБНО-ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА
В съдебно-изпълнителната служба към Районен съд – Тутракан
през 2017 г. са постъпили 211 броя изпълнителни дела, от които:
- В полза на държавата – 155 дела – публични държавни
вземания;
- в полза на юридически лица и търговци – 24 дела - в полза на
търговци;
- в полза на граждани - 32 дела, от които: за издръжки са
образувани 10 дела и 22 други дела.
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От подлежащите за изпълнение 653 броя дела, прекратени са 84 свършени чрез реализиране на вземането, 5 са прекратени по други
причини и 2 дела са изпратени на друг съдебен изпълнител.
В края на отчетния период са останали несвършени 562
изпълнителни дела.
Дължимите суми по изпълнителните дела образувани през
отчетния период са били в размер на 144 562,00 лева.
Събраните в СИС суми по изпълнителни дела през 2017 г. са в
размер на 83 534,00 лева, от тях суми по изпълнителни листове 68 458,00 лева, такси – 9 797,00 лева и лихви – 5 279,00 лева.
От постъпилите суми по изпълнителни листове в полза държавата
са събрани 14 639,00 лева (в т.ч. суми по изпълнителни листове –
12 710,00 лева и такси – 1 929,00 лева).
В полза на юридически лица са събрани 41 472,00 лева (в т.ч. суми
по изпълнителни листове – 32 378,00 лева, такси – 3 815,00 лева и лихви
– 5 279,00 лева). От тях в полза на банки са постъпили 32 871,00 лв.; в
полза на търговци – 8 601,00 лева.
Събрани суми в полза на граждани са събрани 27 423,00 лв.
По висящите дела остават за събиране 5 629 441,00 лева. От тях в
полза на държавата – 743 895,00 лв.; на юридически лица – 4 388 002,00
лева; в полза на граждани – 497 544,00 лева.
Държавен съдебен изпълнител през отчетния период е Орхан
Мутлу.

