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В най-новата ни история изминалата 2007 г. беше една от решаващите 
години за развитието на Република България и в частност за съдебната власт. 
Вече е факт членството на страната ни в Европейския съюз, като това се оказа 
решаващо и за дейността на съдилищата в страната. За първи път българските 
съдии правораздаваха и като европейски, прилагайки в работата си както 
националното, така и европейското законодателство. Членството на страната ни 
в Европейския съюз безусловно оказа влияние върху нивото и качеството на 
правораздаването. В съответствие на задълженията на страната ни като член на 
Европейския съюз, през отчетната 2007г. настъпиха сериозни законодателни 
промени, касаещи устройството и структурирането на съдебната система, 
основните правни дялове и начина на взаимодействие на българските съдебни 
органи с тези на останалите държави членки. Несъмнено тези процеси и 
настъпилите в законодателството промени оказаха сериозно отражение и върху 
дейността на Силистренския районен съд. 

Настоящият доклад има за цел да отрази дейността през 2007 г., като 
същия се придържа към утвърдените минимални изисквания за съдържанието 
му.  
 

КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
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В Силистренския районен съд през 2007 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 – до 14.02.2007 година 
СВЕТОСЛАВ СЛАВОВ –  през целия отчетен период 
СТОЯН СТОЯНОВ - през целия отчетен период 
ВАЛЕРИ РАДАНОВ – до 14.02.2007 година 
ЖАНЕТ БОРОВА – през целия отчетен период 
РОСЕН КОСТАДИНОВ – през целия отчетен период 
МАРИЯ ПЕТРОВА – от 09.10.2007 година 
СИЛВИНА ЙОВЧЕВА – 10.12.2007 година 
Към края на 2007 г. щатното разписание предвижда 10 бр. за съдии, 2 бр. за 

съдия-изпълнители и 2 бр. съдия по вписванията. 
 
През цялата 2007 г. като съдия по вписванията работи КРАСИМИР ДЕЧЕВ, 

а съдия по вписванията ВЕЛИЧКА МАРИНОВА работи до 14.02.2007 година. От 
02.07.2007 г. на овакантената длъжност „съдия по вписванията” до провеждането 
на конкурс е назначена ГОСПОДИНКА ДИМИТРОВА.  

През целия отчетен период като съдия-изпълнители работиха СТЕФКА 
НЕДЯЛКОВА И ГРЕТА ЯЛЪМОВА. 

 
През изтеклия период не са образувани дисциплинарни производства срещу 

никой от съдиите в Силистренски районен съд. 
 
Напускането, свързано с преминаване на друга работа като съдии в 

административни съдилища на районните съдии Раданов и Ганева доведе до 
значително натоварване на останалите съдии, но това не доведе до нарушаване 
на процесуалните срокове. Следва да се отбележи, че назначаването след 
провеждане на конкурси е дълъг и труден процес, който следва да се 
оптимизира. В тази насока би могло да се помисли и законодателно да се уреди 
облекчена процедура за временно назначаване без конкурс до момента на 
неговото провеждане по подобие на уредбата в чл.68, ал.1, т.4 от КТ.  

 
Цялостната деловодна и административна дейност на съда бе осъществявана 

от 30 щатни служители, от които съдебен администратор – 1 бр., 
административен секретар - 1 бр., гл. счетоводител - 1 бр., системен 
администратор – 1 бр., съдебни деловодители - 8 бр., съдебни секретари - 10 бр., 
деловодител в съдебно-изпълнителна служба - 1 бр. и секретар на съдебно 
изпълнителната служба - 1 бр., архивар - 1 бр., разносвачи на призовки и съдебни 
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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 се чувства необходимост от увеличаване на щатната 
численост с длъжността „касиер”. Такова предложение до ВСС беше изготвено, 
но не беше уважено, въпреки препоръките при последния финансов одит в съда. 

 
 

СЪДЕБНА ДЕЙНОСТ 
 
 

І. ГРАЖДАНСКО ПРАВОРАЗДАВАНЕ 
 

През анализирания едногодишен период в СРС са били образувани 270 дела 
по СК, от които 156 брачни дела за развод по чл. 99 СК, 40 бр. охранителни 
производства за развод по взаимно съгласие, 18 бр. дела за издръжка, и 37 бр. за 
изменение на издръжка и 19 бр. други искове по СК. От 2006 г. са останали 
несвършени общо 57 дела по СК. От подлежащите на разглеждане общо 327 бр. 
дела, 290 бр. са свършени през годината, а са останали несвършени 37 дела. 

