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Районен съд – Тутракан  осъществява правораздавателна дейност на 
територия от 929,6кв. км, която обхваща община Тутракан и община 
Главиница – общо 38 населени места, с население от 26 304 жители към 
01.02.2011 г. (според окончателните резултати от извършеното през 2011 
г. преброяване на населението). Към настоящия момент няма актуални 
данни за броя на жителите. 

И през отчетната 2016 година работата на Районен съд – Тутракан  
бе насочена към утвърждаване върховенството на закона и авторитета 
на съдебната институция, чрез управление движението на делата, 
разпределението им на принципа на случайния избор, подобряване 
обслужването на гражданите и оптимизиране на административните 
процедури.  

 
 
 

ЧАСТ І - КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
 

МАГИСТРАТИ 
Щатна численост 
В началото на отчетния период утвърдената щатна численост за 

магистрати на Районен съд – Тутракан включва трима районни съдии, 
държавен съдебен изпълнител и съдия по вписванията. 

Ръководство  
Административното ръководство на съда се осъществява от 

административен ръководител – председател – съдия Владимир Николаев 
Легарски, на основание решение № 3 по протокол № 30 от заседание на Висш 
съдебен съвет, проведено на 03.06.2015 г. 

Състав  
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. 
o Държавен съдебен изпълнител е Орхан Мутлу. 
o Съдия по вписванията към РС – Тутракан е Димитър Каранедев. 

 
Разделението на делата между съдиите се извършва по материя. 

Гражданските дела в Районен съд – Тутракан се разглеждат от съдия Георги 
Георгиев. Наказателните дела – от съдиите Стефанов и Легарски.  

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, разглеждащи 
наказателни дела. 
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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 Георгиев.  

 

Стаж на магистратите към 31.12.2016 г. 

Двама от съдиите са с продължителен юридически и съдийски стаж.  

Съдия Владимир Легарски е с общ юридически стаж от 23 години и 5 
месеца, от които 10 години и 9 месеца като съдия, с ранг „съдия в АС”.   

Съдия Спас Стефанов е с общ юридически стаж от 18 години и 10 
месеца, от които 12 години и 11 месеца като съдия, с ранг „съдия в АС”.  

           Съдия Георги Георгиев е с общ юридически стаж от 12 години и 8 
месеца, от които 4 години и 6 месеца като съдия в Районен съд – Тутракан, с 
ранг „съдия в ОС”, считано от 31.03.2016 г., на основание решение на ВСС, по 
протокол № 16 от 31.03.2016 г. 

 
Държавният съдебен изпълнител Орхан Мутлу е с общ юридически 

стаж от 11 години и 4 месеца, от които стаж в Районен съд – Тутракан – 5 
години и 1 месец.  

Съдията по вписванията Димитър Каранедев е с общ юридически 
стаж от 18 години и 2 месеца, и стаж в Районен съд – Тутракан 17 години и 2 
месеца.  

 
От работилите през отчетния период трима съдии, един съдия по 

вписванията и държавен съдебен изпълнител, всички с изключение на двама, 
са ежедневно пътуващи от други населени места – Русе и Силистра. Тези 
обстоятелства водят до допълнителна натовареност на работещите в РС – 
Тутракан магистрати, както и до значителни допълнителни разходи за 
пътуване, които от 2010 г. не се заплащат от бюджета и остават за лична 
сметка на пътуващите.  

 
Квалификация и специализации 
Магистратите от Районен съд – Тутракан полагат постоянни усилия за 

поддържане и подобряване на професионалната си компетентност, като през 
2016 г. са участвали  в следните обучения:  

- „Комуникационна и медийна стратегия на съда” – работна среща, 
организирана от Окръжен съд – Силистра, 14.10.2016 г. – Владимир 
Легарски и Спас Стефанов; 

- „Предизвикателства пред правната общност при интеграцията на 
хората с уврежданията” – семинар, организиран от Българската 
съдийска асоциация – 17.06.2016 – 18.06.2016 г. – в.с. Дюни -  
Владимир Легарски и Спас Стефанов; 

- „Ефективно разследване на наказателни дела в съответствие със 
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стандартите на ЕКПЧ. Доказателства и доказателствени средства. 
Използване на СРС като доказателствено средство.” – семинар, 
организиран от Националният институт на правосъдието – 25.01.2016 
– 27.01.2016 г. – НИП, гр.София – Спас Стефанов. 

- „Защита на потребителите. Колективни искове по ГПК. 
Неравноправни клаузи в договорите.” – семинар, организиран от 
Националният институт на правосъдието – 09.11.2016 – 11.11.2016 г., 
НИП, гр. София – Георги Георгиев; 

 
СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ  
Съдебните служители заемат длъжности съгласно Класификатора на 

длъжностите в администрацията на органите на съдебната власт, издаден от 
Висшият съдебен съвет, изпълняват задълженията си съгласно Правилника за 
администрацията в съдилищата, приет от Висшия съдебен съвет (обн., ДВ, бр. 
8 от 28.01.2014 г.) и индивидуалните длъжностни характеристики за заеманите 
длъжности. 

Съгласно приетия от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет 
Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата, на 
основание чл.341, ал.1 от ЗСВ и Правилата за прилагането му, в сила от 
01.12.2016 г., към 31.12.2016 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 и призовкар;  

 Обща администрация: 
 Експертни длъжности – системен администратор; 
 Технически длъжности – чистач. 

Почти всички съдебни служители са с дългогодишен опит в съдебната 
система, придобили са необходимата рутина и изпълняват бързо и съвестно 
трудовите си задължения. По отношение на работата и квалификацията на 
служителите, обичайната форма на работа са указанията  давани от съдиите по 
въпроси, свързани с пряката им дейност, което допринася за качествено 
изпълнение на задълженията им.  

Съдебните служители продължиха да повишават своята квалификация и 
през отчетния период чрез 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 обучение „Производство за налагане на мерки за защита 
от домашно насилие”, организирано от Националният институт на 
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правосъдието  - 01.11.2016 – 16.12.2016 г. – Деница Генова – главен 
счетоводител; 

- Обучение „Практически акценти при прилагане на СФУК. Годишно 
докладване по СФУК. Годишна инвентаризация. Външен одит” – 
организирано от „Превента Инфо” ЕООД гр.Хасково, м. март 2016 г. 
– гр.Силистра – Деница Генова – главен счетоводител. 

- Дистанционно обучение „Граматика” – организирано от НИП – 
23.02.2016 – 03.04.2016 г. – Деница Генова – главен счетоводител; 

- Дистанционно обучение „Защита на класифицираната информация” – 
организирано от НИП – 16.02.2016 – 31.03.2016 г. – Деница Генова – 
главен счетоводител; 

- Дистанционно обучение „Защита на личните данни в съдебната 
система” – организирано от НИП – 19.01.2016 – 16.02.2016 г. – 
Деница Генова – главен счетоводител; Даниела Димитрова – съдебен 
деловодител „Регистратура”; Румяна Иванова – съдебен деловодител; 
Марияна Шербанова – съдебен деловодител; 

- Съвещание във връзка с обмена на информация между съдилищата и 
ядрото на ЕИСПП – организирано от ВСС, 30.03.2016 г. – гр.Варна – 
Добромир Стоянов – системен администратор, Адриана Златева – 
съдебен секретар; Марияна Шербанова – съдебен деловодител. 

- Семинар „Работа по граждански дела” – организиран от 
Националният институт на правосъдието – 16-17.06.2016 г., НИП, 
гр.София – Мария Обретенова – съдебен деловодител; 

През 2016 г. е проведена годишната атестационна процедура на 
съдебните служители за периода от 01.12.2015 г. до 30.11.2016 г. Резултатите 
от атестирането показват, че четиринадесет от служителите са получили 
оценка „1 - отличен”, а един – оценка „2 - много добър”.  

Благодарение на добрите професионални качества на служителите, почти 
пълната компютъризация на работата, използването на програмни продукти, 
включително за управление на съдебните дела, в съда е създадена много добра 
организация за движението на делата. 

Съотношението между магистрати - 3 и брой служители по щат - 15 е 1 : 
5. Съотношението между брой съдии (включително ДСИ и съдията по 
вписванията) – 5 и брой служители е 1: 3.  

Изграденото и поддържано добро взаимодействие между магистрати и 
съдебни служители, и служителите от служба ОЗ ”Охрана” – гр.Силистра, 
спомага за поддържането на вътрешния ред и сигурност в съда, за 
осигуряването на пропускателния режим в сградата и обезпечава нормалното 
протичане на правораздавателния процес по отношение на довеждането на 
конвоирани лица. 

 
 

Част ІІ – СЪДЕБНА ДЕЙНОСТ 
1. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 
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Общият брой на делата за разглеждане през 2016 г. е 1248, от които 1112 
дела са постъпили в съда през отчетния период и 136 дела (10,89%) са останали 
несвършени от 2015 г. При посоченото кадрово обезпечение от трима районни 
съдии и отработени 36 човекомесеца действителната натовареност е 34,67 
дела средномесечно на съдия, изчислена на база броя дела за разглеждане и 
31,11 дела -  на база брой свършени дела.  

1.1. Брой на постъпилите през 2016 г. дела – граждански и 
наказателни. Съпоставка с данните от предходните три години. 

Постъпление на делата през 2016 г. - общо постъпили дела - 1112, от тях: 
- новообразувани са 1060 дела; 
- получени по подсъдност – 44 дела; 
- върнати дела за ново разглеждане под нов номер – 3 дела; 
- повторно внесени и образувани под нов номер след 

прекратяване на съдебното производство – 5 дела; 
Разпределени по материя постъпилите дела са съответно 580 граждански 

дела и  532 наказателни дела. 
Средно месечното постъпление на един съдия от Районен съд – 

Тутракан през отчетната 2016 г., при трима районни съдии по щат, е било 
30.89 дела. 
 