VІІ. СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
Действията по вписвания, отбелязвания и заличавания на актове
относно недвижимите имоти в района на РС - Тутракан през 2017 година
се осъществяват по разпореждане на съдия по вписванията.
Вписванията, отбелязванията и заличаванията се извършват от Службата
по вписванията – гр. Тутракан - териториално звено на Агенцията по
вписванията към Министерството на правосъдието.
През 2017 г. съдията по вписванията е разпоредил 3073
вписвания,
издадени са 379 преписа и
338 писмени справки/
удостоверения. Няма постановени откази за вписване.
Сравнителният анализ на видовете сделки, които подлежат на
вписване сочи, че най–много са вписаните продажби – 1181, аренди –
406 и дарения – 394 бр. Вписаните искови молби са 35, делбите са 113, а
възбраните са 105.
В случаите на отсъствие на съдията по вписванията функциите му
се възлагат на държавния съдебен изпълнител на основание чл. 279, ал. 4
от ЗСВ от министъра на правосъдието и на магистратите при условията
и по реда на чл.279, ал.3 от Закона за съдебната власт.
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VІІІ. ДЕЙНОСТ НА СЪДЕБНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Ръководството на администрацията в Районен съд – Тутракан се
осъществява от председателя на съда и административния секретар.
Организацията и контрола върху дейността на съдебната администрация
са в съответствие с изискванията на Закона за съдебната сласт,
Правилника за администрацията в съдилищата (ПАС), Правилника за
вътрешния трудов ред, Системата за финансово управление и контрол и
Етичния кодекс на съдебните служители.
Почти всички съдебни служители са с дългогодишен опит в
съдебната система, придобили са необходимата рутина и изпълняват
бързо и съвестно своите професионални задължения, което е мярка
качествено и добро обслужване на гражданите, както и за много добрите
резултати при насрочването, разглеждането и решаването в срок на
делата. Администрирането на книжата по делата се извършва срочно,
качествено и отговорно.
Груби и съществени нарушения не са допускани, както и
дисциплинарни наказания не са налагани на съдебните служители през
отчетната година.
Съдебните служители се стремят да повишават непрекъснато
своята квалификация, като през отчетния период са взели участие в
курсове и семинари, организирани от Националния институт на
правосъдието, както и в работни срещи и дискусионни форуми,
организирани съгласно обучителния план на Районен съд – Тутракан:
- Електронно дистанционно обучение „Конфликт на интереси –
административноправни аспекти” – 3.11.2017 – 5.12.2017 г. –
Деница Генова – главен счетоводител;
- Електронно дистанционно обучение „Въпроси на трудовото
право” – 4.04.2017 – 23.05.2017 г. – Таня Цанкова –
административен секретар и Деница Генова – главен
счетоводител;
- Електронно дистанционно обучение „Управление на съдебната
администрация” – 01.10.2017 – 05.11.2017 г. – Таня Цанкова –
административен секретар;
- Електронно дистанционно обучение „Граматика” – 16.05.2017 –
04.07.2017 г. – Таня Цанкова – административен секретар;
- Обучение „Съдебни секретари” – 5-6.10.2017 г., гр.София, НИП
– Заниела Лазарова Василева – съдебен секретар.
Следва да отбележи, че в настоящия момент щата на съдебната
администрация в Районен съд – Тутракан е максимално оптимизиран, с
оглед натоварването и постоянно възникващите нови функции и задачи,
които се възлагат на служителите. По-нататъшно намаляване в щата на
администрацията би довело до невъзможност за изпълнение на
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вменените от ПАС дейности на администрацията в сроковете, посочени
от него. Казано по друг начин – време е да се преустанови отнемането на
освободени по различни поводи щатни бройки за съдебни служители.
ІХ. БЮРО СЪДИМОСТ.
Бюро съдимост в Районен съд - Тутракан функционира в
съответствие с разпоредбите на Наредба № 8/26.02.2008 г. на МП за
функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост.
Постоянен и непосредствен контрол върху работата на Бюро съдимост в
Районен съд – Тутракан осъществява председателя на съда.
През 2017 г. са издадени 1253 свидетелства за съдимост, 667
справки за съдимост, поискани са 1627 справки от друг съд,
регистрирани са 148 бюлетина за съдимост и бюлетини за наложени
административни наказания по чл.78а от НК.
Х. МЕДИЙНА
ТУТРАКАН

ПОЛИТИКА

НА

РАЙОНЕН

СЪД

–

Във връзка с изпълнение на Комуникационната стратегия на
съдебната власт 2014 – 2020 година, Районен съд – Тутракан има
разработен собствен детайлен план за изпълнение на дейностите по
стратегията.
През 2017 г. са изпълнени следните дейности по Плана за действие
на Районен съд – Тутракан за изпълнението на Комуникационната
стратегия:
ЦЕЛ - Подобряване на комуникацията с медиите
Дейности за
изпълнение
1.Повишаване
присъствието в
медиите,
провокирано от
страна на РСТутракан, по теми,
зададени от РС Тутракан

Постигнати
резултати
Използване на
разнообразен
инструментариум за
осъществяване на
комуникация с
медиите –
прессъобщения,
медийни събития

Индикатори за
изпълнение
Брой публикации
Брой провокирани
от РС – Тутракан
публикации в
медиите

Отчет на изпълнението
Публикация във вестник
„Тутракански глас“ – брой 38 –
5-11.10.2017 г. за проведения
„Ден на отворените врати“ в
РС – Тутракан.

Цел – Подобряване на вътрешната комуникация в и между органите на съдебната власт
(краткосрочна и средносрочна цел)
Дейности за
Постигнати
Индикатори за
Отчет на изпълнението
изпълнение
резултати
изпълнение
Провеждане на
периодични (на шест
месеца) анкетни
проучвания сред
вътрешните целеви
групи.

Събиране на
информация за
удовлетвореността
от комуникацията, за
идеи и предложения
за подобрения

Брой проведени
анкетни
проучвания;
Брой анкетирани;
Анализ на данните
от анкетите

На интернет-страницата на
съда е публикувана анкета за
измерване степента на
удовлетвореност на
гражданите от дейността на
съдебната институция.

