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КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 

І. Магистрати  
В периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. утвърдената щатна численост на 

магистратите в Районен съд – Средец включва 3 съдийски длъжности. Въпреки 

наличието им, до 25.07.2019 г. в съда не са работили едновременно 3-ма съдии. 

Едната щатна съдийска длъжност е вакантна от 18 януари 2017 г. Втората щатна 

съдийска длъжност също е вакантна, като до 14.04.2019 г. е заемана само от 

командирован съдия. Двете свободни длъжности „съдия“ в Районен съд – Средец 

са обявени за заемане чрез конкурс за преместване с ДВ, бр. 1/02.01.2018 г. и чрез 

конкурс за първоначално назначаване с ДВ, бр. 40/15.05.2018 г., приключили към 

края на отчетния период. През 2019 г. в Районен съд – Средец е работила съдия 

Красимира Донева – административен ръководител-председател, а считано от 

12.11.2019 г. – и. ф. административен ръководител-председател, която освен с 

разглеждане и решаване на делата, предвид длъжността си, е била ангажирана и с 

административна дейност. Със Заповеди №№ 1224/12.12.2018 г. и 99/01.02.2019 г.  

на Председателя на Окръжен съд – Бургас в Районен съд – гр. Средец е 

командирован съдия Пламен Дойков от Районен съд – Малко Търново за 

периодите от 01.01.2019 г. до 26.01.2019 г. и от 04.02.2019 г. до 14.04.2019 г. Със 

Заповед № 370/08.04.2019 г. на Председателя на Окръжен съд – Бургас 

командировката му е прекъсната, считано от 15.04.2019 поради заемане на 

вакантния съдийски щат от съдия Сирануш Артинян след проведен конкурс за 

първоначално назначаване. От 25.07.2019 г. в съда работи съдия Венета 

Стефанова – Иванова след проведен конкурс за преместване.  

През отчетната година е проведено общо събрание на съдиите по текущи 

въпроси. 

 

ІІ. Държавни съдебни изпълнители и Съдии по вписванията  
В Районен съд – Средец през 2019 година са работили един държавен 

съдебен изпълнител – Юлияна Кръстева и един съдия по вписванията – Евтим 

Евтимов, при запълнен изцяло щат. Със Заповед № 13/15.02.2018 г. на Адм. 

ръководител – председател на Районен съд – Средец на ДСИ при РС – Средец е 

възложено събирането на публичните държавни вземания по издадените 

изпълнителни листи в полза на РС – Средец в съответния съдебен район. Със 

Заповед № 193/19.12.2019 г. на и. ф. Адм. ръководител – председател на Районен 

съд – Средец и на основание чл. 360ж от ЗСВ на ДСИ е възложено всички книжа, 

документи и информация, подавани на хартиен носител, да се въвеждат в 

програмен продукт „Електронна папка“ към програмна система „JES“ чрез 

снемане на електронен образ, т. е. електронни копия на изпълнителните дела, 

счетано от 01.01.2020 г. 

 

ІІІ. Съдебни служители  
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През 2019 година щатната численост на съдебните служителите в Районен 

съд – гр. Средец е била 9 щ. бр., в т.ч. административен секретар, главен 

счетоводител, двама съдебни деловодители в служба „Гражданско деловодство” и 

служба „Наказателно деловодство“ и един деловодител в съдебно-изпълнителната 

служба, двама съдебни секретари, призовкар – той и чистач и системен 

администратор. До 11.02.2019 г. единият от съдебните деловодители е бил в 

отпуск поради бременност и раждане, като функциите му по заместване са били 

изпълнявани от назначен по силата на Трудов договор № 1/02.01.2018 г. 

заместващ служител „съдебен деловодител”, на основание чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ. 

Считано от 02.09.2019 г. заеманата от Стефан Рачев длъжност системен 

администратор се изпълнява от новоназначената чрез преместване от Районен съд 

– Поморие Светла Иванова, а Рачев е преместен на същата длъжност в Окръжен 

съд – Бургас. 

За всяка длъжност за съдебен служител в съдебната администрация има 

изготвена длъжностна характеристика, в която подробно и изчерпателно са 

изброени конкретните права и задължения, изцяло съобразени със Закона за 

съдебната власт и Правилника за администрацията в съдилищата.  