Брой дела за разглеждане и свършени дела в края на отчетния период общо за 
РС - Тутракан и в сравнение с предходните четири години 

  

Година 
Брой 

постъпили 
Несвършени 
от преди 

Общо за 
разглеждане 

Свършени дела 

Със 
съдебен 
акт 

Прекратени
Брой 

съдебни 
заседания 

Висящи 
несвършени 
към 31.12 

Обжалвани 
или 

протестираниВсичко

В срок до 3 
м. 

Брой % 

2012 1048 167 1215 1050 847 80.67 834 
216 

20,57% 1298 
165

13.58 % 
65 
 

2013 1010 165 1175 1022 882 86,00 839 
183 

17,90 % 1144 
153

13,02% 127 

2014 923 153 1076 912 807 88,49 717 
195 

21,38 % 1246 
164

15,24 % 56 

2015 867 164 1031 895 800 89,39 727 
169 

18,88% 1212 
136

13,19% 46 

2016 1112 136 1248 1120 1018 90,89 952 
168 

15,00% 1982 
128

10,26% 63 

 
При анализ на данните за 2016 г. и в сравнение с предходната година 

отчитаме ръст в постъплението на делата - с 245 дела повече в сравнение с 
2015 г., и съответно увеличение на броя на делата за разглеждане – с 217 
повече спрямо делата за разглеждане през 2015 г. по-малко. През отчетния 
период се запазва положителната тенденция за приключване на делата в 
тримесечен срок – 90,89% от свършените през годината дела (89,39% през 2015 
г.; 88,49% през 2014 г.; 86,00% през 2013 г.; 80 % през 2012 г.). Значително 
намаление бележи и относителният дял на останалите несвършени дела в края 
на отчетния период – 10,26 % (13,19 % през 2015 г.; 15,24% през 2014 г.; 13,02 
% през 2013 г.; 13,58% през 2012 г.). 
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1.2. Брой на свършените през 2016 г. дела – граждански и 

наказателни. Съпоставка с данните за свършените дела през предходните 
три години. 

Свършените през 2016 г. 1120 дела съставляват 89,74 % от делата за 
разглеждане. В края на отчетния период са останали несвършени 128 дела 
(10,26 %).  От свършените през 2016 г. дела 594 са граждански и 526 
наказателни. При утвърден щат от трима районни съдии, всеки един съдия е 
приключил по 31,11 дела средно месечно (натовареност по щат и 
действителна натовареност).   

 
При съпоставката на данните за отчетния период в сравнение с 

предходните години се налагат следните изводи: 
- ръст на относителния дял на свършените през отчетния период дела в 

сравнение с предходната година – 89,74% (86,81 % през 2015 г.; 84,76 % през 
2014 г.); 

- значително по-малък относителен дял на несвършените (висящи) дела в 
края на отчетния период –  10,26% (13,19% през 2015 г.; 15,24 % през 2014 г.; 
13,02 % за 2013 г.; 13,58 % за 2012 г.); 

 дял на останалите несвършени (висящи) наказателни дела в края на 
отчетния период – 8,04 % от общия брой наказателни дела за 
разглеждане; 

 дял на останалите несвършени (висящи) граждански дела в края на 
периода – 12,13 % от общия брой граждански дела за разглеждане 
през 2016 г.    

- ръст на относителния дял на приключените в тримесечен срок 
граждански дела – 90,98% (86.98 % през 2015 г.; 85 % през 2014 г.; 89 
%  за 2013 г.; 82 % за 2012 г.); 

- Значителен ръст на относителния дял на приключилите в тримесечен 
срок наказателни дела през 2016 г. в сравнение с предходните години 
– 96,20% (92,53 % през 2015 г;  93 % през 2014 г.; 82 % за 2013 г.; 78 
% за 2012 г.). 

- По-малък относителен дял на прекратените производства на база 
свършените през периода дела през отчетния период, спрямо 
предходните години – 15,00 % (18,88 % през 2015 г.; 21,38 % през 
2014 г., 17,90 % през 2013 г.; 20,57% през 2012 г.). 

- Постановени съдебни актове през 2016  г. –  1189 броя  - 631 по 
граждански дела и 558 по наказателни дела (1062 през 2015 г.; 1016 
през 2014 г.; 2013 г. - 1081 броя; 2012 – 1116 броя; 2011 – 1311 броя). 

- По-голям брой обжалвани и протестирани съдебни актове през 2016 г. 
– 63 броя (46 броя през 2015 г.; 56 през 2014 г.; 127 броя през 2013 г.; 
65 броя през 2012 г.).  
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Сложени за разглеждане, свършени, върнати обжалвани и резултат от обжалването по съдии – за периода 2012 – 

2016 г. 
  

Име на съдия 
Юрид     

стаж год. 
Съд.стаж 

год. Год. 

Дела за разглеждане Свършени дела 

Върнати обжалвани 
дела през отчетния 

период 

Резултат от обжалването 

в СОС/  
САС Отменени Изменени Потвърдени

Гражд Нак Общо Гражд Нак Общо Гражд Нак Общо брой брой брой брой 

Владимир 
Легарски 

19 6 2012 150 234 384 150 194 344 3 52 55 18 10 27 3 

20 7 2013 123 231 354 122 207 329 2 40 42 10 6 26 10 

21 8 2014 142 238 380 139 216 355 4 22 26 11 4 11 2 
22 9 2015 151 199 350 140 179 319 3 6 9 2 2 5 0 
23 10 2016 201 277 478 198 251 449 3 4 7 4 1 2 11 

Спас 
Стефанов 

14 8 2012 175 189 364 174 161 335 1 17 18 4 1 13 3 

15 9 2013 196 184 380 195 170 365 3 23 26 4 3 19 10 

16 10 2014 175 207 382 171 184 355 2 19 21 7 1 13 3 
17 11 2015 183 221 404 180 202 382 2 16 18 2 1 15 1 
18 12 2016 192 289 481 188 270 458 2 14 16 5 4 7 2 

Георги 
Георгиев 

    2012 114 9 123 82 8 90 1 5 6 1 1 4 2 

7 1 2013 279 3 282 166 3 169 14 1 15 3 5 7 8 

10 2 2014 307 7 314 196 6 202 23 2 25 7 3 15 4 
11 3 2015 269 8 277 182 8 190 19 0 19 1 3 15 12 
12 4 2016 283 6 289 208 5 213 27 0 27 3 0 24 11 

Общо само за 2016 
г.     676 572 1248 594 526 1120 32 18 50 12 5 33 24 

 
 
 
 

Забележка: Върнатите обжалвани и протестирани съдебни актове, са включително и свършени преди отчетния период.   
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ОБЩО свършени дела –  

процентно съотношение по съдии – 2016 г.  
  

Съдия 

Граждански 
дела 

Наказателни 
дела Общо 

брой % брой % брой % 
В.Легарски 198 33,33% 251 47,72% 449 40,09 
С.Стефанов 188 31,65% 270 51,33% 458 40,89 
Г.Георгиев 208 35,02% 5 0,95% 213 19,02 
Общо:  594   526   1120   

 
 

Обща месечна натовареност на съдебния район  
 

Година 
Брой дела за 
разглеждане  

Брой 
свършени

дела 

Действителна натовареност  
(на база действително отработени 

човекомесеци) 
Действ. 

отработени 
човекомесеци

Дела за 
разглеждане 

Свършени
дела 

2012 1215 1050 41.79 29.07 25.13 
2013 1175 1022 46,38 25,33 22,04 
2014 1076 912 36,00 29,89 25,33 
2015 1031 895 36,00 28,64 24,86 
2016 1248 1120 36,00 34,67 31,11 

 
 
 

Обща месечна натовареност на съдебния район по съдии  
  

 Година 
Отработени 
човекомесеци

Действителна 
натовареност към 

сложени за 
разглеждане дела 

Действителна 
натовареност към 
свършени дела 

Владимир 
Легарски 

2012 12 32,00 28,67 
2013 12 29,50 27,42 
2014 12 31,67 29,58 
2015 12 29,17 26,92 
2016 12 39,83 37,42 

Спас 
Стефанов 

2012 12 30,33 27,92 
2013 12 31,67 30,42 
2014 12 31,83 29,58 
2015 12 33,67 31,83 
2016 12 40,08 38,17 

Георги 
Георгиев 

2012 6 10,25 7,50 
2013 12 23,50 14,08 
2014 12 26,17 16,83 
2015 12 23,08 15,83 
2016 12 24,08 17,75 
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3. ГРАЖДАНСКО ПРАВОРАЗДАВАНЕ 
 
Брой граждански дела – постъпили, за разглеждане и свършени през отчетния период 

и сравнение с предходните пет години 
 

Годи
на 

Брой 
постъпи

ли 

Останали 
несвърше
ни от 

предходен 
период 

Общо за 
разглеж-
дане 

Свършени дела 
Със 
съде
бен 
акт 

Пре-
кра-
тени 

Брой 
съдебни 
заседа-
ния 

Висящи 
несвър-
шени 
към 
31.12 

Обжал-
вани 
или 
про-
тести-
рани 

Всичко

В срок до 
3 м. 

Бро
й 

% 

2011 798 107 905 803 713 89 745 58 892 102 23

2012 677 102 779 683 561 82 580 103 740 96 31

2013 660 96 756 641 568 89 581 60 690 115 48

2014 509 115 624 506 431 85 401 105 642 118 28

2015 485 118 603 507 441 87 432 75 693 96 28

2016 580 96 676 594 512 86 512 82 1336 82 38
 
 

Данни за движението на гражданските дела в Районен съд - 
Тутракан - 2011-2016 г.
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2011 г.;       2012 г.;       2013 г.;       2014 г.;        2015 г.;      2016 г.
Брой постъпили Останали  несвършени от предходен период
Общо за разглеждане Свършени дела
от свършените - в  срок до 3 мес.

