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І.КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
 

 
В  Силистренския районен съд към месец януари 2008 год. е имало щат 

за 10 районни съдии, който не е бил изцяло запълнен, поради наличието на 
една свободна бройка за районен съдия. Подобно е било съотношението в 
предходните 2007 год., а в началото на  2006 год. щата е бил изцяло 
запълнен.  

В Силистренския районен съд през 2008 година работиха районните 
съдии: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СВИЛЕН ТОДОРОВ – до 06.08.2009 год. 
ЗАМЕСТНИК НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ ЕЛЕНА 

ЧЕРНЕВА - през целия отчетен период 
ЗАМЕСТНИК НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ ЛЮБА 

КАРАГЕОРГИЕВА – през целия отчетен период и И.Д. ПРЕДСЕДАТЕЛ – от 
01.10.2008 год. до 05.01.2009 год.  

СВЕТОСЛАВ СЛАВОВ –  до 22.12.2008 год. 
СТОЯН СТОЯНОВ - през целия отчетен период 
ЖАНЕТ БОРОВА – през целия отчетен период 
РОСЕН КОСТАДИНОВ – през целия отчетен период 
МАРИЯ ПЕТРОВА – през целия отчетен период  
СИЛВИНА ЙОВЧЕВА – през целия отчетен период 
МИРОСЛАВ ХРИСТОВ – от 27.08.2008 г.  
 
Видно е, че към края на 2008 г. щата не е запълнен и са свободни две 

места за районни съдии в Силистренския районен съд. 
През 2008г. наказателни дела са разглеждали съдиите: Свилен Тодоров, 

Светослав Славов, Стоян Стоянов, Росен Костадинов,  Силвина Йовчева и 
Мирослав Христов. 

Съдия Мирослав Христов със Заповед №322 от 08.09.2008 год. на 
Председателя на Силистренския окръжен съд  на основание чл.81 ал.І от ЗСВ  
е бил командирова да изпълнява длъжността “районен съдия” в Районен съд 
гр.Дулово за срок от три месеца . С изтичането на тази заповед е последвала 
нова, но на основание чл.227 ал.І  от ЗСВ, с която същия съдия е 
командирован да изпълнява задълженията си в Дуловския районен съд всеки 
понеделник и сряда . По настоящем командировката на съдия Мирослав 
Христов е прекратена.  

През 2008г. граждански дела са разглеждали съдиите: Свилен Тодоров, 
Елена Чернева, Люба Карагеоргиева, Жанет Борова и Мария Петрова. 

През цялата 2008 г. като съдии по вписванията при Силистренския 
районен съд са работили КРАСИМИР ДЕЧЕВ и ГОСПОДИНКА 
ДИМИТРОВА, като щата за тези длъжности е изцяло запълнен.  
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В Съдебно-изпълнителната служба щата е за двама държавни съдебни 
изпълнители.През целия отчетен период- 2008 год., като държавни съдебни 
изпълнители работиха СТЕФКА НЕДЯЛКОВА и ГРЕТА ЯЛЪМОВА. 

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

 
Напускането на Председателя Свилен Тодоров е, свързано с 

преминаване на друга работа, като  прокурор в Окръжна прокуратура 
гр.Силистра, а Светослав Славов е преминал на работа като съдия в 
Административен съд гр.Силистра. Посоченото обстоятелство доведе до 
натоварване на останалите съдии, но това не даде сериозно отражение върху 
работа на Силистренския районен съд, като цяло и до фрапантни нарушения 
на процесуалните срокове. Следва да се отбележи, че назначаването след 
провеждане на конкурси е дълъг и труден процес, който следва да се 
оптимизира. Подобен проблем е съществувал в Силистренския районен съд и 
в предходния отчетен период- 2007 год., поради преминаване на друга работа 
като съдии в административни съдилища на двама от  районните съдии. 

 
 
ІІ.СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ 
 
Цялостната деловодна и административна дейност на съда се 

осъществява от служителите от специализираната администрация. Щатното 
разписание за 2008 година е попълнено и няма незаета по щат длъжност и тя 
е била осъществявана от съдебен администратор – 1 бр., административен 
секретар – 1 бр., системен администратор – 1 бр., съдебни деловодители - 8 
бр.( разпределени по четирима в наказателно и гражданско деловодство), 
съдебни секретари - 10 бр., деловодител в съдебно-изпълнителна служба - 1 
бр., секретар на съдебно изпълнителната служба - 1 бр., служител в бюро 
“Съдимост”- 1 бр., архивар - 1 бр., разносвачи на призовки и съдебни книжа - 
3 бр. и прислужник-чистач - 2 бр.. Дейността на председателя на СРС и 
съдебния администратор е била подпомагана от  1бр. служител от общата 
администрация- гл. счетоводител. В Силистренският районен съд се 
поддържа и “Румънска архива”. Общата численост на служителите е 31, като 
преобладаващата си част от тях са с продължителен стаж в съдебната система 
и имат много добра квалификация, което оказва положителен ефект върху 
качеството на изпълнение задълженията, произхождащи от длъжностните 
характеристики. През отчетната година не са били назначавани нови съдебни 
служители. Преценката е за необходимостта от назначаване на още един 
призовкар.  Регулярно през година са провеждани събрания със съдебните 
служители от различните служби на съда с цел привеждане в максимална 
степен на организацията на работата в съответствие с принципите, залегнали 
в чл.3 от ПАРОАВАС. 
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С Решения на ВСС- Протокол №39 от 08.10.2008 год. е увеличена 
щатната численост с 2 бройки за касиер и статистик регистратор, и Протокол 
№50 от 03.12.2008 год. щатната численост на СОС е намалена с 1бр. за 
съдебен служител за сметка на СРС.       