През 2007 г. са образувани общо 138 бр. облигационни и търговски дела. От 
2006 г. са останали несвършени 60 бр. дела от тази материя. От подлежащите на 
разглеждане общо 198 дела, 179 бр. са свършени през годината, а са останали 
несвършени 19 дела.  

От постъпилите през годината 77 бр. дела с предмет вещни спорове и 
останалите за разглеждане 8 такива от 2006 г. са решени общо 80 дела, а са 
останали несвършени 5 бр. дела. 

От сложените за разглеждане през 2007 г., 85 бр. дела от тази материя, 39 
бр. са по ЗСПЗЗ, които са приключили с решение. 

Постъпилите за 2006 г. делбени дела са 55 бр. Останалите несвършени от 
2006 г. са 23 бр. дела. Общо съдът е поставил за разглеждане 78 делбени 
производства, от които са свършени 35 бр. , а останалите 43 бр. се намират в 
различни фази на производството.  

Образуваните дела по КТ за отчетния период са 19 бр. Останали 
несвършени от 2006 г. са 8 бр. дела. От общо 27 бр. дела сложени за разглеждане 
са приключени 22 бр., а са останали несвършени 5 дела.  

През годината няма постъпили дела за финансови начети. Останали 
несвършени от 2006 г. – 1 брой. Сложено 1 дело за разглеждане и приключило с 
решение. 

През 2007 г. са постъпили 260 дела от други материи, а от 2006 г. са 
останали несвършени 12 бр. От всичко сложени 272 бр. дела за разглеждане, 259 
бр. са приключили. Остават несвършени 13 бр. дела. 

От постъпилите дела по тази материя 14 бр. от тях са образувани по Закона 
срещу домашното насилие. Останали несвършени от 2006 г. - 1 бр. дело. От 
разгледаните 15 бр. дела, 14 бр. са приключили с решение и 1 брой е останало 
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несвършено. 
По ЗЗДетето са образувани 58 бр. дела. Останали несвършени от 2006 г. – 5 

бр. дела. От разгледаните 63 бр. дела, 52 бр. са приключили със съдебен акт, а 
останали несвършени – 11 броя.  

Образуваните дела от административен характер са 7 броя. Останали 
несвършени от 2006 г. - 2 броя дела. Всички са приключили със съдебен акт.  

Постъпилите през годината частни граждански дела по чл. 237 ГПК са 544 
бр. Останали несвършени от 2006 година – 12 бр. От разгледаните 556 бр. дела, 
свършените са 555. В края на периода са останали несвършени 1 бр. дело. 
 

Общо постъпилите за 2007 г. граждански дела в СРС са 1 370 дела. 
Останали несвършени от 2006 г. са 183 дела. Общия брой на висящите 
граждански дела за 2007 г. пред СРС е бил 1 553 бр., от които са свършени 1 430 
бр. В инструктивния тримесечен срок са свършени 1232 бр. дела, което е 86,15 % 
от общия брой свършени граждански дела.  

Причини за отлагане на делата и несвоевременното им приключване са 
посочвани многократно и в най-общи линии се изразяват в следното:  нередовни 
искови молби, водещи до оставянето им без движение; призоваване чрез 
публикация в „Държавен вестник”; невръщане на книжата по призоваването, 
особено от малките кметства; служебна ангажираност на защитниците по други 
дела; невнасяне в определените срокове на депозитите за работа на вещите лица 
и призоваването на свидетели и др.  

 
Останали несвършени в края на отчетния период са 123 дела. Обжалвани са 

194 бр. дела. 
 

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

образувани дела - бр.   свършени дела - бр. 
2005 г.               1 499                                                   1 459 
2006 г.               1 123                                                   1 148 
2007 г.               1 370                                                   1 430 
 

Наблюдава се леко увеличение на броя на постъпилите граждански дела, 
които са с  247 бр. по-вече от предходната 2006 година. 
 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ВЪЗЗИВНА И КАСАЦИОННА 
ПРОВЕРКА ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 
През 2007 г. въззивната и касационна инстанция са осъществили контрол 

по общо 198 бр. първоинстанционни граждански дела на Силистренски районен 
съд. 