Подборът на кадрите в Районен съд – Средец се осъществява в 

съответствие с ПАС, като водещо е конкурсното начало.  

През отчетната година са провеждани събрания със съдебните служители 

от съда, с цел оптимизиране на организацията на работата. 

Назначените съдебни служители притежават отлична квалификация, 

което оказва положителен ефект върху качеството на изпълнение на 

задълженията, произхождащи от длъжностните им характеристики.  

Отчитайки обективните фактори – големина на съдебния орган, брой 

съдии, натовареност на съда, обемът на специфичната административна дейност, 

следва извод, че броят на съдебните служители е оптимизиран, като 

съществуващата кадрова структура /с преразпределени задачи/ не отговаря на 

изискванията за равномерно и справедливо разпределение на човешките ресурси 

за сметка на съобразяването с финансовата дисциплина. Предвид обема на 

разпределените допълнителни задължения и заетия крайно недостатъчен щат, е 

невъзможно в Районен съд – Средец да бъде определен служител за длъжностно 

лице за защита на личните днни, поради което със Заповед № 1105/24.10.2019 г. 

на Административния ръководител на Окръжен съд – Бургас е определено лице 

от Окръжен съд – Бургас за длъжностно лице по защита на данните на 

администраторите на лични данни – подопечните на БОС районни съдълища, в 

това число Районен съд – Средец. Районен съд – Средец е в недостиг на съдебни 

служители за пет щатни длъжности – съдебен деловодител в бюро „Съдимост“, 

съдебен деловодител за третия съдебен състав, съдебен секретар за третия 

съдебен състав, архивар и чистач.  

 

             1. Обща администрация  

Административен секретар  
Дейността на администрацията в съда се ръководи от административен 

секретар, който контролира, организира и ръководи съдебните служители. На 
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административния секретар на съда е възложено и допълнително изпълнява 

функциите по дейността на „Регистратура”, „Стопанисване и управление на 

съдебното имущество”, „Човешки ресурси”, както и на домакин на съда. 

Оторизиран е да извършва справки в НБД „Население” за служебните цели на 

Районен съд – Средец. Административният секретар на съда е с юридическо 

образование, изключително компетентен и с големи професионални възможности. 

Общото разглеждане на правомощията и функциите на административния 

секретар позволява да се направи извод, че като цяло той осъществява дейността 

по организация и управление на административната дейност в съда – в 

изключителна помощ на общото административно и организационно ръководство 

на председателя. 

 

Главен счетоводител 

Главният счетоводител освен преките си функции, изпълнява и дейности, 

свързани с повишаване събираемостта на публичните държавни вземания в полза 

на съдебната власт, на основание Споразумението за сътрудничество за 

принудително събиране на вземанията на органите на съдебната власт, сключено 

между Висш съдебен съвет и Камара на частните съдебни изпълнители и на 

основание Заповед № 13/15.02.2018 г. на Адм. ръководител – председател на 

Районен съд – Средец. Със Заповед № 88/27.06.2018 г. на Адм. ръководител – 

председател на Районен съд – Средец гл. счетоводител е определен за лице /краен 

потребител/ с достъп до е-услуги н НАП, осъществяван с квалифициран 

електронен подпис чрез официалната интернет страница на агенцията – за 

нуждите на Районен съд – Средец, във връзка със Споразумението между 

Националната агенция за приходите и Висш съдебен съвет за безвъзмездно 

предоставяне по служебен път на информация от НАП, необходима на 

съдилищата, във връзка с изпълнение на разпоредбата на чл. 47, ал. 3 от ГПК.  

Главният счетоводител притежава отлична квалификация, което оказва 

положителен ефект върху качеството на изпълнение на задълженията му. 

 

     2. Обща администрация – експертни длъжности 

Системен администратор 

     Освен основните функции за длъжността за въвеждане и поддържане на 

информационните и периферни системи в съда, поддържане на наличния хардуер и 

софтуер, системният администратор отговаря и за обработката и публикуването на 

съдебните актове в интернет сайта на съда. Със Заповед № 88/27.06.2018 г. на Адм. 