 
ІІІ.ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА 
 
През 2008 г. управлението на делата в Районен съд гр.Силистра се 

осъществяваше с помощта на програмата САС “Съдебно деловодство”, 
разработена от Информационно обслужване. Чрез нея значително се облекчи 
труда на деловодителите и се улесни изготвянето на статистическите 
справки. Ускори  се обслужването на граждани и адвокати в деловодствата на 
съда. Не са констатирани пропуски по отношения въвежданията касаещи 
регистрацията и движенията по делата. 

Относно документооборота се използва програмния продукт “Docu 
Ware” позволяващ контрола на входящата и изходяща кореспонденция, на 
онова административно обслужвана извън съдопоризводственната дейност 
включително и заповедите на административния ръководител касаещи 
работата на съда. 

В останалите звена работата на съдебните служители също е 
оптимизирана и обезпечена, като в “Бюро съдимост” се използва програмата 
“Индекс-България”, а в Съдебно изпълнителната служба програмата “СИС”. 

През 2008 год. в Районен съд гр.Силистра се използва и програмния 
продукт на “АПИС” “Професионално обучение” позволяващ на съдебните 
служители да повишават непрекъснато квалификацията си за да се подобри в 
максимална  степен работата им, да отговори на изискванията за напредъка в 
съдебната реформа . 

        
Цялостната деловодна и организационно-техническа дейност беше на 

необходимото ниво, което практически обезпечи нормалната съдебна 
дейност през 2008 год.. Към настоящия момент не се чувства необходимост 
от увеличаване на щатната численост . 

През отчетната година няма налагани дисциплинарни наказания на 
съдебни служители. 

 
В съответствие изискването на ЗСВ делата  се разпределят чрез 

електронната система- “Law choice”. В Силистренския районен съд няма 
разпределение на делата по материи за гражданските съдии или пък по 
престъпни състави за наказателните съдии. Делата се разглеждат от съдиите 
след определянето им от електронната система. За оптимизация на работата 
на съдиите и ефективното използване на трите съдебни зали  е издадена 
заповед на административния ръководител, така се избягва насрочването по 
едно и също време на множество съдени заседания и прекомерната 
претовареност на съдебни секретари, за да не им попречи да пропуснат  
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процесуалните срокове. Дежурствата за съдиите- граждански и наказателни 
са определени по дни от седмицата със заповед, а по отношение на почивните 
и празнични дни се утвърждава ежемесечен график.       

През отчетната 2008 год. не е имало отлагане на дела поради не добра 
организация от страна на съдебните служители или съдиите.  

 
 

СЪДЕБНА ДЕЙНОСТ 
 
 

ІV. ГРАЖДАНСКО ПРАВОРАЗДАВАНЕ 
 

През анализирания едногодишен период в СРС са били образувани 249 
дела по СК, от които 144 брачни дела за развод по чл. 99 СК, 47 бр. 
охранителни производства за развод по взаимно съгласие, 16 бр. дела за 
издръжка, и 28 бр. за изменение на издръжка и 14 бр. други искове по СК. От 
2007 г. са останали несвършени общо 37 дела по СК. От подлежащите на 
разглеждане общо 286 бр. дела, 237 бр. са свършени през годината, а са 
останали несвършени 49 дела. 

През 2008 г. са образувани общо 104 бр. облигационни и търговски дела. 
От 2007 г. са останали несвършени 19 бр. дела от тази материя. От 
подлежащите на разглеждане общо 123 дела, 83 бр. са свършени през 
годината, а са останали несвършени 40 дела.  

От постъпилите през годината 21 бр. дела с предмет вещни спорове и 
останалите за разглеждане 5 такива от 2007 г,. са решени общо 22 дела, а са 
останали несвършени 4 бр. дела. 

Постъпилите за 2008 г. делбени дела са 67 бр. Останалите несвършени 
от 2007 г. са 43 бр. дела. Общо съдът е поставил за разглеждане 110 делбени 
производства, от които са свършени 43 бр. , а останалите 67 бр. се намират в 
различни фази на производството.  

Образуваните дела по КТ за отчетния период са 18 бр. Останали 
несвършени от 2007 г. са 5 бр. дела. От общо 23 бр. дела сложени за 
разглеждане са приключени 20 бр., а са останали несвършени 3 дела.  

През 2008 г. са постъпили 313 дела от други материи, а от 2007 г. са 
останали несвършени 13 бр. От всичко сложени 326 бр. дела за разглеждане, 
311 бр. са приключили. Остават несвършени 15 бр. дела. 

От постъпилите дела по тази материя 18 бр. от тях са образувани по 
Закона срещу домашното насилие. Останали несвършени от 2007 г. - 1 бр. 
дело. От разгледаните 19 бр. дела, 14 бр. са приключили с решение и 5 бр. 
останали несвършени. 

По ЗЗДетето са образувани 64 бр. дела. Останали несвършени от 2007 г. 
– 11 бр. дела. От разгледаните 75 бр. дела, 66 бр. са приключили със съдебен 
акт, а останали несвършени – 9 броя.  

Постъпилите през годината частни граждански дела по чл. 410 и чл. 417 
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ГПК и ЗКИ са 1321 бр. Останали несвършени от 2007 година – 1 бр. От 
разгледаните 1322 бр. дела, свършените са 1320. В края на периода са 
останали несвършени 2 бр. дела. 
 

Общо постъпилите за 2008 г. граждански дела в СРС са 2 093 дела. 
Останали несвършени от 2007 г. са 123 дела. Общия брой на висящите 
граждански дела за 2008 г. пред СРС е бил 2 216 бр., от които са свършени 2 
036 бр. В инструктивния тримесечен срок са свършени 1 890 бр. дела, което е 
93 % от общия брой свършени граждански дела.  

 
Останали несвършени в края на отчетния период са 180 дела. Обжалвани 

са 69 бр. дела. От значение за увеличената висящност на делата е свързана с 
промените в реда на разглеждане на делата по новия ГПК във връзка с 
технологично необходимото време за размяна на книжата, призоваването на 
страните и насрочването на делото за разглеждане в открито съдебно 
заседание. 
 