 
 

Постъпили граждански дела през 2016 година, разпределени по 
видове: 

- граждански дела по общия ред –  171 – 29,48 %; 
- производства по чл.310 ГПК –         9 –   1,55 %; 
- частни граждански дела –      86 –  14,83 %; 
- дела по чл.410 и чл.417 от ГПК –  301 –  51,90 %; 
- други граждански дела –     13 –    2,24 %; 
Общо постъпили граждански дела -   580 броя 
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Постъпили граждански дела през 2016 г. - по видове

дела по чл.410 и 
чл.417 от ГПК

52%
частни 

граждански дела
15%

производства по 
чл.310 ГПК

2%

други 
граждански дела

2%

граждански дела 
по общия ред

29%

 
 
Общият брой на гражданските дела за разглеждане в Районен съд – 

Тутракан през 2016 г. е 676, от които останали несвършени от 2015 г. - 96 
дела и постъпили 580.  

Всичко граждански дела за разглеждане през 2016 година дела, по 
видове: 

- граждански дела по общия ред –       250 –  38,47 %; 
- производства по чл.310 ГПК –            13 –   1,99 %; 
- частни граждански дела –             59 –   9,78 %; 
- дела по чл.410 и чл.417 от ГПК –       301 –  41,79 %; 
- други граждански дела –      22 –    7,29 %. 
Общо граждански дела за разглеждане -      676 

Всичко граждански дела за разглеждане -
2016 г.

производства по 
чл.310 ГПК

2%

други 
граждански 

дела
3%

граждански 
дела по общия 

ред
37%

дела по чл.410 и 
чл.417 от ГПК

45%

частни 
граждански 

дела
13%
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СПРАВКА ЗА РАЗГЛЕЖДАНИТЕ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ПО ПРЕДМЕТ ПРЕЗ 2016 
ГОДИНА 

 

ВИДОВЕ  ГРАЖДАНСКИ СПОРОВЕ шифър на 
реда 

всичко 
дела за 
разглежд

ане     

СВЪРШЕНИ ДЕЛА  останали 
несвършени 
дела в края на 

отчетния 
период 

ОБЩО решени 
по 

същество

прекрате
ни 

свършени до 
3 месеца 

а б 1 2 3 4 5 6 

ИСКОВЕ ПО СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, 
ЗЗДет., ЗБЖИРБ 

0100-1 119 97 85 12 91 22

в.т.ч.Искове за развод и недействителност 
на брака 

0102-1 23 17 16 1 16 6

Искове по СК - развод по взаимно 
съгласие 

0103-1 14 14 13 1 14 0

Искове по СК - издръжка, изменение 0105-1 7 4 3 1 4 3

Искове по СК - прекратяване на 
осиновяване, вкл. международно 
осиновяване (по взаимно съгласие) 

0118-1 0 0 0 0 0

Производства по Закона за защита от 
домашното насилие 

0111-1 7 5 3 2 4 2

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ 0200-1 47 31 26 5 7 16

в.т.ч. Облигационни искове между 
съсобственици   

0201-1 1 1 0 1 1 0

Облигационни искове от/срещу владелец 0202-1 4 4 4 0 1 0

Искове по ЗОДОВ 0204-1 0 0 0 0 0

Искове за обезщетение от неприлагане на 
право на ЕС 

0219-1 0 0 0 0 0

Искове по ЗЗДискр. 0205-1 0 0 0 0 0

Искове по ЗЗПотр. 0216-1 0 0 0 0 0

Искове по КЗ 0217-1 0 0 0 0 0

ВЕЩНИ ИСКОВЕ 0300-1 31 24 14 10 6 7

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН 0500-1 44 22 15 7 1 22

в.т.ч. Делба - първа фаза 0501-1 0 0 0 0 0

УСТАНОВИТЕЛНИ ИСКОВЕ 0600-1 12 5 3 2 3 7

ИСКОВЕ ПО КТ 0700-1 11 6 3 3 3 5

в.т.ч. Искове за обезщетение по чл. 200 КТ 0702-1 4 2 1 1 1 2

Искове на работника или служителя за 
други обезщетения при непрекратено ТПО 

0703-1 0 0 0 0 0

Искове за защита срещу незаконно 
уволнение и искове за отмяна на наложено 
наказание „забележка” и „предупреждение 
за уволнение” 

0706-1 5 2 1 1 2 3

АДМИНИСТРАТИВНИ 
ПРОИЗВОДСТВА 

0800-1 0 0 0 0 0

ОБЕЗПЕЧЕНИЯ 0900-1 3 1 0 1 2

ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА 1000-1 87 87 75 12 85 0

ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА - 
ЗАПОВЕДНИ ПРОИЗВОДСТВА 

1100-1 301 301 279 22 301 0

в.т.ч. Заявления по чл. 410 ГПК 1101-1 234 234 217 17 234 0

Заявления по чл. 417 ГПК 1102-1 66 66 63 3 66 0

Спиране - чл. 420 ГПК 1103-1 0 1 1

ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА - 
РЕГЛАМЕНТИ 

1200-1 1 1 1 0 1 0

в.т.ч. Процедура по Регламент 1393/2007 г 1201-1 0 0 0 0 0

Процедура по Регламент 1206/2001 г. 1202-1 0 0 0 0 0
Процедура по Регламент 861/2007 г. 1203-1 0 0 0 0 0

Процедура по Регламент 650/2012 г. 1204-1 0 0 0 0 0

Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска 
конвенция от 1965 г. за връчване на книжа 

1205-1 0 0 0 0 0

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 1300-1 20 19 11 8 14 1

ВСИЧКО:  676 594 512 82 512 82
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През 2016 г. в РС – Тутракан са разгледани общо 119 искове по 
Семейния кодекс, молби по Закона за защита от домашно насилие, 
Закона за лицата и семейството, Закона за гражданската регистрация, 
Закона за закрила на детето. От тези дела 37 са били искове за развод и 
недействителност на брака и развод по взаимно съгласие, други 7 – искове за 
издръжка и изменение на издръжка. Производства по Закона за защита от 
домашно насилие – 7 броя. От подлежащите на разглеждане дела 97 са 
свършени, като от тях 85 са решени по същество а 12 – прекратени. От 
свършените през отчетния период дела 91 са свършени до 3 месеца. 

Несвършените в края на периода дела са 22. 
През 2016 г. са разгледани общо 47 облигационни искове. Свършени 

през годината дела са 31, от които 26 броя са решените по същество и 5 са 
прекратени. В срок до 3 месеца са свършени 7 дела. Останали несвършени в 
края на периода – 16 дела. 

От разглежданите през отчетния период 31 вещни искове са свършени 
24 дела, от които 14 са решени по същество и 10 са прекратени. В 
тримесечния срок са свършени 6 дела. Останали несвършени дела в края на 
периода – 7 броя.  

Постъпилите през 2016 г. дела с предмет Делби и искове по Закона за 
наследството са 44, от които свършени са 22 дела, като решените по 
същество са 15, а 7 са прекратени. В различни фази на производството в края 
на периода са останали 22 дела.  

През 2016 г. са разглеждани общо са 11 иска по Кодекса на труда. 
Свършените през периода дела са 6, като 3 са решени по същество и 3 са 
прекратени. Останали несвършени в края на периода – 5 дела. 

През 2016 г. са разглеждани 12 установителни искове. Свършени са 5 
дела, от които 3 са решени по същество, 2 са прекратени, 3 са свършени в 
срок до 3 месеца. Останали несвършени в края на периода 7 дела. 

Насрочени  през отчетния период дела по молби за обезпечения – 3 
броя. Свършено 1 дело – прекратено. Останали несвършени в края на периода 
2. 

През отчетния период са разгледани 87 частни производства, като 
всички са свършени в тримесечен срок. 

Постъпилите през периода заявления по чл. 410 и чл. 417 ГПК и 
искания за спиране по чл.420 ГПК са 301. Всички насрочени през годината 
дела са свършени, като 279 са решени по същество, а 22 са прекратени по 
други причини. 

 
Броят на постъпилите през 2016 г. граждански дела е 580 (2015 г. – 485 

дела;  2014 г. – 508 дела; 2013 г. - 660 дела; 2012 г. -  677 дела).  
Общо свършени през годината са  594 граждански дела, от които 512 

(86,19%) по същество. Броят на прекратените дела е 82 (13,81% от 
свършените дела). 



 14

Приключени в тримесечен срок са 512 дела – 86,20 % от свършените 
дела.  

През отчетния период са обжалвани 38 съдебни актове по граждански 
дела (28 през 2015 г.; 28 през 2014 г.; 48 през 2013 г.; 31 през 2012г.).  

 Висящи в края на периода – 82 (12,13%)  от насрочените през 
годината дела (96 през 2015 г.; 118 през 2014 г.; 115 през 2013 г., 12,32% за 
2012 г.).  

 
Справка за натовареността на магистратите по щат и действителна натовареност,  

граждански дела - за периода 2011 – 2016 г.  