36

Участие в тематични
професионални
дебати по апелативни
райони за обсъждане
на съдебна практика

Подобряване на
комуникацията вътре
в съдебната власт;
Подобряване на
дейността на
органите на
съдебната власт.

Брой проведени
дебати
Брой участници в
тях

Участие на двама магистрати
от РС – Тутракан в регионални
обучения – 01.06.2017 г. –
обучение в АС – Силистра на
тема „Актуални проблеми по
ЗАНН“;
05.10-06.10.2017 г. – обучение
на тема Актуални въпроси и
промени в НПК“ по ОП „Добро
управление“, Дейност 2 –
„Изълнение на програмата за
регионални обучения на
съдилищата и прокуратурите“

Уеднаквяване на
съдебна практика.

Цел – Подобряване на комуникацията на всеки един от органите на съдебната власт с целевите
групи (средносрочна цел)
Дейности за
Постигнати
Индикатори за
Отчет на изпълнението
изпълнение
резултати
изпълнение
Участие в работни
групи по актуални
дискусионни въпроси с
представители на
законодателната и
изпълнителната
власт.

Подобряване на
комуникацията с
целевите групи.
Проактивно
позициониране на
темите от интерес
на съдебната власт.
Провеждане на
професионален дебат.
Подобряване на
правната култура на
целевата група.

Брой създадени
работни групи;
Брой проведени
срещи на групите;
Брой участници в
срещите;

Повишаване на
познаването на
функциите и ролите
на отделните органи;
Достигане не само до
учащите се, но и до
техния
непосредствен кръг
хора, с които
общуват (родители,
приятели, роднини)

Проведени
образователни
кампании: пилотна
образователна
програма на ВСС,
стажантска
програма, Ден на
правото да знам;

Не са създавани работни групи.

Брой направени
Проведени две обучения на
предложения за
кметове, кметски наместници
провеждане на
и длъжностни лица от 14
обучения към
населени места на Община
Подобряване на
местната власт
Тутракан и 22 населени места
Брой проведени
от Община Главиница, във
комуникацията с
обучения с
връзка с измененията на ГПК и
местната власт
участници от
връчването на съдебни книжа.
страна на РС –
Брой обучени служители за
Тутракан
връчване на съдебни книжа –
Брой обучени
36.
съдебни заседатели
и служители за
връчване на
съдебни книжа.
Цел – Повишаване на правната култура на обществото и познанията за ролята и функциите на
отделните органи на съдебната власт (дългосрочна цел)
Дейности за
Постигнати
Индикатори за
Отчет на изпълнението
изпълнение
резултати
изпълнение
Съдействие на
местната власт в
провеждането на
обучения на съдебни
заседатели и на
служители, които
връчват съдебни
документи в помалките населени
места.

Провеждане на
образователни
кампании в учебни
заведения (училища).

Брой участници в
кампаниите

За поредна година през
учебната 2016/2017 г. Районен
съд – Тутракан участва в
реализацията на
Образователната програма „
Съдебната власт – информиран
избор и гражданско доверие.
Отворени съдилища и
прокуратури“ чрез
представяне на лекции и
посещения в съдебната палата
на ученици от двете средни
училища на територията на
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2. Провеждане на Дни
на отворените врати

Повишаване на
познаването на
функциите и ролята
на съда.
Създаване на трайни,
положителни
впечатления и
отношение към съда.

1.Брой проведени
Дни на отворените
врати;
2.Брой посетители
по време на Дните
на отворените
врати