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 
2008 г.               2 093                                                   2 036 

 
Наблюдава се чувствително увеличение на броя на постъпилите 

граждански дела, които са с  723 бр. по-вече от предходната 2007 година. 
 Анализа на статистическите данни налагат следните изводи, през 
последните три години е налице тенденция към  увеличаване общия брои на 
постъпващите и решавани в Силистренският районен съд граждански дела. В 
сравнение с 2006 год. новопостъпилите дела за 2008 год. са с 86% повече, а 
решените с 77,3 %. , а в сравнение с 2007 год. увеличението на 
новопостъпилите дела е с 52, 8%, а за решените ръста на увеличаване е 42,3 
%. До тези резултати се е стигнало предвид значителното увеличение на 
новопостъпилите частни граждански дела по чл.410 и чл.417 от ГПК и ЗКИ, 
като в процентно съотношение спрямо 2007 год. това е 142,8 %. Макар да не 
се характеризират с правна сложност, този род дела предвид броя им отнемат 
значително време и следва да се решават в изключително кратки срокове след 
постъпването им. Като положителна тенденция може да се отчете срочността 
при решаването на делата, като за 2007 год. в инструктивния тримесечен срок 
са свършени  86,15 % от свършените дела, а за 2008 год. е налице увеличение 
до 93 %. Друга тенденция която може да се отчете в сравнение с предходния 
отчетен период е незначителното намаление на гражданските производство 
по СК, по вещни спорове и облигационни и търговски спорове и увеличение 
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на делбените дела с 21, 8%. Заключението е, че са увеличени предимно 
делата с фактическа и правна сложност, изискващи провеждането на 
множество процесуално значими действия и протичащи най- продължително 
във времето. Всички граждански съдии са имали на производство такива 
дела.   
 

През отчетния период влезе в сила новия ГПК, който породи множество 
противоречив практики, на само в нашия съдебен район. Създаде се 
впечатление за забавяне на правораздаването предвид въведените 
формалности, включително и по призоваването. Не са се променили и  
традиционните  причини за отлагане на делата от минали години, което се 
отразява на своевременното им приключване. Същите 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.  

 
 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ВЪЗЗИВНА И КАСАЦИОННА 
ПРОВЕРКА ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

През 2008 г. въззивната и касационна инстанция са осъществили 
контрол по общо 171 бр. първоинстанционни граждански дела на 
Силистренски районен съд. 

От тях 117 бр. са изцяло оставени в сила; 29 бр. са изцяло отменени; 
отменени поради представяне на нови доказателства пред въззивната 
инстанция – 4 бр; оттегляне на исковата молба пред въззивната инстанция – 3 
бр; оставени в сила в една част – 12бр.; оставени в сила в една част, а 
отменени или обезсилени в друга част поради представяне на нови 
доказателства пред въззивната инстанция – 5 бр. и отменени, обезсилени или 
нищожни, поради нарушение на материалния или процесуалния закон, 
поради представяне на нови доказателства пред въззивната инстанция, които 
са обусловили отмяната или обезсилването – 1 бр. . 

Или с други думи потвърдените окончателни съдебни актове са 68 % от 
общия брой, а 32 % са всички останали. 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. Данните в сравнение с 2007 год. сочат 
леко понижаване в качеството на работата, тъй като в предходния отчетен 
период от общо обжалваните потвърдените съдебни актове са 80,81 %, а 
19,19 % са отменени. 

Резултатите от въззивния контрол по отношения постановените актове 
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на гражданските съдии: 
Е.Чернева -  общо обжалвания по 61бр. дела са потвърдени 

първоинстанционните актове по 53 дела. 
Л.Карагеоргиева-   общо обжалвания по 81бр. дела са потвърдени 

първоинстанционните актове по 49 дела. 
Ж.Борова- общо обжалвания по 44бр. дела са потвърдени 

първоинстанционните актове по 34 дела. 
М.Петрова- общо обжалвания по 17бр. дела са потвърдени 

първоинстанционните актове по 14 дела. 
Свилен Тодоров общо обжалвания по 7бр. дела са потвърдени 

първоинстанционните актове по 5 дела. 
 
Затруднения възникнаха в съда във връзка с приемането на новия ГПК. 

Съдиите участваха в различни работни срещи и семинари със свои колеги от 
региона, но най- общо очертаха следните проблеми и въпроси, за които 
преценяват, че е налице противоречива практика:   

Съобщението по чл. 131, ал. 2 от ГПК за връчване на препис от исковата 
молба на ответника не съдържа предупреждение по чл. 41 от ГПК. 

Приложима ли е разпоредбата на чл. 47, ал. 6 ГПК при заповедното 
производство и при призоваване на търговец. 

По какъв начин се определя възнаграждението на особения представител 
по чл. 47, ал. 6 от ГПК – по Наредбата за минималните размери на 
адвокатските възнаграждения или по Наредбата за заплащането на правната 
помощ. Към кой момент се изплаща възнаграждението на назначения 
представител – при назначаването или при приключване на устните 
състезания.  

Приложим ли е чл. 78, ал. 5 от ГПК при заповедните производства при 
условие, че при издаване на заповедта за изпълнение длъжникът е лишен от 
възможност да направи възражение. Следва ли съдът служебно да следи в 
този случай за размера на адвокатското възнаграждение. 

В случаите, при които не се заплаща първоначална ДТ (искове за 
издръжка, за вреди от непозволено увреждане от престъпление, за което има 
влязла в сила присъда) и при постигната съдебна спогодба, следва ли да 
намери приложение чл. 78, ал. 9 от ГПК чрез заплащане на държавна такса за 
производството в половин размер. 

Съществува ли възможност за връщане на нередовен отговор на искова 
молба, ако указанията за изправяне на нередовностите не са изпълнени. 