Година 

 
Натовареност по щат 

Действителна натовареност (на база 
действително отработени 

човекомесеци) 

Сложени за 
разглеждане 

дела 

Свършени 
дела 

Действ. 
отработени 

човекомесеци

Сложени за 
разглеждане 

Свършени 
дела 

2011 18,85 16,73 44,71 20,24 17,96 
2012 16,23 14,23 41,79 18,64 16,34 

2013 15,75 13,35 46,38 16,30 13,82 

2014 17,33 14,06 36,00 17,33 14,06 

2015 16,75 14,08 36,00 16,75 14,08 

2016 18,77 16,50 36,00 18,77 16,50 

 
 

Насрочени и решени дела по съдии: 
 

СПРАВКА 
за разгледани граждански дела за цялата  2016 г 

съдия: ЛЕГАРСКИ      
       

  Насрочени 

Решени   
по 

същество Прекратени до 3 м. над 3 м. Висящи 
Граждански 
дела 32 23 6 24 5 3 
Други 6 3 3 5 1 0 
Ч.ГР.Д 12 11 1 12 0 0 
Чл.410-417 
ГПК 151 137 14 151 0 0 

Общо 201 174 24 192 6 3 
    87,88% 12,12% 96,97% 3,03% 1,49%

 
 

Съдия Владимир Легарски – насрочени през годината 201 граждански 
дела, от тях: граждански дела – 32 броя; по чл.410 – 417 от ГПК – 151 дела; 
други – 6 дела, ЧГД – 12 дела. Свършени общо 198 дела, от които 192 в 
тримесечен срок. Решени по същество 174 дела (87,88%), прекратени – 24 
дела (12,12%). 
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СПРАВКА 
за разгледани граждански дела за цялата  2016 г 

съдия: СТЕФАНОВ     
       

 Насрочени

Решени   
по 

същество Прекратени до 3 м. над 3 м. Висящи 
Граждански 

дела 22 19 0 19 0 3 
Други 6 5 0 5 0 1 
Ч.ГР.Д 15 15 0 15 0 0 

Чл.410-417 
ГПК 149 142 7 149 0 0 
Общо 192 181 7 188 0 4 

  96,28% 3,72% 100,00% 0,00% 2,08% 
 

 

Съдия Спас Стефанов – насрочени през годината 192 граждански 
дела, от тях с предмет: граждански дела – 22 броя; заповедни производства – 
чл.410-417 от ГПК – 149 броя; частни граждански дела – 15; други дела – 6 
броя. 

Свършени общо 188 дела, всички в тримесечен срок. Решени по 
същество 181 дела (96,28%), прекратени – 7 дела (3,72%). Останали 
несвършени – 4 дела. 

 
 

СПРАВКА 
за разгледани граждански дела за цялата  2016 г 

съдия: ГЕОРГИЕВ      
       

  Насрочени 

Решени   
по 

същество Прекратени до 3 м. над 3 м. Висящи 
Граждански 
дела 196 101 30 64 67 65 
Други 10 3 5 4 4 2 
По чл.310 ГПК 13 3 2 5 0 8 
Ч.ГР.Д 63 50 13 58 5 0 
Чл.410-417 
ГПК 1 0 1 1 0 0 

Общо 283 157 51 132 76 75 
    75,48% 24,52% 63,46% 36,54% 26,50%

 
 

Съдия Георги Георгиев – насрочени през годината 283 граждански 
дела, от тях: играждански дела – 196, по чл.310 ГПК – 13 дела, ЧГД – 63 дела, 
по чл.420 ГПК – искане за спиране – 1 дело, други граждански дела – 10. 
Свършени дела общо 208, от тях в тримесечен срок – 132 (63,46%). Решени 
по същество 157 дела (75,48%), прекратени – 51 дела (24,52%). Висящи в края 
на периода - 75.  
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Свършени граждански дела през 2016 година, разпределени по 
видове: 

- граждански дела по общия ред –  179 – 30,13 %; 
- производства по чл.310 ГПК –                5 –   0,84 %; 
- частни граждански дела –               90 – 15,15 %; 
- дела по чл.410 и чл.417 от ГПК –  301 –  50,67 %; 
- други граждански дела –               19 –    3,21 %. 
Общо свършени граждански дела -  594 
 

Свършени граждански дела през 2016 г. - по видове

дела по чл.410 и 
чл.417 от ГПК

51%

частни 
граждански дела

15%

производства по 
чл.310 ГПК

1%

други граждански 
дела
3% граждански дела 

по общия ред
30%

 
 
 

Свършени граждански дела през 2016 г. в тримесечен срок – процентно 
съотношение по съдии 

    Спас Стефанов –          100,00 % 
    Владимир Легарски –   96,97 % 
    Георги Георгиев -   63,46 % 
 
 

Месечна натовареност на съдиите – 2016 г. 
Граждански дела 

        

Съдия 
Действително 
отработени 

човекомесеци 

Действителна натовареност  

Сложени за 
разглеждане 

дела 
Свършени 

Владимир Легарски 12 16,75 16,50 

Спас Стефанов 12 16,00 15,67 

Георги Георгиев 12 23,58 17,33 
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Горната цифрова картина на динамиката на сложените за разглеждане и 
свършени дела дава основание да се направи извода, че е постигната 
нормална ритмичност при насрочването на делата и не се задържат преписки, 
по които не се образуват дела. Всички дела се насрочват в сравнително 
кратки срокове след постъпването им.  

 
Отлагания на граждански дела – причини 
През 2016 г. са извършени 140 отлагания по 118 граждански дела. На 

първо място като причина за отлагането на гражданските дела е за събиране 
на допълнителни писмени и гласни доказателства – 46 отлагания (32,86%). На 
следващо място като причина за отлагания на граждански дела е 
необходимостта от изготвяне на експертизи – 29 отлагания (20,71 %). На 
трето място – поради нередовно призоваване на страните – 24 отлагания 
(17,14 %).  

Други по-съществени причини за отлагания по граждански дела са за: 
- за изготвяне на скици  - 13 отлагания - 9,29 % от общия брой 

отлагания; 
- искане за разпит на свидетели – 8 отлагания – 5,71%; 
С по-малки дялове допълващи общата цифра са отлаганията поради: 

постигане на спогодба, поради лоши метеорологични условия, конституиране 
на страна, за постигане на спогодба и др.  
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4. НАКАЗАТЕЛНО ПРАВОРАЗДАВАНЕ 
 

Брой наказателни дела за разглеждане, свършени през отчетния период и 
в сравнение с предходните четири години   

Годи-
на 

Брой 
по-
стъ-
пили 

Останали 
несвърше
ни от 

предходе
н период 

Общо 
за раз-
глеж-
дане 

Свършени дела 

Със 
съдебен 
акт 

Прекратени 

Брой 
съдебни 
заседа-
ния 

Висящи 
несвърше
ни към 
31.12 

Обжалв
ани или 
протес-
тирани 

Всичко 

В срок до 3 
м. 

Общо 

от общия 
брой със 
споразуме-

ния 

от общия 
брой по 
други 

причини Брой % 

2012 371 65 436 367 286 78 254 113 74 20 558 69 34 

2013 350 69 419 381 315 83 258 123 83 33 454 38 79 

2014 414 38 452 406 376 93 316 90 57 33 604 46 28 

2015 382 46 428 388 359 92 294 94 59 35 519 40 18 

2016 532 40 572 526 506 96 440 86 51 4 646 46 25 
 

 

При анализа на резултатите по горната таблица се налагат 
следните изводи: 

- по-голям брой постъпили наказателни дела в сравнение с 
предходната година – 532 (382 през 2015 г.; 414 през 2014 г.; 350 
през 2013 г.; 371 през 2012 г.) 

- запазване на тенденцията от предходните две години за 
приблизително еднакъв относителен дял на свършените през 
годината наказателни дела – 91,96% от делата за разглеждане 
(90,65% през 2015 г.; 89,82% през 2014 г.; 90,93% през 2013г.;  
84,17% през 2012 г.)  

- повишаване на относителния дял на свършените в тримесечен срок 
дела -  96,20 % от свършените дела, в сравнение с предходната 
година (92,53% през 2015 г.;   92,6 % през 2014 г.; 2013 г. - 83 %; 
2012 г. - 78 %);  

- значителен ръст на достигнатия през предходния отчетен период 
относителен дял на свършените със съдебен акт по същество 
наказателни дела – 83,65 % (75,77 % през 2015 г.; през 2014 г. – 77,83 
% от свършените дела; 67,72% през 2013 г.; 69,21% през 2012 г.); 

- прекратени производства –  86 (16,35%), като 51 броя са приключили 
със споразумения; 

- останали висящи (несвършени) дела в края на периода – 46 дела – 
8,04 % от сложените за разглеждане дела (9,35 през 2015 г.; 10,18 % 
през 2014 г.; 9,07 % през 2013 г.; 2012 г. -15,83 %);  

- обжалвани и протестирани през отчетния период съдебни актове - 25 
броя – 4,75% от свършените през периода дела (4,63 % през 2015 г.; 
6,70 % през 2014 г.; 18,85% през 2013 г.; 7,80% през 2012 г.) - 
красноречиво доказателство за качеството на съдебните актове и 
нивото на правораздаване в Районен съд – Тутракан. 
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Съобразно резултатите по видове престъпления и 
административни нарушения се налагат следните изводи: 

Водещо място в структурата на разглежданите наказателните дела 
заемат делата по глава единадесета Общоопасни престъпления – 44 броя, 
следвани от делата по глава пета - Престъпления против собствеността – 31 
броя и глава шеста - Престъпления против стопанството – 12 броя. 

През отчетния период са разгледани всичко 109 наказателни дела от 
общ характер – НОХД (105 през 2015 г.; 123 през 2014 г.; 142 през 2013 г.; 
158 през 2012 г.; 108 през 2011 г.). Свършени през годината НОХД са 90, като 
от тях 31 (34,44%) са решени по същество с присъда (през 2015 г. – 88 дела, 
от тях с присъда са 26 (29,55%); през 2014 г. – 95 са свършените НОХД, от 
тях с присъда 34 (35,79%); през 2013 г. са свършени 124 НОХД, от тях с 
присъди 34 (27,42%); през 2012 г. свършени 135 НОХД, от тях с присъди – 39 
(28,88)). Броят на прекратените и приключилите със споразумения НОХД е 
59, в това число свършили със споразумение по чл.381 – 384 са 52. Свършени 
в срок до 3 месеца са 84 НОХД, което съставлява 93,33 % от всички 
свършени през периода НОХД. Висящи в края на периода 19 НОХД (17,43%). 