От тях 160 бр. са потвърдени, 2 бр. изменени и 36 бр. отменени. Или с 
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други думи потвърдените окончателни съдебни актове са 80,81 % от общия брой, 
а 19,19 % са отменени. Причините за отмяната на съдебните актове по 
граждански дела са най-често свързани с неправилното приложение на 
материалния закон и принципната възможност дадена от процесуалните норми и 
по време на въззивното производство да се допуска събирането на нови 
доказателства.  
 
 

ІІ. НАКАЗАТЕЛНО ПРАВОРАЗДАВАНЕ 
 

През 2007 г. са били внесени за разглеждане 400 наказателни дела от общ 
характер, а от 2006 г. са останали несвършени 102 дела. От всичките 502 НОХД 
през отчетния период 262 са приключили по същество с присъда. С определение 
за прекратяване, поради одобряване на постигнато споразумение са приключени 
106 дела, 36 бр. са прекратени по други причини (давност, подсъдност, смърт на 
подсъдимия, върнати на прокурора за допълнително разследване). Останали 
несвършени в края на периода са 98 бр. дела. 

От общо свършените 404 бр. дела 332 бр. са в срок до 3 месеца, което прави 
82 % , а над този срок са свършени 72 бр. дела. 

Обжалвани и протестирани са общо 87 бр. дела от общ характер.  
 
Спрямо предходните три години се наблюдава следната статистика по 

постъпление и свършване на НОХ дела: 
 
 
  постъпили - бр.   свършени - бр.  
 

2005 г.              433                                      416 
2006 г.              351                                      367 
2007 г.              400                                      404  
 
Наблюдава се известно увеличение на броя на внесените НОХД като 

спрямо предходната 2006 година увеличението е с 49 бр. дела. 
 

Преобладаващите престъпни състави, по които е имало наказателни 
производства в СРС са престъпленията против собствеността -  общо 232 бр. от 
които за кражби - 157 бр. дела; грабежи – 11 бр., присвоявания - 10 бр., измами – 
25 бр., документни измами – 12 бр. 

Като относителен брой следват общоопасните престъпления, които са общо 
145 бр. От тях преобладаващи са престъпленията по транспорта - 124 бр., 4 бр. 
дела за отнемане на МПС  и 6 бр. дела свързани наркотични вещества. 

За престъпленията против личността е имало наказателни производства по 
28 бр. дела, от които преобладават средните телесни повреди – 8 дела.  

За престъпления против брака, семейството и младежта е имало 26 
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наказателни производства, 24 бр. дела за документни престъпления и 14 дела 
против реда и общественото спокойствие. 

 
Общият брой на съдените лица през 2007 г. е 493 души. Напълно оправдани 

са били 41 лица по 25 бр. дела, което е 8.3 % от общия брой на предадените на 
съд лица. Районна прокуратура Силистра е подала протест по 10 бр. дела срещу 
15 бр. оправдани лица. На 452 души са наложени следните наказания - на 
лишаване от свобода до 3 г. са осъдени 176 лица, от които за 91 лица 
изтърпяването на наказанието е отложено по чл. 66 от НК, а ефективно 
осъдените са 85 лица. На 8 лица е наложено наказание лишаване от свобода над 
три години. Наказанието глоба е наложено на 69 осъдени лица, а пробация – на 
187 лица. На 12 лица са наложени други по вид наказания. По споразумение са 
осъдени 146 лица. 

Съдени непълнолетни през 2007 г. са 32 лица. 
 

Статистиката за общия брой съдени лица за последните три години е 
следната: 
 
общо съдени лица - бр.   от тях осъдени - бр.   оправдани - бр.               % 
 

2005 г.              525                            497                       28                     5,30 % 
2006  г.             485                            440                       45                     9,28 % 
2007 г.              493                            452                       41                     8,31 % 
 
 
НАКАЗАНА ПРЕСТЪПНОСТ И БРОЙ ОСЪДЕНИ ЛИЦА С ВЛЕЗЛИ В 
СИЛА ПРИСЪДИ И ДЕЛА СЪС ЗНАЧИМ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС 

 
През 2007 г. са влезли общо в сила 365 присъди – 254 бр. на първа 

инстанция, и 111 бр. по които е осъществен инстанционен контрол от въззивна и 
касационна инстанция.  