Съдържание на определенията по чл. 140, чл. 312 и чл. 146 ГПК. В какви 
рамки могат да се дават указания на страните (могат ли да се дават 
допълнителни указания, ако след изпълнение на първоначалните фактът не е 
доказан). Разпоредбата на чл. 146 ГПК приложима ли е при особените 
производства. 

Приложима ли е размяната на книжа (чл. 131 ГПК) при особените и при 
охранителните производства (брачни, делби, установяване на факти). 
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Допустимо ли е ищецът да представя нови доказателства в първото 
съдебно заседание, чието събиране не е поискал с исковата молба, при 
условие, че ответникът не е подал писмен отговор – чл. 143, ал. 2 от ГПК. 

Съвместяване на чл. 146, ал. 2 от ГПК (указания на съда във връзка с 
доказателствата) с ранната преклузия по чл. 127, ал. 2 ГПК и чл. 133 ГПК. 

При липса на писмен отговор ответникът има ли право да сочи 
доказателства, с които да цели оборване на доказателствата, чието събиране е 
поискано с исковата молба. 
  Как да се разбира изразът “уместно с оглед защитата на ответника” в 
разпоредбата на чл. 214, ал. 1 от ГПК. Възможно ли е чрез изменение на иска 
да се заяви ново основание, наред с първоначалното. 

Изпраща ли се препис на ответната страна от частната жалба срещу 
разпореждане, с което се отхвърля заявление за издаване на заповед за 
изпълнение, и срещу определение, с което се отхвърля молба за допускане на 
обезпечение. Ако се изпраща, приложима ли е разпоредбата на чл. 47, ал. 6 
ГПК в случай на съобщаване на ответната страна чрез залепване на 
уведомление. 
  В бланката на заповедта за изпълнение по чл. 417 ГПК липсва 
разпореждане за издаване на изпълнителен лист. 

Възражението по реда на чл. 423, ал. 1 ГПК следва ли да бъде връчвано на 
ответната страна. 
  Допустим ли е развод по реда на чл. 99, ал. 3 от СК съгласно 
регламентацията на производството по брачни дела в ГПК и в частност 
разпоредбата на чл. 321, ал. 5. 
 
 
 

V. НАКАЗАТЕЛНО ПРАВОРАЗДАВАНЕ 
 
 

През 2008 г. са били внесени за разглеждане 369 наказателни дела от 
общ характер, а от 2007 г. са останали несвършени 98 дела. От всичките 467 
НОХД през отчетния период 173 са приключили по същество с присъда. С 
определение за прекратяване, поради одобряване на постигнато 
споразумение са приключени 194 дела, 29 бр. са прекратени по други 
причини (давност, подсъдност, смърт на подсъдимия, върнати на прокурора 
за допълнително разследване). Останали несвършени в края на периода са 71 
бр. дела. 

От общо свършените 396 бр. дела- 314 бр. са в срок до 3 месеца, което 
прави 79 % , а над този срок са свършени 82 бр. дела. За сравнение в 
предходния отчетен период 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. 
В този смисъл като положителна тенденция следва да се отчете сравнително 
постоянен и висок процент на разгледаните и приключени дела в посочения 
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срок. За сравнение през 2006 год. процента на свършените дела в този 
срок е бил 61,30. 

 
Обжалвани и протестирани за 2008 год. са общо 57 бр. дела от общ 

характер, като за 2007 год. техния брой е бил 87. .  
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  
2008 г.              369                                      396 
 
Наблюдава се известно намаление на броя на внесените НОХД като 

спрямо предходната 2007 година намалението е с 31 бр. дела или 8,4%.. 
Намалението на свършените през годината дела респективно е намаляло в 
сравнение с  предходния период предвид и по- малкото постъпление, но 
незначително едва с 2%.  

 
СТРУКТУРА 
Данните за постъпилите новообразувани наказателни дела по 

отделните видове престъпления по състави са както следва: 
Престъпленията против личността- общо 13 бр. дела, от които 

средните телесни повреди са 3 бр. дела., като за сравнение през 2007 год. 
общия брой на тези дела е бил 28 бр. от които преобладават средните телесни 
повреди – 8 дела, а за 2006 год. общия брои на тези дела е бил 31. 
Изложените данни соча на тенденция към намаляване на умишлено 
причинените средни и тежки телесни повреди. Относително постоянен през 
годините е  останал броя на делата за престъпленията по чл.131 от НК, които 
се реализират по общия съдопроизводствен ред. Незначителни като брои 
остават останалите престъпления по Гл.ІІ на Особената част на НК за да се 
отчетата тенденции. Следва да се отбележи, че през 2008 год. няма 
новообразувани съдебни производства за трафик на хора, а тези против за 
престъпления против половата неприкосновеност са 3бр., както е било през 
2006 год., за разлика от 2007 год., когато е било само едно дело.    

Престъпления против правата на гражданите-  незначителни 
като бройка производства, като тенденцията им на увеличение следва да се 
очаква в годините на избори, предвид и промените в НК. В  нашия съдебен 
район са единични производството през предходните три години по чл.168 и 
чл.170 от НК от които не могат да се извеждат обобщаващи изводи.  

Престъпления против брака, семейството и младежта, за 2008 
год. 12 наказателни производства, като през предходния отчетен период 
относителния им брой е бил 26 наказателни производства,  а през 2006 год. 
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делата са били 12бр., като основния престъпен състав е този на чл.183 от 
НК. 

Престъпления против собствеността- За поредна година 
преобладаващите престъпни състави  по които е имало наказателни 
производства в СРС са за престъпления против собствеността общо 159 дела, 
за 2007 год. броя им е бил 232, а за 2006 год. 210 дела. През 2008 год. кражби 
- 107 бр., а в предходните години, съответно 157 бр. дела и 205 бр.. В 
отчетния период делата за грабежи са 2 бр., а през 2007 год. 11бр., без данни 
за 2006 год. В Силистренския районен съд през 2008 год. се е работело и по 
следните дела за присвоявания - 6 бр., измами – 22 бр., документни измами – 
4 бр., а през 2007 год. присвояванията са 10 бр., измами – 25 бр., документни 
измами – 12 бр. Данните формират следния извод, че е налице намаляване 
броя на престъпленията против собствеността, които се предават на съд. 
Посоченото обстоятелство се дължи и на организацията дейността на 
органите на досъдебното производство, както касае значително и дейността 
на изпълнителните органи-МВР. 