Разглеждани през периода наказателни дела - частен характер 
(НЧХД) са 17 броя (2015 г. – 19 броя; 2014 г. – 12 броя; 2013 г. – 14 дела; 
2012 г – 11 дела). Свършените през годината НЧХД са 10 броя, като 2 от тях 
са със съдебен акт по същество и 8 броя са прекратени. Свършени в срок до 3 
месеца – 3 НЧХД. Висящи в края на периода – 7 дела.  

Наказателни дела по чл.78а от НК – сложени за разглеждане 32 дела 
(11 през 2015 г.; 25 през 2014 г.; 25 през 2013 г.; 27 през 2012 г., 2011 г. – 35 
дела). Свършени 32 дела, като 32 са решени по същество. Останали 
несвършени в края на периода - няма. 
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ЧНД от досъдебното производство – постъпили в периода 299 броя, в 
това число  искания по чл. 250 от Закона за електронните съобщения – 
223 броя, разпити на свидетели и обвиняеми лица – 49 броя, претърсване, 
изземване и обиски – 7 броя; вземане и изменение на мярка за неотклонение – 
6 броя; жалби срещу постановления по чл.243 и чл.244 от НПК – 4 броя. 
Свършени – 297 дела, като 297 са решени по същество. 

През 2016 г. са разгледани общо 4 предложения за налагане на 
принудителни медицински мерки по ЗЗ и чл.89 от НК (21 през 2015 г.; 17 
дела през 2014 г.; 20 дела през 2013 г.; 2012 – 18 дела, 2011 г. - 28 дела; 2010 
г. – 24 дела). От общия брой на разгледаните дела 3 са решени по същество, а 
1 е прекратено.  

ЧНД – производства за определяне на общо наказание по чл.23-27 
НК (кумулации) – сложени за разглеждане общо 9 дела, като 5 от тях са 
решени по същество и 4 са прекратени. 

През 2016 г. е разгледано едно ЧНД по ЗБППМН – предложение за 
налагане на мярка по чл.13, ал.1, т.13 от Закона. 

През отчетния период са разгледани 84 административнонаказателни 
дела - АНД (69 през 2015 г.; 92 през 2014 г.; 148 през 2013 г.; 171 през 2012 
г.; 197 през 2011 г.). Свършените през годината АНД са 69, от тях със съдебен 
акт по същество са 62 дела със следните резултати: потвърдени - 25; 
изменени - 9; отменени – 28. Прекратени производства – 7. От всички 
свършени през годината АНД 39 са приключени в срок до 3 месеца. В 
структурата на разглежданите административнонаказателни дела най-голям 
дял заемат делата срещу наказателни постановления на КАТ – 25 (34 през 
2015 г.; 40 през 2014 г.; 62 през 2013 г.; 56 през 2012 г.; 38 през 2011 г.),  дела 
по обжалване на наказателни постановления на НЗОК – 11 броя; и 
производства по УБДХ – 5 броя. 

От свършените през 2016 г. наказателни дела 41 дела са по Глава ХІV 
от НПК - Бързи производства и 15 по Глава ХХV - Незабавни 
производства. Свършени дела по Глава ХХVІІ от НПК – Съкратени 
производства – 18 броя. 
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Тежест и видове разгледани и решени наказателни дела от отделните 
съдии: 

 
СПРАВКА 

за разгледани казателни дела за цялата  2016 г 
съдия: ЛЕГАРСКИ      
       

  Насрочени 

Решени   
по 

същество Прекратени до 3 м. над 3 м. Висящи 
НОХД 53 15 29 39 5 9 
НЧХД 10 1 5 1 5 4 
чл.78а НК 18 18 0 18 0 0 
ЧНД 156 148 5 153 0 3 
АНД 40 26 4 27 3 10 

Общо 277 208 43 238 13 26 
    82,87% 17,13% 94,82% 5,18% 9,39%

 

Съдия Владимир Легарски – насрочени през годината 277 
наказателни дела, от тях НОХД – 53 броя; НЧХД – 10 броя; наказателни 
дела по чл.78а от НК – 18 броя; ЧНД – 156 дела; АНД – 40 броя. 
Свършените от съдия Легарски дела са 251, от които 238 (94,82%) в 
тримесечен срок. Решени по същество са 208 дела – 82,87 %, а 43 са 
прекратени. Останали несвършени наказателни дела в края на периода – 26 
(9,39%). 

 
 

СПРАВКА 
за разгледани наказателни дела за цялата  2016 г 

съдия: СТЕФАНОВ     
       

  Насрочени 

Решени   
по 

същество Прекратени до 3 м. над 3 м. Висящи 
НОХД 55 16 30 45 1 9 
НЧХД 7 1 3 2 2 3 
чл.78а НК 14 14 0 14 0 0 
ЧНД 169 160 7 167 0 2 
АНД 44 36 3 35 4 5 

Общо 289 227 43 263 7 19 
    84,07% 15,93% 97,41% 2,59% 6,57%

 
Съдия Спас Стефанов – насрочени през годината 289 наказателни 

дела, от тях НОХД – 55 броя; НЧХД – 7 броя; наказателни дела по чл.78а 
от НК – 14 броя; ЧНД – 169 дела; АНД – 44 броя. Свършените от съдия 
Стефанов дела са 270, от които 263 (97,41%) в тримесечен срок. Решени по 
същество са 227 дела – 84,07 %, а 43 са прекратени (15,93%). Останали 
несвършени наказателни дела в края на периода – 19 (6,57%). 
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СПРАВКА 
за разгледани казателни дела за цялата  2016 г 

съдия: ГЕОРГИЕВ      
       

  Насрочени 

Решени   
по 

същество Прекратени до 3 м. над 3 м. Висящи 
НОХД 1 0 0 0 0 1 
ЧНД 5 5 0 5 0 0 

Общо 6 5 0 5 0 1 
    100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 16,67%

 
 

Съдия Георги Георгиев – през отчетния период е имал насрочени за 
разглеждане 6 наказателни дела – 1 брой НОХД и 5 броя ЧНД. Решени по 
същество са 5 дела, всички в тримесечен срок. Несвършено в края на 
периода – 1 брой НОХД. 

 
Средна натовареност на съдиите  
През 2016 г. сложените за разглеждане наказателни дела в РС 

гр.Тутракан са били 572, което съставлява 45,83 % от общия брой на 
разглежданите дела в съда - 1248 броя. Свършените наказателни дела – 526 
броя съставляват 46,96 % от всички 1120 дела, свършени в Районен съд – 
Тутракан.  

За прегледност средната натовареност на един съдия, разглеждащ 
наказателни дела, изчислена съответно на базата на общия брой постъпили 
дела, делата за разглеждане и на свършените дела през периода 2012 г. – 
2016 г. е посочена в таблицата: 

 
Обща месечна натовареност на съдебния район 

Наказателни дела 
  

Година 
Отработени 
човекомесеци 

Действителна натовареност (на база  
отработени човекомесеци) 

Сложени за 
разглеждане 

Свършени 

2012 41,79 10,43 8,78 

2013 46,38 9,03 8,21 

2014 36 12,56 11,28 

2015 36 11,89 10,78 

2016 36 15,88 14,61 

 
Данните от горните таблици показват, че средната натовареност на 

съдиите при разглеждане на наказателните дела е значително по-висока 
спрямо предходната година,  – с 3,99 дела повече спрямо делата за 
разглеждане и с 3,83 дела повече спрямо свършените дела, както и че 
приключването на делата е ставало своевременно.  
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Месечна натовареност на съдиите - 2016 г. 
Наказателни дела 

      

Съдия 
Сложени за 

разглеждане дела
Свършени 

дела 

Действителна натовареност (на база 
действително отработени човекомесеци) 

Действ. 
отработени 

човекомесеци

Сложени за 
разглеждане 

Свършени 

Владимир 
Легарски 

277 251 12,00 23,08 20,92 

Спас 
Стефанов 

289 270 12,00 24,08 22,50 

Георги 
Георгиев 

6 5 12,00 0,50 0,42 

 
Свършени наказателни дела в тримесечен срок – процентно 

съотношение по съдии: 
 

    Владимир Легарски –    94,82 % 
    Спас Стефанов –     97,41 % 
    Георги Георгиев –  100,00 % 

 
Отлагания на наказателни дела - причини 
През 2016 г. са извършени 124 отлагания по 67 наказателни дела. В 

60 случая това е ставало по НОХД и НЧХД.  
Отлагането на дела за събиране на допълнителни писмени и гласни 

доказателства представлява 33,06 % от общия брой на отлаганията. На 
следващо място като причина за отлагането на наказателни дела е 
неявяването на свидетели – 17,74 %, следвано от отлагане поради 
необходимостта от изготвяне на експертизи – 7,26 %, нередовно 
призоваване на страните – 7,26%, по молба на процесуални представители 
– 7,26 %, неявяване на подсъдим – 6,45 %, нередовно призоваване на 
подсъдим – 4,03 %, за постигане на спогодба – 4,03 %, разглеждане на 
делото по общия ред и други причини – сключване на споразумение, 
неявяване на страните, служебна ангажираност на адвокат, възстановяване 
на щети, назначаване на преводач. 

 
 

5. НАКАЗАНА ПРЕСТЪПНОСТ И БРОЙ ОСЪДЕНИ ЛИЦА 
През 2016 г. в Районна прокуратура Тутракан е внесла в съда 54 броя 

обвинителни актове срещу 58 обвиняеми лица и 36 броя споразумения за 
36 лица.  

