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КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
 
В Силистренския районен съд през 2006 година работиха районните съдии: 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ СВИЛЕН ТОДОРОВ - през целия отчетен период; 
ЗАМЕСТНИК НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ ЕЛЕНА 

ЧЕРНЕВА - през целия отчетен период; 
ЗАМЕСТНИК НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ ЛЮБА 

КАРАГЕОРГИЕВА – през целия отчетен период; 
МАРИЯ ГАНЕВА - през целия отчетен период. 
СВЕТОСЛАВ СЛАВОВ –  през целия отчетен период 
КРЕМЕНА КРАЕВА – до 01.06.2006 година 
СТОЯН СТОЯНОВ - през целия отчетен период; 
ВАЛЕРИ РАДАНОВ -през целия отчетен период 
ЖАНЕТ БОРОВА – през целия отчетен период 
РОСЕН КОСТАДИНОВ – през целия отчетен период 
Към края на 2006 г. щатното разписание предвижда 10 бр. за съдии, 2 бр. за 

съдия-изпълнители и 2 бр. съдия по вписванията. 
 
През цялата 2006 г. като съдии по вписванията работят КРАСИМИР ДЕЧЕВ 
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и ВЕЛИЧКА МАРИНОВА. 
През целия отчетен период СТЕФКА НЕДЯЛКОВА работи като съдия-

изпълнител, а ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ до 01.04.2006 г. поради встъпването му в 
длъжност като частен съдебен изпълнител. От 01.06.2006 г. като втори съдия-
изпълнител е назначена ГРЕТА ЯЛЪМОВА. 

През изтеклия период не са образувани дисциплинарни производства срещу 
никой от съдиите в Силистренски районен съд. 

 
С Протокол № 25 от заседание на ВСС, проведено на 23.05.2006 година, е 

повишен в ранг „съдия в АС” съдия СВЕТОСЛАВ СЛАВОВ, а с Протокол № 37 
от заседание на ВСС, проведено на 13.09.2006 г., придобива статут на 
несменяемост съдия ЖАНЕТ БОРОВА. 

 
Цялостната деловодна и административна дейност на съда бе осъществявана 

от 28 щатни служители, от които административен секретар - 1 бр., гл. 
счетоводител - 1 бр. съдебни деловодители - 8 бр., съдебни секретари - 10 бр., 
деловодители в съдебно-изпълнителна служба - 1 бр. и секретар на съдебно 
изпълнителната служба - 1 бр., архивар - 1 бр., разносвачи на призовки и съдебни 
книжа - 3 бр. и прислужник-чистач - 2 бр.  

Цялостната деловодна и организационно-техническа дейност беше на 
необходимото ниво, което практически обезпечи нормалната съдебна дейност. 
Към настоящия момент не се чувства остра необходимост от увеличаване на 
щатното разписание както за съдии, така и за съдебни служители.  
Необходимо е Висшия съдебен съвет да вземе спешни мерки за обявяването на 
конкурс за назначаването на съдии. От края на месец май 2006 г. беше освободена 
съдийска бройка, поради преминаването на Кремена Краева като съдия в 
Силистренски окръжен съд и до настоящия момент не е обявен конкурс. Считано 
от 15.02.2007 г. действащите до сега районни съдии Мария Ганева и Валери 
Раданов ще преминат на работа като административни съдии. До провеждането на 
конкурси и назначаването на нови колеги за районни съдии ще се увеличи 
неимоверно натоварването и съществува вероятност да не могат да се спазят 
процесуалните срокове за разглеждането на делата и постановяването на 
съдебните актове. 
 
 
 

СЪДЕБНА ДЕЙНОСТ 
 
 

І. ГРАЖДАНСКО ПРАВОРАЗДАВАНЕ 
 

През анализирания едногодишен период в СРС са били образувани 230 дела 
по СК, от които 120 брачни дела за развод по чл. 99 СК, 40 бр. охранителни 
производства за развод по взаимно съгласие, 22 бр. дела за издръжка, 25 бр. за 
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изменение на издръжка и 23 бр. други искове по СК. От 2005 г. са останали 
несвършени общо 61 дела по СК. От подлежащите на разглеждане общо 291 бр. 
дела, 234 бр. са свършени през годината, а са останали несвършени 57 дела. 
 
 

През 2006 г. са образувани общо 135 бр. облигационни и търговски дела. От 
2005 г. са останали несвършени 86 бр. дела от тази материя. От подлежащите на 
разглеждане общо 221 дела, 161 бр. са свършени през годината, а са останали 
несвършени 60 дела.  