Престъпления против стопанството- новопостъпилите производства 
през 2008 год. са 6 бр, през 2007 г. внесени 2 бр., и  през 2006 г. – внесени 12 
бр. . Констатира се, че за всяка от посочените години най-значителен дял се 
пада на престъпленията по чл.234в НК и чл.235 НК, предвид приети през 
годините промени в НК и инкриминирането на маловажните случаи на някои 
от съставите. Продължава тенденцията за намаляване престъпленията против 
кредиторите.  

Престъпленията против дейността на държавни органи и 
обществени организации В Силистренския районен съд преобладаващите 
дела които се разглеждат по Глава VІІІ, Раздел І от Особената част на НК са 
за  престъпленията по чл.279 НК предвид обстоятелството, че районът е 
граничен и се увеличават случаите на неправомерно преминаване на 
държавната граница от лица, които не са граждани на ЕС,или пък от 
български граждани с наложено ограничение за напускане пределите на 
страната. Налице е вътрешна граница между държави членки на ЕС. 
Границата между Р.Румъния и Р.България по територията върху която се 
разпростира компетентността на  СРС е както водна- по р.Дунав, така и 
сухоземна. Новопостъпилите производства през 2008 год. са 5 бр. дела, а  
през 2007 г. внесени 8 бр., и  през 2006 г. – внесени 8 бр.. Данните сочат, че е 
налице сравнителна устойчивост при и престъпленията против правосъдието 
през отчетния период, като  новообразуваните производствата са 3бр., а в 
предходните две години са били по 2бр.дела. 

Документните престъпления през отчетния период са по 19 бр. 
дела, а за 2007 год.  24 бр. дела. Тенденцията е към увелечинеие, като 
основно делата са за престъпления по чл.316 и чл.313 от НК. 

Престъпленията против реда и общественото спокойствие 3 
дела против реда и общественото спокойствие срещу 14 дела против реда и 
общественото спокойствие за 2007 год., значително намаление. Следва да се 
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отбележи, че съществува и административен ред по който тези 
обществени отношения могат да бъдат защитени, когато тяхната обществена 
опасност не е висока. 

Общоопасни престъпления общо 142 бр. дела, от които  
престъпления по транспорта -130 бр., 4 бр. дела за отнемане на МПС  и 3 бр. 
дела свързани с наркотични вещества. Същите показатели за 2007 год. са 
общо 145 бр.дела, от тях преобладаващи са престъпленията по транспорта - 
124 бр., 4 бр. дела за отнемане на МПС  и 6 бр. дела свързани наркотични 
вещества.  За сравнение през 2006 год. престъпления по транспорта са 66 
бр.дела. Тенденцията през последните две години е увеличение и значителна 
устойчивост. Като причина за това може да се посочи нихилистичното 
отношение на гражданите към ЗДвП.  

 
През 2008 г. в СРС са били образувани 20 бр. наказателни дела от частен 

характер като от 2007 г. са останали 7 бр. несвършени дела. От всичките 27 
НЧХД през отчетния период са свършени 7 дела по същество с присъда и 15 
бр. са прекратени. Останали несвършени в края на периода са 5 бр. дела. През 
2007 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. За  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.  

Анализа който може да се направи за тези дела е незначителното им 
намаляване като относителен брой. Сами по себе си делата от НЧХ е 
възможно да се окажат по- тежки от тези разглеждани по общия ред. Високия 
брой на прекратени производства сочат, че страните уреждат 
взаимоотношенията си преди приключването на съдебните производства, 
които ги мотивират към извън съдебни спогодби.  
 

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

- по чл.78 А от НК - постъпили са 51 бр. дела. Несвършените дела от 2007 
г. са 6 бр. Решени са 45 бр. дела, 8 бр. са прекратени. Останали несвършени 
са 4 бр. Данните за 2007 год. сочат постъпления на дела от този вид 77 бр., 
като несвършените дела от 2006 г. са 23 бр. Решени са 87 бр. дела, 7 бр. са 
прекратени. Останали несвършени са 6 бр.. През 2006 год. са постъпили  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.; 
 

-по чл. 85-88а НК – постъпили са 13 бр. дела. Несвършените дела от 2007 
г. са 2 бр. От разгледаните 15 бр., 10 бр. са приключили с решение и 2 бр. 
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дела са прекратени. Останали несвършени – 3 бр. дела. Данните за 2007 
год. сочат постъпления на дела от този вид 13 бр. .От разгледаните 13 бр., 7 
бр. са приключили с решение и 4 бр. дела са прекратени. Останали 
несвършени – 2 бр. . За 2006 год. делата постъпили са 5 бр.. 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 2007 г. – 4 бр. От общо разгледаните 47 
бр. дела, 34 бр. са приключили с решение, а 12 бр. са прекратени. Останали 
несвършени 1 бр.. Данните за 2007 год. сочат постъпления на дела от този 
вид 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..За 2006 год. делата постъпили са 43 
бр.. 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 62 бр. дела. 
Останали несвършени от 2007 г. – 4 бр. дела. От разгледаните 66 дела, 48 бр. 
са решени и 9 бр. прекратени. Останали несвършени – 9 бр.. Данните за 2007 
год. сочат постъпления на дела от този вид, 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. .За 2006 год. 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 10 бр. определения по вече свършени наказателни дела 
от общ характер. За 2007 год. са постановени определения по вече свършени 
наказателни дела от общ характер по 7бр. дела, а за 2006 год. по 15 бр.дела; 
  

