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Отчетният доклад на Районен съд Генерал – Тошево е изготвен на
основание чл. 80, ал. 1 т. 12 от Закона за съдебната власт и в съответствие с
Указанията на ВСС за структурата и обхвата на годишните доклади за
прилагане на Закона и дейността на съдилищата.
В изпълнение на основните си функции на правораздавателен орган,
в дейността си Районен съд – Генерал Тошево се ръководи от целите за
бързо, ефективно и качествено правораздаване, за да отговори на
обществените очаквания, при спазване на принципите на върховенство на
закона, точно и обективно прилагане на нормативната уредба и
ангажиментите на страната ни, като член на Европейския съюз.
Изводите за дейността са резултат от анализ на данните, съдържащи
се в годишните статистически отчети, през последните три години.
Данните в доклада отразяват дейността на съдиите, държавният съдебен
изпълнител, съдията по вписванията и служителите в отделните служби и
звена на администрацията, регламентирана в ЗСВ, ПАС и провежданите
политики по управлението на отделните дейности в съда, чрез прилагане
на утвърдените от административния ръководител вътрешни правила,
процедури, инструкции и заповеди, като отделни елементи на Системите
за управление и контрол, изградени в Районен съд – Генерал Тошево за
всеки ресор от дейността на съда.
І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
1. Магистрати
През 2018 г. Районен съд – Генерал Тошево е разполагал с 3 щатни
бройки за магистрати, в които са включени: административен
ръководител-председател и двама съдии.
В отчетния период съдии от Районен съд – Генерал Тошево не са
били командировани в други съдилища, както и съдии от други съдилища
не са били командировани в Районен съд – Генерал Тошево. През 2018 г.
няма съдии, ползвали неплатен отпуск.
Правораздавателната дейност на съда през 2018 г. е осъществявана
от съдиите Росен Минков Стоянов, Динко Минчев Динков и Петър
Атанасов Петров.
Съдия Росен Стоянов е със съдийски стаж 12 години и с юридически
стаж 20 години, придобит ранг „Съдия във ВКС и ВАС”.
Съдия Петър Петров е със съдийски стаж 15 години и с юридически
стаж 31 години, придобит ранг „Съдия в Апелативен съд”.
Съдия Динко Минчев е със съдийски стаж 20 години и с общ
юридически стаж 21 години, има ранг „Съдия във ВКС и ВАС”.
Като се има в предвид броят на делата за разглеждане и
средномесечната натовареност на съдиите, които подробно ще бъдат
обсъдени в доклада, може да се направи извод , че съществуващата щатна
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численост за магистратите е достатъчна за ефективното осъществяване на
правораздавателната дейност в Районен съд – Генерал Тошево.
Трябва да се отбележи, че голяма част от работата на магистратите
не намира място в статистическите отчети. Те отразяват данни за
образувани и свършени дела и редица дейности на магистратите не
намират отражение в тях, макар да съставляват допълнително натоварване.
Едновременно с прякото правораздаване магистратите са
ангажирани и с други дейности: обществени изяви за повишаване
доверието в съда, участия в комисии по атестирането на съдебните
служители, комисии с други постоянни или непредвидени задачи,
Образователната програма провеждана съвместно с Министерство на
образованието и науката и Висш съдебен съвет, както работа с
подрастващите извън програмата. Също така и вземат активно участие в
„Ден на отворените врати” който се провежда два пъти в годината.
Съдиите от Районен съд – Генерал Тошево системно работят за
повишаване на професионалната си квалификация като вземат участие в
редица семинари и обучения :

Административния ръководител Росен Стоянов е участвал в
следните обучения и семинари:
– Обучение: „Актуални проблеми на съдебната практика във връзка с
измененията в НПК” , организирано от НИП в партньорство с Районен съд
Варна - 20.04.2018 г.;
– Обучение: „Учредяване право на строеж. Договор за строителство.
Договори свързани със строителния процес. Предварителни договори за
право на строеж, за покупко-продажба на бъдещ обект/сградаоблигационноправни и вещноправни аспекти”, организирано от НИП в
партньорство Окръжен съд Добрич - 10.05-11.05.2018 г.
 Съдия Динко Минчев е участвал в следните обучения и семинари:
– Обучение: „Спорни въпроси в гражданския процес”, организирано
от НИП в партньорство с Районен съд Варна - 20.04.2018 г.;
– Обучение: „Учредяване право на строеж. Дооговр за строителство.
Договори свързани със строителния процес . Предварителни договори за
право на строеж, за покупко-продажба на бъдещ обект/сградаоблигационноправни и вещноправни аспекти”, организирано от НИП в
партньорство Окръжен съд Добрич - 10.05-11.05.2018 г.
Подобряването на квалификацията на магистратите води до
подобряване качеството на съдебните актове и повишаване на
общественото доверие в съда.
2.Служители
Администрацията през цялата 2018 година е съставена от 13 щатни
бройки за съдебни служители, както следва: административен секретар – 1
бр., изпълняващ и задължения на „Служител по сигурността на
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информацията”; главен счетоводител – 1 бр.; системен администратор – 1
бр. изпълняващ задължения на длъжностно лице по защита на личните
данни, както и служител за контакт с медиите; съдебни секретари – 3 бр.;
съдебни деловодители – 2 бр.; деловодител в съдебноизпълнителна служба
и в Бюро Съдимост – 1 бр.; съдебен деловодител – регистратура той и
домакин – 1 бр.; съдебен архивар той и статистик – 1 бр.; работник
поддръжка сгради-огняр той и призовкар – 1 бр. и чистач – 1 бр.
През 2018 година всички щатни бройки за съдебни служители в
ГТРС са били заети.
В Районен съд – Генерал Тошево от 18.10.2017 г. със срок на
договора от две години – до 18.10.2019 година от Бюро по труда по
Национална програма „Заетост и обучение на хора с увреждания, има
назначен един служител на длъжността работник поддръжка сгради.
През годината няма служители, които трайно са отсъствали от
работа, поради отпуск по болест.
През отчетната 2018 година един служител е повишен в ранг
предсрочно по реда на ПАС.
През 2018 година не са налагани дисциплинални наказания на
служителите в Районен съд – Генерал Тошево.
Съотношението на съдебните служители и магистратите по щатно
разписание е 4.33 (13/3); съотношението на служителите към броя на
магистратите, държавен съдебен изпълнител и съдия по вписванията е 2.60
(13/5).
Считам, че щатните бройки за съдебни служители в Районен съд –
Генерал Тошево са абсолютно достатъчни и оптимални за нормалното
протичане на работния процес. Създадена е добра организация с цел
оптимизиране на работата, както и уплътняване на работното време, чрез
съвместяване на длъжности от повечето служители. Съдебните
секретарите са, колкото са и съдиите и това е предпоставка за сформиране
и работа в екип, като всеки един секретар работи с определен съдия. Това
води, както до повишаване доверието и работата в екип, така и способства
за по-експедитивна работа при разглеждане и администриране на делата.
2. Структура и управление на съда
Административен ръководител-Председател на РС Генерал Тошево
от 19.02.2015 г. е Росен Минков Стоянов, встъпил в длъжност за първи
мандат, след проведен конкурс и решение на ВСС по Протокол № 5
05.02.2015 г.
През 2018 година делата се разпределят по следния начин: на съдия
Росен Стоянов се разпределят наказателни дела на 100%, на съдия Динко
Минчев – 20% наказателни дела и 50% граждански дела, на съдия Петър
Петров се разпределят граждански дела на 100%, както и частните
наказателни дела за мерки за неотклонение.
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Съдебната администрация е организирана съобразно изискванията на
Закона за съдебната власт и Правилника за администрацията в съдилищата
и се ръководи от административния секретар.
С цел по-добра организация и управление на работа, в съда са
утвърдени и се прилагат правила за случайно разпределение на делата,
правила за организацията и управление на човешките ресурси, правила за
контрол на процесите на събиране на дължимте държавни такси и
присъдени вземания, правила за достъп до обществена информация,
правила за работа на съдебните заседатели и съдиите, правила за
публикуване на съдебните актове, правила за реда и начина на връчване на
призовки, съобщения и уведмления по граждански и инаказателни дела,
правила за организацията на дейността по регистриране на книжата,
провеждане и извършване на публична продан, правила за получаване на
информация от РБСС на БНБ и др.
В края на 2018 година, бяха утвърдени правила за прилагане
механизма за обработване на лични данни и правила за действие в случай
на нарушение на сигурността на личните данни.
През отчетния период се следваха утвърдените стратегии: Стратегия
за развитие на Районен съд – Генерал Тошево 2015 г.- 2019 г., Стратегия за
управление на риска на Районен съд – Генерал Тошево 2016г-2018г. и
План за работа на Районен съд – Генерал Тошево за 2018 г.
ІІ. ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНАТА
ДЕЙНОСТ НА РАЙОНЕН СЪД – ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО.
1.
Разпределение на делата.
От 01.10.2015 г. разпределението на делата се осъществява, чрез
Централизираната система за разпределение на делата, като с оглед
равномерното натоварване на съдиите, предметните критерии при
разпределението са окрупнени. Типовете дела са определени със заповед
на административния ръководител № 268/29.12.2017 година. На основание
чл. 35, ал. 4 от Правилника на администрацията в съдилищата,
разпределението на делата в Районен съд – Генерал Тошево се извършва от
административния ръководител Росен Стоянов.
Делата се образуват и разпределят по входящия номер в деня на
постъпване им или най-късно на следващия ден.
В съда са въведени Вътрешни правила за разпределение на делата на
принципа на случайния избор, в които изчерпателно са изброени
хипотезите, кога делото се разпределя на конкретен докладчик или без
участието на определен докладчик.
Направените отводи по делата се регистрират в дневник, който се
публикува и на интернет страницата на съда.
Продължава практиката за съставяне на протокол от разпределението,
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който се подписва от разпределящия съдия и се прилага по всяко
образувано дело. Протоколът от разпределението за деня се подрежда и в,
нарочно създадена папка, която се архивира, съобразно одобрената
номенклатура.
За времето на съдебната ваканция през отчетния период председателя
на съда е издал заповед за дежурствата на съдиите и съдебните
производства които ще се разглеждат, съобразно законовите разпоредби на
чл. 329, ал. 3 от ЗСВ.
2.
Постъпили дела, дела за разглеждане и свършени дела за
периода 2016 – 2018 год.
2.1. Постъпили дела
Постъпилите през изтеклата 2018 година в Районен съд Генерал
Тошево дела са 930 бр. Заедно с 3 дела, продължаващи под същия номер
общият брой на постъпилите през отчетната година дела възлиза на 933 бр.
От тях 633 броя са граждански и 300 броя са наказателни дела. В
процентно съотношение от общо постъпилите 933 бр. дела са 67.85 % са
гражданските дела и 32.15% са наказателни дела .
През 2017 година в съда са постъпили 992 бр. дела, които ведно с
продължаващите под същия номер 2 дела, формират общо постъпление в
размер на 994 бр. От тях 525 бр. са граждански и 469 бр. са наказателни
дела. В процентно съотношение от общо постъпилите 994 бр. дела са 52.82
% са гражданските дела и 47.18 % са наказателни дела .
През 2016 година в съда са постъпили 917 бр. дела, които ведно с
продължаващото под същия номер 1 дело, формират общо постъпление в
размер на 918 бр. От тях 486 бр. са граждански дела и 432 бр. са
наказателни дела. В процентно съотношение от общо постъпилите 918 бр.
дела са 52.94 % са гражданските дела и 47.06 % са наказателни дела .
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Видно от графиката през отчетния период на 2018 година,
постъпилите граждански са се увеличили в сравнение с предходните две
години, но наказателните дела в сравнение с предходните две години
бележат малък спад.
2.2. Дела за разглеждане
В началото на 2018 година са останали несвършени 74 бр. дела.
Прибавени към постъпилите през годината 933 бр., общо делата за
разглеждане възлизат на 1007 бр., от които 682 бр. са граждански дела и
325 бр. са наказателни дела.
Неприключилите в началото на 2017 година дела са били 135 бр.
Заедно с постъпилите 994 бр., общо делата за разглеждане през 2017
година е 1129 бр., от които 595 бр. граждански дела и 534 бр. наказателни
дела.
При несвършилите в началото на 2016 година, 83 бр. и постъпили
918 бр. , делата за разглеждане през 2016 годена са били общо 1001 броя,
от които 545 броя граждански дела и 456 броя наказателни дела.
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През 2018 година е налице намаление в делата за разглеждане
спрямо предходната 2017 година, но то е минимално от 9 %. Като цяло
може да се направи извод, че делата за разглеждане в трите отчетни
периода запазват почти еднакъв обем.
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2.3. Свършени дела
През отчетния период броя на приключилите дела е 310 наказателни
и 629 граждански или общо 939 дела.
За сравнение през 2017 година броя на приключилите дела е бил 509
наказателни и 545 граждански, или общо 1054 дела.
През 2016 г. приключилите дела са били общо 866 броя, от които 475
граждански дела и 391 наказателни дела.
През 2018 година е налице минимално намаление на приключените
дела спрямо предходната година.
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Броят на приключилите дела със съдебен акт по същество през
отчетния период е общо 735, от тях: граждански 548 бр., наказателни 187
бр., в т.ч. производство по чл. 78а от НК – 14 бр. и АНХД – 45 бр
Приключилите през 2017 със съдебен акт по същество е общо 833
бр., от тях: граждански 496 бр., наказателни 337 бр., в т.ч. производство по
чл. 78а от НК – 23 бр. и АНХД – 69 бр.
Приключилите през 2016 г. със съдебен акт по същество е общо 719
бр., от тях: граждански 413 бр., наказателни 306 бр., в т.ч. производство по
чл. 78а от НК – 9 бр., АНХД – 56 бр.
През отчетния период са прекратени общо 204 бр. дела, от тях 81
граждански и 123 наказателни дела. За сравнение през 2017 г. са били
прекратени общо 221 бр. дела, от тях 49 граждански и 172 наказателни
дела, а през 2016 г. са били прекратени 147 дела, от тях 62 бр. граждански
и 85 бр. наказателни дела.
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3. Срочност на правораздавателната дейност – приключили в 3месечен срок дела за периода 2016 – 2018 г.
От свършените през отчетната година общо 939 бр. дела, в 3-месечен
срок, са приключили общо 873 бр. или 93 % от делата, от които 596 бр.
граждански дела – 95 % и 277 бр. наказателни дела – 89 %.
От свършените през 2017 година общо 1054 бр. дела, в 3-месечен срок,
са приключили общо 920 бр. или 87 % от делата, от които 471 бр.
граждански дела – 86 % и 449 бр. наказателни дела – 88 %.
От свършените през 2016 година общо 866 бр. дела, приключилите дела
в 3-месечен срок, са били 743 бр. или 86 % от всички приключили дела, от
тях 406 бр. граждански дела – 86 % и 337 бр. наказателни дела – 86 %.
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4. Постановени съдебни актове в законоустановените срокове .
Всички съдебни актове по граждански и наказателни дела, са
постановени в законоустановените срокове, т.е. 100,00%.
Постановените в едномосечен срок съдебни актове през 2017
година са 99.58 %, а през 2016 година 99,35 % от приключилите дела.
5. Качество на съдебните актове – потвърдени (включително и
като %), изменени (включително и като %), отменени и върнати
(включително и като %) за периода 2016 – 2018 г.
Отчетът включва данни за всички обжалвани през периода актове
(част, от които към датата на изготвянето му, се намират във въззивна или
касационна инстанции и не са приключили с влязъл в сила съдебен акт),
както и за всички върнати през периода дела (част от които са образувани
и обжалвани през предходни периоди).
През отчетния период са обжалвани и протестирани общо 55 бр.
дела, от които 34 броя граждански и 21 броя наказателни дела.
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През 2017 година са обжалвани и протестирани общо 98 бр. дела, от
които 36 броя граждански и 62 броя наказателни дела.
За сравнение през 2016 г. общият брой на обжалваните и протестирани
дела е бил 110 бр., от които 36 граждански и 74 наказателни дела.
Върнати в ГТРС от различните инстанции: Окръжен съд – Добрич,
Административен съд – Добрич, Върховен касационен съд и Върховен
административен съд са общо 50 бр. решения, определения и присъди.
Потвърдени са 33 бр. или 66,00 %; изцяло отменени – 12 бр. или
24,00 %; изменени – 5 бр. съдебни актове или 10,00 %.
През предходния отчетен период – 2017 г. са върнати в ГТРС общо 99 бр. решения, определения и присъди
Потвърдени са 65 бр. или 65,66 %; изцяло отменени – 19 бр. или
19,19 %; изменени – 13 бр. съдебни актове или 13,13 %. По 2 броя дела
жалбата е оставена без разглеждане – 2,02 %
През 2016 г. са върнати в ГТРС общо 102 бр. решения, определения и
присъди.
Потвърдени са 44 бр. или 43,14 %; изцяло отменени – 52 бр. или
50,98 %; изменени – 6 бр. съдебни актове или 5,88 %.
Можем да отбележим, че процента на потвърдени съдебни актове се
запазва в сравнение с предходния отчетен период и същевременно е поголям от общия дял. Наблюдава се малък процент на увеличение на
изцяло отменени съдебни актове, и намаление на процента на изменените
съдебни актове.
6. Натовареност по щат и действителна натовареност спрямо
делата за разглеждане и спрямо свършените дела за периода 2016 –
2018 год.
Щатната численост на съдиите в Районен съд – Генерал Тошево през
2018 година е 3 броя. Натовареността по щат и действителната
натовареност, спрямо делата за разглеждане и спрямо свършените дела,
наказателни и граждански дела в Районен съд – Генерал Тошево е
представена в табличен вид:
Действ.
натов.