ръководител – председател на Районен съд – Средец системният администратор е 

определен за администратор на електронните услуги, получавани от НАП му е 

възложено управлението на достъпа до електронните услуги на НАП, посочени в 

чл. 5, ал. от Споразумението между Националната агенция за приходите и Висш 

съдебен съвет за безвъзмездно предоставяне по служебен път на информация от 

НАП, необходима на съдилищата, във връзка с изпълнение на разпоредбата на чл. 

47, ал. 3 от ГПК, като е определен за лице /краен потребител/ с достъп до е-услуги 

н НАП, осъществяван с квалифициран електронен подпис чрез официалната 

интернет страница на агенцията – за нуждите на Районен съд – Средец. По силата 
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на Заповед № 87/27.06.2018 г. на Адм. ръководител – председател на Районен съд – 

Средец е определен за лице с достъп и локален администратор за данните, 

подавани за Районен съд – Средец в Информационната система за управление на 

ресусите /ИСУР/, във връзка с Правилата за поддържане в актуално състояние на 

информацията за наличните информационно-комуникационни и технологични 

ресурси в сектор „Правосъдие“. Оторизиран е да извършва справки в НБД 

„Население” за служебните цели на Районен съд – Средец. От 02.09.2019 г. 

длъжността се заема от Светла Иванова, а до тогава от Стефан Рачев. И двамата 

служители са изключителни професионалисти, а приносът им за отличната 

организация на работния процес в РС – Средец е огромен.  

 

3. Специализирана администрация  

Съдебни секретари  
През отчетния период утвърдената щатна численост на съдебните 

секретари е била 2 щ. бр., които са заети.  

Двамата съдебни секретари са разпределени по съдебни състави при два 

заети съдийски щата, а от 25.07.2019 г., когато е зает и третият съдийски щат, се 

редуват помесечно с третия състав на съда. Те са едновременно и служители в 

”Бюро съдимост”. В допълнение, единият от тях е и служител по сигурността на 

класифицираната информация, а другият е служител, завеждащ регистратура 

”Класифицирана информация”. Съдебният секретар, изпълняващ функциите и на 

служител по сигурността на класифицираната информация, е преминал актуално 

обучение в Учебен център на ДКСИ за времето 22.10.2018 г. – 26.10.2018 г., по 

силата на Заповед № 129/18.10.2018 г. на Адм. ръководител – председател на 

Районен съд – Средец. На съдебните секретари е възложено да извършват 

сканиране и присъединяване в САС „Съдебно деловодство“ на електронните копия 

на книжата, документите и информацията, постъпващи от съдебни заседания.   

Добра практика от страна на съдебните секретари, улесняваща съдиите, е 

предварителната подготовка на делата за заседание. 

 

Съдебни деловодители и призовкар  
През 2019 г. в служба „Гражданско деловодство” и служба „Наказателно 

деловодство“ на Районен съд – Средец са работили 2-ма деловодители, чиято 

работа е разпределена по съдебни състави при два заети съдийски щата, а от 

25.07.2019 г., когато е зает и третият съдийски щат, работата на третия състав на 

съда им е разпределена поравно. От 02.01.2018 г. до 11.02.2019 г. единият от 

съдебните деловодители е в отпуск поради бременност и раждане, поради което по 

силата на Трудов договор № 1/02.01.2018 г., считано от 02.01.2018 г. е назначен 

заместващ служител „съдебен деловодител” по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ /разбира се в 

съответствие с финансовата дисциплина за възможност в предвидения за съда 

бюджет/. Считано от 11.02.2019 г. титулярът се е завърнал на работното си място. 

На двамата деловодители са възложени и функциите на съдебни архивари, 

разделени по гражданска и наказателна материя. Със Заповед № 137/26.09.2019 г. 

на служителя, изпълняващ деловодни функции в съдебното изпълнение, са 

възложени функциите на съдебен архивар относно свършените граждански дела. 
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Със Заповед № 36/15.05.2008 г. единият деловодител е определен за лице, 

извършващо дейност по защита на класифицираната информация – зам. завеждащ 

регистратура класифицирана информация. По силата на Заповед № 141/05.11.2018 

г. на на Адм. ръководител – председател на Районен съд – Средец, съдебните 

деловодители, след публикуване на съдебните актове в Централен уеб базиран 

интерфейс за публикуване на съдебните актове /ЦУБИПСА/, извършват техническа 

проверка в Интернет страницата на Висш съдебен съвет – в Портал за съдебни 

актове, относно наличието на ECLI-номер на всеки изпратен съдебен акт. На 

съдебните деловодители е възложено да извършват сканиране и присъединяване в 

САС „Съдебно деловодство“ на електронните копия на книжата, документите и 

информацията, постъпващи в съда. В служба „Деловодство“ има стриктно следене 

за бързо изпълнение на всички разпореждания, определения и резолюции на 

съдиите, за своевременното призоваване на страните и за своевременното 

получаване на изискани документи, необходими за решаване на делата. 