- Постъпили са през отчетния период 219 бр. НЧД. Останали несвършени 
от 2007 г. – 2 бр. От разгледаните 221 дела, 195 бр. са решени и 19 бр. са 
прекратени. Останали 7 бр. несвършени. Постъпилите за 2007 год. са 215 бр. 
НЧД, от които 191 бр. решени и 22 бр. прекратени. Останали 2 бр. 
несвършени. За 2006 год. данните сочат  
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; 
  

- През отчетния период са постъпили 5 бр. СП. Решени  - 3 бр. и 2 бр. 
прекратени. През предходните отчетни периоди за 2007 год.- 4бр.дела, а за 
2006 год.- също толкова. 
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Изнесената информация сочи незначително намаляване на делата по 
така разграничените групи в тригодишния период. Най- значително са 
намалели делата с предложение на прокурора за приложението на чл.78а от 
НК, предвид постановяването на Тълкувателно решение № 2 от 29.11.2007 г. 
на ВКС по тълк. н. д. № 2/2007 г., ОСНК.  Относително постоянен е броя на 
делата при които се упражнява контрол над дейността извършвана в 
досъдебното производство или пък тези касаещи вземане мярка за 
неотклонение и разпит пред съдия. Посочените производства се решават в 
срок предвид обстоятелството, че съдебните актове се произнасят в 
съдебното заседание. Сравнително постоянен е броя и на делата по ЗЗ, 
производства които рядко се решават в две съдебни заседания. Прави 
впечатление, че приблизително 1/5 от тези дела се разглеждат в съдебната 
ваканция, тъй като в най- горещите месеци от годината се обострят 
състоянията на лицата нуждаещи се от здравни грижи.  

 
През 2008 г. постъпиха 290 наказателни административен характер дела. 

Останали несвършени дела от 2007 г. са 136 бр. От общо сложените за 
разглеждане 426 дела, 330 бр. са свършени, а 96 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 
2008 г               290                                       330 

 
 Наблюдава се значително намаление на постъплението на дела от тази 
категория. В сравнение с предходната година намалението е с 211 бр. дела. 
По отношение на тези дела не може да се обобщи някаква тенденция.   

 
През 2008 г. бяха издадени 6 090 бр. свидетелства за съдимост и 2 923 

справки за съдимост. 
 
Общият брой на съдените лица през 2008 г. е 463 души. Напълно 

оправдани са били 14 лица по 11 бр. дела, което е 2 % от общия брой на 
предадените на съд лица. Районна прокуратура Силистра е подала протест по 
7 бр. дела. 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. Общият брой на съдените лица през 2006 г. е 485 души. Напълно 
оправдани са били 45 лица, което е 9.3 % от общия брой. Данните при техния 
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анализ сочат намаляване броя на оправданите от съда лица, посоченото 
обстоятелство би могло да се дължи на повишаване качеството на работата 
на прокуратурата и реалната възможността за замяна вида или размера на 
наказанието при реализация от страна на подсъдимите правата им по 
Гл.ХХVІІ НПК.   

На 449 души са наложени следните наказания: 
 - на лишаване от свобода до 3 г. са осъдени 177 лица, от които за 102 

лица изтърпяването на наказанието е отложено по чл. 66 от НК, а ефективно 
осъдените са 75 лица. На 1 лице е наложено наказание лишаване от свобода 
над три години. Наказанието глоба е наложено на 37 осъдени лица, а 
пробация – на 215 лица. На 19 лица са наложени други по вид наказания. По 
споразумение са осъдени 235 лица. 

Съдени непълнолетни през 2008 г. са 37 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 
      2006  г.         485                          440                       45                     9,28 % 

2007 г.          493                          452                       41                     8,31 % 
2008 г.          463                          449                       14                     3.02 % 

 
 

НАКАЗАНА ПРЕСТЪПНОСТ И БРОЙ ОСЪДЕНИ ЛИЦА С ВЛЕЗЛИ В 
СИЛА ПРИСЪДИ И ДЕЛА СЪС ЗНАЧИМ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС 
 
По установените от ВСС критерии относно  делата със значим съдиите в 

СРС не са работили.  
 
Съдебният район не се отличава с висока степен на тежка престъпност. 

Посочените процеси бяха овладени от органите натоварени да 
противодействат на престъпността преди отчетните периоди. 

През 2008 г. са постъпвали 2 дела за изнасилване. За блудство, 
склоняване към проституция, изнудване, рекет, прокарване в обръщение на 
неистински парични знаци и др. по които обществото е особено 
чувствително, не са образувани дела.  

 
Постъпили са общо 3 броя дела свързани с наркотични вещества – 

престъпления по чл.354а и чл.354в от НК. Делата са приключили и са 
постановени осъдителни присъди. Осъдени са общо 4 лица като на 2 лица е 
наложено наказание лишаване от свобода до 3 години, а на другите две лица 
е наложено наказание глоба. Касае се за деяния извършени в маловажни 
случаи на горепосочените престъпления, които определят и компетентността 
на районните съдилища като първа инстанция по този род дела. 
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ВЪЗЗИВНА И КАСАЦИОННА 
ПРОВЕРКА ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

 
През 2008 г. въззивната и касационна инстанция са осъществили 

контрол по общо 362 бр. първоинстанционни наказателни дела на 
Силистренски районен съд. 

От тях 273 бр. са потвърдени, 34 бр. – оставени в сила в една част и 55 
бр. отменени. Или с други думи отменените изцяло съдебни актове са 5 % от 
общия брой на постановените.  За сравнение следва да се отбележи, че 
отменените изцяло съдебни актове за 2007 год.  са 24,72 % от общия брой на 
постановените. Безспорно се налага извода, че се подобрява качеството на 
съдийската работа. Голяма част от съдиите са с дългогодишен юридически 
стаж, а следва да се отчете и по- високото качество на прокурорските актове, 
както и прецизната работа на административно наказващите органи. 