Общият брой на съдените лица по НОХД през 2016 г. е 93 (100; 
144; 150, 170, 123 съответно за 2015 г.; 2014 г.; 2013 г., 2012 г. и 2011 г.). 
Напълно оправдани са били 2 (2; 11; 4, 4 и 4) лица, което е 2,15 % (2 %; 
7,64 %; 2,66 %, 2,35 %, 3,25 %) от общия брой. Общият брой на осъдените 
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по НОХД през 2016 г . лица е 82:  
 На 52 (65; 40; 72, 71 и 59) лица са наложени наказания 

лишаване от свобода до 3 г., от които ефективно осъдените са 
13 (17; 21; 24, 37 и 15) лица, а на 39 (48; 19; 48, 34 и 44) лица 
изтърпяването на наказанието е отложено по чл. 66 от НК. 
През 2016 г. на 3 лица (1 лице през 2015 г.; 2 лица през 2014 г.)  
е наложено наказание над три години лишаване от свобода.  

 Наказание глоба е наложено на 9 (9; 18; 26, 25 и 9) осъдени 
лица.  

 Наказание пробация е наложено на 11 (17; 29; 33, 40 и 35) 
лица. 

 На 7 (1; 1; 5, 2 и 4) лице е наложено друго по вид наказание. 
 Осъдените непълнолетни през 2016 г. са 7 (11; 4;  14, 10 и 11) 

лица.  
 По споразумения за прекратяване на наказателното 

производство през 2016 г. са били наказани  51 лица (66; 59; 
102, 99 и 59). 

Общият брой на съдените лица по НЧХД през 2016 г. е  14 (13; 10; 
14, 14 и 11 съответно за 2015 г.; 2014 г.; 2013, 2012 г. и 2011 г.).  Осъдено е 
едно лице, на които е наложено наказание „глоба”. 

През 2016 г. за 32 лица (14; 24; 23, 24 и 30) са били внесени 
предложения за освобождаване от наказателна отговорност и за 
налагане на административно наказание по чл. 78а от НК. Осъдени са 
29 лица, на които е наложено наказание „глоба”  (13; 22; 22, 24 и 30). 

По ЧНД от съдебно производство е съдено едно лице –осъдено на 
друг вид наказание. 

По Указа за борба с дребното хулиганство (УБДХ) през 2016 год. по 
5 дела са били съдени 8 лица (2015 г. – 10; 2014 г.– 12; 2013 г. – 12; 2012 г. 
– 17; 2011 – 11), като осъдените лица също са 8. 

По Закона за борба с противообществените прояви на малолетни 
и непълнолетни през 2016 год. е разгледано 1 предложение за  налагане 
на мярка по чл. 13, ал. 1, т. 13 от ЗБППМН, като предложението е уважено 
и е наложена възпитателна мярка по чл.13, ал.1, т.13 от ЗБППМН.  

 
Оправдателните присъди, постановени през 2016 г. - 4 броя: 2 от 

които по внесени от РП обвинителни актове и 2 – по частни тъжби.  
Съотношението през 2016 г. между внесените през отчетния период 

обвинителни актове (54 бр.) и две оправдателни присъди по два 
обвинителни акта е 3,70 %. С тези присъди са оправдани 2 лица поради 
липса на доказателства и недоказване по безспорен начин на извършването 
на посочените в обвинителните актове престъпления. 

За сравнение процентът на оправдателните присъди спрямо общият 
брой внесени обвинителни актове през 2015 г. – 2,63%; 2014 г. – 7,60%, 
2013 г. – 5,19 %, 2012 г. е 3,80 %, през 2011 г. 4,10 %. 
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6. ВЪРНАТИ ДЕЛА НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ТУТРАКАН 
През отчетния период на Районна прокуратура Тутракан са върнати 

общо 8 дела. Пет броя са НОХД, върнати за допълнително разследване 
и/или за отстраняване на съществени процесуални нарушения.  

В останалите три случая (ЧНД) е върнато едно постановление за 
прекратяване на наказателно производство за допълнително разследване и 
изготвяне на заключителния прокурорски акт в съответствие с 
изискванията; една жалба срещу постановление за спиране на наказателно 
производство е оставена без разглеждане и върната поради недопустимост; 
една жалба е оставена без разглеждане по същество, като недопустима 
поради подаването й след изтичане на законоустановения преклузивен 
срок. 

 
 

7. ДЕЛА СЪС ЗНАЧИМ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС 
През отчетната 2016 год. в Районен съд – Тутракан  не са наказвани 

лица по дела със значим обществен интерес, по текстовете от НК, 
съобразно писмо № 91-00-009/19.01.2010 г. на ВСС. В тази връзка 
изпращаните във ВСС справки, не са съдържали информация за такива 
дела.  

 
 8. ПРИКЛЮЧЕНИ ДЕЛА ОБЩО – ПРОЦЕНТНО 

СЪОТНОШЕНИЕ ПО СЪДИИ 

Съдия 
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и
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Г
р
аж

да
н
ск
и

 
де
л
а 

Н
ак
аз
ат
ел
н
и

 
де
л
а 

О
бщ

о 
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В.Легарски 449 192 238 430 95,77 6 13 19 4,23

С.Стефанов 458 188 263 451 98,47 0 7 7 1,53

Г.Георгиев 213 132 5 137 64,32 76 0 76 35,68
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Общо приключени дела по съдии, в т.ч. приключени в срок до 3 месеца 

Общо приключени дела по съдии и приключени 
дела в срок до 3 месеца - 2016 г.
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общо свършени дела свършени в срок до 3 месеца
 

 
Приключени граждански и наказателни дела по съдии – в срок до 3 месеца – 2016 

г. 
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9. ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ 
 

 Обжалвани съдебни актове върнати през  2016 г. (по съдии) 
 

Съдия 

Общо 
върнати 

обжалвани 
и проте-
стирани 
съдебни 
актове 

Потвърдени Отменени Изменени 
Прекра-
тени 

СОС / 
САС 

брой 

брой брой брой 

брой брой 
общо 

От тях в: 
общо 

От тях в: 
общо 

От тях в: 

СОС САС СОС САС СОС САС 

Вл. 
Легарски 7 2 

1 1 
4 4 0 1 1 0 0 11 

С.Стефанов 16 7 4 3 5 3 2 4 1 3 0 2 

Г.Георгиев 27 24 24 0 3 3 0 0 0 0 0 11 

Общо: 50 33 29 4 12 10 2 5 2 3 0 24 

  % 66 %  87,88 12,12  24 %  83,33 16,67  10 % 40,00  60,00      
 

 
 

През 2016 г. са обжалвани и протестирани 63 съдебни актове по 
граждански и наказателни дела – 38 по граждански дела и 25 – по 
наказателни. 

Върнати в края на периода са 50 дела ( в т.ч. и обжалвани съдебни 
актове от предходни години) със следните резултати: 

Потвърдени съдебни актове – общо 33 броя: 
- от ОС гр.Силистра - 29 броя; 
- от Административен съд гр.Силистра –  4 броя. 

Отменени съдебни актове – 12 броя: 
- от ОС гр.Силистра - 10 броя; 
- от Административен съд гр.Силистра – 2 брой. 

Изменени съдебни актове – 5 броя: 
- от ОС гр.Силистра - 1 броя; 
- от Административен съд гр.Силистра – 4 броя. 

 
Делът на потвърдените през 2016 г. съдебни актове представлява 66 

% от върнатите в периода (76,09 % през 2015 г.; 58,75 % през 2014 г.; 
65,74% през 2013 г.; 58,20 % през 2012 г.).  

 
Резултати по обжалвани 
съдебни актове (върнати в 
периода) – в проценти 

2012 2013 2014 2015 
 

2016 

потвърдени 58,20% 65,74% 58,75% 76,09% 66,00%

отменени 28,69% 17,59% 31,25% 10,87% 24,00%

изменени 13,11% 16,67% 10,00% 13,04% 10,00%
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Процентно съотношение на отменени и изменени съдебни актове – 
по съдии – 2016 г. 

 
В. Легарски –  33,33 % от отменените, 20,00 % от изменените. 
С. Стефанов –  41,67 % от отменените,  80,00 % от изменените. 
Г. Георгиев –  25,00 % от отменените,   0,00 % от изменените. 
 

СЪДИЯ: ВЛАДИМИР ЛЕГАРСКИ 
РЕЗУЛТАТИ ПО ОБЖАЛВАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ, ВЪРНАТИ ПРЕЗ 2016 г. 

  

Наказателни дела Граждански дела 

  Брой Потв. Отм. Изм. Прекр. 
в СОС/ 
САС   Брой Потв. Отм. Изм. Прекр в СОС 

НОХД 2 0 2 0 0 0 Гр.д 0     2 

АНД 2 1 0 1 0 6 САС Ч.Гр.д 3 1 2 0 0 0 

ЧНД 0      Адм.д 0      

НЧХ 0     1 СОС   0      

Общо 4 1 2 1 0 7 Общо 3 1 2 0 0 2 

    25% 50% 25%          
 33,33

% 66,67%      

              
              

СЪДИЯ: СПАС СТЕФАНОВ 
РЕЗУЛТАТИ ПО ОБЖАЛВАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ, ВЪРНАТИ ПРЕЗ 2016 г. 