гр.Тутракан – СУ „Христо
Ботев” и СУ „Йордан Йовков”.
Бяха представени 3 лекции:
- пред
ученици
от
десетите класове на СУ
„Христо
Ботев”
гр.Тутракан лекция на
тема
„Домашното
насилие над малолетни и
непълнолетни и мерките
за защита на правата на
жертвите”.
Брой участници - 40 ученици.
- пред ученици от СУ
„Йордан
Йовков”
гр.Тутракан на тема
„Превенция
срещу
употреба на наркотични
вещества. Престъпления,
извършвани
от
наркозависими лица”.
Брой участници - 12 ученици.
- лекция
на
тема
„Възпитателни мерки за
деца
при
противообществени
прояви, начини и места за
прилагането им” пред
ученици от 11-те и 12тите класове на СУ
„Христо
Ботев”
гр.Тутракан.
Брой участници - 71 ученици.
На интернет страницата
на съда е създаден специален
раздел
„Образователна
програма „Съдебната власт –
информиран
избор
и
гражданско доверие. Отворени
съдилища и прокуратури”, в
който се публикува информация
и
снимков
материал
от
провеждането на Програмата
и участието на учениците в
откритите съдебни заседания
(http://www.rstutrakan.com/obrprog/obrp.html).
Информация
за
провеждането на програмата е
публикувана и на интернет
страницата на СУ „Йордан
Йовков” и във фейсбук профила
на СУ „Христо Ботев”.
През 2017 г. бяха планирани две
дати за провеждане на
инициативата „Ден на
отворените врати“ –
05.04.2017 г. и 03.10.2017 г.
Обществеността беше
информирана за предстоящото
провеждане на инициативата
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чрез публикуване на
информация в местните медии
и в сайта на съда.
За втората планирана дата за
провеждане на деня на
отворените врати – Тутракан
– 03.10.2017 г., бяха поканени и
ученици от СУ „Христо
Ботев“ гр.Тутракан. Близо 80
ученици и техните
преподаватели присъстваха на
открито съдебно заседание по
наказателно дело, след което
бяха запознати от
председателя на съда с
историята на Районен съд –
Тутракан, с функциите на
съдебната власт и
структурата на съдебната
система, видовете дела, които
се разглеждат, службите и
административните услуги,
които се извършват в тях.
2 броя

Обслужени
запитвания по Закона
за достъп до
обществена
информация
Цел – Повишаване на доверието в съдебната власт от страна на обществото и партньорите, в
т.ч. ЕС
Честота на
обновяване на
информацията в
уебсайтовете на
органите на
съдебната власт

Изграждан,
поддържане и
повишаване на
доверието от всеки
един представител на
съдебната власт при
осъществяването на
професионалните му
задължения.

Информацията в уебсайта на
Районен съд – Тутракан се
обновява ежедневно с
публикуването на свършените и
влезли в сила съдебни актове.
Периодично се публикуват
съобщения във връзка с
изпълнението на
Комуникационната стратегия
на съдебната власт 2014 –
2020, информация за
провеждането на
Образователната програма
„Съдебната власт информиран избор и
гражданско доверие. Отворени
съдилища и прокуратури“,
новини и съобщения във връзка с
дейността на съда и др.
2 броя

Обслужени
запитвания по Закона
за достъп до
обществена
информация
Цел – Подобряване на комуникацията с неправителствените организации, професионалните и
съсловни организации (вкл. международни), Граждански съвет към ВСС, гражданското общество
Взаимодействие
Подобряване на
Брой на НПО,
Взаимодействие между РС –
между органите на
двустранната
професионални и
Тутракан и Женско сдружение
съдебната власт и
комуникация
съсловни
„Екатерина Каравелова”
организациите от
Повишаване на
организации, с
гр.Силистра – Център за
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неправителствения
сектор

честотата на
комуникация с
представители на
целевата група

които се
осъществяват
инициативи или
проекти

консултиране и превенция на
домашно насилие, съгласно
Договор за сътрудничество от
24.11.2015 г., във връзка с
изпълнение на Закона за защита
от домашно насилие и
изпълнение на следните
дейности:
- Работа по специализирани
програми с лица,
извършители на домашно
насилие, насочени от РС –
Тутракан със заповед за
защита;
- Работа по програми за
възстановяване на лица,
пострадали от домашно
насилие.

ХІ. МАТЕРИАЛНА И ФИНАНСОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
Изпълнението на бюджета към 31.12.2017 година е в съответствие
с дадените указания на ВСС, при спазване на Закона за държавния
бюджет и утвърдената бюджетна сметка на съда за 2017 година.
В началото на 2017 г. утвърденият бюджет на Районен съд –
Тутракан е бил в размер на 621 584,00 лв. Сумата, отпусната по § 10
„Издръжка” е била 42 343,00 лв.
След извършените през отчетния период корекции бюджетът на
Районен съд – Тутракан към 31.12.2017 г. възлиза на 661 106,00 лв., в
т.ч. по § 10 „Издръжка” – 38 820,00 лв.
И през отчетната 2017 година се запазва тенденцията за
намаляване на разходите за издръжка на съда – 38 820,00 лв., спрямо
2016 година – 45 755,00 лв., а за 2015 г. - 40 403 лв.
През 2017 година разходите за горива и енергия са в размер на
10 786,00 лева.
Изплатените средства за пътни, дневни и нощувки на вещи лица
възлизат на 1 118,00 лева. Усвоените средства по параграфа за
възнаграждения на вещи лица са в размер на 2 633,00 лева (~6,80 % от
разходите по параграф 10 „Издръжка“), за съдебни заседатели – 2 183,00
лева.
През 2017 година за поддръжка на софтуер – за деловодна
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програма, АПИС абонамент и актуализации на други програмни
продукти, са изразходени средства в размер на 3 029,00 лева.
Във връзка с решение на Комисия „Бюджет и финанси“ към
Пленума на ВСС от 9.08.2017 г. и извършена корекция по бюджета на
РС – Тутракан по § 52 00 „Капиталови разходи“, беше закупен
стълбищен робот и инвалидна количка - за осигуряването на достъпна
среда в сградата на съдебната палата.
С цел осигуряването на контрол на извършваните разходи от
гледна точка на тяхната икономичност в началото на 2017 година в РС –
Тутракан са издадени заповеди за определяне на лимит на разходваното
количество гориво на служебния автомобил, лимити за телефонните
разговори на служебните телефони, за неизплащане на дневни пари при
еднодневни командировки на магистрати и съдебни служители, както и
за прецизиране разходите за консумативи на ползваните копирни
устройства и разходите на всички канцеларски материали. Снабдяването
на съда с консумативи и материали е обезпечавано своевременно,
разходите спрямо предходния отчетен период не са завишени.
Извършени са актуализации на съществуващи договори, както и с
доставчици на пощенски и телефонни услуги, които са редуцирани до
необходим минимум.
През 2017 година беше извършена централизирана доставка от
ВСС на 4 броя компютърни конфигурации и 3 броя принтери.
Начислените вземания от съда по издадени изпълнителни листи и
заведени изпълнителни дела от ДСИ в края на отчетния период са в
размер на общо 39 241,00 лева, както следва:
-

от глоби – 27 200,00 лева;

-

от такси – 10 155,00 лева;

-

от съдебни разноски – 1 886,00 лева.