Решени

Решени

За разглеждане

Натов. по щат

Решени

Решени

За разглеждане

Натов. по щат

Решени

За разглеждане

Решени

Дела

За разглеждане

Натов. по щат

2018 г
Действ.
атов.

За разглеждане

2017 г.
Действ.
натов.

За разглеждане

2016 г.

Общо

23,83

20,62

27,81

24,06 31,36

29,28 32,26

30,11 27,97

26,08

27,97 26,08

Граждански

25,95

22,62

30,28

26,39 33,05

30,28 34,00

31,14 37,89

34,94

37,89 34,94
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Наказателни 21,71

18,62

25,33

21,72 29,67

28,28 30,51

29,09 18,06

17,22

18,06 17,22

Таблицата дава възможност да видим различните параметри на
натовареността на съдиите в Районен съд – Генерал Тошево за 2018 г.,
2017 г. и 2016 г.
През отчетната година натовареността по щат и действителната
съдийска натовареност е с едни и същи параметри.
7. Натовареност на съдиите в ГТРС според СИНС.
Натовареността на магистратите се отчита, съгласно приетите от
ВСС с Решение по протокол №62/16.12.2015 г. Правила за оценка
натовареността на съдиите и последвалите изменения и допълнения.
През отчетната 2018 година индивидуалната натовареност на
магистратите на база разгледаните и приключените дела и техния
коефициент за тежест както и други дейности е както следва: съдия Росен
Стоянов - 112.47, съдия Петър Петров - 127.38 и съдия Динко Минчев 80.37.
Индексите за индивидуалната натовареност на съдия Росен Стоянов
и съдия Петър Петров попадат в границите между 110 и 180. Според чл.16,
ал.2 от Правилата за оценка на натовареност на съдиите, магистратите се
приемат за високо натоварени. На съдия Динко Минчев индекса на
натовареност попада между 70 и 110, като според чл.16, ал.1 от Правилата
за оценка на натовареност на съдиите, магистрата е нормално натоварен.
През отчетния период средният индекс на натовареност на съдиите в
Районен съд – Генерал Тошево е 106,74 , което съобразно чл.16, ал.1 от
Правилата за оценка на натовареност на съдиите, е в границите на
нормалната натовареност. За сравнение средният индекс на натовареност
на съдиите през 2017 година е бил 115,76.
Ш. Наказателно отделение
1. Кадрова обезпеченост
А/ Магистрати
През 2018 г., в Районен съд – Генерал Тошево, наказателните дела се
разпределят на случаен принцип, като с оглед постигане на равномерна
натовареност на съдиите, в програмата за случайно разпределение на
делата, на Росен Стоянов се разпределят 100% от постъпилите дела, а на
Динко Минчев – 20%. На Петър Петров се разпределят частните
наказателни дела за налагане на мярка за неотклонение на обвиняем, с цел
осигуряване на възможност за случайно разпределение на делата от общ
характер впоследствие.

12

Б/ Служители
В наказателното деловодство през 2018 г. е работила Веска Митева –
съдебен деловодител. Наказателните съдии са работили със съдебните
секретари: Радостина Стоянова и Марияна Димова.
2. Постъпление на наказателните дела за периода 2016 – 2018 г.
През отчетния период са постъпили 300 бр.наказателни дела, като 299
са новообразуваните, а 1 дело е върнато от Окръжен съд – Добрич, за
продължаване на съдопроизводствените действия. За сравнение през 2017
година са постъпили 469 бр., а през 2016 г. са постъпили 432 бр. дела.
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От графиката е видно, че през отчетната 2018 година броят на
постъпилите наказателни дела се е намалил в сравнение с предходните две
години.
Делата за разглеждане и свършените дела по глави от НК са, както
следва:
- по Глава – Престъпления против личността – Телесни повреди:
дела за разглеждане 1 бр. Свършени дела по тази глава са 1 бр.
- по Глава – Други престъпления против личността – дела за
разглеждане 3 бр. Свършени по тази глава са 2 бр.
- по Глава – Престъпления против правата на гражданите – дела за
разглеждане 1 бр. Свършените дела по тази глава са 1 бр.
- по Глава – Престъпления против брака, семейството и младежта
дела за разглеждане 4 бр.Свършени са 3 бр.дела.
- по Глава – Престъпления против собствеността: През 2018 г. са
поставени за разглеждане 18 бр. наказателни дела. Свършени дела по
тази глава са 17 бр.
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- по Глава – Престъпления против стопанството: През отчетния
период са поставени за разглеждане общо 5 бр. наказателни дела.
Свършени са 5 бр. дела.
- по Глава – Престъпления против дейността на държавните органи
и обществените организации: През отчетния период са поставени за
разглеждане 38 бр. дела .Свършени са 37 бр. дела.
- по Глава – Престъпления против спорта чл. 307б-чл. 307е НК: През
отчетния период няма наказателни дела по тази глава.
- по Глава – Документни престъпления: През отчетния период са
поставени за разглеждане общо 6 бр. наказателни дела от които 5 бр. дела
са свършени.
- по Глава – Престъпления против реда и общественото спокойствие:
През отчетния период са поставени за разглеждане 1 бр. дела и 1 бр. е
свършило.
- по Глава – Общоопасни престъпления. През отчетния период в
Районен съд – Генерал Тошево са поставени за разглеждане 52 бр.
наказателни дела, свършени са общо 50 бр.
- по Глава – Отбранителната способност на Републиката: През
отчетния период не са разглеждани такива дела.
- по Глава – Военни престъпления: не са разглеждани такива дела.
През отчетния период са образувани общо 119 бр. НОХД.
Постановени са общо 9 бр. присъди и 1 1 3 бр. опрeделения за
одобряване на споразумения. В началото на на 2018 г. е имало останали
несвършени НОХД 10 бр.
По Глави в НК съотношението новообразувани дела (внесени
прокурорски актове) – осъдителни присъди е, както следва:
- по Глава – Престъпления против личността – Телесни повреди:
новообразувани дела (внесени прокурорски актове) 1 бр. към 1 бр.
присъда и 0 бр. определения за одобряване на споразумения
- по Глава – Други престъпления против личността:
новообразувани дела (внесени прокурорски актове) 1 бр. към 2 бр.
осъдителни присъди и 0 бр. определения за одобряване на споразумения
- по Глава – Престъпления против правата на гражданите:
новообразувани дела (внесени прокурорски актове) 0 бр. към 0 бр.
присъди и 1 бр. определения за одобряване на споразумения.
- по Глава – Престъпления против брака, семейството и младежта:
новообразувани дела (внесени прокурорски актове) 3 бр. към 1 бр.
присъди и 2 бр.определения за одобряване на споразумение.
- по Глава – Престъпления против собствеността: новообразувани
дела (внесени прокурорски актове) 18 бр. към 2 бр. присъди и 15 бр.
определения за одобряване на споразумения.
- по Глава – Престъпления против стопанството: новообразувани
дела (внесени прокурорски актове): 5 бр. към 0 бр. присъди и 5 бр.
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определения за одобряване на споразумения.
- по Глава – Престъпления против дейността на държавните
органи и обществените организации: новообразувани дела (внесени
прокурорски актове) са: 38 бр. към 0 бр. присъда и 37 бр.определения за
одобряване на споразумения.
- по Глава – Престъпления против спорта чл. 307б-чл. 307е НК
новообразувани дела (внесени прокурорски актове) 0 бр. към осъдителни
присъди 0 бр.
- по Глава – Документни престъпления: новообразувани дела
(внесени прокурорски актове) 5 бр. към 0 бр. осъдителни присъди и 5 бр.
определение за одобряване на споразумение.
- по Глава – Престъпления против реда и общественото спокойствие:
новообразувани дела (внесени прокурорски актове) 0 бр. към 1 бр.
осъдителна присъда и 0бр. определения за одобряване на споразумения.
- по Глава – Общоопасни престъпления: новообразувани дела
(внесени прокурорски актове) 48 бр. към 2 бр.осъдителни присъди и 48
бр. определения за одобряване на споразумения.
- по Глава – Престъпления против отбранителната способност на
Републиката: новообразувани дела (внесени прокурорски актове) 0 бр. към
0 бр.осъдителни присъди и 0 бр. определения за одобряване на
споразумения.
- по Глава – Военни престъпления: новообразувани дела (внесени
прокурорски актове) 0 бр. към 0 бр.осъдителни присъди и 0 бр.
определения за одобряване на споразумения.
Образуваните наказателни дела от общ характер през 2018 година са
119 броя, през 2017 година техния брой е бил 185 броя, а през 2016 г. е бил
89 бр.
Поставените за разглеждане НОХД през отчетния период са 129 бр. за
сравнение през 2017 година са били 193 бр., а през 2016 г. техният брой е
бил 104.
През годината няма върнати дела на РП – Генерал Тошево за
доразследване.
През 2018 година са образувани 6 бр. НЧХД, през 2017 г. са
образувани 5 бр. НЧХД, а през 2016 г. са 3 бр.
Поставените за разглеждане наказателни дела от частен характер през
2018 година са 8 бр. през 2017 г. са били 7 бр. както и през 2016 г. също са
били 7 бр.
През 2018 година са постъпили 80 бр. частни наказателни дела и 42
бр. ЧНД – разпити на свидетели и обвиняеми – общо 122 бр.
През 2017 г. са постъпили 160 бр. частни наказателни дела и 64 бр.
ЧНД – разпити на свидетели и обвиняеми – общо 224 бр., през 2016 г. са
постъпили 170 бр. частни наказателни дела и 56 бр. дела за разпити на
свидетели и обвиняеми – общо 226 бр.
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През отчетния период частните наказателни дела за разглеждане са
123 бр. Свършените частни наказателни дела са 123 бр.
Новообразуваните дела по чл. 78а от НК през 2018 г. са 13 бр. Общо
за разглеждане дела по 78а от НК – 15 бр. През 2017 година са били
образувани 22 бр. Общо за разглеждане дела по 78а от НК – 25 бр. През
2016 г. са били образувани 11 бр. дела по чл. 78а от НК. Общо делата за
разглеждане са били 12 бр.
Има тенденция за намаляване на броя на новообразуваните АНХД по
чл. 78а от НК, респективно на делата за разглеждане и на свършените,
спрямо предходната 2017 г.
През отчетния период са постъпили 40 бр. административни
наказателни дела, като общо за разглеждане техният брой е 50 бр., от тях
са свършили 46 бр.
През 2017 са постъпили 33 бр. административни наказателни дела,
като общо за разглеждане техният брой е бил 84 бр., от тях са свършили 74
бр.
През 2016 г. са постъпили 103 бр. АНХД, поставените за разглеждане.
са били 107 бр., от тях са свършени 56 бр.
Преобладаващите административни наказателни дела за отчетния
период са за обжалване на наказателни постановления по Закона за
движение по пътищата – 22 бр.
3. Разпределение на наказателните дела; изключение от принципа
за случайно разпределение.
През 2018 година наказателните дела са образуват и разпределят от
председателя на съда, съдия Росен Стоянов. В негово отсъствие
образуването и разпределянето на делата става от определения от
председателя съдия.
С оглед на равномерното натоварване на съдиите, заложените в
програмата за случайно разпределение групи са: АНХД , административно
наказателни дела по указа за дребно хулиганство, наказателни
административен характер дела, наказателни общ характер дела,
наказателни общ характер дела – гл.29 НПК, наказателни частен характер
дела, частни наказателни дела, частни наказателни дела-разпити, частни
наказателни дела – чл.64 НПК.
При наказателните дела отклонение от принципа на случайния подбор
на съдията – доклачик са делата, разглеждани по дежурство. Тези дела са
определени във вътрешните правила за случайно разпределение на делата.
За времето на съдебната ваканция през отчетния период
председателят на съда е издал заповед за дежурствата на съдиите и
съдебните производства които ще се разглеждат, съобразно законовите
разпоредби на чл. 329, ал. 3 от ЗСВ.
Съдебните състави с участие на съдебни заседатели се формират на
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принципа на случайния подбор, като съдебните заседатели се избират чрез
модул на САС.
4. Разглеждане на наказателните дела.
Останалите несвършени в началото на отчетния период наказателни
дела са 25 бр. , ведно с постъпилите 300, общият брой на поставените за
разглеждане наказателни дела през 2018 година е 325 бр.
Останалите несвършени в началото на 2017 г. наказателни дела са
били 65 бр. ведно с постъпилите 469, общият брой на поставените за
разглеждане наказателни дела е бил 534 дела.
Останалите несвършени в началото на 2016 г. наказателни дела са
били 24 бр. ведно с постъпилите 432, общият брой на поставените за
разглеждане наказателни дела е бил 456 дела.
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Дежурствата през празничните и почивните дни се разпределят
между съдиите съобразно график, утвърден от административния
ръководител, при спазване на принципа на съразмерност.
Производствата по чл. 64 от НПК се разпределят на съдия Петър
Петров, който по принцип разглежда граждански дела.
През отчетния период разглеждането на наказателните дела се е
осъществявало своевременно и без необосновано забавяне. Делата са
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насрочвани в предвидените от закона срокове.
Насрочването на делата се извършва с разпореждане и след
проучване на делото, при спазване на разпоредбата на чл. 252, ал. 1 от
НПК. През отчетния период няма наказателни дела, които са насрочени
извън срока по чл. 252 НПК .
С разпореждане се упражнява последващ съдебен контрол върху
процесуалната издържаност на досъдебното производство, както и за
годността на делото да бъде разгледано в съдебно заседание.
През отчетния период няма дела, насрочени извън срока по чл. 247а,
(2), т. 1 от НПК.
По наказателни дела през 2018 г. са проведени 334 бр. открити съдебни
заседания, отложени са 112 бр. или 33,53 %
Брой отложени наказателни дела през 2018 година и причини за
отлагането им :
Причини за отлагане на заседение
Брой отложени заседания
Поради влошена пътна обстановка
3
За допълнителни доказателства
31
За призоваване и разпит на свидетел
11
Отлагане по молба на проц. представител ; 17
от страните; от вещо лице;свидет.; РП
За споразумение
8
Нередовно призоваване
11
За назначаване на служебен защитник 5
/ангажиране на адвокат
Неявяване на страна, в. л., свидетели
6
Неявяване на подсъдим
7
За изготвяне на експертиза
2
Изслушване на вещо лице
2
За заседание по общия ред
3
Неявяване на служ. защитник/адвокат
2
Дадена възможност на подсъдим да се 1
възползва от чл. 191 (4) НК
Дадена възможност на подсъдим да се 1
възползва от чл. 183, ал. 3 НК
Отложени разпоредителни заседания по 2
молба на проц. представител
Като основни и най-чести причини за отлагане на делата, може да се
посочи необходимостта от попълване на делото с доказателства. Други
причини са отлагане по молба на проц. представител, от страните, от вещо
лице, свидетел, РП, нередовно призоваване и т.н.
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Относителният дял на изброените причини в общия брой отложени
съдебни заседания е представен чрез диаграма.