В Съдебно-изпълнителната служба утвърдената и заета щатната 

численост през 2019 година е била за 1 деловодител. На служителя, изпълняващ 

деловодни функции в съдебното изпълнение, допълнително са възложени 

функциите на архивар за съдебното изпълнение и касиер в Районен съд – Средец. 

Със Заповед № 137/26.09.2019 г. са му възложени и функциите на архивар относно 

свършените граждански дела.   

През отчетния период, в съда е работил 1 служител, изпълняващ функции 

по връчване на съдебни книжа и призовки, съвместяващ и функции на чистач, 

отговарящ за чистотата на служебните помещения и съдебната сграда. Тук следва 

да се отбележи изключително добрата работа на служителя-съдебен призовкар. 

Няма случаи на дела, отложени поради нередовно връчване на призовка от този 

служител. Където възникват проблеми, те са свързани с призоваване на лица от 

други населени места и основно чрез съответните кметства. 

 

ІV. Организация на дейността на Районен съд – Средец  

Организацията на дейността на съда е унифицирана, съгласно 

разпоредбите на ЗСВ, ПАС и в изпълнение на ЗФУКПС. Разработени са и са 

въведени редица вътрешни нормативни документи, които при необходимост са 

актуализирани, както следва: Вътрешни правила за докладване на нарушения на 

Етичния кодекс от съдебните служители в Районен съд – Средец; План за 

документооборота на счетоводните документи; Сметкоплан на Районен съд – 

Средец; Счетоводна политика за текуща счетоводна отчетност и съставяне на 

годишни финансови отчети; Правила за определяне на реда за откриване на 

набирателни сметки, набиране, използване и отчитане на чуждите средства в 

лева; Вътрешни правила за реда и документооборота при връщане на погрешно 

внесени такси; Вътрешни правила за бракуване на движими вещи; Вътрешни 

правила за организацията на работната заплата; Правила за определяне и 

изплащане на средства за допълнителни трудови възнаграждения /утвърдени с 

решение на Пленума на ВСС по протокол № 29 от 22.11.2018 г./ - Забележка: Тези 

правила са приети от Пленума на ВСС и всички органи на съдебна власт се 

ръководят от тях; Правила за изплащане на суми за облекло на магистрати, 
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държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и служители в органите на 

съдебната власт /утвърдени с решение на ВСС по протокол № 10 от 27.02.2018 г., 

изменени и допълнени с решение на Пленума на ВСС по протокол № 5 от 

22.02.2018 г./ - Забележка: Тези правила са приети от Пленума на ВСС и всички 

органи на съдебна власт се ръководят от тях; Вътрешни правила за формиране и 

използване на средствата от фонд „СБКО” за подпомагане на магистрати и 

съдебни служители – Забележка: Тези правила са приети от ВСС и всички органи 

на съдебна власт се ръководят от тях; Правилник за вътрешния трудов ред в 

Районен съд – Средец; Система за управление и контрол на човешките ресурси в 

Районен съд – Средец; Вътрешни правила за подбор и назначаване на съдебни 

служители; Вътрешни правила за конкурентен подбор при повишаване в 

длъжност на съдебните служители; Вътрешни правила относно оценяване на 

трудовото изпълнение на съдебните служители в Районен съд – Средец; 

Вътрешни правила за случайно разпределение на делата в Районен съд – Средец; 

Инструкция за организацията и реда за използване на програмните продукти за 

разпределение на делата в съдилищата на случаен принцип; Вътрешни правила за 

движението на съдебните книжа; Вътрешни правила на Районен съд – Средец за 

изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по реда на 

чл. 42, ал. 4 и сл. от ГПК; Правила относно реда за изнасяне на дела и други 

книжа от служба „Архив”; Вътрешни правила за събиране, обработване и 

предоставяне на статистическа информация; Вътрешни правила за организацията 

на публикуването на съдебните актове в интернет-страницата на Районен съд – 

Средец; Вътрешни правила за организацията на получаването на документи от 

служебната страница на Районен съд – Средец в сайта на ВСС; Вътрешни правила 

за предоставяне на данни по реда на Наредба № 14/18.11.2009 г. от НБД 

„Население”; Вътрешни правила за достъп до обществена информация в Районен 

съд – Средец; Вътрешни правила за „Бюрото за съдимост”; Вътрешни правила и 

процедури, регламентиращи дейността на съдебно-изпълнителната служба в 

Районен съд – Средец; Вътрешни правила за организацията на работата и 

поведението на съдебните заседатели при Районен съд – Средец; Правила за 

охрана, вътрешния ред и сигурността на сградата на Районен съд – Средец; 

Времеви стандарти по гражданските дела; Вътрешни правила относно 

процедурата във връзка със Споразумение за сътрудничество за принудително 

събиране на вземанията на органите на съдебната власт, сключено между Висш 

съдебен съвет и Камара на частните съдебни изпълнители. Предвид заемане на 

съдийския щат през 2019 г. и наличие на условия за формиране на общо събрание 

на съдиите в Районен съд – Средец, са приети Вътрешни правила за общото 

събрание на съдиите в Районен съд – Средец. В края на 2019 г. са приети изцяло 

нови Вътрешни правила за съдебните заседатели, във връзка с новия им мандат, 

считано от 09.01.2020 г. Със Заповед № 71/23.05.2019 г. на Адм. ръководител на 

Районен съд – Средец са утвърдени Вътрешни правила за защита на личните 

данни, съгласно Регламент 2016/679, като са въведени Регистър за дейностите по 

обработване на лични данни и Регистър на нарушения на сигурността на личните 

данни, а на официалната интернет страница на съда е публикувана Политика за 

поверителност. 
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В Районен съд – Средец няма обособени отделения и специализирани 

състави. Съдиите разглеждат всички групи дела, което налага задълбочено 

познаване на по-голям брой и вид нормативни актове, способност за бързо 

преминаване от един към друг вид правна материя и по-добра организация на 

ежедневната работа. Структурирани са екипи съдия-деловодител-съдебен 

секретар за два от съдебните състави, а по отношение на третия съдебен състав 

секретарите се редуват помесечно, като делата му се обработват от двамата 

деловодители, който недостиг на още един секретар и още един деловодител 

затруднява работата по движението на делата.  

През 2019 г. в РС – Средец работното време на службите в Районен съд – 

Средец е организирано без прекъсване чрез ползването на обедната почивка по 

график, а отсъствието на служител се преодолява чрез комбиниране на задачите 

между останалите служители. 

През отчетния период делата се разпределяха на съдиите-докладчици чрез 

софтуер за случайно разпределение на делата и документиране на направения 

избор – Система за случайно разпределяне на делата, разработена от „Смарт 

Системс 2010” ЕООД. Техническата дейност по определяне на съдия-докладчик 

чрез системата за случаен избор се извършва от административния ръководител 

или системния администратор, а в случаите на едновременното им отсъствие, 

електронното разпределение е възложено със заповед на съдия Артинян. 

В регистратурата и деловодството на Районен съд – Средец и през 2019 

година за управление на делата се използва Система за автоматизирано 

управление на съдебните дела – САС „Съдебно деловодство”. В съда има 

изградена локална мрежа, чрез която се осъществяват присъединяването на 

съдебни актове към електронните дела и обменът на данни между различните 

служби. Считано от 15.06.2018 г. се изготвят електронни копия на съдебните дела 

в Районен съд – Средец, до които е осигурен достъп чрез Единния портал за 

електронно правосъдие. 

В Бюро съдимост се работи с програмния продукт АИС “Бюра Съдимост” 

на Консорциум „ЛирексБГ” ООД – „Индекс-България” ООД  и с База с данни от 

ЕСГРАОН, осигурена от ВСС. 

В съда се използва програмният правно-информационен продукт „Апис”.  