При извършената годишна инвентаризация към 31.12.2017 г., в т.ч.
и на разчетните взаимоотношения с контрагенти и доставчици, се
установи, че към края на отчетния период Районен съд - Тутракан няма
неизплатени задължения, а начислените вземания са потвърдени.
Наложеният през последните години режим на драстични
икономии и намаляването на разходите за издръжка, създава
затруднения по отношение на разглеждането и приключването на
постъпващите дела в РС – Тутракан. Ограничените бюджетни разходи,
особено за вещи лица, създават предпоставки за отказ от приемане и
извършване на експертизи по делата, или определяне и изплащане на
занижени, несъобразени по размер в съответствие с нормативните
актове хонорари.
Сериозен недостатък според нас е липсата на единни и обективни
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критерии при формирането на бюджетите на отделните органи на
съдебната власт. Няма яснота каква е „цената” за разглеждане и
приключване едно дело, съответно финансовите средства, които се
отпускат на един отделен съд не са обвързани с вида и броя на
разглежданите дела. Тази практика прави невъзможно провеждането на
политики в рамките на отделния съд, за да може да се оптимизира
системата на работа и правилното прогнозиране и утвърждаване на
съответните финансови средства.
МАТЕРИАЛНА БАЗА
Районен съд - Тутракан е разположен в масивна двуетажна сграда,
със сутерен и пристройка. Съгласно измененията на Закона за съдебната
власт от 09.08.2016 г. Пленумът на Висшия съдебен съвет организира
управлението на имуществото на съдебната власт. Сградата е
разположена в идеалния център на град Тутракан, върху свлачищен
терен със сравнително голяма денивелация, в непосредствена близост до
уличното платно. В сградата на съдебната палата освен Районен съд –
Тутракан се помещават и Районна прокуратура – Тутракан и Служба по
вписванията.
В съда функционират три съдебни зали, които са технически
съоръжени и обзаведени, и напълно удовлетворяват нуждите на съда.
Последният основен ремонт на сградата е извършен през 1999 г. (в
т.ч. укрепване на фасадата). През 2009 г. са извършени строителноремонтни дейности включващи подмяна на покривната конструкция и
частичен ремонт в по-голям брой от служебните помещения на съда,
намиращи се на втория етаж. Обемът на кабинетите и коридора на
втория етаж е намален до оптимално възможния, поставена е изолация от
стъклена вата между таванското помещение и втория етаж.
Предприетите мерки за енергийна ефективност доведоха до икономии на
количеството изразходвано гориво за отопление и респективно
намаление на изразходваните средства за отопление.
Независимо от извършваните ремонтни дейности през предходните
години, в резултат на неблагоприятните климатични условия и
проникващата в основите на сградата влага, продължават да падат части
от подпухналата външна мазилка по северната част на сградата, като в
големи участъци се вижда само тухлената зидария.
Най-критично е положението с помещенията, в които се намира
Бюро съдимост и съдебна зала № 2, в които проникващата от основите на
сградата влага вече е обхванала почти една трета от южната и северната
стена на работните помещения.
Повече от три години продължават усилията ни за осигуряване на
средства за извършване на спешен основен ремонт на сградата на
съдебната палата. През м. октомври 2015 г. бяха извършени първите
42

дейности по техническото обследване на сградата на съда. През 2016 г.
беше изготвен технически паспорт на сградата и бяха предписани
необходимите технически мерки – спешни, нормативни и
препоръчителни за удовлетворяване на съществените изисквания към
обследвания обект и предписания за недопускане на аварийни събития,
които застрашават обитателите на строежа.
Съгласно приетата от Пленума на ВСС Инвестиционна програма за
2016 г. за Районен съд – Тутракан бяха предвидени средства в размер на
38 000 лева за „Проектиране на конструктивно укрепване и основен
ремонт на Съдебната палата гр.Тутракан“. През 2017 г. ВСС проведе
обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет „Проектиране на
строително-монтажни работи – основен ремонт и конструктивно
укрепване на сгради на органите на съдебната власт, по четири
обособени позиции“, като по обособена позиция № 3 беше предвидено
избиране на изпълнител за проектиране на конструктивно укрепване на
основен ремонт на съдебната палата - гр. Тутракан. С решение на ВСС
№ 12830/28.09.2017 г. процедурата за възлагане на обществената поръчка
по обособена позиция № 3 Проектиране на конструктивно укрепване на
основен ремонт на съдебната палата, гр. Тутракан беше прекратена на
основание чл.110, ал.1, т.2 от ЗОП, поради това, че подадената оферта по
обособената позиция е неподходяща по смисъла на §2, т.25 от ДР на
ЗОП.
Критично остава и състоянието на подпорната стена, разположена
в северния участък на терена, върху който е разположена сградата на
съдебната палата, като продължават процесите по саморазрушаването на
стената. Налице сериозна опасност от пропадане на подпорната стена
(особено в периода на обилното снеготопене, вследствие на падналите в
района големи количества сняг), както и на пристройката към съдебната
палата, намираща се над нея. Абсолютно наложително е да бъдат
предприети спешни мерки за извършването на авариен ремонт на
опасната подпорна стена.
Дейностите по охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/ на
сградата на Районен съд – Тутракан се осъществява по договор с фирма
„Бат секюрити” ЕООД.
През 2017 г. охраната на съдебната палата се осъществяваше от
двама служители на областно звено "Охрана" гр. Силистра към ГД
"Охрана" при МП.