На 184 лица е наложено наказание лишаване от свобода. От тях за 91 лица 
изтърпяването на наказанието лишаване от свобода е било е отложено по реда на 
чл.66 и 69 от НК. Останалите 93 лица са осъдени ефективно, като на 8 лица 
наказанието лишаване от свобода е над 3 години. 

Наказание пробация е наложено на 187 лица, наказание глоба е наложена на 
69 лица, а други наказания са наложени на 12 лица. 

Съдебният район не се отличава с висока степен на тежка престъпност. През 
2007 г. не са постъпвали дела за изнасилване, блудство, склоняване към 
проституция, изнудване, рекет, прокарване в обръщение на неистински парични 
знаци и др. по които обществото е особено чувствително. 

Постъпила са общо 6 броя дела свързани с наркотични вещества – 
престъпления по чл.354а и чл.354в от НК. Делата са приключени и са 
постановени осъдителни присъди. Осъдени са общо 6 лица като на 2 лица е 
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наложено наказание лишаване от свобода до 3 години, което изтърпяване е било 
отложено по реда на чл.66 НК, на едно лице е наложено наказание пробация и на 
три лица са наложени наказания глоба. 

 
 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ВЪЗЗИВНА И КАСАЦИОННА 
ПРОВЕРКА ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

 
През 2007 г. въззивната и касационна инстанция са осъществили контрол 

по общо 111 бр. първоинстанционни наказателни дела на Силистренски районен 
съд. 

От тях 67 бр. са потвърдени, 22 бр. изменени и 22 бр. отменени. Или с други 
думи отменените изцяло съдебни актове са 24,72 % от общия брой па 
постановените. Причините за отмяната на съдебните актове по наказателни дела 
са комплексни и са свързани най-често с недобра работа на органите на 
досъдебното производство по събирането и закрепването на доказателства, 
занижен контрол от наблюдаващите прокурори над досъдебните производства, 
недостатъчна активност и умела защита на осъдителната теза в съдебната фаза.  

Друга група причини са свързани с лошото качество на процесуалния закон, 
който акцентира в по-висока степен на защита на права на обвиняемите, 
отколкото на адекватен инструментариум на обвинението и пострадалите лица за 
защита на техните интереси. Наказателния процес страда от излишен 
формализъм като напр. разпитите пред съдия и свързаната с това невъзможност в 
съдебната фаза за приобщаване на доказателства от досъдебното производство. 

Друга група причини са затрудненията свързани с правилното приложение 
на материалния закон и в тази връзка би могла да се засили тълкувателната 
дейност на ВКС, вкл. и нужда от тълкуване на противоречива практика по 
принципно неподлежащи на касационен контрол дела. 

 
През 2006 г. в СРС са били образувани 18 бр. наказателни дела от частен 

характер като от 2006 г. са останали 9 бр. несвършени дела. От всичките 27 
НЧХД през отчетния период са свършени 12 дела по същество с присъда и 8 бр. 
са прекратени. Останали несвършени в края на периода са 7 бр. дела. 
 

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

- по чл.78 А от НК - постъпили са 77 бр. дела. Несвършените дела от 
2006 г. са 23 бр. Решени са 87 бр. дела, 7 бр. са прекратени. Останали 
несвършени са 6 бр. 
- Постъпили са 2 бр. дела по ЗБППМН. Останало несвършено от 2006 

г. – 1 бр. От общо поставените за разглеждане, 2 бр. дела са 
приключили със съдебен акт и 1 бр. прекратено. 