За нуждите на финансово-счетоводната дейност и човешки ресурси, в 

съда се използват програмните продукти: „Труд и работна заплата” /ТРЗ/ – 

програма за изготвяне на работните заплати и съхраняване на информацията за 

тях и Бизнес процесор WebБП – Конто 66 – счетоводна програма за 

осчетоводяване на всички счетоводни документи.  

Работата на съда се улеснява значително с оторизирания достъп до 

наличната информация в Национална база данни „Население”, което позволява 

извършването на незабавни справки относно постоянния и настоящ адреси на 

участниците в процеса и се подпомага своевременното им призоваване, като по 

този начин се спазва един от основните принципи – бързината, както и незабавно 

се преценя местната компетентност по някои производства по ГПК, СК и др. От 

27.06.2018 г. за служебните нужди на Районен съд – Средец се използват 

електронните услуги, получавани от НАП, посочени в чл. 5, ал. от 
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Споразумението между Националната агенция за приходите и Висш съдебен 

съвет за безвъзмездно предоставяне по служебен път на информация от НАП, 

необходима на съдилищата, във връзка с изпълнение на разпоредбата на чл. 47, 

ал. 3 от ГПК. 

От съдебно-изпълнителната служба при Районен съд – Средец се 

използва програмната система JES и програмен продукт „Електронна папка на 

съдебно-изпълнително дело“.  

Служителят, изпълняващ функциите по връчване на съдебни книжа и 

призовки, използва програмния продукт Модул „Призовкар“ към САС „Съдебно 

деловодство“. 

 

 

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

 

І. Общ брой на делата за разглеждане  
Общият брой на делата за разглеждане през 2019 г. в РС – Средец е бил 

1122, от които 846 граждански дела и 276 наказателни дела. В сравнение с 

предходните три години се отчита увеличение на броя на делата спрямо 2018 г. – 

с 211 броя /за 2018 г. – 911 дела/, незначително намаляване на броя на делата 

спрямо 2017 г. – с 20 броя /за 2017 г. – 1142 дела/ и намаляване на броя на делата 

спрямо 2016 г. – със 74 дела по-малко /за 2016 г. – 1196 дела/. 

От делата за разглеждане през 2019 г. новообразувани са 1058, от които 

798 граждански и 260 наказателни дела. Съответно през 2018 г. този брой е бил 

867, през 2017 г. броят е бил 1056, а през през 2016 г. – 1121. При анализиране на 

този параметър се наблюдава увеличаване на броя на новобразуваните дела – със 

191 дела повече спрямо 2018 г., с 2 дела повече спрямо 2017 г. и намяляване със 

63 дела по-малко спрямо 2016 г.    

 

ІІ. Брой на свършените дела  

Броят на свършените дела през отчетната година е 1027, от тях 770 

граждански и 257 наказателни и съставлява 91,53 % от разглежданите през 

годината дела. Увеличен е броят на свършените дела в сравнение с предходния 

отчетен период за 2018 г. – 847 дела,  като този показател е в зависимост от 

увеличения брой на новопостъпилите дела през 2019 г. в сравнение с 2018 г. В 

сравнение с 2017 г. – 1098 дела, е намалял броят на свършените дела /отново в 

зависимост от новопостъпилите дела/, а в сравнение с 2016 г. броят свършени 

дела е намалял с 83 /свършени през 2016 година 1110 дела/. Процентното 

съотношение свършени дела/дела за разглеждане е намаляло в сравнение с 

предходните отчетни периоди: 2018 г. – 92,97 %, 2017 г. – 96,15 % и 2016 г. – 

92,81 %. 

Към 01.01.2019 г. останалите неприключени от предишния период дела са 

общо 95, от които 76 граждански и 19 наказателни дела или 8,47 % от общия брой 

на делата за разглеждане през 2019 г. През 2018 г. този брой е бил 64, през 2017 г. 
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е бил 86, през 2016 г. – 75 дела. При анализ, се наблюдава увеличаване на броя на 

останалите несвършени дела в сравнение с предходните отчетни периоди. 

От всички 1027 свършени дела през 2019 г., 982 дела или 95,62 % са 

приключили в 3-месечен срок, при 96 % през 2018 г., 95,45 % през 2017 г. и 97,75 

% през 2016 г. 