От постъпилите през годината 61 бр. дела с предмет вещни спорове и 
останалите за разглеждане 6 такива от 2005 г. са решени общо 59 дела, а са 
останали несвършени 8 бр. дела. 

От сложените за разглеждане през 2006 г., 67 бр. дела от тази материя, 28 бр. 
са по ЗСПЗЗ, от които 26 бр. са свършени и са останали несвършени 2 бр. 

Постъпилите за 2006 г. делбени дела са 39 бр. Останалите несвършени от 
2005 г. са 26 бр. дела. Общо съдът е поставил за разглеждане 65 делбени 
производства, от които са свършени 42 бр. , а останалите 23 бр. се намират в 
различни фази на производството.  
 

Образуваните дела по КТ за отчетния период са 32 бр. Останали несвършени 
от 2005 г. са 6 бр. дела. От общо 38 бр. дела сложени за разглеждане са 
приключени 30 бр., а са останали несвършени 8 дела.  
 

През годината е образувано 1 бр. дело за финансови начети, което не е 
свършено в края на отчетния период. 
 

През 2006 г. са постъпили 239 дела от други материи, а от 2005 г. са останали 
несвършени 5 бр. От всичко сложени 244 бр. дела за разглеждане, 232 бр. са 
приключили. Остават несвършени 12 бр. дела. 

От постъпилите дела по тази материя, 6 бр. от тях са образувани по Закона 
срещу домашното насилие; от които 5 бр. са приключили със съдебен акт. 
Останало несвършено 1 бр. дело. 

По ЗЗДетето са образувани 81 бр. , от които 76 бр. са приключили със 
съдебен акт и 5 бр. са останали несвършени.  

 
 
Образуваните дела от административен характер са 5 бр., от които са 

приключили 3 бр. Останали несвършени – 2 бр. 
 

Постъпилите през годината частни граждански дела по чл. 237 ГПК са 381 
бр. Останали несвършени от 2005 година – 18 бр. От разгледаните 399 бр. дела, 
свършените са 387. В края на периода са останали несвършени 12 бр. дела. 
 

Общо постъпилите за 2006 г. граждански дела в СРС са 1 123 дела. Останали 
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несвършени от 2005 г. са 208 дела. Общия брой на висящите граждански дела за 
2006 г. пред СРС е бил 1 331 бр., от които са свършени 1 148 бр. Останали 
несвършени в края на отчетния период - 183 дела. Обжалвани са 173 дела. 
 

Спрямо предходните три години се наблюдава следната статистика по 
постъпление и свършване на граждански дела, както следва: 
 

образувани дела - бр.   свършени дела - бр. 
2004 г.               1 402                                                   1 368 
2005 г.               1 499                                                   1 459 
2006 г.               1 123                                                   1 148 
 

Наблюдава се известно намаление на броя на постъпилите граждански дела, 
които са с 376 бр. по-малко от предходната 2005 година 

От всички образувани дела 13 бр. са приключени като “бързи 
производства”. 
 
 
 

ІІ. НАКАЗАТЕЛНО ПРАВОРАЗДАВАНЕ 
 

През 2006 г. са били внесени за разглеждане 351 наказателни дела от общ 
характер, а от 2005 г. са останали несвършени 118 дела. От всичките 469 НОХД 
през отчетния период 198 са приключили по същество с присъда, с определение за 
прекратяване, поради одобряване на постигнато споразумение са 129 дела, 40 бр. 
са прекратени по други причини (давност, подсъдност, смърт на подсъдимия, 
върнати на прокурора за допълнително разследване). Останали несвършени в края 
на периода са 102 бр. дела. 

Обжалвани и протестирани са 82 дела. От свършените дела 61.30% са в срок 
до 3 месеца. 

Спрямо предходните три години се наблюдава следната статистика по 
постъпление и свършване на НОХ дела: 
 
 
  постъпили - бр.   свършени - бр.  
 

2004 г.              356                                      363  
2005 г.              433                                      416 
2006 г.              351                                      367 
 
Наблюдава се леко намаление на броя на внесените НОХД като спрямо 

предходната 2005 година намалението е с 82 бр. дела. 
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През 2006 г. в СРС са били образувани 34 бр. наказателни дела от частен 
характер като от 2005 г. са останали 14 бр. несвършени дела. От всичките 48 
НЧХД през отчетния период са свършени 19 дела по същество с присъда и 20 бр. 
са прекратени. Останали несвършени в края на периода са 9 бр. дела. 
 

По отношение на останалите дела от наказателно-правната материя е налице 
следната статистика: 

- по чл.78 А от НК - постъпили са 117 бр. дела. Несвършените дела от 
2005 г. са 13 бр. Решени са 95 бр. дела, 12 бр. са прекратени. Останали 
несвършени са 23 бр. 
- Постъпило е 1 бр. дело по ЗБППМН, което не е приключило към края 

на отчетния период. 
- По чл. 80-88а НК – постъпили са 5 бр. дела. Останало несвършено от 

2005 г. – 1 бр. От сложените за разглеждане 6 бр. дела, всички са 
приключили. 

- Принудителни медицински мерки по ЗЗ и чл. 89 от НК – постъпили са 
43 бр. дела. Останали несвършени от 2005 г. – 7 бр. От общо 
разгледаните 50 бр. дела, 38 бр. са приключили с решение, а 8 бр. са 
прекратени. Останали несвършени 4 бр. 
- по чл.23-25 и 27 от НК, образувани като ЧНД, са постъпили 72 бр. дела. 
Останали несвършени от 2005 г. – 7 бр. дела. От разгледаните 79 дела, 56 
бр. са решени и 17 бр. прекратени. Останали несвършени – 6 бр. 
Постановени са 15 бр. определения по вече свършени наказателни дела 
от общ характер.  
- Мерки по чл. 64 и чл. 65 НПК са постъпили 22 бр. дела като всички са 
решени в срок. Проведени са 119 разпита пред съдия. Общо са 
образувани 287 броя ЧНД от досъдебното производство. 

 
Преобладаващите престъпни състави, по които е имало наказателни 

производства в СРС са кражбите -205 бр. дела; престъпления по транспорта - 66 
бр. дела и престъпленията против личността - 31 бр. дела. 

Общият брой на съдените лица през 2006 г. е 485 души. Напълно оправдани 
са били 45 лица, което е 9.3 % от общия брой. На 440 души са наложени следните 
наказания - на лишаване от свобода до 3 г. са осъдени 241 лица, от които за 133 
лица изтърпяването на наказанието е отложено по чл. 66 от НК, а ефективно 
осъдените са 108 лица. На 7 лица е наложено наказание лишаване от свобода над 
три години. Наказанието глоба е наложено на 64 осъдени лица, а пробация – на 
105 лица. На 23 лица са наложени други по вид наказания. 

Съдени непълнолетни през 2006 г. са 64 лица. 
 

Статистиката за общия брой съдени лица за последните три години е 
следната: 
 
общо съдени лица - бр.   от тях осъдени - бр.   оправдани - бр. 
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2004 г.              465                            434                       31 
2005 г.              525                            497                       28 
2006  г.             485                            440                       45 
 

 
През 2006 г. постъпиха 584 наказателни административен характер дела. 

Останали несвършени дела от 2005 г. са 74 бр. От общо сложените за разглеждане 
658 дела, 625 бр. са свършени, а 33 бр. са останали несвършени в края на отчетния 
период. 

 
Спрямо предходните три години се наблюдава следната статистика по 

постъпление и свършване на дела от административен характер: 
 
 
  постъпили - бр.   свършени - бр.  
 

2004 г.              318                                       359 
2005 г.              289                                       257 
2006 г.              584                                       625 

 
 Наблюдава се значително увеличение на постъплението на дела от тази 
категория. В сравнение с предходната година увеличението е с 295 бр. дела. Тази 
цифра изглежда внушителна, но следва да се отбележи, че увеличения брой е 
вследствие на една поредица от дела, образувани срещу Наказателни 
постановления издадени от НАП срещу два отделни субекта. 
 

През 2006г. бяха издадени 9 142 бр. свидетелства за съдимост.  
 
 
 

ІІІ. НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ 
 
 Средномесечното постъпление брой дела на един съдия по щат на база 12 
месеца за 2006 г. е 26,83 бр. дела, а на база действителната натовареност 30,90 бр. 
дела.  
За сравнение  - през 2004 г. постъплението е било по щат 24,38 дела, а 
действителната натовареност 27,34 бр. дела, а  
през 2005 г. постъплението на един съдия по щат е 25,85, а на база действителна 
натовареност 31,33 бр. дела.  
 
Средномесечно свършени дела на един съдия на база 12 месеца за 2006 г. е 22,62 
бр. по щат, а на база действителна натовареност 26,05 бр. дела. 
За сравнение  - през 2004 г. свършените дела на един съдия по щат са 21,08 бр., а 
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на база действителната натовареност 23,64 бр. дела. 
През 2005 г. свършените дела на един съдия по щат са 21,45 дела, а на база 
действителната натовареност – 26,00 дела. 

 
 

№ Име на съдията

Съдий
ски 
стаж 
по чл. 

127 
гр. нак. общо гр. нак общо гр. нак. общо отм. изм. о.с.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 СВИЛЕН ТОДОРОВ 12 105 130 235 106 130 236 18 34 52 23 2 27
2 ЕЛЕНА ЧЕРНЕВА 9 251 28 279 261 23 284 57 57 4 1 52
3 ЛЮБА КАРАГЕОРГИЕВА 10 280 31 311 285 30 315 43 2 45 6 39
4 СВЕТОСЛАВ СЛАВОВ 10 294 294 285 285 87 87 38 12 37
5 КРЕМЕНА КРАЕВА 8 97 97 156 156 91 91 12 79
6 МАРИЯ ГАНЕВА 12 245 245 238 238 60 60 9 8 43
7 СТОЯН СТОЯНОВ 7 278 278 1 310 311 6 59 65 32 4 29
8 ВАЛЕРИ РАДАНОВ 6 233 25 258 254 21 275 50 50 8 2 40
9 ЖАНЕТ БОРОВА 6 254 30 284 241 29 270 24 1 25 7 1 17

10 РОСЕН КОСТАДИНОВ 11 336 336 328 328 46 46 31 1 14
11 КРЕМЕНА КАБАИВАНОВА 0 0 2 2
12 НАДЯ ПЕТРОВА 0 0 1 2 3 2
13 АНТОН МАРКОВ 0 0 1 1 1

1123 1494 2617 1148 1550 2698 200 384 584 173 31 380ОБЩО

С П Р А В К А 
за дейността на Районен съд Силистра за 2006 г.

Постъпили дела Свършени дела

върнати 
обжалвани дела 
през отчетния 

период
Резултат от 
обжалването

2
1

 
 
Горната цифрова картина на динамиката на постъпили и свършени дела дава 

основание да се направи извода, че е постигната нормална ритмичност при 
насрочването на делата и не се задържат преписки, по които не се образуват дела. 
Всички дела са сложени на производство и се насрочват в сравнително кратки 
срокове след постъпването им. Постигнатите резултати са много добри като 
усилията следва да се насочат за приключването им в инструктивния тримесечен 
срок. 

В тримесечния срок са приключени общо 2041 бр. дела, което е 79 % от 
всичко свършените дела. През 2004 г. този процент е бил също 79 %, а през 2005 
г. – 74 % от общи брой на делата 
 
 
 

СЪДЕБНО-ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА 
 

През 2006г. са били образувани 337 бр. изпълнителни дела. От 2005 г. са 
останали несвършени 2 754 дела. От подлежащите на изпълнение 3 091 бр. дела, 
прекратени са 283 дела, от които 180 бр. чрез реализиране на вземането; по други 
причини – 103 бр. и 231 бр. са изпратени на друг съдебен изпълнител. Останали 
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несвършени в края на отчетния период са 2 577 дела.  
Дължимата обща сума на вземанията по изпълнителните дела е 16 267 755 

лв., събрани са 644 191 лв., а останалата несъбрана сума по всички висящи 
изпълнителни дела в края на отчетния период е 13 264 419 лв. 
 
Статистиката за последните три години е следната: 
 

година      постъпили дела      свършени дела         събрани суми 
 
2004                              741                627           1 630 104 лв. 
2005                              765                429           1 270 624 лв. 
2006                              337                514              644 191 лв. 

 
 

Значителното намаляване на броя на изпълнителните дела е обяснимо с 
проведената реформа в тази област и създаването на частни съдебно 
изпълнителни служби. Взискателите имат възможност да се обръщат както към 
държавните съдебни изпълнители, така и към частните съдебни изпълнители.  

 
Справка за резултатите от работата по съдебното изпълнение за 2006 г. 
 
Име на 
съдията-  

Юридическ
и  

Постъпили 
дела 

Свършени 
дела 

Събрани 
суми 

изпълнител стаж           
Георги Георгиев 9 години 58 броя  32 броя  49055 лв. 
             
Стефка Недялкова 8 години 195 броя  287 броя  366356 лв. 
              
Грета Ялъмова 2 години 84 броя  195 броя  228780 лв. 

 
 
 

СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
 

Силистренски районен съд се помещава на първи и втори етаж от 
четириетажната сграда на съдебната палата. До месец октомври 2006 г. на първия 
етаж се намираше и Районна прокуратура. След освобождаването на помещенията 
от прокуратурата беше извършен ремонт и вече може да се каже, че работните 
места като брой кабинети и канцеларии са достатъчни и отговарят на текущите 
нужди. Всеки от съдиите е в самостоятелен кабинет оборудван с офис-мебели и 
компютърни конфигурации. 

Към настоящия момент, съдът е сравнително добре обезпечен с 
необходимата компютърна техника. През година са направени общо две искания 
за отпускане на средства за закупуване на нова копирна машина. Съществуващата 
е физически остаряла и непрекъснато се поврежда. Този въпрос отново ще бъде 
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поставен на вниманието на Висшия съдебен съвет през 2007 г. 
Изградена е обща мрежа за цялата съдебна палата. От началото на 2005 

година започна и въвеждането на съвременна информационна система за съдебно 
деловодство. Понастоящем тя работи и може да се каже, че това доведе до 
подобряване на деловодното обслужване на гражданите, бързи и детайлни 
справки по различни критерии. Софтуерът е разработен от „Информационно 
обслужване” АД. 

По различните ЛОТ-ове на програма ФАР са инсталирани програма за 
документооборота и свидетелства за съдимост, които са внедрени и работят.  

За правно-информационните нужди на съда от дълги години се закупува 
продукта „Апис” на едноименната фирма. Закупени са и програмни продукти за 
нуждите на счетовоството. 

През изтеклия период са проведени няколко Общи събрания за обобщаване 
практиката на съда по определени спорни въпроси във връзка с правоприлагането 
и редица неформални срещи (обикновено в първия ден от седмицата) между 
съдиите на които също се разискват текущи проблеми по определени сходни дела 
по които има възникнали въпроси с прилагането на отделни нормативни актове. 
Обсъждани са промените в НПК, ЗЗдетето, Закона за защита срещу домашното 
насилие и др.  

 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ 
 

Съпоставката на изложените по-горе цифрови данни, отразяващи цялостната 
дейност на Силистренски районен съд през 2006 г. показват много добри 
резултати по срочното разглеждане и решаване на делата. Те са отражение и на 
високата отговорност на магистратите и много добрата професионална 
квалификация на всеки един. 

Почти всеки съдия през годината е участвал в различни семинари и обучения, 
организирани от НИП и различни правозащитни организации. 

Приемането на България в Европейския съюз поставя нови 
предизвикателства. Прилагането на правото на ЕС поставя изключително високи 
изисквания пред всеки един магистрат и служител в съдебната система. 

Необходимо е езиково обучение на магистратите и включването в програмата 
на НИП на повече програми за текущо обучение на магистратите по действащото 
законодателство.  

През 2006 г. съдът участва в проект „Пълна прозрачност, публичност и 
безпристрастност при изпълнение на законите от съда” на Център на 
неправителствените организации, като целта на това изследване беше да се 
проучи общественото мнение за публичния образ на съда. В изследването са 
включени освен Силистра и градовете Разград, Шумен, Търговище и Велико 
Търново. 

В тази насока считам, че би могло да се направи още много, тъй като засега 
общественото мнение се формира най-вече от средствата за масово осведомяване. 

 



 

 

1
0

В тях представянето не винаги е в истинската светлина на проблемите и често 
гражданите формират неверни представи за съдебната дейност. Считам, че 
позицията, според която „Съдът следва да говори само с актовете си” следва да 
бъде изоставена и да се гради общественото доверие и чрез правилна политика за 
връзки с медиите и обществеността. В тази насока изразявам положително 
становище относно идеята в района на всеки окръжен съд да бъдат назначени 
специалисти, които да отговарят за връзките с обществеността. Следва да се 
разработи и по-детайлно интернет-страницата на съда и там всеки желаещ да 
може да намира необходимата информация за правомощията на органите, 
съдебните процедури, различните административни услуги, срокове, такси, 
формуляри и др. 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СИЛИСТРЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД: 
 
 
                                                                                                 /СВИЛЕН ТОДОРОВ/ 
 
 
25.01.2007 г. 
гр. Силистра 
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