43

ХІІ.
ТЕХНИЧЕСКА
ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

И

Съдът разполага с пуснати в експлоатация 23 компютъра, 14
принтера, 2 скенера, 2 сървъра и 1 копирна машина. През отчетната 2017
година получихме от ВСС четири компютърни конфигурации и 3
принтера.
В момента всички служители работят на компютри, отговарящи на
изискванията на използвания софтуер.
От месец април 2016 г. е въведена Система за изчисляване на
натовареността на съдиите (СИНС), която се явява разширение към
системата за случайно разпределение на делата. При съобразяване с
изчерпателно посочените критерии в глава Пета на Правилата за оценка
на натовареността на съдиите, приети от ВСС, председателя на съда
извършва корекции на първоначално определения коефициент за тежест
по делата - съответно намаляващи или увеличаващи коефициенти.
За техническото обезпечаване на дейността на Районен съд –
Тутракан е необходимо да бъде закупена следната нова техника:
- Един нов сървър, тъй като настоящия е въведен в експлоатация
преди повече от 7 години. Не е ясно колко време ще е
безпроблемното му използване. Срещаме затруднения при
подмяна на твърдите дискове – от една страна поради липсата
на предлагане, а от друга – поради кратките гаранционни
срокове на предлаганите такива.
От 2009 г. в Районен съд – Тутракан се използва програмния
продукт на „Информационно обслужване” АД – гр.Варна САС „Съдебно
деловодство“. Този продукт обезпечава работата на магистратите,
деловодствата и съдебните секретари. Продължава установената до
момента в РС - Тутракан добра практика за сканиране на всички
постъпващи на хартиен носител документи, и присъединяването им към
електронната папка на делата в деловодната система. Целта ни е да
създаваме абсолютно идентичен електронен образ на хартиения
оригинал на съдебните дела, което улеснява процеса по
администрирането на делата, обменянето на информация по електронен
път със страни по делата, процесуални представители, вещи лица и др.
Районен съд – Тутракан има действаща интернет страница:
http://www.rs-tutrakan.com.
В интернет страницата на съда се публикуват резултатите от
съдебните производства в изпълнение изискванията на чл. 64 от ЗСВ,
при спазване на формата на излагане и недопускане нарушения на
нормативните документи, касаещи защитата на класифицираната
информация и на личните данни на гражданите. Постановените съдебни
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актове се публикуват ежедневно, след тяхното окончателно постъпване
и обработка (обезличаване) в автоматизираната деловодна система САС,
а мотивите към тях – в деня след изготвянето им. Достъпа да
публикуваните съдебни актове може да бъде осъществен по максимално
опростен начин – т.е. без необходима регистрация или някакви
препятствия за достъп до страницата на съда, чрез използване на
главното потребителско меню в ляво в интернет – страницата на съда.
В Районен съд – Тутракан се използват следните програми и
правно-информационни системи:
- програма САС „Съдебно деловодство” на „Информационно
обслужване” АД“;
- програма за издаване на свидетелства за съдимост и справки за
съдимост и регистрация на бюлетини за съдимост АИС “Бюра
съдимост”;
- правно-информационна система АПИС;
- програма за работни заплати „ПОЛИКОНТ”.
ХІІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение следва да бъде обобщено, че стремежът на Районен
съд – Тутракан като цяло е да намери баланс между гражданските
очаквания за ефективност на съдебната система и законово
регламентираните правила и норми, обективирани в работата му.
През отчетния период съдиите и служителите доказаха висока
мотивираност в работата си и отговорно отношение към професията,
като правораздаваха компетентно и своевременно, без предубеденост и
пристрастие.

гр.Тутракан
31.01.2018 г.

СПАС СТЕФАНОВ
ЗА АДМИНИСТРАТИВЕН
РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН
СЪД – ТУТРАКАН
(Съгласно Заповед № 248/12.12.2017 г. на
Председателя на РС – Тутракан)
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