Резултатите от въззивния контрол по отношения постановените актове 
на наказателните съдии: 

С.Йовчева -  общо обжалвания по 26бр. дела са потвърдени 
първоинстанционните актове по 9 дела. 

С.Стоянов -  общо обжалвания по 85бр. дела са потвърдени 
първоинстанционните актове по 74 дела. 

Р.Костадинов -  общо обжалвания по 55 бр. дела са потвърдени 
първоинстанционните актове по 42 дела. 

С.Славов -  общо обжалвания по 75 бр. дела са потвърдени 
първоинстанционните актове по 53  дела. 

С.Тодоров -  общо обжалвания по 34 бр. дела са потвърдени 
първоинстанционните актове по 27 дела. 

 
Все пак следва да се отчете, че 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, респ. Подсъдимите, 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.  

Освен това НПК не позволява при спазване неговите правила и 
неправилно приложение на материалния закон съда да върне делото на 
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прокуратурата. През последната отчетна година, бяха установени и 
такива случаи. 

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. 

Следваща причина която може да се посочи е нееднакво тълкуване на 
материалния закон между съдилищата от различни инстанции, особено при 
делата от административен характер.Причините за отменените съдебни 
актове по наказателни дела не са от процесуален характер,защото са 
незначително по брой делата,по които има отменени съдебни актове и са 
върнати за разглеждане от друг състав. 

През 2009 год.следва да се положат  усилия за подобряване на 
показателя качество с цел намаляване в максимална степен на изменените и 
особено отменените съдебни актове.  
 
 
 

VІ. НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДЕБНИЯ РАЙОН И СЪДИИТЕ 
 
 
 Средномесечното постъпление брой дела на един съдия по щат на база 12 
месеца за 2008 г. е 26,33 бр. дела, а на база действителната натовареност 
32,79 бр. дела.  
За сравнение  през 2007 год. средномесечното постъпление брой дела на един 
съдия по щат на база 12 месеца е 25,76 бр. дела, а на база действителната 
натовареност 35,53 бр. дела, а 2006 год. данните сочат постъпление 26,83 бр. 
дела, а на база действителната натовареност 30,90 бр. дела. през 2005 г.  През 
2005 год. постъплението на един съдия по щат е 25,85, а на база действителна 
натовареност 31,33 бр. дела.  

 
 Анализа на статистическите данни налага извода за приблизително 

еднакво по брой постъпление на дела, но намаляване натовареността на 
съдиите, което безспорно дава отражение върху качеството на работата им.  

През отчетния период от съдиите при СРС са били решени общо 3166 
бр. дела, от които в тримесечен срок 2883бр. дела, което прави 91,2 %. От 
всички решени дела.  

 
Статистика за новопостъпилите постъпилите и намиращи са на 

производство, както и  свършените дела на съдите от Силистренския районен 
съд:  

Елена Чернева                          535 бр. дела             487 бр. дела 
Средно месечно при съдия Е.Чернева са постъпвали 44,58 бр. дела, като 

е решавал в този период 40,58 бр. дела.   
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Люба Карагеорогиева              530 бр. дела            494 бр.дела 
Средно месечно при съдия Л.Карагеоргиева са постъпвали 44,16 бр. 

дела, като е решавал в този период 41,16 бр. дела. 
   
Жанет  Борова                           532 бр. дела           470 бр.дела 
Средно месечно при съдия Ж.Борова са постъпвали 44,33 бр. дела, като е 

решавал в този период 39,16 бр. дела. 
 
 Мария Петрова                         515 бр.дела             481 бр.дела 
 Средно месечно при съдия М.Петрова са постъпвали 42,91 бр. дела, като 

е решавал в този период 40 бр. дела.           
 
Силвина Йовчева                       295 бр.дела             245 бр.дела 
Средно месечно при съдия С.Йовчева са постъпвали 24,5 бр. дела, като е 

решавал в този период 20,4 бр. дела. 
 
Стоян Стоянов                           346 бр.дела             272 бр.дела 
Средно месечно при съдия С.Стоянов са постъпвали 28,8 бр. дела, като е 

решавал в този период 22,6 бр. дела. 
 
Росен Костадинов                     297 бр.дела             262 бр. дела 
Средно месечно при съдия Р.Костадинов са постъпвали 24,7 бр. дела, 

като е решавал в този период 21,8 бр. дела. 
 
Светослав Славов                     244 бр. дела              244 бр.дела 
Средно месечно при съдия С.Славов са постъпвали 20,3 бр. дела, които е 

решил преди преминаването му  на друга работа. 
 
Свилен Тодоров                        198 бр. дела               198 бр. дела 
Средно месечно при съдия С.Тодоров са постъпвали 28,28 бр. дела, 

които е решил преди преминаването му  на друга работа. 
 
Мирослав Христов                   50 бр. дела                 15 бр. дела.      
 
Следва да се отбележи, че след Решението на ВСС за преминаването на 

съдия Светослав Славов на друга длъжност при него не са постъпвали нови 
производства. 

 
За натовареността на съдиите информация може да се изведе и от 

програмата разпределяща новопостъпилите дела. Видно от тези данни при 
съдия Е.Чернева са постъпили 22,77% от гр.дела, при съдия Л.Карагеориева 
са постъпили 31,1 % , при съдия Ж.Борова 22,03%, при съдияМ.Петрова 
24,08%, при съдия С.Йовчева са постъпили 26,31% от наказателните дела, 
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при съдия Стоян Стоянов са постъпили 19,98 %, при съдия Р.Костадинов 
19,55%, при съдия С.Славов 15,08%., при съдия С.Тодоров 15, 39% 
граждански и наказателни дела, а при съдия М.Христов 3,66%.  

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. 