  
Наказателни дела Граждански дела 

  Брой Потв. Отм. Изм. Прекр. 
в СОС/ 
САС   Брой Потв. Отм. Изм. Прекр в СОС 

НОХД 4 3 0 1  0 Гр.д 0     0  

АНД 8 3 2 3  2 САС Ч.Гр.д 2 0 2 0 0 0  
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ЧНД 0     0 Адм.д 0      0 

НЧХ 2 1 1   0          

Общо 14 7 3 4 0 2 Общо 2 0 2 0 0 0 

    50% 21,43%  28,57%         100%       

              
 

СЪДИЯ: ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 
РЕЗУЛТАТИ ПО ОБЖАЛВАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ, ВЪРНАТИ ПРЕЗ 2016 г. 

  

Наказателни дела Граждански дела 

  Брой Потв. Отм. Изм. Прекр. 
в СОС/ 
САС   Брой Потв. Отм. Изм. 

Прек
р. в СОС 

НОХД 0           Гр.д 27 24 3 0 0  11 

АНД 0           Ч.Гр.д 0           

ЧНД 0           Адм.д 0           

НЧХ 0             0           

Общо 0 0 0 0 0 0 Общо 27 24 3 0 0 11 

                  88,89% 11,11%      

 
Причините за отменените и изменени съдебни актове по наказателни 

дела във всички случаи са явяват допуснати нарушения на материалния и 
процесуалния закон.  

Причините за отменените и изменени съдебни актове по граждански 
дела са най-често свързани с неправилното приложение на материалния 
закон и принципната възможност дадена от процесуалните норми и по 
време на въззивното производство да се допуска събирането на нови 
доказателства. 

  
 

10. АНАЛИЗ НА НАТОВАРЕНОСТТА 
Натовареност по видове дела 
Утвърденото от ВСС длъжностно щатно разписание на Районен съд 

– Тутракан включва трима районни съдии, в това число един 
административен ръководител – председател и двама районни съдии. 
Трите щатни съдийски длъжности са заети през целия отчетен период. 
Въпреки че в Районен съд – Тутракан не са обособени наказателна и 
гражданска колегии, двама от съдиите разглеждат основно наказателни 
дела, а третият съдия – граждански дела. Освен това за преодоляване на 
неравномерното натоварване на отделните магистрати частните 
граждански дела по гл. ХХХVІІ ГПК (Заповедно производство по чл. 410 
ГПК и по чл. 417 ГПК), дела по ЗЗДт, ЗЗДН, ЗГР и други охранителни 
производства са разпределяни и на магистратите, разглеждащи 
наказателни дела. 

 
Средната натовареност по щат и действителната натовареност 

при отработени 36 човекомесеца спрямо общия брой дела за разглеждане 
е 34,67 дела средно месечно на съдия. 
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Спрямо решените дела натовареността по щат и действителната 
натовареност е 31,11 дела средно месечно.  

Съпоставяйки данните за отчетния период с предходните четири 
години отчитаме значителен ръст на натовареността по отношение на 
делата за разглеждане и свършените дела. 
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Действителната натовареност на магистратите от Районен съд – 

Тутракан през 2016 г. по отношение на гражданските дела за разглеждане 
е 18,77 средномесечно. Спрямо решените граждански дела натовареността 
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е 16,50 дела средномесечно.  
Действителната натовареност на магистратите при разглеждане на 

граждански дела е отразена в диаграмата по-долу. По-ниската 
натовареност на съдия Спас Стефанов и съдия Владимир Легарски спрямо 
делата за разглеждане се дължи на причината, че освен наказателните дела, 
които те разглеждат, на тях се разпределят допълнително и частни 
граждански дела по гл. ХХХVІІ ГПК (Заповедно производство по чл. 410 
ГПК и по чл. 417 ГПК), дела по ЗЗДт, ЗЗДН, ЗГР и други охранителни 
производства. 
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Натовареност на съдиите по граждански дела - 2016 г.

дела за разглеждане свършени дела
 

 

По-ниската натовареност на съдия Георгиев по отношение на 
свършените граждански дела (17,33 дела месечно) е обусловена от вида и 
сложността на делата, които са му поставени за разглеждане – всички 
вещни, облигационни искове, както и тези свързани с предоставянето на 
родителски права и присъждането на издръжки - дела, с няколко предявени 
иска, с фактическа и правна сложност.  

Отчитайки факта, че почти всички наказателни дела в Районен съд – 
Тутракан се разглеждат от съдиите Стефанов и Легарски, натовареността 
по щат и действителната натовареност спрямо делата за разглеждане 
(572 дела) при двама магистрати възлиза на 23,83 средномесечно. Спрямо 
свършените наказателни дела (526 дела) натовареността е 21,92 дела 
средномесечно.  
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дела за разглеждане свършени дела
 

 
Установено в съда правило е всички съдебни заседания да започват 

своевременно. По този начин съдиите печелят уважението на страните по 
делата и защитават собствения си авторитет. Всички съдии проявяват 
старание при подготовката на делата и прецизност при провеждане на 
съдебните заседания. Полагат се необходимите усилия за създаване на 
единна практика при решаване на споровете. Съдиите, разглеждащи 
определени видове дела, обсъждат възникнали спорни въпроси, като в 
много случаи търсят принципното становище на други свои колеги.  

С оглед подобряване бързината на приключване на делата като цяло 
в разумни срокове и намаляване до минимум на броя на отменените и 
изменени съдебни актове, е необходимо и за в бъдеще всеки съдия да 
продължи да подобрява организацията по насрочване, решаване и 
изготвяне на качествени съдебни актове.  

С решение на ВСС от 01.04.2016 г. функционира Система за 
измерване на натовареността на съдиите (СИНС). Във връзка с 
необходимостта от въвеждане на информация за делата, образувани до 
01.04.2016 г. в СИНС, както и допълнителна информация за свършените 
към 31.12.2016 г., в системата са въведени коригиращи коефициенти за 
всички приключени през 2016 г. дела, при което е генерирана следната 
информация: Приложение – таблица с натовареност по групи дела и по 
съдии, ведно с допълнителни дейности. 

Анализ на данните от СИНС ще бъде изготвен в отделен доклад 
съгласно § 8 от Преходните и заключителни разпоредби на приетите от 
ВСС Правила за оценка на натовареността на съдиите, първата годишна 
справка за натовареността по чл.17, ал.1 от Правилата е необходимо да 
бъде изготвена до 31.05.2017 г.  
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11. ОРГАНИЗАЦИОННО-АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
През 2016 г. продължи утвърдената през предходните отчетни 

периоди практика за актуализиране и обновяване на въведените 
инструкции и правила с цел добро финансово управление, 
законосъобразност и прозрачност при изразходване на финансовите 
средства; качествено и срочно решаване на образуваните в съда дела; 
цялостно и качествено съдебно- административно обслужване на 
гражданите; създаване на равни възможности за професионална изява и 
развитие на работещите в съда.  

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 от него съдия, в деня на постъпването на преписките или най-
късно – на следващия ден. По всички разпределени дела се прилагат 
протоколи за разпределение.  

До м. ноември 2016 г. ежемесечно се изготвяше график за дежурства 
на съдиите, а 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.   

Периодично се провеждат събрания на съдиите, на които се поставят 
за обсъждане конкретни проблеми.  

Разпределението на съдебните заседатели за участие в съдебни 
заседания се извършва съдебния секретар на съответния съдебен състав в 
присъствието на председателя на Съвета на съдебните заседатели, 
съобразно принципа на случайния избор, чрез програмата за управление на 
съдебните дела САС „Съдебно деловодство”. Редът за извършване на 
разпределение на съдебните заседатели е регламентиран със заповед на 
административния ръководител на съда. 

 
 

 ІІІ. СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА 
През 2016 год. са извършени следните действия по вписванията:  

a. извършени вписвания - 3757 бр., 
b. издадени писмени справки/удостоверения - 503 бр.,  
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c. устни справки – 813 бр.; 
d. справки по молба на държавен орган – 43 бр. 
e. издадени преписи - 688 бр.,  
f. изповядани сделки – 7 бр. 
Статистиката за извършени вписвания през последните години е 

следната: 
2015 г. – 3752 бр. 
2014 г. – 3471 бр. 
2013 г. – 3839 бр. 
2012 г. – 4462 бр. 
2011 г. – 4454 бр. 
2010 г. – 3851 бр. 
 

 
ІV. СЪДЕБНО-ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА 
В съдебно-изпълнителната служба към Районен съд – Тутракан  през 

2016 г. са постъпили 96 броя изпълнителни дела, от които: 
- в полза на юридически лица и търговци – 34 дела, от тях – 2 в 

полза на банки, 32 – в полза на търговци; 
- в полза на граждани - 62 дела, от които: за издръжки са 

образувани 18 дела, 5 дела за предаване на дете и 39 други дела. 
От подлежащите за изпълнение 500 броя дела, прекратени са 54 са 

свършени чрез реализиране на вземането, 3 са прекратени по други 
причини и 1 дело е изпратено на друг съдебен изпълнител. 

В края на отчетния период са останали несвършени 442 
изпълнителни дела. 

Събраните в СИС суми по изпълнителни дела през 2016 г. са в 
размер на 199 239,00 лв.  

От постъпилите суми по изпълнителни листове в полза на 
юридически лица са събрани 125 970,00 лева. От тях в полза на банки са 
постъпили 58 9791,00 лв.; по други вземания – 66 991,00 лв. 

Събрани суми в полза на граждани са събрани 73 269,00 лв.  
Спаднати суми по опрощаване, прекратяване по подсъдност, 

перемция, давност, обезсилване и други – 25 598,00 лв. 
По висящите дела остават за събиране 5 620 197,00 лева. От тях в 

полза на държавата – 696 493,00 лв.; на юридически лица – 4 422 437,00 
лева; в полза на граждани – 501 267,00 лева. 

В СИС са издадени 14 броя съдебни удостоверения по молби на 
граждани за липса на заведени изпълнителни дела срещу тях. 

Държавен съдебен изпълнител през отчетния период е Орхан Мутлу.  
Отработени човекомесеци – 12. 
През 2015 г. в Съдебно-изпълнителната служба са образувани 47 

изпълнителни дела, от които: в полза на юридически лица – 13 дела, в 
полза на граждани – 34 дела. От подлежащите на изпълнение 516 
изпълнителни дела, прекратените са 112 броя, от които 60 броя свършени 
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чрез реализиране на вземането. 27 броя са изпратени на друг съдебен 
изпълнител. 

В края на отчетния период са останали несвършени 404 
изпълнителни дела 

През 2014 г. в Съдебно-изпълнителната служба са образувани 63 
изпълнителни дела, от които: в полза на юридически лица – 33 дела, в 
полза на граждани – 30 дела. От подлежащите на изпълнение 506 
изпълнителни дела, прекратените са 37 броя - 30 броя свършени чрез 
реализиране на вземането и 7 броя са изпратени на друг съдебен 
изпълнител. 

В края на отчетния период са останали несвършени 469 
изпълнителни дела 

През 2013 г. в СИС са образувани 85 броя изпълнителни дела, от 
които: в полза на юридически лица – 33 дела; в полза на физически лица - 
52 дела. 

От подлежащите за изпълнение 521 броя дела, прекратените са 78 
броя - 60 броя чрез изплащане, 13 броя по други причини (перемция) и 5 
броя – по подсъдност. В края на отчетния период са останали несвършени 
443 изпълнителни дела. 

При анализа на данните прави впечатление, че през отчетния период 
броят на прекратените изпълнителни дела (58 броя) е намалял в сравнение 
с предходната година (112 през 2015 г., 37 през 2014 г.; 78 през 2013 г.;  
182 през 2012 г.).   
   Практически проблеми в работата на съдебно-изпълнителната служба:  
 бавно и трудно получаване на информация от администрациите на 

други държавни органи, от органи на местното самоуправление и 
местната администрация, структури на изпълнителната власт и др.;  

 проблемно връчване на съобщения за запори върху трудовите 
възнаграждения на длъжници по изпълнителни дела до трети 
задължени лица – работодатели - търговци;  

 необходимост от осигуряване на достъп на държавните съдебни 
изпълнители до всички публични регистри, относно имотното 
състояние на длъжника. 

 
 

V. БЮРО „СЪДИМОСТ” 
През 2016 г. са издадени 1520 свидетелства за съдимост, 609 справки 

за съдимост, поискани са 1713 справки от друг съд, регистрирани са 109 
бюлетина за съдимост и 37 бюлетини за наложени административни 
наказания по чл.78а от НК. 

 
VІ. ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ И ИНФОРМАЦИОННО 

ОСИГУРЯВАНЕ 
В Районен съд – Тутракан  има изградена локална компютърна 

мрежа. През отчетния период е ползван сървър, въведен в експлоатация 
през 2009 г.  
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Към края на отчетния период всички магистрати и съдебни 
служители са обезпечени с компютърни конфигурации и принтери. Все 
още са в употреба 4 компютъра и три принтера, които са остарели и нямат 
необходимия ресурс за пълноценно ползване на осъвременен софтуер. 

В Районен съд – Тутракан  се използват: 
- програма САС „Съдебно деловодство” на „Информационно 

обслужване” АД,  включително от края на 2016 г. и модул 
„Призовкар“; 

- 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”. 
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 
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.  
 

VІІ. СГРАДЕН ФОНД  
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.  

На всички съдии са осигурени самостоятелни кабинети и офис-
мебели.  

Последният основен ремонт на сградата е извършен през 1999 г. (в 
т.ч. укрепване на фасадата). През 2009 г. са извършени строително-
ремонтни дейности включващи подмяна на покривната конструкция и 
частичен ремонт в по-голям брой от служебните помещения на съда, 
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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.  

С писмо от м.март 2015 г. уведомихме Министерство на 
правосъдието за необходимостта от извършване на спешен основен ремонт 
на сградата на съдебната палата. През м. октомври 2015 г., след избор на 
изпълнител  от страна на Министерство на правосъдието (фирма „ТОБО 
ИНВЕСТ” ЕООД, гр.София), бяха извършени първите дейности по 
техническото обследване на сградата на съдебната палата. След 
извършеното техническо обследване на сградата на съдебната палата през 
м. август 2016 г. получихме технически паспорт на сградата. Предписани 
са 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 дадените препоръки е необходимо спешно да се извършат 
следните мерки по конструкцията на сградата: 

- да се изпълни дренаж и укрепване на подпорната стена от 
северната страна след проектно решение; 

- всички нарушения по конструкцията – обрушвания, видима 
армировка и др. следва наложително да се възстановят в най-кратък срок, 
за да не се  допусне компрометиране следствие корозия на стоманата; 

Планови мерки: 
- Да се изпълни укрепване на основите; 
- да се изпълнят укрепващи и усилващи СМР за повишаване на 

сеизмичната устойчивост на сградата; 
По част архитектурна са предписани следните задължителни 

мерки: 
- монтаж на външна топлоизолация на фасадите със съпътстващи 

СМР; 
- подмяна на дограми, там където не са подменяни и подмяна на 

съществуващата алуминиева дограма с нова от PVC профили с 
двоен стъклопакет от нискоемисионно К – стъкло; 
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- подмяна на интериорни врати; 
- шпакловане и пребоядисване на всички вътрешни помещения и 

тавани; 
- изграждане на санитарен възел за инвалиди; 

  
По част ВиК част са предписани следните задължителни мерки: 
- подмяна на цялата ВиК инсталация в сградата; 
- ремонт на всички санитарни помещения; 
- подмяна на санитарния фаянс с нов за качествено почистване и 

дезинфекциране; 
- монтаж на нови смесителни батерии с регулиран приток; 
- монтаж на нови сифони в санитарните помещения с воден затвор 

мин. 50 мм и защитна капачка; 
 
Задължителни мерки по част Електро: 
- преработка на електроинсталациите с монтаж на съвременни 

автоматични прекъсвачи с дефектотокови защити; 
- проверка на състоянието на мълниезащитната инсталация и 

незабавен ремонт на контролните клеми с присеъединяване на 
всички метални части на покрива към мълниезащитната мрежа; 

- своевременна подмяна на изгорелите лампи и дефектиралите 
контакти; 

- поетапна и цялостна подмяна на контактите – физически и 
морално остарели и износени; 

 
Задължителни мерки по част Енергийна ефективност: 
- топлоизолиране на външни стени с топлоизолация с минимална 

дебелина 10 см.; 
- топлоизолиране на покрив с топлоизолация с минимална 

дебелина 12 см.; 
- подмяна на старата дървена и метална дограма с нова PVC 

дограма с двоен стъклопакет; 
 
По част Пожарна безопасност – задължителни мерки: 
- в разпределителните ел. табла да се монтират автоматични 

предпазители; 
- да се извърши лабораторно замерване на ел. инсталацията в 

сградата – контакти, занулявания, заземления и други 
параметри; 

 
Съгласно приетата на заседание на Пленума на ВСС Инвестиционна 

програма за 2016 г. за Районен съд – Тутракан са предвидени средства в 
размер на 38 000 лева за „Проектиране на конструктивно укрепване и 
основен ремонт на Съдебната палата гр.Тутракан. До края на 2016 г. няма 
предприети реални действия по отношение на реализацията на 
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предвидените дейности в Инвестиционната програма на ВСС проект за 
основен ремонт на сградата на съдебната палата.  

 
И към настоящия момент остава критично 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. 

През 2016 г. охраната на съдебната палата се осъществяваше от двама 
служители на областно звено "Охрана" гр. Силистра към ГД "Охрана" при 
МП.  

Дейностите по охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/ на 
сградата на Районен съд – Тутракан се осъществява по договор с фирма 
„Бат секюрити” ЕООД. 

 
 

VІІІ. ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ 
В началото на 2016 г. утвърденият бюджет на Районен съд – 

Тутракан е в размер на 578 722 лв., от които: 
- § 01 „Заплати” – 383 136 лв.; 
- § 02 „Други възнаграждения и плащания на персонала” – 37 542 

лв.; 
- Осигуровки – 112 259 лв.; 
- § 10 „Издръжка” – 45 755 лв. 
- Платени данъци, такси и адм. санкции – 30 лв. 
След извършените през отчетния период корекции бюджетът на 

Районен съд – Тутракан към 31.12.2016 г. възлиза на 605 617 лв.: 
- § 01 „Заплати” – 395 957 лв.; 
- § 02 „Други възнаграждения и плащания на персонала” – 48 051 

лв.; 
- Осигуровки – 116 819 лв.; 
- § 10 „Издръжка” – 44 418 лв. 
- § 52 „Придобиване на НДА” – 342 лв. 
- Платени данъци, такси и адм. санкции – 30 лв. 

 
За сравнение, разходите на Районен съд – Тутракан по § 10 

„Издръжка” за 2015 г. са били 40 403 лв.; за 2014 г. са били 36 789 лв., 
за 2013 г. - 57 668 лв.; за 2012 г. - 58 427 лв.  

С цел осигуряването на контрол на извършваните разходи от гледна 
точка на тяхната икономичност в началото на 2016 година в РС – Тутракан 
са издадени заповеди за определяне на лимит на разходваното количество 
гориво на служебния автомобил, лимити за телефонните разговори на 
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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. 

 
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 
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.    

 
 

ІХ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 В заключение следва да бъде обобщено, че стремежът на Районен 

съд  гр.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.  

Благодаря на всички съдии и служители за работата им през 2016 г. 
 

 
 
 
гр.Тутракан                  ВЛАДИМИР ЛЕГАРСКИ 
09.02.2017 г.   АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД –  
ТУТРАКАН 

 
       