- По чл. 85-88а НК – постъпили са 13 бр. дела. От разгледаните 13 бр., 
7 бр. са приключили с решение и 4 бр. дела са прекратени. Останали 
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несвършени – 2 бр. дела.  
- Принудителни медицински мерки по ЗЗ и чл. 89 от НК – постъпили са 
52 бр. дела. Останали несвършени от 2006 г. – 4 бр. От общо 
разгледаните 56 бр. дела, 38 бр. са приключили с решение, а 14 бр. са 
прекратени. Останали несвършени 4 бр. 
- по чл.23-25 и 27 от НК, образувани като ЧНД, са постъпили 78 бр. 
дела. Останали несвършени от 2006 г. – 6 бр. дела. От разгледаните 84 
дела, 57 бр. са решени и 23 бр. прекратени. Останали несвършени – 4 
бр.  
 
- Постановени са 7 бр. определения по вече свършени наказателни дела 
от общ характер.  
- Постъпили са през отчетния период 215 бр. НЧД, от които 191 бр. 
решени и 22 бр. прекратени. Останали 2 бр. несвършени.  
- През отчетния период са постъпили 4 бр. СП. Решени  - 2 бр. и 2 бр. 
прекратени.  

 
През 2007 г. постъпиха 501 наказателни административен характер дела. 

Останали несвършени дела от 2006 г. са 33 бр. От общо сложените за 
разглеждане 634 дела, 398 бр. са свършени, а 136 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.  
 

2005 г.              289                                       257 
2006 г.              584                                       625 
2007 г.              501                                       398 

 
 Наблюдава се незначително намаление на постъплението на дела от тази 
категория. В сравнение с предходната година намалението е с 83 бр. дела. 

През 2007г. бяха издадени 9 556 бр. свидетелства за съдимост.  
 
 

ІІІ. НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДЕБНИЯ РАЙОН И СЪДИИТЕ 
 
 Средномесечното постъпление брой дела на един съдия по щат на база 12 
месеца за 2007 г. е 25,76 бр. дела, а на база действителната натовареност 35,53 
бр. дела.  

За сравнение  - През 2005 г. средномесечното постъпление на един съдия 
по щат е било 25,85 дела, а на база действителна натовареност 31,33 бр. дела.  

През 2006 г- средномесечното постъпление брой дела на един съдия по 
щат е 26,83 бр. дела, а на база действителната натовареност 30,90 бр. дела. 
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Средномесечно свършени дела на един съдия на база 12 месеца за 2007 г. е 

22,58 бр. по щат, а на база действителна натовареност 31,14 бр. дела. 
За сравнение  - през 2005 г. свършените дела на един съдия по щат са 21,45 

бр., а на база действителната натовареност 26,00 бр. дела. 
През 2006 г. свършените дела на един съдия по щат са 22,62 дела, а на база 

действителната натовареност – 26,05 дела. 
 

С П Р А В К А  
за дейността на Районен съд Силистра за 2007 г. 

               

№ Име на съдията 
юрид.
стаж 

Постъпили дела през отч. 
период Свършени дела 

върнати обжалван
дела през отчетния

период 
Резултат от 
обжалването 

      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 

СВИЛЕН ТОДОРОВ 13 159 125 284 155 120 275 22 43 65 5 8 52 

ЕЛЕНА ЧЕРНЕВА 10 365 46 411 397 36 433 52 20 72 5 1 66 

ЛЮБА  КАРАГЕОРГИЕВА 11 361 45 406 378 36 414 51 20 71 7  64 

СВЕТОСЛАВ СЛАВОВ 11  308 308  303 303  78 78 8 9 61 

СТОЯН СТОЯНОВ 8  337 337  316 316  78 78 25 10 43 

РОСЕН  КОСТАДИНОВ 12  326 326  311 311  60 60 11 6 43 

ЖАНЕТ БОРОВА 7 369 46 415 400 41 441 47 9 56 13 2 41 

МАРИЯ ПЕТРОВА 3 111  111 80  80 2  2 1  1 

СИЛВИНА ЙОВЧЕВА   37 37  7 7   0    

МАРИЯ  ГАНЕВА 13  5 5  13 13  13 13 3 1 9 

ВАЛЕРИ РАДАНОВ 7 5  5 19 2 21 22 4 26 5 1 20 

НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА   85 85 1 86 87  18 18 3 2 13 

МИРОСЛАВ ХРИСТОВ    0  6 6  1 1 1   

КРЕМЕНА КРАЕВА 9   0   0  13 13 4  9 

НАДЯ ПЕТРОВА    0   0 2  2 1  1 

       0   0   0    

ОБЩО  1370 1360 2730 1430 1277 2707 198 357 555 92 40 423 

 
 
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 2350 бр. дела, което е 87 % от 
всичко свършените дела. През 2005 г. този процент е бил 83 %, а през 2006 г. – 
79 % от общи брой на делата. 
 
 
 

СЪДЕБНО-ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА 
 

През 2007г. са били образувани 200 бр. изпълнителни дела. От 2006 г. са 

 



 1
0

останали несвършени 2 577 дела. От подлежащите на изпълнение 2 777 бр. 
дела, прекратени са 487 дела, от които 180 бр. чрез реализиране на вземането; по 
други причини – 307 бр. и 31 бр. са изпратени на друг съдебен изпълнител. 
Останали несвършени в края на отчетния период са 2 259 дела.  

Дължимата обща сума на вземанията по изпълнителните дела е 14 044 716 
лв., събрани са 544 342 лв., а останалата несъбрана сума по всички висящи 
изпълнителни дела в края на отчетния период е 12 323 966 лв. 
 
Статистиката за последните три години е следната: 
 

година      постъпили дела      свършени дела         събрани суми 
 
2005                              765                429           1 270 624 лв. 
2006                              337                514              644 191 лв. 
2007                              200                518              544 342 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 2007 г. 
 
Име на 

държавния 
съдебен Юридич.  Постъпили дела Свършени дела Събрани суми 

изпълнител Стаж           
         

Ст.Недялкова 9 години 100 броя   245 броя   265 115 
лв
. 

                
Г.Ялъмова 3 години 100 броя   273 броя         279 227    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. 

Изградена е обща мрежа за цялата съдебна палата. От началото на 2005 
година започна и въвеждането на съвременна информационна система за 
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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 счетоводството. 

През отчетната 2007 г. продължи разпределението на делата посредством 
програмния продукт за случайно разпределение. По отношение прозрачността 
този програмен продукт има безусловни предимства, тъй като гарантира 
ненамеса на човешкия фактор при избор на съдии-докладчици, но софтуера има 
значителни недостатъци, които биха могли да се отстранят. 

През годината беше регистрирана и разработена 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. Започна и 
въвеждането на резултатите от съдебните производства, в изпълнение 
изискванията на чл.64 от ЗСВ. 

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ 

 
 

Цялостната работа през отчетната 2007 г. бе насочена както към 
подобрение бързината и качеството на съдебните актове, постигнато в условията 
на откритост и прозрачност. 

Обобщаването на изложените в настоящия доклад резултати определя 
извода, че и през отчетната 2007г. работата на съдиите и служителите в 
Силистренския районен съд е била на много добро ниво. Статистическите данни 
сочат, че работата на съдиите и служителите по осигуряване на бързина и 
качество на съдебния процес е продължила и през 2007г. Доколкото данните са 
сходни с тези от отчетната 2006г., то може да се приеме, че е налице утвърдена 
добра работна организация, процесуална и трудова дисциплина. Както съдиите, 
така и съдебните служители имат добра образователна и теоретична подготовка, 
а преобладаващата част от тях разполага със значителен практически опит.  

През изминалата 2007 г. Районен съд Силистра получи добро бюджетно 
финансиране, което бе съобразено с основните му нужди. А добрата финансова 
обезпеченост , отговаряща на съвременните изисквания, съставлява своеобразна 
гаранция както за независимост на системата, така и за качествено изпълнение на 
задълженията.  

Продължавам да поддържам становището си, че в района на всеки окръжен 
съд следва да бъдат назначени специалисти, които да отговарят за връзките с 
обществеността.  
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Основните цели за 2008 г. ще продължат да са свързани с повишаване 
качеството и бързината на правораздавателната дейност, повишаване 
квалификацията на съдиите, най-вече в областта на европейското право и новия 
ГПК.  

На преден план ще стои и повишаване квалификацията и на съдебните 
служители, максимална прозрачност, достъпност и обективност в съдебните 
процедури и деловодни дейности.  
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СИЛИСТРЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД: 
 
 
                                                                                                 /СВИЛЕН ТОДОРОВ/ 
 
 
15.02.2008 г. 
гр. Силистра 
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