За сравнение през 2007 год. в тримесечния срок са приключени общо 87 
% от всичко свършените дела, през 2005 г. този процент е бил 83 %, а през 
2006 г. – 79 % от общи брой на делата. 
 
 
 
 

VІІ.СЪДЕБНО-ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА 
 
 

През 2008г. са били образувани 183 бр. изпълнителни дела. От 2007 г. са 
останали несвършени 2 259 дела. От подлежащите на изпълнение 2 442 бр. 
дела, прекратени са 404 дела, от които 120 бр. чрез реализиране на вземането; 
по други причини – 160 бр. и 124 бр. са изпратени на друг съдебен 
изпълнител. Останали несвършени в края на отчетния период са 2 038 дела.  

Дължимата обща сума на вземанията по изпълнителните дела е 12 877 
590 лв., събрани са 995 613 лв., а останалата несъбрана сума по всички 
висящи изпълнителни дела в края на отчетния период е 11 648 305 лв. 
 
Статистиката за последните три години е следната: 
 

година      постъпили дела      свършени дела         събрани суми 
2005                                   765                429           1 270 624 лв. 
2006 г.                               337                514              644 191 лв. 
2007 г.                               200                518              544 342 лв. 
2008 г.                               183                404              995  613 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.  
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Справка за резултатите от работата по съдебното изпълнение за 2008 г. 
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Анализа на данните сочи ритмичност при решаването на делата и 

движението им, повишаване събираемостта на вземанията.  От предходни 
периоди са останали и значителен брой дела. 

 През изминалата отчетна година  в СИС при СРС бе извършена планова 
проверка от Инспектората при МП в изпълнение на Министерска Заповед № 
ЛС-04-1118/26.11.2008 год..За създадената организация на дейността по 
образуването и движението на делата да държавните съдебни изпълнители 
Стефка Недялкова и Грета Ялъмова е дадена много добра оценка. 
Непосредствено след осъществения контрол бяха предприети мерки по 
преодоляването на пропуските констатирани от инспекторите. 

 
 
 

VІІІ.СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
 

Силистренски районен съд се помещава на първи и втори етаж от 
четириетажната сграда на съдебната палата, която е предоставена от 
собственика МП да се управлява от Председателя на ОС-Силистра. Може да 
се каже, че работните места като брой кабинети и канцеларии са в състояние 
да осигурят нормалната дейност  на съдии и съдебни служители, както и 
ефикасното обслужване на гражданите, които ползват предоставените 
услуги. Всеки от съдиите е в самостоятелен кабинет оборудван с офис-
мебели и компютърни конфигурации. Съдебните секретар-протоколисти 
работят по двама а някои и трима в стаи. На етажите в съдебната палата 
ползвани от Силистренския районен съд липсва адвокатска стая.   

 
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.  
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ІХ.ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ

По различните ЛОТ-ове на програма ФАР са инсталирани програма 
за докуме

тят.  
За правно-информационните нужди на съда от дълги години се закупува 

продукта „Апис” на едноименн
на счетоводството. 

През отчетната 2008 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, 

уера има значителни недостатъци, които биха могли да се отстранят. 
През годината бе поддържана регистрираната и азработена детайлно 

интернет-страницата на съд  и там всеки желаещ да може а намира 
необходимата информация за правомощията на органите, съдебните 
процедури, различните административни услуги, срокове, такси, формуляри 
и др. Започна и въвеждането на резултат

лнение изискванията на чл.64 от ЗСВ. 
За нуждите на Силистренския районен съд е нужно закупуването на 

сървър. Поради липсата на такъв и липсата на свободни помещения в 
Силистренския районен съд няма изградено сървърно помещение съгласно 
утвърдените минимални изиск

едено на 02.08.2008 год..  
В съдебните зали, компютрите останаха с по-нисък клас. Поради това 

първостепенна предстояща задача е да се подмени компютърната техника в 
залите и по възможност последните се до оборудват и с аварийни захранващи 
устройства –UPS. По сходен начин стой въпроса с компютърната техника за 
съдебния регистратор- статистик при СРС. Липсва изградена звукозаписна 
система в две
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Цялостната работа през отчетната 2008 г. бе насочена както към 
подобрение бързината и качеството 

вията на откритост и прозрачност. 
Обобщаването на изложените в настоящия доклад резултати определя 

извода, че и през отчетната 2008г. работата на съдиите и служителите в 
Силистренския районен съд е била на много добро ниво. Статистическите 
данни сочат, че работат  на съдиите и служителите по сигуряване на 
бързина и качество на съдебния процес е продължила и през 2008г. 
Доколкото данните са сходни с тези от отчетната 2007г., то може да се 
приеме, че е налице утвърдена добра работна организация, процесуална и 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СИЛИСТРЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД: 

                                                                 /РОСЕН КОСТАДИНОВ/ 

гр. Силистра 

трудова дисциплина. Както съдиите, така и съдебните служители имат 
добра образователна и теоретична подготовка

лага със значителен практически опит.  
Основните цели за 2009 г. ще продължат да са вързани с повишаване 

качеството и бързината на правораздавателната дейност, повишаване 
квалиф

 
На преден план ще стои и повишаване квалификацията и на съдебните 

служители, максимална прозрачнос
п
 
 

 
             

13.02.2009 г. 


	І.КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
	ІV. ГРАЖДАНСКО ПРАВОРАЗДАВАНЕ
	VІ. НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДЕБНИЯ РАЙОН И СЪДИИТЕ


	VІІ.СЪДЕБНО-ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА
	VІІІ.СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
	ІХ.ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ
	І.КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
	СЪДЕБНА ДЕЙНОСТ
	ІV. ГРАЖДАНСКО ПРАВОРАЗДАВАНЕ
	V. НАКАЗАТЕЛНО ПРАВОРАЗДАВАНЕ
	VІ. НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДЕБНИЯ РАЙОН И СЪДИИТЕ



	VІІ.СЪДЕБНО-ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА
	VІІІ.СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
	ІХ.ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ

