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Становище на Общото събрание на съдиите и служителите при Районен
съд Генерал Тошево
Изразяваме положително становище относно намерението на
Висшия съдебен съвет за оптимизиране на съдебната карта на Република
България.
Районен съд Генерал Тошево осъществява правораздавателната си
дейност на територията на общ. Генерал Тошево и е едно от петте районни
съдилища, включени в съдебния район на Окръжен съд – Добрич.
Общината, с център гр. Генерал Тошево, обхваща 42 населени места на
площ от 982 кв.км, което я прави една от най-големите по площ общини в
Република България. От тази територия 795 292 дк. е обработваема земя,
обработвана от едни от най крупните земеделци в страната. Особеностите
на съдебния район се предопределят от развитото земеделие, като основен
фактор в икономиката на региона, 67 км. сухоземна граница с Република
Румъния с ГПП – Кардам, преминаване на важна пътна артерия с
международно значение, 30% безработица, голяма отдалеченост на
пограничните населени места – до 70 км., от общинския и областен център,
които са фактори, обуславящи видовете престъпност, граждански
взаимоотношения и вида на разглежданите в тази връзка дела.
Районен съд Генерал Тошево е с утвърден щатен състав от 4 съдии, 1
държавен съдебен изпълнител, 1 съдия по вписванията. Към настоящия
момент няма незаети щатни бройки за съдии. В работата си съдиите са
разпределени по състави, от които два наказателни и два граждански. С
оглед осигуряването на състав за разглеждане на наказателни дела от общ
характер, гражданските състави се произнасят по частните наказателни
дела, образувани във връзка с внесени искания за налагане на мярка за
неотклонение. Утвърдените за съда щатни бройки са оптимални и
достатъчни за нормалната организация на правораздавателната дейност,
като се отчитат постъплението на дела през последните години, добрите
показатели по отношение на процента приключени дела в 3-месечния срок,
както и качеството на съдебните актове. Всички годишни доклади за
дейността на Районен съд Генерал Тошево, както и резултатите от
извършените проверки от Окръжен съд Добрич, Инспектората към ВСС и
Инспектората към Министерство на правосъдието определят работата на
Районен съд Генерал Тошево, като отлична, което говори за
професионализма, както на съдиите, така и на съдебните служители и за
възможността чрез оптимизиране на дейностите на всеки от тях и
възлагането на допълнителни дейности, да се постигне резултат, който
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други съдилища постигат с повече служители на съдебната
администрация.
Съдебната администрация е структурирана в съответствие с
Правилника
за
администрацията
в
районните,
окръжните,
административните, военните и апелативните съдилища, действал до
31.01.2014 г., както и в съответствие със сега действащия Правилник за
администрацията в съдилищата. Щатната численост на съдебната
администрация в Районен съд Генерал Тошево е 14 щатни бройки, които са
заети и към настоящия момент се разпределят, както следва:
Административен секретар – 1 бр., Главен счетоводител – 1 бр., Системен
администратор – 1 бр., Съдебени секретари – 4 бр., Съдебени
деловодители – 2 бр., Съдебен архивар той касиер – 1 бр., Съдебен
деловодител в регистратура той и Домакин – 1 бр., Съдебен деловодител в
СИС и БС – 1 бр., Работник по поддръжка-Огняр той Призовкар – 1 бр.,
чистач – 1 бр. Административният секретар е и служител по сигурността
на информацията, освен това от септември имаме служител, който е нает
на работа от Бюрото по труда по програма „Обучение и заетост на хора с
трайни увреждания”
В съда е налице справедливо и ефективно разпределение на
функциите между съдебните служители, съвместяване на функции на
различни длъжности от едно лице. Въведено е работно време на
канцелариите, което осигурява обслужване на гражданите от 09.00 часа до
17.00 часа без прекъсване. Следва да се отбележи, че в голямата си част
съдебните служители в Районен съд Генерал Тошево са с дългогодишен
стаж в съдебната система и високи професионални качества, поради което
е постигната много добра организация на административната дейност, от
което следва, че кадровата обезпеченост е оптимална и не е нужна промяна
в щатното разписание на съда.
От всички изявления на представители на ВСС, както и на
представители на Министерство на правосъдието и други политически
фигури, а и от изготвените анализи и критерии е ясно, че оптимизирането
на съдебната карта ще се изразява основно в намаляване броя на
съдилищата и прокуратурите, както и на щатовете на магистрати и съдебни
служители. От приложените документи е видно, че тези цели ще бъдат
постигнати основно посредством обединяване на съдилища и закриване на
административни структури на съдебната власт.
С настоящото ще се опитаме да изложим нашето становище, защо
Районен съд Генерал Тошево не трябва да бъде обединяван с друго
съдилище, а още по-малко да бъде закрит като структура.
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Районният съд Генерал Тошево не е куха структура, работеща в
анонимност. В дългите години на работа нашият съд се е доказал като един
качествено работещ съд с компетентни, знаещи, можещи магистрати и
съдебни служители.
Съдът активно участва в социалния живот на общината. Минимум
два пъти годишно в съда се провежда ден на отворени врати, който се
посещава от много граждани и ученици. Тези дни не са формални, винаги
преминават с голям интерес, изслушване на съдебни заседания и са
съпроводени със съпътстващи събития. Магистратите от съда периодично
изнасят лекции на ученици, целящи повишаване на правната им
грамотност и възпитаване на ценности на уважение и респект към
съдебната институция. Съдът е поел инициативата и е основен двигател в
идеята за създаване на „Синя стая” в град Генерал Тошево. Магистрати и
служители проведоха разяснителна кампания в тази насока, защитиха
идеята си и пред Общински съвет Генерал Тошево. Труда на всички се
увенча с успех – Община Генерал Тошево определи помещение и отпусна
средства за изграждане на „Синя стая”, като съвсем скоро се очаква тази
наша идея да се превърне в реалност, и синята стая ще бъде първата на
територията на областта. Съдът активно присъства и в интернет
пространството със своят сайт (най добрия в съдебния район на Окръжен
съд – Добрич, според нашето скромно мнение, с първата чуждоезична
версия) и своята фейсбук страница. Тази дейност на съда не е спорадична,
а е приета за ежедневие и част от каузата, за която всички ние работим.
Съдът се намира в пограничен район и с работата си, инициативите,
които поема, се е превърнал в стожер на държавността, законността и
българщината. Във времена като днешните, в които тези ценности все
повече се размиват и доверието към институцията отслабва, Нашият съд в
лицето всички магистрати и служители намира достоен начин да ги
отстоява.
Съгласно определените от ВСС критерии, един от основните е
географски – разстояния и достъпност на обществения транспорт. В
резултат на прилагането на този метод са определени двойките съдилища,
които попадат в първата категория, съгласно изчисленото относително
разстояние – най-краткото разстояние между съответния Районен съд и
съседен Районен съд, изчислено на база разстоянията между този РС и
всички останали РС в рамките на апелативния район. От приложената към
Доклада за значението на Районните съдилища в структурата на съдебната
система таблица с определените двойки от съдилища е видно, че Районен
съд Генерал Тошево е поставен в двойка с Районен съд Добрич.
Действително разстоянието между двете съдебни институции е 24 км.
3

=============================================================

РАЙОНЕН СЪД ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
гр. Генерал Тошево ул. "Опълченска" № 1 тел. 05731/20-78
имейл: gtrs@mail.bg rsgeneraltoshevo.org факс 05731/23-69

=============================================================

Считаме, че основен критерий следва да бъде не разстоянието между две
съдилища, а населените места, чийто жители очакват да получат достъп до
правосъдие наравно с всички граждани на Република България. Тук е
мястото да се отбележи:
Селата Сноп, Градини и Житен са със средна отдалеченост от
общинския център гр. Генерал Тошево 25 км., а съществуващите
автобусни линии ги обслужват едва два пъти седмично – вторник и
четвъртък. Селата Росица, Лозница, Красен, Краище със средна
отдалеченост от гр. Генерал Тошево 40 км. и селата Конаре, Средина с
отдалеченост около 30 км. не се обслужват от автобусни линии или друг
обществен транспорт. Въпросът е при промяна на съдебната карта и
обединяване на Районен съд Генерал Тошево с друг или неговото
закриване, би ли се подобрил достъпа до правосъдие на всички жители на
тези села? Ние считаме, че не. Не би се получил нужния ефект и постигане
целта на реформата.
В Доклада е определено средно време за достъпност от
местоживеенето на гражданина до седалището на съда в рамките на
шестдесет минути. Разстоянието от гр. Генерал Тошево до найотдалеченото населено място в съдебния район на Районен съд Генерал
Тошево – с. Лозница е на 47 км., с. Бежаново отстои на 36 км., с.
Александър Стамболийски е на 35 км., с. Конаре е на 30 км. Както се
спомена по-горе липсва обществен транспорт от някой от населените места
до общинския център, пътната инфраструктура до тези населени места е в
окаяно състояние.
Въпреки, че Районен съд Генерал Тошево обслужва само една
община, тя се състои от 42 населени места и е една от най-големите по
площ в страната. За сравнение ще посочим, че Районен съд Каварна
обслужва населението в едва 37 населени места, въпреки че са
разположени в 2 общини – общ. Каварна и общ. Шабла, а Районен съд
Балчик обслужва населението единствено на Община Балчик, обхващата
21 населени места и един курортен комплекс. Обстоятелството, че тези два
съда обслужват крайморски общини води до една сезонност и
спорадичност в натовареността им.
Както вече се спомена, Община Генерал Тошево има много добре
развито земеделие, каквото няма в нито една друга част на Добричка
област и в който и да е друг регион на страната. Тази поземлена площ е в
непрекъснат стопански оборот и винаги биха се породили гражданскоправни отношения и гражданско-правни спорове за съдебни делби,
облигационни и вещни отношения, произтичащи от сключените договори
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за аренда в земеделието. Едно закриване на съд в такава община би
затруднило и гражданите и хората, занимаващи се със земеделие в региона.
Тук е мястото да се отбележи, че за разлика от районните съдилища
Балчик, Каварна, Тервел, Добрич, Районен съд Генерал Тошево разполага
със собствена сграда и дворно място, за които е издаден акт за публична
държавна собственост (собственост на Министерство на правосъдието).
Сградата на съда разполага с разгърната застроена площ от около 800 кв.м.
В един от кабинетите на съда се помещава Службата по вписвания към
Агенцията по вписванията, като им е осигурено и помещение за архив.
Обособено е помещение за арестанти, както и помещение за служителите
на Областно звено „Охрана на съдебната власт”. Единствено Районен съд
Генерал Тошево от всички съдилища в съдебния район на Окръжен съд –
Добрич е обособил и обзавел помещение за т.н. „Адвокатска стая”.
Не на последно място и от особена важност е да се вземе предвид, че
в дейността си Районен съд Генерал Тошево обслужва обширен граничен
район, обхващаш 67 км. сухоземна граница с Република Румъния с ГПП –
Кардам, преминаване на важна пътна артерия с международно значение.
Граничният район се охранява от ГПУ гр. Генерал Тошево. Налице е
засилен миграционен натиск, концентриран основно към сухоземната ни
граница с Република Румъния. Вярно е, че границата с Румъния се явява
вътрешна за Европейския съюз, но тук има засилен поток от бежнаци,
които искат да достигнат до други европейски държави. Съгласно
Споразумение за реадмисия (Букурещ, 23 юни, 2000) всички незаконно
преминали границата и заловени в Република Румъния, се връщат обратно
на територията на Република България, в тази връзка е факт постоянна
тенденция към увеличаване броя на делата, свързани с незаконно
преминаване на държавната граница. През 2012 г. са били образувани и
гледани 14 такива дела, през 2013 г. – 14., а през 2014 г. – 51. Това създава
някои трудности в работата на съда, които с общи усилия се мъчим да
преодолеем, а именно осигуряване на лицензирани преводачи, което
представлява особена трудност, предвид различните държави на
имиграция и диалектите, които се говорят в тях. Създадени са постоянни
контакти с ГПУ Генерал Тошево с оглед качественото и бързо
приключване на наказателни дела от този вид.
Уважаеми дами и господа, с настоящото становище ние не Ви
посочваме съдилища, които да бъдат закрити или обединени. С това
становище излагаме нашите виждания за необходимостта Районен съд
Генерал Тошево да продължи своята работа, като все така полага усилия да
се усъвършенства и стреми към постигане на по-добри резултати в в своята
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дейност. Считаме, че не бива една работеща институция да бъде
превърната в неработещо отделение или да бъде закрита.
Обсъждайки постигнатите от нас резултати и целите, които сме си
поставили, ние не Ви се молим, ние с гордост се изправяме пред Вас със
самочувствието на работещи, знаещи и можещи, и апелираме да проявите
мъдрост и далновидност при вземане на тези толкова важни решения.
За да не бъдем голословни си позволихме да запознаем институциите
и местната власт с предоставените ни работни материали, свързани с
предстоящата реорганизация на съдебната карта на Република България,
като ги помолихме и те да изразят своите остановища, които прилагаме.
Становище от Нотариус Снежина Желева
Становище от Община Генерал Тошево
Становище от Началника на ГПУ Генерал Тошево

С уважение Районен съд Генерал Тошево.

6