за допълнителна експертиза
за споразумение
неявяване на подсъдим
поради нередовно призованене
за призоваване и разпит на свидетел
отлагане по молба на проц.представител на страните , вещо лице,свидетел, РП
неявяване на страна по делото , вещо лице, свидетел
за изготвяне на експертиза
за назначаване на служебен защитинк/ ангажиране на адвокат
пораради влошена пътна обстановка
дадена възможност на подсъдим да се въползва от чл.191(4)НК
изслушване на вещо лице
дадена възможност на подсъдим да се възползва от чл. 183 , ал.3 НК
за заседание по общия ред
Отложени разпор. Заседания по молба на проц. Представител
Неявяване на служ. Защитник , адвокат

5. Свършени дела, срочност при изготвяне на съдебните
актове.
Общият брой на свършените наказателни дела през отчетния период е
310 бр. За сравнение през 2017 година свършените дела са били 509 бр., а
през 2016 г. свършените дела са били общо 391бр.
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Броят на свършените наказателни дела със съдебен акт по същество
през отчетния период е 187 бр., в т.ч. производства по чл. 78а от НК – 14
бр.; АНХД – 45 бр.
През 2017 година е бил 337 бр., в т.ч. производства по чл. 78а от НК –
23 бр.; АНХД – 69 бр.
През 2016 г. е бил 306, в т.ч. производства по чл. 78а от НК – 9 бр.;
АНХД – 56 бр.;
Свършените през 2018 година НОХД са 122 бр , през 2017 г. НОХД са
били 183 бр.; през 2016 г. – 96 бр.
През отчетния период в тримесечния срок са свършени 114 бр. НОХД ,
през 2017 година са били 172 бр. НОХД, през 2016 г. те са били 87 бр.
През отчетния период от свършените дела е имало 6 бр. бързи
производства, 0 бр. незабавни производства и 3 бр. съкратени
производства по реда на Глава ХХVII от НПК.
Преобладаващите наказателни производства са за общоопасни
престъпления.
Свършените НЧХД през отчетния период са 5 бр. , като през 2017 г. и
през 2016 г. са били също 5 бр.,
По чл. 78а от НК са свършени 14 дела, през 2017 г. по чл. 78а от НК са
били 23 дела, през 2016 г. са били 9 бр.
Прекратените наказателни дела през годината са 123 бр., през 2017
година са били прекратени 172 бр., в сравнение с 2016 г., когато са били 85
бр.
От приключилите през 2018 година наказателни дела 310 бр., в
тримесечния срок са свършени 277 бр. или 89 %, в сравнение с 2017 г. от
приключилите 509 бр. наказателни дела, в тримесечния срок са свършили
449 бр. или 88 %, а през 2016 г., от преключилите наказателни дела 465
бр., в тримесечния срок са свършили 337 или 86 %.
През отчетния период има влезли в сила съдебни актове, както следва:
по НОХД – 122 бр. присъди и определения за одобряване на споразумения,
по НЧХД – 0 бр. присъди, по НАХД по чл. 78а от НК – 13 бр. решения.
През 2017 година по НОХД – 181 бр. присъди и определения за
одобряване на споразумения, по НЧХД – 1 бр. присъди, по НАХД по чл.
78а от НК – 24 бр. решения.
За сравнение през 2016 г. има влезли в сила съдебни актове, както
следва: по НОХД – 93 бр. присъди и определения за одобряване на
споразумения, по НЧХД – 1 бр. присъди, по НАХД по чл.78а от НК – 9 бр.
решения.
През 2018 година са съдени общо 124 души, от тях са осъдени 122
души, оправдан е един. По отношение на 1 брой съдено лице делото е
прекратено и изпратено на ВКС за определяне на друг съд. Броят на
съдените през 2017 година лица са общо 191 души, от тях са осъдени 190
души, оправдан е един. Броят на съдените лица през 2016 г. е 97.
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От осъдените лица, през 2018 г. има 3 непълнолетни, през 2017 г. има 6
непълнолетни, докато през 2016 г. няма непълнолетни осъдени лица.
Наказания лишаване от свобода до три години са получили 95 осъдени
лица, от тях по отношение на 83 лица е приложен института на условното
осъждане. Няма наложени наказания от 3 до 15 години. По отношение на
19 лица е наложено наказание пробация и 2 броя други наказания.
Наказани по споразумения, съобразно чл. 381-384 от НПК, са 94 бр. лица.
През отчетния период няма съдебни актове, постановени извън
законоустановения срок.
Считам, че броят на осъдените лица, както и своевременно
постановените и потвърдени съдебни актове, е критерий за качественото
наказателно правораздаване в РС – Генерал Тошево.
6. Неприключили в разумен срок дела – брой и причини.
През 2018 г. няма неприключили наказателни дела, образувани преди
01.01.2015 г.
7. Натовареност
Натовареността по щат и действителната натовареност, спрямо делата
за разглеждане и, спрямо свършените дела, на съдиите, разглеждащи
наказателни дела в Районен съд – Генерал Тошево е представена в
табличен вид:
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През отчетната година натовареността по щат и действителната
натовареност на съдиите разглеждащи наказателни дела е по-ниска в
сравнение с предходния период на 2017 година, което е разултат от
констатираното по-горе намаляване, както в броя на постъпилите, а оттам
и на тези за разглеждане и решени наказателни дела.
С най-много дела за разглеждане от наказателните съдии е бил районен
съдия Росен Стоянов – общо 235 бр.; съдия Динко Минчев общо е
разгледал 63 наказателни дела и съдия Петър Петров – 27.
Най-много свършени наказателни дела е имал съдия Росен Стоянов –
223 бр.
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Най-много решени и върнати от горестоящи съдебни инстанции
обжалвани и протестирани дела, през отчетния период от съдиите,
разглеждащи наказателни дела е имал съдия Росен Стоянов – 14 бр., от тях
11 бр. са потвърдени, 3 бр. изцяло отменени, няма наказателни частично
отменени дела.
8. Качество на съдебните актове.
През отчетния период обжалваните и протестираните наказателни дела
са 21 броя общо. За сравнение през 2017 година са били 62 броя общо.
През 2016 г. общият брой на обжалваните и протестирани дела е 74 броя.
Върнатите дела от инстанционен контрол през 2018 година са общо 21
бр. – решения, определения и присъди.
От тях потвърдени са 14 бр, или 66,67 %. Изцяло отменени са 6 бр. или
28,57 % съдебни актове. Изменени са 1 бр. или 4,76 % съдебни актове.
Върнатите дела от инстанционен контрол през 2017 г. са общо 61 бр. –
решения, определения и присъди.
От тях потвърдени са 45 бр, или 73,77 %. Изцяло отменени са 12 бр. или
19,67 % съдебни актове. Изменени са 2 бр. или 3,28 % съдебни актове и по
2 бр. жалбата е оставена без разглеждане – 3,28 %.
През 2016 г. върнатите дела от горестоящи инстанции са общо 72 бр. –
решения, определения и присъди. Потвърдени са 25 бр, или 34,72 %
съдебни актове. Изцяло отменени са 45 бр. или 62,5 % съдебни актове.
Изменени са 2 бр. или 2,78 % съдебни актове .
След направен анализ на причините за отменените изцяло съдебни
актове, постановени по наказателни дела се установи, че 5 от тях са
отменени, поради нарушение на процесуалните правила. По едно
наказателно дело решението е отменено, поради допуснато нарушение на
материалния закон. Съотношението на потвърдените актове (67%) спрямо
отменените и изменените (общо 33%), включително и при отчитане на
причините за отмяна, е показателно за много добра работа и висок
професионализъм на съдиите, разглеждащи наказателни дела.
9. Тенденции в дейността на Наказателното отделение.
През отчетния период на 2018 година се наблюдава спад в постъпилите
и образувани аминистративнонаказателни дела по жалби срещу издадени
Наказателни постановления от Районно управление Генерал Тошево при
ОД на МВР Добрич.
Констатира се спад на наказателните делата образувани по искане на
разследващи органи по досъдебни производства за разпит пред съдия.
В сравнение с предходния период се набюдава и спад при
наказателните дела от общ характер, образувани по престъпления свързани
с незаконно преминаване на границата. През 2018 г. са образувани 80 броя
наказателни дела с участие на чужди граждани от Румъния, Ирак,
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Афганистан, Сирия, Англия, Русия и Китай, докато през 2017 година
делата с чужди граждани са били 167 броя , а през 2016 година са били 81.
От горното до тук е видно, че като цяло броят на посъпилите и
образувани наказателните дела в Pайонен съд – Генерал Тошево се е
намалил в сравнение с предходните две години.
Предвид честите законодателни промени и противоречивата практика, е
необходимо провеждането на повече обучения по актуалните теми в
наказателното правораздаване.
IV.ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ

1. Кадрова обезпеченост.
А/ Магистрати
През 2018 г. в Районен съд – Генерал Тошево са работили двама съдии,
разглеждащи граждански дела: Динко Минчев и Петър Петров, като Росен
Стоянов също е разглеждал граждански дела, предимно след направени
отводи от останалите съдии.
Гражданските дела се разпределят на случаен принцип, като с оглед
постигане на равномерна натовареност на съдиите, в програмата за
случайно разпределение на делата на Петър Петров се разпределят 100 %
от постъпилите граждански дела, а на Динко Минчев – 50 %.
Б/ Служители
В гражданското деловодство през 2018 г. е работила Мариана Иванова –
съдебен деловодител. Съдиите, разглеждали граждански дела са работили
със съдебните секретари Димитричка Иванова и Марияна Димова.
2. Постъпление на граждански дела за периода 2016-2018 г.
През отчетния период са постъпили 633 бр. граждански дела, като 631
са новообразуваните, а 2 дела са върнати от Окръжен съд – Добрич, за
продължаване на съдопроизводствените действия.
През 2017 година са постъпили 525 бр. граждански дела, като 523 са
новообразуваните, а 2 дела са върнати от Окръжен съд – Добрич, за
продължаване на съдопроизводствените действия.
За сравнение през 2016 г. постъпилите дела са 486 бр., като 485 са
новообразуваните, а 1 дело е върнато от Окръжен съд – Добрич, за
продължаване на съдопроизводствените действия.
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Налице е увеличение на постъпилите граждански дела в сравнение с
2017 г. - 108 броя , а в сравнение с 2016 г. - 147 броя
През отчетния период са поставени за разглеждане 140 граждански дела
по общия ред, през 2017 година те са били 153 бр., а през 2016 г. те са били
171 бр.
Свършени са 89 бр. граждански дела по общия ред., от тях в тримесечен
срок са приключени 62 бр.
През 2017 година са свършени 113 бр. граждански дела по общия ред.,
от тях в тримесечен срок са преключени 54 бр.
През 2016 г. са свършени 113 бр. дела, от тях в тримесечен срок са
приключени 58 бр.
Висящите граждански дела по общия ред в края на отчетния период са
51 бр., през 2017 година са били 40 бр., а през 2016 г. са били 58 бр.
Производства по чл. 310 от ГПК – бързи производства – през 2018
година е образувано 1 дело, през 2017 г. са били образувани 3 дела, а през
2016 г. са били 8 бр.
Свършените през годината по чл. 310 ГПК дела са 1 бр., през 2017
година са били 5 бр. дела, а през 2016 г. са били 7 бр.
През отчетния период няма постъпили административни производства.
През 2017 година е постъпило едно дело административно дело, а през
2016 г. са били 3бр. административни дела
Постъпилите частни граждански дела през отчетния период са 48 бр.,
през 2017 година са били 63 бр., а през 2016 г. са били 74 бр.
През 2018 г. са постъпили 457 бр. дела, с правно основание чл. 410 и чл.
417 от ГПК, докато през 2017 година са били 333 бр. дела, а през 2016 г. те
са били 254 бр.
През 2018 година са постъпили 12 бр. бракоразводни дела.
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През отчетния период най – голям брой постъпили дела са по заповедни
произвадства по чл.410 ГПК и чл.417 ГПК. На второ място са посъпилите
дела за искове по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗЗД, ЗБЖИРБ -43 бр. На трето място се
нареждат образуваните производствоа за обигационни искове -37 бр. На
следващо място се нареждат частните производства – 35 бр. и
установителни искове-29 бр.
3. Разпределение на гражданските дела; изключение от принципа
на случайно разпределение.
През 2018 година гражданските дела се образуват и разпределят от
председателя на съда, съдия Росен Стоянов. В негово отсъствие
образуването и разпределянето на делата става от определения от
председателя съдия.
С оглед на равномерното натоварване на съдиите, заложените в
програмата за случайно разпределение групи са: административни дела,
граждански дела, частни граждански дела, частни граждански дела по чл.
410 и чл. 417 от ГПК, частни граждански дела – КОНПИ, частни
граждански дела – обезпечения бъдещ иск и доказателства, частни
граждански дела по ЗН и СК.
За времето на съдебната ваканция през отчетния период
председателят на съда е издал заповед за дежурствата на съдиите и
съдебните производства които ще се разглеждат, съобразно законовите
разпоредби на чл. 329, ал. 3 от ЗСВ.
4. Разглеждане на гражданските дела.
Останалите несвършени в началото на отчетния период граждански
дела са 49 бр., ведно с постъпилите 633, общият брой на поставените за
разглеждане граждански дела през 2018 година е 682 дела.
Останалите несвършени в началото на 2017 година граждански дела
са били 70 бр. , ведно с постъпилите 525, общият брой на поставените за
разглеждане граждански дела е бил 595 дела .
Останалите несвършени в началото на 2016 година граждански дела
са били 59 бр. , ведно с постъпилите 486, общият брой на поставените за
разглеждане граждански дела е бил 545 дела.
Година
2016
2017
2018

Несвършени
граждански дела
59
70
49

Постъпили
дела
граждански дела
486
525
633

Общо граждански
дела за разглеждане
545
595
682
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Задължението за проверка за редовността и допустимостта на исковите
молби се осъществява своевременно от съдиите, разглеждащи граждански
дела. Постановяват се разпореждания по администрирането на исковите
молби в същия ден или в срок от 3 – 5 дни.
Производствата по постъпили молби, по чл. 390 от ГПК за обезпечаване
на бъдещ иск, както и производствата по Закона за закрила на детето и
Закона за защита от домашното насилие се образуват в деня на постъпване
на съответното искане. При общите искови производства съдиите
постановяват актовете по чл. 131 от ГПК, като ги съобразяват със
съответните изисквания. Определенията по чл. 140 ГПК, включват
произнасяне по доказателствените искания. Постановяват се своевременно,
в едномесечния срок по чл. 131 ГПК. По гражданските дела се правят
подробни проекто доклади. Разпорежданията и определенията на съда,
постановени в закрито съдебно заседание, съдържат реквизитите по чл.
254, ал. 2 от ГПК.
Делата са насрочвани в открито заседание в срок от месец-месец и
половина. При отлагане на делата за следващо съдебно заседание делото се
насрочва за същия срок. Спрените граждански дела се администрират
своевременно и редовно, ежемесечно се докладват на съответния съдия за
преценката, дали е все още налице причината за тяхното спиране.
През 2018 година няма постъпили молби за определяне на срок по чл.
255 ГПК.
По граждански дела през 2018 г. са проведени 201 броя открити
съдебни заседания, отложени са 85 броя – 42,29 %.
Брой отложени граждански дела през 2018 година и причини за
отлагането им:
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Причини за отлагане на заседение
За конституиране на страни
За
представяне
на
писменни
доказателства, разпит на свидетели
За
постигане
на
извънсъдебно
споразумение
За изготвяне на проект за делба
Отлагане по молба на процесуалния
представител на страните
За изготвяне на експертиза
За
изготвяне
на
допълнителна
експертиза
Определен срок за запознаване с
възражения
За нова дата
Поради неизготвена експертиза или
представена извън срока по чл. 199 от
ГПК
Молба на вещото лице за отлагане
Поради нередовно призоваване на
страна, свидетел, вещо лице
Поради неявяване на страна свидетел,
вещо лице
За внасяне на ДТ
За
произнасяне
на
инцидентен
установителен иск

Брой отложени заседания
2
19
5
4
4
27
2
1
3
2

1
11
1
2
1

Анализът на причините за отлагане на гражданските дела
установява, че необходимостта от изготвяне на експертизи и представяне
на писменни доказателства е основната причина за отлагане на делата.
Това е обусловено от характера на производството – спорове с практическа
и правна сложност, оспорвания от страните, поставяне на допълнителни
въпроси към експертите и всичко това, свързано със задължението за
изчерпване на доказателствените искания.
Относителният дял на изброените причини в общия брой отложени
съдебни заседания е представен чрез диаграма.
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за изготвяне на еспертиза
за представяне на писм. доказателства , разпит на свидетели
за изготвяне проект по делба
поради нередовно призованене на старна, вещо лице ,свидетел
за постигане на извънсъдебно споразумение
за изготвяне на допълнителна екпертиза
поради неявяване на страна по делото,свидетел,вещо лице
отлагане по молба на процесуалния представител
за конституране на страни
молба на вещо лице за отлагане
поради неизготвена екдпертиза или представена изван срока по чл.199 от ГПК
определен срок за запознаване с възражения
за нова дата
за внасяне на ДТ
за произнасяне на инцидентен установителен иск

5. Свършени дела, срочност при изготвяне на съдебните актове.
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През отчетния период са свършени 629 бр. граждански дела, от тях в
тримесечния срок са приключени 596 бр. граждански дела или 95 % от
всички граждански дела.
За сравнение през 2017 година са били свършени 545 бр., от тях в
тримесечния срок са приключени 471 бр. граждански дела или 86 % от
всички граждански дела.
През 2016 г., свършените дела са били 475 бр., от тях в тримесечния
срок са приключени 406, или 85% от всички граждански дела.
Изчислението е извършено, съгласно Методиката за контрол и
проверка на статистическите данни, актуализирана с решение по протокол
№ 6/ 13.02.2018 г. от заседание на съдийска колегия на ВСС.
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Всички решения по гражданските
едномесечния инструктивен срок.

дела

са

постановени

в

Брой на решените дела по същество, анализ по видове.
Броят на решените граждански дела със съдебен акт по същество през
отчетния период е 548 бр. ,през 2017 г. е бил 496 бр. , през 2016 г. е бил 413
бр.
Със съдебен акт по същество са приключили 61 бр. граждански дела по
общия ред, през 2017 г. са били 84 бр.; през 2016 г. са били свършени 76
бр. дела.
През 2018 г. са приключили 26 бр. дела, образувани по облигационни
искове. През 2017 г. са приключили 29 бр. дела, образувани по
облигационни искове. През 2016г. са приключили 44 бр. дела.
През 2018 г. са приключили 5 бр. дела, образувани по вещни искове и 5
бр. дела за делби. През 2017г. са приключили 8 бр. дела, образувани по
вещни искове и 9 бр. дела за делби. През 2016 г. са свършени 11 бр. дела
по вещни искове и 10 бр. дела за делби.
Висящите граждански дела по общия ред в края на отчетния период са
51 бр. , в края на 2017 г. са били 40 бр., в края на 2016 г. са били 58 бр.
Налице е увеличение на броя висящи граждански дела по общия ред в
сравнение с предходната 2017 г.
Постъпилите частни граждански дела през отчетния период са 48 бр.
През 2017 г. са били 63 бр., а през 2016 г. са били 74 бр.
Свършените частни граждански дела през 2018 г. са 50 бр. През 2017 г.
са били 65 бр., а през 2016 г. са 78 бр.
През 2018г. са постъпили 457 бр. дела, с правно основание чл. 410 и чл.
417 от ГПК, докато през 2017 г. техният брой е бил 333, а през 2016 г.
техният брой е бил 254 бр.
Свършените дела с правно основание чл. 410 и чл. 417 от ГПК през
2018 г. са 457 бр. , през 2017 г. е бил 333 бр., през 2016 г. е бил 254 бр.
През 2018 г. по чл. 310 от ГПК са постъпило 1 бр. дело, поставено за
разглеждане е 1 дело, свършено е 1 дело. През 2017 г. 3 бр. дела, поставени
за разглеждане са 5 дела, свършени са 5 дела. През 2016 г. свършените
бързи производства са били 7 бр.
През отчетния период са постъпили 12 бракоразводни дела, за
разглеждане са били общо 16 бр., свършени са 14 бр. дела За сравнение
през 2017 г. са постъпили 19 бр. бракоразводни дела, за разглеждане са
били общо 23 бр., свършени са 19 бр. дела. През 2016 г. са свършени 14 бр.
Брой на прекратените дела.
През отчетния период са прекратени общо 81 броя граждански дела, в
сравнение с 2017 г. когато се прекратени 49 броя граждански дела, през
2016 г. са били 62 бр. граждански дела.
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Някои от причините за прекратяване на делата са: изпращане на делото
по подсъдност, постигане на спогодба, оттегляне или отказ от иска,
недопустимост на иска или неизправяне на нередовности в исковата молба
в указания от съдията срок.
6. Неприключили в разумен срок дела – брой и причини.
Неприключените в разумен срок граждански дела през 2018 година са 5
броя, едно от който е образувано през 2016 година и 4 броя дела са
образувани през 2017 година. Причина за ненавременното им решаване е
оставяне на ИМ без движение за отсраняване на нередовности.
През отчетния период няма граждански дела, които са образувани преди
01.01.2015 г. и все още не са приключили.
7. Дела с отменен ход по същество.
През отчетния период в Районен съд – Генерал Тошево има 1 бр.
гражданско дело с отменен ход по същество на основание чл. 253 от ГПК гр. дело №164/2018 г.
През предходните две години няма дела с отменен ход по същество.
8. Натовареност.
Натовареността по щат и действителната натовареност спрямо делата за
разглеждане и спрямо свършените дела на съдиите, разглеждащи
граждански дела в Районен съд – Генерал Тошево е представена в
табличен вид:

22,62

26,39 33,05

30,28 34,00

34,94

Действ.
натов.

Решени

31,14 37,89

Решени

Решени

За разглеждане

Решени

За разглеждане
30,28

Натов. по щат

Решени

25,95

Натов. по щат

За разглеждане

Граждански

Решени

Дела

За разглеждане

Натов. по щат

2018 г
Действ.
атов.

За разглеждане

2017 г.
Действ.
натов.

За разглеждане

2016 г.

37,89 34,94

През отчетния период с най-много дела за разглеждане от гражданските
съдии е Петър Петров – 448, следва Динко Минчев с 231 дела и Росен
Стоянов – 3 бр.
Най-много върнати от горестоящи съдебни инстанции в ГТРС,
обжалвани дела е имал Петър Петров –19 бр., от които 11 бр. с потвърден
изцяло съдебен акт, Динко Минчев има върнати 10 бр. дела от които 8 бр.
съдебни актове са изцяло потвърдени.
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9. Качество на съдебните актове.
През отчетния период са обжалвани и протестирани 34 бр. граждански
дела. За сравнение през 2017 г. общия брой на обжалваните и
протестирани граждански дела е бил 36 бр., както и през 2016 г е бил 36
бр.
Върнатите дела от инстанционен контрол през годината са общо 29 бр.
решения и определения, от тях потвърдени са 19 бр. или 65,52 %, изцяло
отменени са 6 бр. или 20,69 %, изменени са 4 бр. или 13,79 %, спрямо
всички върнати дела.
През 2017 г. върнатите дела са били общо 38 бр. решения и
определения, от тях потвърдени са 20 бр. или 52,63 %, изцяло отменени са
7 бр. или 18,24%, изменени са 11 бр. или 28,95 %, спрямо всички върнати
дела.
През 2016 г. върнатите дела са били общо 30 бр. решения и
определения, от тях потвърдени са 19 бр. или 63,34 %, изцяло отменени са
7 бр. или 23,33 %, изменени са 4 бр. или 13,33 %.
След направен анализ на причините за отменените изцяло съдебни
актове по граждански дела се установи, че през отчетния период по 5 дела
съдебните актове са отменени, поради нарушение на материалния закон.
По едно дело съдебният акт е отменен поради нарушение на
процесуалните правила. Съотношението на потвърдените актове (66%)
спрямо отменените и изменените (общо 34%), включително и при
отчитане на причините за отмяна, е показателно за много добра работа и
висок професионализъм на съдиите, разглеждащи граждански дела.
10. Тенденции в дейността на Гражданското отделение.
През 2018 г. се наблюдава увеличение на образуваните граждански дела
в Районен съд –Генерал Тошево, респективно на разгледаните дела през
годината, в сравнение с предходните две години.
V. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА И
БЮРО СЪДИМОСТ.
1. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА
По щатно разписание в служба Държавно съдебно изпълнение има
една щатна бройка за Държавен съдебен изпълнител, която е заета и една
щатна бройка за деловодител в СИС, който съвместява и длъжността
деловодител в Бюро съдимост, която също е заета.
Държавен съдебен изпълнител е Пламен Димов Тодоров, който има
юридически стаж 27 години, като 11 от тях на тази длъжност.
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Брой на постъпили изпълнителни дела
През 2018 година в съдебно изпълнителната служба при Районен съд
– Генерал Тошево са образувани 145 броя изпълнителни дела.
Неприключили дела в началото на отчетния период са 484 бр. От общо
разгледаните дела – 629 на брой, през 2018 г., са прекратени 75 дела, от
които чрез реализиране на вземането – 70, прекратени по други причини –
5 броя .
През 2017 година в съдебно изпълнителната служба при Районен съд
– Генерал Тошево са образувани 156 броя изпълнителни дела.
Неприключили дела в началото на отчетия период са 422 бр. От общо
разгледаните дела – 578 на брой, през 2017 г., са прекратени 74 дела, от
които чрез реализиране на вземането – 59, прекратени по други причини –
15 броя .
Наблюдава се малко намаление на постъпилите дела в съдебно
изпълнителната служба през 2018 г. – 145 броя, за сравнение през 2017
година са 156 броя и увеличение в сравнение с 2016 година 104 броя.
През отчетния период най-голям е делът на изпълнителните дела за
разглеждане делата в полза на Държавата – 292 броя, на второ място са
дела в полза на граждани – 282 броя, от които 145 броя са вземания за
издръжка, 137 броя други производства, на трето място са делата в полза
на юридически лица и търговци, в това число и банки – 51 броя.
Производства за изпълнение на чуждестранни решения са 2 броя и 2 броя
са делата по производства по изпълнение на обезпечителни мерки.
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През отчетния период са събрани общо 171794.00 лв. Най-голям е
делът на събраните суми в полза на граждани – 126652.00 лв., следват
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сумите в полза на банки и други юридически лица – 26930.00 лв. и сумите,
събрани за удовлетворяване на частни държавни вземания – 17847.00 лв.
Събраните държавни такси, съгласно Тарифа №1 към Закона за
държавните такси, които съдилищата събират по ГПК, за 2018 г. са в
размер на 12413.00 лева, в сравнение с предходната 2017 г., когато
събраните държавни такси са били в размер на 7227.00 лева и за 2016 г. са
били в размер на 7339.00 лева.
През годината са насрочени 77 броя принудителни изпълнителни
действия/описи на движими и недвижими вещи и предявяване на
резпределение, от които са проведени 48 броя, останалите са отложени,
поради нередовно призоваване, поради неплатени такси за опис,
неосигурен транспорт, пренасрочени по искане на взискател или поради
плащане.
При приключването на делата върху изпълнителния лист се
отбелязва суми изплатени на взискателя, поставя се печат върху
изпълнителния лист и върху него се нанася, № на изпълнителното дело,
дата на получена ПДИ, внесени, но не получени от взискателя суми, дата
на която е приключило делото, по кой член е прекратено изпълнителното
дело, последните изпълнителни действия.
2. СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА
В Районен съд – Генерал Тошево по щат има една бройка за съдия по
вписванията, която е фактически заета.
Съдия по вписванията е Янка Христова Иванова, която е с 12 години
юридически стаж.
През 2018 година Съдия по вписванията е взел участие в семитар на
тема „ Електронни инструменти в съдебното изпълнение” , организиран от
ЕТ Темида –Еди Чакъров гр. Варна на 03.06.2018 г .
През 2018 година общият брой на разпорежданията са 6380 броя,
през 2017 год. общият брой на разпорежданията са били 7009, за
сравнение, през 2016 година са били 7094 броя, в това число вписвания,
отбелязвания и заличавания: за 2018 г. са 3491 броя , през 2017 година са
били 3963 броя, за 2016 год. са били 3846 броя .
Събраните държавни такси за 2018 г. са 120 037 лева , през 2017
година са били 101 543 лева, а за 2016 год. са били 106 207 лева .
Удостовереният материален интерес за 2018 г. е 131 102 843 лева. За
2017 год. - 83 744 518 лева, за 2016 год. - 67 235 886 лева.
Анализирайки видовете сделки, които подлежат на вписване се
установява, че за отчетния период е намален броят на сделките свързани с
продажби през 2018 г е 814 броя, за 2017 г. - 907 броя, а през 2016 г. - 912
бр.
През отчетния период се е увеличил броят на даренията, за 2018 г. е
225 броя, за 2017 година - 170 броя, през 2016 г. - 218 броя.
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Общият брой на устни и за държавни органи справки през 2018 г. е
1057 броя , за 2017 година - 1159 броя, а за 2016 год. - 1070 броя. Тук се
наблюдава намаление спрямо 2017 год.
Издадените удостоверения за тежести през 2018 г. са 969 броя , за
2017 година - 982 броя, а за 2016 г. - 1290 броя. Тук се наблюдава
запазване на броя на издадените удостоверения съпоставени към 2017
година.
Съдия по вписванията и държавен съдебен изпълнител се заместват
приползването на платен годишен отпуск и поради временна
нетрудоспособност.
3. БЮРО СЪДИМОСТ
В Районен съд – Генерал Тошево функционира служба Бюро
съдимост, която ползва ПП АИС „Бюра Съдимост”.
През 2018 година в Бюро „Съдимост” при ГТРС са издадени 774
броя и 356 броя справки за съдимост. За сравнение 2017 година са били
1106 броя свидетелства за съдимост и 342 броя справки за съдимост, а през
2016 г. са били 1105 броя свидетелства за съдимост и 372 броя справки за
съдимост .
ИЗДАДЕНИ СВИДЕТЕЛСТВА И СПРАВКИ ЗА СЪДИМОСТ
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Изложените цифри сочат, че през 2018 г. е намалял броят на
исканите, съответно издадените свидетелства за съдимост, като се е
запазил броят на справките за съдимост, в сравнение с предходната година.
В Бюро „Съдимост” работи един служител, съвместяващ и длъжността
деловодител в СИС, като е създадена добра организация на заместване,
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при отсъствието му, така че по никакъв начин да не се нарушава реда за
обслужване на гражданите за издаване на свидетелства за съдимост, както
и за извършване на исканите справки за съдимост.
VI. ПPOBEPKИ ОТ ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН
СЪВЕТ. РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2017 Г.
1. Проверки от Инспектората към ВСС.
През изминалата 2018 г. не са извършени проверки от Инспектората
към ВСС за организацията и дейността на Районен съд – Генерал Тошево.
2.Проверки от Окръжен съд Добрич.
През януари месец въз основа на Заповед № 494 от 214.11.2018г. на
административния ръководител – председател на Окръжен съд – Добрич е
разпоредено да се извърши проверка на организацията на дейността на
съдиите от районните съдилища от Добрички съдебен окръг за периода
01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.
Към датата на изготвяне на настоящия доклад, резултати от проверката
не са постъпили.
VII. ДЕЙНОСТТА НА СЪДЕБНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ.
Работата на съдебната администрация в Районен съд – Генерал Тошево
е организирана, съобразно Закона за съдебната власт и Правилника за
администрацията в съдилищата.
Съдебните служители са структурирани в ръководни длъжности,
специализирана и обща администрация и са общо 13 на брой.
Работата на администрацията се ръководи от административен секретар
Божанка Томова, на която са възложени и функциите на служител по
сигурността на информацията.
Счетоводната дейност се осъществява от главния счетоводител Татяна
Георгиева, подпомагана от Димитричка Иванова, съдебен секретар той и
касиер и изпълняваща функциите завеждащ Регистратура „Класифицирана
информация”.
Дейността на специализираната администрация е изцяло насочена към
подпомагане и осигуряване осъществяването на основната дейност на
съда. Организацията на специализираната администрация е по състави –
наказателни и граждански.
Служба „Съдебно деловодство”
Дейността на съдебните деловодители е свързана с осигуряване на
производството по висящите дела и влезите в сила съдебни актове, като
участват в изготвянето на справки за делата – образувани, свършили,
спрени, водят и поддържат деловодните книги и регистри, съгласно ПАС.
Съдебните деловодители в съда са: Веска Митева – наказателно
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деловодство, на която е възложено и извършването на справки в НБД и
справки НАП, Мариана Иванова – гражданско деловодство, където е
поставено и ПОС терминално устройство за събиране на депозити за вещи
лица. Марияна Ганчева е съдебен деловодител в съдебно изпълнителна
служба той и деловодител в Бюро „Съдимост”, също така й е възложено и
извършването на справки в НБД, НАП и справки от РБСС.
Служба „Съдебни секретари”
В дейносттта на съдебните секретари се включва подготовка на делата
за открити съдебни заседания, съставянето на протоколи от заседанията и
изпълнението на разпорежданията на съда. Те подготвят съдебните актове
за публикуване на интернет страницата на съда, присъединяват
изготвените протоколи от съдебни заседания, писма и др. документи в
създадените електронни папки на делата. При необходимост съдебните
секретари подпомагат работата на другите служби от специализираната
администрация.
Съдебени секретари са: Радостина Стоянова по наказателни дела,
Марияна Димова по граждански и наказателни дела, Димитричка Иванова
по граждански дела, изпълняваща и функциите на касиер, както и
завеждащ Регистратура „Класифицирана информация”.
Деловодител в „Регистратура”
Служителят в служба регистратура приема и регистрира входящите
документи, както регистрира и изпраща изходящата кореспонденция,
сканира всички документи, които постъпват по делата и ги присъединява
към електронната папка на съответното дело. Също така на служителя е
възложено да работи с ПОС терминално устройство за плащане на
държавните такси. Деловодител в регистратура е Ивелин Тонков, на който
са възложени и функциите на домакин.
Служител „Архив и стастика ”
През отчетната година в архива са въведени 784 броя граждански и
наказателни и изпълнителни дела. През 2018 г. са заделени за
унищожаване 488 бр. наказателни дела, архивирани през 1998 – 2001 г.;
9450 молби за изд. на свидетелства за съдимост и 4827 бр. искания на
институции за справки за съдимост за периода 2009 г. – 2016 г.; 78 бр.
папки с документи от деловодна дейност за периода 1992 – 2008 г. - всички
с изтекъл срок на съхранение. За които предстои да бъде съставен акт за
унищожаване на неценни документи с изтекъл срок на съхранение.
Статистикът изготвя статистическите форми, сведения и справки.
Съдебен архивар той и статистик е Бойка Цветанова, на която са
възложени и функциите на заместник на завеждащия Регистратура за
„Класифицирана информация”.
Общата администрация в Районен съд – Генерал Тошево, в своята
цялост подпомага дейността на административното ръководство на съда.
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Служител „Системен администратор”
Отговаря за въвеждането и поддържането на информационните,
компютърните и периферните системи в съда, за програмното и
технологично осигуряване на компютърната техника, и въвеждане на
данни в СИНС, като са му възложени функциите и на служител по защита
на личните данни в съда и служител връзки с обществеността.
Системен администратор в съда е инж. Димо Водкаджиев.
Служител „Работник поддръжка-огняр и призовкар”
Извършва поправки по оборудването и инвентара в помещенията.
Поддържа и отговаря за нормалното топлоподаване и осигуряване на
нормални условия за работа в съда през зимните месеци, следи за
безаварийната работа на парната инсталация и съоръжения. Също така
връчва призовки, съобщения, съдебни книжа и отговаря за тяхното
своевременно връчване и предаване в съответните служби.
Работник поддръжка, огняр и призовкар е Валентин Щерев.
Имаме сключен договор с Бюро по труда гр. Генерал Тошево по
Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания
за лицето Красимир Киров, който изпълнява длъжността работник
поддръжка сгради. Срокът на договора е двегодишен от 18 октомври 2017
година до 18 октомври 2019 година.
Служител „Чистач”
На служителя е възложено почистването на работните, санитарните и
общите помещения на съда, като и да подпомага призовкаря при работа му
със САС.
Длъжността Чистач в ГТРС се изпълнява от Магдалена Монева.
С оглед повишаване на квалификацията, както и за усвояване на
нови знания и умения през 2018 година, част от съдебните служители
взеха участие в организирани обучения и семинари :
- Димитричка Иванова - съдебен секретар - „Гражданско
деловодство-29-30.03.2018г. по НИП в гр.В.Търново;
- Валентин Щерев - работник поддръжка, огняр той и призовкар „Връчване на призовки и съдебни книжа” - 26-27.04.2018г. по НИП в
гр.В.Търново
- Марияна Ганчева-съдебен деловодител съдебно изпълнителна
служба и БС - семинар на тема : „ Електронни инструменти в съдебното
изпълнение”, организиран от ЕТ Темида – Еди Чакъров гр. Варна на
03.06.2018 г .;
- Димитричка Иванова – съдебен секретар - „Класифицирана
информация” - 17-20.09.2018г. по НИП в гр.В. Търново;
- Марияна Ганчева-съдебен деловодител съдебно изпълнителна
служба и БС-„ Запознаване с проекта ECLI-BG - 25.09.018г.” организирано
от Окръжен съд Добрич;
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- инж. Димо Водкаджиев- Системен администратор - „ Запознаване с
проекта ECLI-BG - 25.09.018г.” организирано от Окръжен съд Добрич;
- Божанка Томова - административен секретар –„ Управление на
стреса „ - 04.10-05.10.2018 г. по НИП в гр.Разград
- Марияна Димова - съдебен секретар - „Качествено професионално
обучение за повишаване ефективността на правосъдието”-15.10-18.10.2018
г. по НИП в гр.В.Търново
По-голямата част от служителите в Районен съд – Генерал Тошево са
с трудов стаж в съдебната система над 16 години, а двама служители са с
трудов стаж в системата 32 години, това прави взаимозаменяемостта на
служителите безпроблемна, при отсъствие на някой от тях.
В изпълнение на задълженията си, съдебните служители работят добре
в екип и се отнасят отговорно към своята работата.
Взаимодействието между службите се основава на разбирателство и
колегиалност. Тези принципи и добрите практики в това отношение
спомагат за бързото, качествено и точно администриране на делата, както
и обслужване на гражданите.
През 2018 г. периодично са провеждани събрания и работни срещи на
съдебните служители, на които са обсъждани и решавани текущи
проблеми в организацията на работата на администрацията и предложения
за подобряването й. Съдебните служители своевременно се запознават с
новите или изменени вътрешни правила и процедури, както и със
заповедите на председателя, касаещи тяхната дейност.
Съдебните служители в Районен съд – Генерал Тошево са важен
фактор, подпомагащ работата на магистратите в осъществяването на
правораздавателната дейност, както и цялостната работа на съда.
Мога да твърдя, че магистратите и съдебните служители в съда, със
своето етично поведение към гражданите и чувството си на отговорност,
работеха ефективно за повишаване общественото доверие и авторитета на
институцията.
VIII. ОТЧЕТ – АНАЛИЗ ПО
КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ.

ИЗПЪЛНЕНИЕ

НА

В изпълнение на Комуникационна стратегия на съдебната власт
2014 –2020 г.”, „Медийна стратегия на органите на съдебната власт” и
„Наръчник за общуване с медиите” през 2018 година в Районен съд
Генерал Тошево е приет План за действие по изпълнение на
Комуникационната стратегия на ВСС. Основни цели на плана са
повишаване на правната култура на обществото и продължаване на
добрите практики за комуникация с медиите.
Реализираните през 2018 година комуникационни дийности и
индикаторите за тяхното изпълнение:
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Таблица № 1: Отчет на Плана за действие по изпълнение на
комуникационната стратегия за 2018г.:
№
1
1.1

Дейности
за Очаквани
Индикатор
за Срок
Отговорник
Ресурси Изпълнение
изпълнение
резултати
изпълнение
ЦЕЛ - Утвърждаване на механизми на взаимодействие с други органи на законодателната и
изпълнителната власт при спазване принципа на независимост на съдебната власт
1. Провеждане на
общи събрания на
съдиите от Районен
съд
Генерал
Тошево
при
необходимост от
становища
по
различни
нормативни
документи.

1.
Проведени
общи събрания
2. Засилване на
професионалния
дебат по ключови
за
съдебната
система теми.

1.Брой
проведени
общи събрания

При
необходимост
през
цялата
2018 г.

2.Брой
проведени
общи събрания

Адм.
ръководител на
Районен съд Генерал
Тошево

Човешки
ресурси
Районен
съд
Генерал
Тошево

1.
2
броя
Проведени
общи събрания

2. 3 брой

2

ЦЕЛ - Повишаване знанията на обществото за ролята и функциите на отделните органи на съдебната
власт.

2.1

I. Подготовка и
организиране
на
Дни на отворени
врати в Районен
съд
Генерал
Тошево :
1.
По
повод
професионалния
празник
на
Конституцията, на
българските
юристи
и
на
съдебните
служители.
2.По
повод
откриване
на
Районен
съд
Генерал Тошево .
Запознаване
на
медиите
и
гражданите
с
работата
на
Районен
съд
Генерал Тошево.

1.Проведени Дни
на
отворени
врати.
2.Проведена
предварителна
информационна
кампания.
Публичност на
инициативата.
3. Повишаване на
знанията,
на
правната
грамотност
и
култура
на
обществото,
в
това число на
ученици
от
различни
възрастови
групи.

1.Брой
Проведени
Дни на отворени
врати.
2.Брой
Проведена
предварителна
информационна
кампания.
3.Брой
Медийно
отразяване
на
инициативата - брой
публикации.
Брой
запознати
граждани и ученици с
работата на Районен
съд
Генерал
Тошево.

1.
Участие
на
Районен
съд
Генерал Тошево в
образователната
програма
„Съдебната власт –
информиран избор
и
гражданско
доверие. Отворени
съдилища
и
прокуратури”.

1.Обучени
ученици
от
СУ"Н.Й.Вапцаро
в
и
ПГЗ"Т.Рачински
гр.
Генерал
Тошево
по
следните теми:
1.1. Разделение
на
властите
според
конституцията на
РБългария.Функц
ии на съдебната
власт.Висш
съдебен съвет .
1.2
„Домашно
насилие
над
малолетни
и
непълнолетни и
мерки за защита
правата
на

1.Брой
Проведени
открити
урока
2.Брой
Обучени
ученици
от
СУ"Н.Й.Вапцаров и
ПГЗ"Т.Рачински
Генерал Тошево

2.2

20.04.2018 г .
23.11.2018 г.

22.02.2018 г.

Служител
"Връзки
с
обществеността
"
Административ
ен
секретар,
съдии,
Системен
администратор

Човешки
ресурси
Районен
съд
Генерал
Тошево

1. 2 броя - Дни
на
отворени
врати.

Р.СтояновПредседател
ГТРС,
Д.Минчеврайонен съдия
ГТРС,
Служител
"Връзки
с
обществеността
", Адм.секретар

Човешки
ресурси
Районен
съд
Генерал
Тошево

1.
3
броя
проведени
урока
2. обучени 105
броя ученици от
СУ"Н.Й.Вапцар
ов
и
ПГЗ"Т.Рачински
гр.
Генерал
Тошево

2.
2
броя
предварителнин
формационна
кампания.
3. 2 броя –
инициативи с 85
брой запознати
граждани
и
ученици
с
работата
на
Районен съд –
Генерал Тошево.

20.04.2018г.
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3.
3.1.

жертвите.
1.3.Възпитателни
23.11.2018 г.
мерки за деца
при
противообществе
ни прояви, начин
и
места
за
прилагането им
ЦЕЛ -Подобряване на комуникацията на Районен съд - Генерал Тошево с медиите, включително проактивна комуникация чрез
електронните и социалните медии. Изграждане на нова комуникационна компетентност.
1.Дозирано
Поддържане на 1.Брой положителни Цялата 2018 г.
Служител
Човешки
1.
0
броя
присъствие
на добрия имидж на публикации за дела с
"Връзки
с ресурси
положителни
Районен
съд
- съда
и обществен интерес.
обществеността Районен
публикации за
Генерал Тошево в работещите
в
"
, съд
- дела
с
електронните
и него. Създаване
Административ
Генерал
обществен
социалните медии на условия за по- 2.Брой положителни
ен ръководител
Тошево
интерес.
/Фейсбук/ и по голямо разбиране публикации
за
2.
2
броя
теми, инициирани на правосъдие и работещите в съда.
положителни
от съдиите.
работата
на
публикации за
съдиите.
3.Брой публикации,
работещите
в
отнасящи
се
до
съда.
реформата
в
3.
0
броя
съдебната система.
публикации,
отнасящи се до
4.Брой
изразени
реформата
в
мнения на граждани
съдебната
в
електронните
система.
/социалните/ медии.
4.
15 броя
изразени мнения
на граждани в
електронните
/социалните/
медии.

3.2.

2.Поддръжка
и
навременна
актуализация
на
информацията
в
интернет-сайта на
Районен
съд
Генерал Тошево.

Винаги актуална
информация
в
помощ
на
гражданите,
адвокатите,
страните
по
делата, медиите.

1.Брой потребители
на
интернет,
посетили
интернет
сайта на съда.

Цялата 2018 г.

Служител
"Връзки
с
обществеността
"
Системен
администратор
Административ
ен секретар

Човешки
ресурси
Районен
съд
Генерал
Тошево

1. 4956 броя
посетили
интернет сайта
на съда.

3.3.

3.Поддържане
актуалността
на
профила на съда в
социалната мрежа
„Фейсбук”,
така
както е заложено в
разработената
Концепция
за
позициониране на
Районен
съд
Генерал Тошево в
мрежата.

Винаги актуална
информация
в
помощ
на
гражданите.
Осъществяване
на
бърза
комуникация
с
потребителите на
мрежата.

1.Брой потребители
на социалната мрежа
Фейсбук, посетили
профила на съда.

Цялата 2018 г.

Служител
"Връзки
с
обществеността
"
Системен
администратор
Административ
ен секретар

Човешки
ресурси
Районен
съд
Генерал
Тошево

1. 640 уникални
броя
потребители на
социалната
мрежа Фейсбук,
посетили
профила на съда.

4
4.1.

2.Брой
мнениия .

изразени

ЦЕЛ – Ефективна комуникация с всички медии. Механизми за комуникация .
1. Прессъобщения
Медиите
и 1.Брой публикации за Цялата 2018 г.
гражданите ще разглеждани дела със
получават
значим
обществен
информация за: интерес
и
разглеждани постановени по тях
дела със значим съдебни актове;
обществен
интерес
и 2.Брой публикации за
постановени по административни,
тях
съдебни организационни
и
актове;
процедурни промени

2.
74
броя
изразени мнения
под
публикациите в
профила на съда.
Служител
"Връзки
с
общественос
тта"
Системен
администрат
ор
Администра
тивен
секретар

Човешки
ресурси
Районен съд
Генерал
Тошево

1.
0
Брой
публикации за
разглеждани
дела със значим
обществен
интерес
и
постановени по
тях
съдебни
актове;
2.
0
Брой
публикации за
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административни
, организационни
и
процедурни
промени
в
работата на съда;
- инициативи на
съда,
нововъведения;
работа
по
проекти;
официални
срещи
и
посещения;
кадрови
промени в съда в
т.ч.
наградени,
повишени съдии
и
съдебни
служители;
- статистическа
информация и др.

в работата на съда;
3.Брой публикации за
инициативи на съда,
нововъведения;

4.Брой публикации за
работа по проекти;

5.Брой публикации за
официални срещи и
посещения;
6.Брой публикации за
кадрови промени в
съда в т.ч. наградени,
повишени съдии и
съдебни служители;

7.Брой публикации
със
статистическа
информация.

4.2.

4.3.

2.
Пресконференции:
2.1.
Отчет
за
дейността
на
Районен
съд
Генерал Тошево за
2018
г.
2.2.
Ден
на
Българската
Конституция
и
юриста.
Ден на съдебния
служител.
Освен
плануваните,
пресконференции
се провеждат при
възникнал значим
информационен
повод.
3.Интервюта,
участия в радио и
тв-предавания
Организирането и
провеждането на
подобни медийни
изяви се извършва
при
възникнал
значим повод.

Медиите, а чрез
тях и гражданите,
ще
получават
информация за
по-значими
дейности в съда.

1.Брой
репортажи,
публикации
и
интервюта,
отразяващи
пресконференциите.
2.Брой
проведени
пресконференции.

Април
и
ноември 2018 г.
и
при
необходимост
през
цялата
година

Служител
"Връзки
с
общественос
тта"

Човешки
ресурси
Районен съд
Генерал
Тошево

Медиите, а чрез
тях и гражданите,
ще
получават
информация за
по-значими
дейности в съда
от първо лице.

1.Брой интервюта

При
необходимост
през
цялата
2018 година

Служител
"Връзки
с
общественос
тта"
Председател
ГТРС

Човешки
ресурси
Районен съд
Генерал
Тошево

административн
и,
организационни
и
процедурни
промени
в
работата
на
съда;
3.
12
Броя
публикации за
инициативи на
съда,
нововъведения;
4.
0
Брой
публикации за
работа
по
проекти;
5.
0
Брой
публикации за
официални
срещи
и
посещения;
6.
0
Брой
публикации за
кадрови
промени в съда в
т.ч. наградени,
повишени съдии
и
съдебни
служители;
7.
2
Броя
публикации със
статистическа
информация.
1. 0 Брой ,
публикации
и
интервюта,
отразяващи
пресконференци
ите
2.
0
Броя
проведени
пресконференци
и.

1.
0
Броя
интервюта
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.4.

5.
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

4. Работа в условия
на криза
При
наличие
на
кризисна ситуация
стриктно
се
прилагат правилата
за действие при
кризи в Районен
съд
Генерал
Тошево.

Няма
да
се
накърни имиджа
на
съда.
След
възникналата
кризисна
ситуация,
доверието
на
медиите
и
гражданите
в
Районен съд Генерал Тошево
няма да пострада
в
решаващо
голяма степен.

1.Брой публикации,
репортажи, мнеия в
различни
форуми,
отнасящи
се
до
възникналата
кризисна ситуация.

По-добра
вътрешна
комуникация,
укрепване
на
екипа на съда,
подобряване на
взаимоотношени
ята

Председател
на Районен
съд
Генерал
Тошево
Кризисен
щаб

Човешки
ресурси
Районен съд
Генерал
Тошево

1.
0
Броя
публикации,
репортажи,
мнения
в
различни
форуми,
отнасящи се до
възникналата
кризисна
ситуация.
2.
0
Броя
положителни
публикации
3.
0
Броя
отрицателни
публикации
4.
0
Броя
неутрални
публикации

Цялата 2018 г.

Адм.
секретар
Служител
"Връзки
с
общественос
тта"
Системен
администрат
ор

Човешки
ресурси
Районен съд
Генерал
Тошево

1. 20 броя

Сроковете
са
посочени
в
Програмата за
обучение
на
съдебните
служители

Адм.
секретар

Човешки
ресурси
Районен съд
Генерал
Тошево

1.
2
Броя
обучения с по
13 броя обучени
в сяко едно от
тях,
квалифицирани
и компетентни
съдебни
служители

Цялата 2018 г.

Администра
тивен
секретар и
всички
съдии
и
съдебни
служители

Човешки
ресурси
Районен съд
Генерал
Тошево

1.
12
Броя
обучени,
квалифицирани
и компетентни
съдии и съдебни
служители

През годината
2018 г.

Администра
тивен
секретар

Човешки
ресурси
Районен съд
Генерал
Тошево

1.
3
броя
проведени
извънработни
срещи

2.Брой положителни
публикации
3.Брой отрицателни
публикации
4.Брой
неутрални
публикации.

ЦЕЛ - Установяване на ефективна вътрешна комуникация
1. Информиране на Информирани
Мнения и препоръки
съдиите
и съдии и съдебни от Фейсбук-профила
съдебните
служители
на съда.
служители
в Добра репутация
Мнения
и
Районен
съд
- на
съда препоръки
от
Генерал Тошево за Високи
различни интернеттова,
което
се професионални
форуми
случва в съда – стандарти
за
организация
на комуникация
с
работа, изяви пред гражданите,
медиите, различни медиите
и
инициативи,
институциите
нововъведения
и
други
2. Обучение и Обучени,
1. Брой обучени,
квалификация на квалифицирани и квалифицирани
и
съдебните
компетентни
компетентни съдебни
служители
от съдебни
служители
Районен
съд
- служители
Генерал Тошево по
теми,
касаещи
проблемите
в
органите
на
съдебната
власт,
стандартите
за
обслужване
на
граждани, както и
управлението
на
вътрешните
и
външните
комуникации
3. Обучение и Обучени,
1.Брой
обучени,
квалификация на квалифицирани и квалифицирани
и
съдиите
и компетентни
компетентни съдии и
съдебните
съдии и съдебни съдебни служители
служители, както служители
на регионално, така
и на национално
ниво – по програми
на
НИП,
по
проекти
от
оперативните
програми
4. Организиране на
извънработни
срещи.

При
необходимост

Брой
проведени
извънработни срещи
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6.
6.1.

6.2.

ЦЕЛ - Мониторинг на Плана за действие на Районен съд - Генерал Тошево за изпълнение на Комуникационната стратегия на
съдебната власт - 2018 - 2020 г.
1.
Ежедневен Съдът ще има Брой
мнения
и Цялата 2018 г.
Служител
Човешки
1.
0
Броя
мониторинг
на обратна
препоръки
"Връзки
с ресурси
препоръки
профила
на информация от
общественос
Районен съд
Районен
съд
- медиите
и
тта"
Генерал
Генерал Тошево в обществото
за
Системен
Тошево
социалната мрежа своите действия.
администрат
Facebook, както и
ор
на
останалите
медии.
2.
Анализ
на
информацията,
получена
при
обобщаване
на
посочените
в
настоящия
план
индикатори.

При наличие на
отрицателни за
съда индикатори,
по-лесно ще се
предприемат
корекционни
мерки.

Брой анализи
индикатори

на

Цялата 2018 г.

Администра
тивен
секретар
Служител
"Връзки
с
общественос
тта"
Ситемен
администрат
ор

Човешки
ресурси
Районен съд
Генерал
Тошево

Таблица № 2 : Отчет на таблица с индикаторите за 2018г. по
отношение на Районен съд – Генерал Тошево:
Индикатор

Описание

Измерител

Период

Целева стойност

Източници

Координационни срещи между
представители на „Връзки с
обществеността“

Служител
на
РС е участвал в
срещи
с
представители,
на
местни
институции
Обсъждане
и
решаване
на
актуални
проблеми.
Интервюта на
административ
ния
ръководител и
служителя
за
връзки
с
обществеността
Районен
съд
Генерал
Тошево
поддържа един
уебсайт
Ежедневно

6 броя

годишен

12
50 % удовлетвореност

Административни
данни

годишен

-

Годишен календар на
срещите

Не са създадени нови

годишен

-

Административни
данни

-

годишен

-

Измерване броя
на обслужените
запитвания по
ЗДОИ
Обучения
за
усвояване
на
нави
знания
или
повишаване на
квалификацият
а на всички
служители на
органи
на
съдебната власт
в сферата на
вътрешни
и
външни
комуникации ,

4 броя

годишен

брой

Административни
данни
Административни
данни

1 брой

годишен

2 броя
50% удовлетвореност

Брой медийни изяви

Нови /обновени/ уебсайтове на
ОСВ

Честота на обновяване на
информацията в уебсайтовете
Обслужени запитвания по ЗДОИ

Проведени
обучения
за
повишаване на квалификацията
свързана с вътрешни и външни
публики

0 броя прессъбщения

Календар на обучения
Списъци
на
обучаващи се

43

Вътрешни
информационни
бюлетини в рамките на органа на
съдебната власт

Събития и инициативи насочени
към гражданите
Информационни
кампании,
насочени към повишаване на
осведомеността
и
правната
култура.

Време
за
реакция
комуникационни кризи

при

работа с медии
държание и др.
Брой и честота
на
разпространени
е
на
информационн
ите бюлетини.
Ден
на
отворени врати
Брой
планирани
и
изпълнени
е
информационн
и кампании с
цел
повишаване на
осведоменост
на обхвата и
работата
на
съдебната власт
и
правната
култура
на
гражданите
Време
за
реакция
измерено
от
момента
на
възникване на
кризата
–
комуникационн
а, медийна, до
първата
реакция(изявле
ние
прессъобщение
и др.)

12 броя

годишен

12
100 % удовлетвореност

2 броя

годишен

100 % удовлетвореност

2 броя

годишен

100 % удовлетвореност

Часове

годишен

2 часа

Статистика на лице
отговарящо „Връзки с
обществеността”

Календар
събитията
Календар
информационни
кампании

на
на

Данни
на
лице
отговарящо „Връзки с
обществеността”

Анализът на постигнатото през 2018 година показва, че Районен съд –
Генерал Тошево запазва и надгражда традиционно добрите си практики за
работа с младите хора. За поредна година бе подкрепена инициативата:
Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и
гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” сред ученици, с
цел превенция и повишаване на тяхната информираност за структурата,
функциите и значението на съдебната власт в Република България.
Успешното съчетаване на инициативата „Ден на отворените врати“ под
наслов – „Открито за съдебната власт“ и Образователната програма
отново се доказа, като най-устойчив и оптимален модел за формиране на
правна култура сред обществото и най-вече сред младите хора.
На ученици от СУ “Н. Й. Вапцаров” и ПГ “Т. Рачински” в гр. Генерал
Тошево бяха изнесени следните лекциии беседи:
- На 22.02.2018 г., съдия Динко Минчев изнесе лекция пред ученици
от IX, X, XI-ти класове, членуващи в доброволческия отряд „Свободна
воля” на Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински” (общо
20 броя ученици), на тема: „Разделение на властите според конституцията
на РБългария. Функции на съдебната власт. Висш съдебен съвет”. По
време на лекцията бяха използвани материали предоставени от Висш
съдебен съвет. В края на лекцията ученици зададоха въпроси по темата,
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като за проявения интерес от тяхна страна бяха наградени с книги
„Конституция на Република България” осигурени от Висш съдебен съвет.
- На 20.04.2018 г. в сградата на съда, като част от Образователната
програма, отново успоредно с провеждането на „Ден на отворените врати”
на ученици от ПГЗ „Т.Рачински” и СУ „Н.Й.Вапцаров” от гр.Генерал
Тошево (общо 45 броя ученици), беше изнесена лекция от съдия Петър
Петров на тема: „Домашно насилие над малолетни и непълнолетни и
мерки за защита правата на жертвите”. Съдията запозна гимназистите с
начините за защита и правата в случаи на насилие и тормоз в семейството.
Лекцията включваше какво представлява домашното насилие, видовете
домашно насилие и кой може да бъде извършител на него. На
присъстващите им беше разяснено и кои са компетентните органи за
сезиране при такива случаи, както и че те сами могат да сигнализират за
упражнено върху тях домашно насилие или тормоз. На най-изявилите се
бяха връчени награди.
- На 23.11.2018 г. в сградата на съда, като част от Образователната
програма, отново успоредно с провеждането на „Ден на отворените врати”
на ученици от ПГЗ „Т.Рачински” и СУ „Н.Й.Вапцаров” от гр.Генерал
Тошево (общо 40 броя ученици), беше изнесена лекция от съдия Динко
Минчев на тема: „Възпитателни мерки за деца при противообществени
прояви, начин и места за прилагането им”. Успоредно с лекцията
спонтанно се проведе оживена дискусия между учениците, учителите и
лектора. В края на лекцията няколко ученици зададоха въпроси по темата,
като за проявения интерес от тяхна страна бяха наградени с флашки,
компютърни мишки и слушалки закупени от средствата осигурени от
Висш съдебен съвет.
В Районен съд – Генерал Тошево е въведена „добрата практика” за
представяне на Образователната програма и Ден на отворените врати пред
регионалните медии и чрез съобщения в сайта на съда и социалните
мрежи .
Сайтът на Районен съд – Генерал Тошево е бърз и удобен начин за
достъп до актуална информация свързана с дейността на съда. На
страницата гражданите могат да намерят информация за постановените
съдебни актове, насрочените съдебни заседания, статистическа
информация и полезни връзки към други правни институции. В обособен
раздел „Пресцентър” се публикува
информация
за
дела,
представляващи обществен интерес, както и за реализирани, и бъдещи
инициативи на съда. Благодарение на интегриран модул за автоматичен
превод, съдържанието на сайта на Районен съд – Генерал Тошево, може да
бъде преведено на 104 езика.
През 2018 година съда продължи да осъществява активна медийна
политика.

45

Над 30 броя пресъобщения са публикувани на интернет сраницата на
съда и над 55 броя прессъобщения във фейсбук страницата на съда.
Интернет страницата и през 2018 година осигуряваше достъп до
актуална информация за предоставяните административени услуги от съда,
полезни връзки към уеб страниците на други институции, данни за контакт
с различните звена в съда, водени регистри и правила, както и информация
за публични продажби, извършвани от ДСИ при Районен съд – Генерал
Тошево.
Ежегодно на сайта на съда се публикува Годишен отчетен доклад,
съдържащ информация за дейността на Районен съд Генерал – Тошево,
както и статистическите годишни справки. През 2018 година сайтът бе
частично обновен , като функционалност и визия.
Съдът поддържа и профил във Facebook, където всеки може да види
снимки, да прочете новини, да се информира за предстоящи събития, както
и да коментира дейността на съда.
Районен съд – Генерал Тошево поддържа ползотворни контакти и си
сътрудничи с информационни онлайн и печатни издания на територията на
област Добрич, отразяващи събития и публикуващи информация за
дейността на съда.
През 2019 г. съдът ще продължи да поддържа проактивна медийна
политика, чрез която да повиши общественото доверие към работата си и
да гарантира прозрачност в дейността си.
IX. МАТЕРИАЛНА И ФИНАНСОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ.
Районен съд – Генерал Тошево разполага със собствена сграда и
дворно място, за които е издаден акт за публична държавна собственост.
От 2001 г. е в експлоатация газова отоплителна инсталация на целия
сграден фонд.
Сградата на съда е с разгърната застроена площ от около 1023 кв. м.
в нея се помещава и Службата по вписванията. Има помещение и за
служителите на Областно звено „Охрана на съдебната власт”, както и
помещение за арестанти.
Изградено е и оборудвано помещение за съхранение на
класифицирана информация, което предстои да бъде открито през 2019
година.
Обособената и обзаведена адвокатска стая със съдействието на
Адвокадска колегия Добрич се използва по предназначение.
През 2018 година, Община Генерал Тошево, включи Районен съд –
Генерал Тошево в проектно предложение: „По процедура за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.002 „Енергийна
ефективност в периферните райони-2” на приоритетна ос 2 „Подкрепа за
енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” на
Оперативната програма „Региони в растеж” 2014-2020 (ОПРР 2014-2020).
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Актуализирана бе бюджетната сметка на Районен съд – Генерал Тошево с
5 904 лева за „Изготвяне на работен проект, съгласно техническия паспорт,
доклада за енергийно обследване и доклада за техническото обследване на
сградата на Районен съд – Генерал Тошево”.
Финансовата дейност на Районен съд – Генерал Тошево се провежда в
съответствие със Закона за държавния бюджет, закона за счетовоството,
Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и др.
нормативни и поднормативни актове. Дейността на съда се ръководи от
вътрешни равила за финансово управление и контрол, както и решения на
ВСС, свързани с бюджета и финансите .
Бюджета на Районен съд Генерал Тошево за 2018 година бе утвърден с
решение на ВСС по протокол № 2/ 25.01.2018 година. За извършване на
извънредни разходи през годината по наша инициатива и по инициатива на
ВСС бяха извършени корекции.
През отчетния период в Районен съд – Генерал Тошево са събрани общо
приходи в размер на 73 880,60 лв., в т.ч. съдебни такси –59 070,61 лева ;
конфискувани средства – 7 642,25 лева; глоби и санкции – 6 813,15 лева;
други неданъчни приходи – 354,59 лева , а през 2017 година са събрани 91
770,42 лева или с 17 889,82 лева по-малко от предходната година.
Размера на събраните държавни такси не зависи от обема на свършената
работа, а от размера на заявения материален интерес по образуваните дела.
Разходите за 2018 г. са реализирани, съгласно указанията на ВСС за
допълнителни мерки за ограничаване на нелихвените разходи и
трансферите по републиканския бюджет.
Към 31.12.2018 г. разходите по бюджета на Районен съд – Генерал
Тошево са 677 255,48 лева в сравнение с 2017 г са повече с 28 053,19 лева
През 2018 г. Районен съд – Генерал Тошево продължи действията си за
събиране на установените със служебно издадени изпълнителни листи,
публични вземания в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на
ГТРС от ДСИ, ЧСИ и НАП.
По издадените изпълнителни листи, предоставени на ЧСИ, са събрани
149,00 лева и остават просрочени начислени вземания в размер на 9 258,60
лева. По изпълнителни листи, предоставени на ДСИ, са събрани 9 564,88
лева и са начислени просрочени вземания в размер на 26 755,15 лева.
По изпълнителни листи предоставени за събиране на НАП са събрани
3,18 лева и начислени за просрочени вземания в размер на 17 975,03 лева.
X. ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ И ИНФОРМАЦИОННО
ОСИГУРЯВАНЕ.
В Районен съд – Генерал Тошево всички служби, както и всяко работно
място, са оборудвани с компютърни системи и с лазерни монохромни
принтери.
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Всички компютърни системи са с Windows базирани операционни
системи XP и 7. Използват се офис пакети версии Microsoft Office 2003,
2007 и 2010. Като основна антивирусна програма се използва ESET NOD
Endpoint, но регулярно мрежата се сканира и с други антивирусни
инструменти с цел превенция и защита.
Интернет свързаността се осъществява от компютър, конфигуриран
като рутер, базиран на операционната система pfsense. По този начин се
повишава сигурността и се оптимизира интернет достъпа.
В Районен съд – Генерал Тошево има два функциониращи работни
сървъра.
1.Сървър Dell 1420 от нисък клас обслужващ Бюро съдимост с
инсталирана операционна система WINDOWS 2003 SERVER;
2. Fujitsu Primergi TX2540M1 доставен и внедрен в експлоатация
през юли 2015, който заменя досегашният Dell Power Edge 2950, който
дефектира. Сървърът Fujitsu Primergi TX2540M1 е от среден клас с
параметри гарантиращи бърза и безпроблемна работа, и с голямо дисково
пространство. Същият е с инсталирана операционна система WINDOWS
2008 SERVER, като обслужва деловодният софтуер САС “Съдебно
деловодство”, същевременно играе ролята на файлов и backup сървър,
както и обезпечава функционирането на комуникационните модули
служещи за връзка между базата данни на САС и различните портали.
Като гаранция за създаването и съхранението на ежедневни архивни
копия на файлове и бази данни се използва е мрежово устройство за
съхранение на данни: NAS ZyXEL с дисково пространство от 2 диска по 1
Tb конфигурирани в RAID 1. Така конфигурирано, мрежовото устройство
за съхранение на данни заедно с backup файловете, създавани на
файловият сървър, гарантират създаване и съхранение на 100 % идентични
архиви на две физически разделени места, като всяко от тях поддържа и
огледално копие на записаните на него файлове. Записването на архивите
става, чрез Sharing и FTP протокол. В допълнение на ежедневните архиви
се създава и допълнителен такъв, който е защитен от атаката на
криптовируси.
В края на 2018 година след получени указания от ВСС бяха закупени
два двутерабайтови външни твърди диска с които да се обезпечи
създаването и съхранението на архиви на Бюро съдимост на външни
носители.
В двете съдебни зали на съда има инсталирани системи за звукозапис и
аудиооповестяване, а от предходната 2017 година пред всяка от тях има
монтирано електронно табло показващо информация за делата които
предстоят да бъдат разглеждани за съответният ден.
Нуждата от сканираща техника в съда се обезпечава от:
високоскоростните скенери Brother ADS 2100 и Mustek iDocScan P70, от
двата броя многофункционални машини Kyocera FS-1035 MFP и
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закупената през 2017 многофункционална машина за големи натоварвания
Xerox WC7225i. Mногофункционалнитe машини Kyocera FS-1035 MFP и
Xerox WC7225i, също така напълно обезпечават нуждата на съда и от
копираща техника.
Доставената в края на 2017 година на компютърна и копирна
техника, позволи и последните стари компютърни конфигурации да бъдат
заменени с нови позволяващи работа с по-съвременни операционни
системи и софтуер.
През 2018 година бе изградена изцяло нова оптическа свързаност
към мрежата на интернет доставчика на съда. Това гарантира значително
по-високо качество на връзката и по-висока отказоустойчивост.
Специфични програмни продукти, обезпечаващи нормалния и
безпроблемен работен процес в РС Генерал Тошево са:
1. Правно информационна система “Сиела 5.0” Web версия;
2. Онлайн счетоводна програма “Web БП -КОНТО 66”;
3. Програма труд и работна заплата” Style”
4. JES – съдебно изпълнение – деловодна програма за съдебноизпълнителна служба, която през 2018 година беше надградена с
нови функционалности, както и с модул за връзка с Регистъра на
банковите сметки и сейфове;
5. САС “Съдебно деловодство” внедрена от „Информационно
обслужване“ АД за управление на съдебните дела с добавените
комуникационни модули към ЦУБИПС, ЕИСПП ядрото, модул за
връзка към портала на варненски апелативен район. През 2018
година бе реализирана и свързаност към новият Единен портал на
електронното правосъдие. Въведеният допълнителен модул
„Призовкар“ към функционалността на САС в голяма степен
улеснява работата и следенето на сроковете за връчване на
съдебните книжа. Продължава осъществяването на електронен
обмен на данни чрез модул „Служебни защити“ функциониращ в
Адвокатска колегия - Добрич
6. АИС Бюро съдимост – за издаване на свидетелства за съдимост.
7. Разпределението на делата в съда се извършва чрез Централизирана
система за случайно разпределение на делата, разработена от Смарт
системс и предоставена от ВСС. ЦССРД представлява web базиран
програмен продукт, инсталиран на сървър, който се намира във ВСС
и достъпен чрез интернет свързаност от определени компютри и от
лица, определени със заповед на Председателя, за работа с него.
Достъпът до тази система се осъществява чрез КЕП, потребителско
име и парола.
8. Система за изчисляване натовареността на съдиите (СИНС),
разработена от Смарт системс и предоставена от ВСС, чрез който се
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следи и коригира натовареността на магистратите. Достъпът до тази
система се осъществява чрез потребителско име и парола.
Всички решени дела ежедневно се докладват от съдебните
деловодители на системния администратор за отмятането им СИНС
и отразяване на намаляващ или увеличаващ коефициент на тежест на
делото .
9. Посредством клалифицирани електронни подписи на определени
служители е осигурен достъп до Национална база данни
„
Население”, достъп до специализирани услуги в портала на НАП и
достъп до Регистъра на банковите сметки и сейфове чрез портала на
БНБ и програмата JES – съдебно изпълнение;
През 2018 година Районен съд – Генерал Тошево бе свързан към
Единен портал на електронното правосъдие, чрез който оторизирани лица
след разрешение от Председателя на съда, могат да бъдат регистрирани в
системата, а в последствие и да получат достъп до информация за
конкретно интересуващо го дело (постановени актове, протоколи от
съдебни заседания, сканирани и присъединени други документи по
делата). Достъпа до този портал се осъществява директно през браузър и
след получаване на потребителско име и парола, което става автоматично
след въвеждане на искането за достъп в САС и неговото одобряване от
съдията докладчик по конкретното дело за което е отправено искането за
достъп.
XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ИЗВОДИ.
Анализът на постигнатото през 2018 година показва, че Районен съд
– Генерал Тошево запазва и надгражда добрите си отношения и
взаимодействия с останалите органи на съдебната власт, държавните
институции и неправителствени организации.
Доброто взаимодействие между Районен съд – Генерал Тошево и
органите на местната власт в лицето на Община Генерал Тошево доведе до
включване и одобрение в проектно предложение: „По процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.002
„Енергийна ефективност в периферните райони-2” на приоритетна ос 2
„Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните
райони” на Оперативната програма „Региони в растеж” 2014-2020 (ОПРР
2014-2020.
Запази се и през 2018 година доброто взаимодействие с Гранично
полицейско управление Генерал Тошево и Районно управление Генерал
Тошево при ОД на МВР Добрич.
През отчетния период Районен съд – Генерал Тошево продължи с
добрите си практики за работа с ученици от двете гимназии в града.
Участието на млади хора в Образователни програми води до повишаване
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на информираността им за структурата, функциите и значението на
съдебната власт в Република България.
Съдебната практика на Районен съд – Генерал Тошево е обобщавана
от магистратите на техни общи събрания. Докладите от проверки се
обсъждат на общи събрания на целия състав на съда, дискутират се
забележките и начините да бъдат сведени до минимум пропуските в
работата на съдиите и на служителите, ако има констатирани такива.
В резултат от извършеното „Изледване на равнището на
емоционалната интелигентност на магистратите и служителите” в Районен
съд – Генерал Тошево през предходната 2017 година и след задълбочен
анализ на резултатите се направиха следните изводи и заключения:
- Магистратите и служителите е възможно да се контролират
емоциите на работното място, като се упражняват компонентите на
емоционална интелигентност – себепознание, самоконтрол и проява на
разбиране (емпатия);
- Магистратите и служителите в съда се абстрахират от емоциите
породени от естеството на работа, затова наличието на негативни емоции,
не им влияе;
- Извънработните отношения помагат за сплотяването на колектива.
- Магистратите и служителите на съда проявяват стремеж за
усъвършенстване на уменията и качествата, които притежават самите те
като личности.
През изтеклата 2018 година съдиите, държавеният съдебен
изпълнител, съдията по вписванията и служителите в Районен съд –
Генерал Тошево положиха максимално старание и усилия, в резултат на
което с настоящия доклад отчитаме значително добро ниво на работа на
съда и висок професионализъм сред магистратите и служителите.
Наблюдава се устойчив микроклимат в Районен съд – Генерал
Тошево в резултат от установените еднакви правила и принципи за всички,
изискванията за спазване на етичните правила от магистрати и служители,
равномерно натоварване със служебни задължения на всички и
установяване на взаимно зачитане и уважение. Колективът е добре
организиран и съдиите и служителите са с добра професионална
квалификация, всеки служител познава трудовите си функции и изпълнява
добре задълженията си, което способства за бързото и професионално
обслужване на граждани и адвокати. Съдиите и съдебните служители
правят необходимото, според възможностите си, за осъществяване
функциите на съда и за издигане престижа му и този на съдебната власт
като цяло.
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XII. ПРИЛОЖЕНИЯ.
1. Отчет за работата на Районен съд – Генерал Тошево за 2018 г.
2. Отчет по наказателните дела на Районен съд – Генерал Тошево за
2018 г.
3. Справка за дейността на съдиите по наказателни дела в ГТРС през
2018 г.
4. Справка за резултатите от върнатите и протестирани наказателни
дела в ГТРС през 2018 г.
5. Отчет по гражданските дела на Районен съд – Генерал Тошево за
2018 г.
6. Справка за дейността на съдиите по гражданските дела в ГТРС през
2018 г.
7. Справка за резултатите от върнатите и протестирани граждански дела
в ГТРС през 2018 г.
8. Отчет за държавните съдебни изпълнители в ГТРС през 2018 г.
9. Справка дейността на службата по вписванията в ГТРС през 2018 г.
гр. Генерал Тошево 31.01.2019 год.

АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ГТРС: …………………….
(Р. Стоянов)
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