Както и през останалите отчетни периоди, като причини за забавянето на 

делата и нерешаването им в тримесечен срок могат да се изтъкнат: 

несвоевременното връчване и връщане на книжата, касаещи призоваването на 

страните; искания за отлагане на заседанията по делата, най-вече от 

процесуалните представители, по причина, че са ангажирани по други дела в 

други съдилища; неоткриването на подсъдими на посочените от тях адреси и 

невъзможността за своевременното им призоваване за съдебното заседание, които 

причини не следва да бъдат вменени във вина на състава на Районен съд – 

Средец. Като добра практика следва да бъде отчетен създаденият през отчетния 

период механизъм за съкращаване на процесуалните срокове, чрез който да се 

осигури своевременно изготвяне на назначените по делата експертизи – 

въвеждане на практика за кръга от вещи лица, с които съдът обикновено има 

възможност да работи, да представят график с поетите предстоящи ангажименти 

в други съдилища, с които съдиите от Районен съд – Средец да се съобразяват при 

насрочване на делата, както и предварително запитване по телефона дали вещото 

лице може да поеме ангажимент за изготвяне на експертиза.  

И през този отчетен период като проблемни, от гледна точка на 

приключването в тримесечен срок и спазването на времевите стандарти в Районен 

съд – Средец, се очертават значителният брой дела, заведени в съда от 

„Водоснабдяване и канализация” ЕАД – Бургас по искове с правно основание чл. 

79 от ЗЗД срещу чуждестранни физически лица, закупили имоти в България. 

Усложненията идват от това, че често тези чуждестранни лица не могат да бъдат 

открити на посочените в исковите молби адреси. Това осезаемо натоварва 

процедурата по връчването на книжа и призовки, удължавайки времето от 

образуването до приключването на производството, тъй като едва след 

констатирана невъзможност да се връчат книжата на адресата /в огромната си 

част тези лица нямат регистриран адрес на територията на страната/адрес по 

БУЛСТАТ/ се налага връчване на книжата чрез по реда на чл. 47 и чл. 48 от ГПК, 

с последващо назначаване на особен представител на разноски на ищеца, за 

заплащане на които производството се оставя без движение. Едва след 

изпълнение на гореизброените процесуални действия, вкл. определяне на адвокат 

от АК – Бургас за назначаването му за особен представител и постъпване на 

отговор от същия, е възможно разглеждане на делото. Технологичното време, 

нужно за надлежното изпълнение на тази процедура, надвишава времето от 

образуването до решаването на делото, заложено във Времевите стандарти на 

съда. 

От всички свършени 1027 дела, решените по същество със съдебен акт 

дела през 2019 г. са 877, от които 676 граждански и 201 наказателни дела или 

85,39 %. През предходната отчетна 2018 г. по същество със съдебен акт са 

приключили общо 847 дела, през 2017 г. – 930 дела, а през 2016 г. – 872 дела.  
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ІІІ. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  

1. Движение на решените граждански дела  

През 2019 г. общо разгледани в Районен съд – Средец са 846 граждански 

дела, като 48 бр. от тях са останали висящи от 2018 г., а новообразуваните са 798 

броя. Свършените дела са общо 770 бр., от които със съдебен акт по същество – 

676 дела. Прекратените производства са общо 94, от които 7 са приключили със 

спогодба по чл. 234 от ГПК, а 87 са прекратени по други причини. Останали 

висящи към 31.12.2019 г. са 76 граждански дела. Обжалвани са 42 акта, 

постановени от съдиите от РС – Средец по граждански дела.   

Новообразуваните през 2019 г. граждански дела, които са разгледани по 

общия ред, са 166 броя. Заедно с остатъка от 2018 г. от 44 дела, всичко за 

разглеждане са били 210 дела по общия ред. От тези дела свършени са 170 бр., 

като в срок до три месеца са приключени 136 дела. Със съдебен акт по същество 

са приключени 120 дела. Прекратените производства са 50, от които 5 със 

спогодба и 45 по други причини, различни от спогодба. Висящи в края на 2019 г. 

са 40 дела. От общия брой свършени през 2019 г. граждански дела, разгледани по 

общия ред, са обжалвани 7 акта на съда.  

Производствата по чл. 310 от ГПК са били 135, от които 2 остатък от 

2018 г. и 133 новообразувани. Свършените са 103 бр., от които 102 в срок до три 

месеца, а със съдебен акт по същество са приключили 96 дела. Прекратените дела 

са общо 7, от които две със спогодба по чл. 234 от ГПК и 5 по други причини. 

Останали висящи към 31.12.2019 г. са 32 дела. Обжалвани са  34 акта.  

През отчетния период на производство е било само едно 

административно дело по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ, новопостъпило и приключило с 

прекратяване в срок до три месеца. 

През отчетния период на производство са били 55 частни граждански 

дела /различни от делата по чл. 410 от ГПК и чл. 417 от ГПК/, от които 1 висящо 

от 2018 г. и 54 постъпили през годината. Свършените са всичките 55 бр. , от които 

54 в срок до три месеца, а със съдебен акт по същество са приключени 50. 

Прекратените дела са 5. Няма останали висящи към 31.12.2019 г. дела от този вид. 

Няма обжалвани съдебни актове. 

Производствата по чл. 410 и чл. 417 от ГПК са били 444 

новообразувани и 1 останало висящо от 2018 г., или общо за разглеждане – 445 

дела. Свършените са 441 бр., от които 440 бр. в срок до три месеца, а със съдебен 

акт по същество са приключили 410 дела. Прекратените дела са 31. Останали 

висящи към 31.12.2019 г. са четири дела. Четири са обжалвани. 

Други граждански дела –  през 2019 г. не са постъпвали дела от този вид 

и е нямало останали  висящи от 2018 г.   

В РС – Средец през 2019 г. има едно неприключено старо дело – 

гражданско дело № 129/2015 година, с  предмет – чл. 135, ал. 1 от ЗЗД. Делото е 

спряно с определение от 08.07.2015 г. на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК до 

приключване на Т.Д. № 62/2016 г. на БАС, образувано след връщането му от ВКС 

на БАС за ново разглеждане под номер ТД № 16/2018 г. на БАС. С Определение 

от 30.07.2019 г. делото пред РС – Средец е възобновено и е на производство.   
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От гражданските дела за разглеждане:  

210 са били искови производства, при 177 през 2018 г., 127 през 2017 г.  

445 са били дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, при 453 през 2018 г., 545 

през 2017 г. 

 55 са били други частни граждански дела, при 45 през 2018 г., 59 през 

2017 г. 

1 е било административно дело, при 8 през 2018 г., 7 през 2017 г. 

Не е имало други граждански дела, при 4 през 2018 г., 39 през 2017 г. 

Както и през предишните отчетни периоди, през настоящия отчетен 

период най-голям дял при исковите производства заемат делата, образувани по 

предявени облигационни искове. Голям дял заемат и производствата за мерки по 

Закона за закрила на детето предвид наличето на три институции за деца в 

неравностойно положение на територията на гр. Средец – два дома от семеен тип 

и един кризисен център. 

Съществен дял от всички граждански дела през отчетния период, както и 

през 2018 г. и 2017 г., заемат новообразуваните дела по чл. 410 и 417 от ГПК –  

444 /41,97 %/, който дял в процентно отношение осезаемо е намалял в сравнение с 

2018 г. /67,16%/ и 2017 г. /70,23%/. 

 

2. Граждански дела по видове  

- ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  

Искове по Семейния кодекс, ЗГР и производства по ЗЗДетето 
От разглежданите през годината 68 дела, свършени са 63 дела. От 

свършените дела 60 бр. са в 3-месечния срок от образуването им. С постановен 

акт по същество са 53 дела, а 10 са прекратени по спогодба и по други причини. В 

края на отчетния период са останали несвършени 5 бр. от този вид дела.  

 

Производства по ЗЗДН 

От разглежданите през 2019 година 5 дела по ЗЗДН, всички са свършени, 

като 5 от тях в 3-месечния срок от образуването им. С акт по същество са 

приключени 3 дела и 2 са прекратени. В края на отчетния период няма останали 

несвършени дела.  

 

Облигационни искове  
През 2019 година са разглеждани 86 дела от този вид. Свършени в края на 

периода са 68 дела, от които 30 с акт по същество и 38 прекратени по причини, 

различни от спогодба. От тях в тримесечен срок от образуването са свършени 48 

дела. В края на периода от този вид дела са останали несвършени 18 дела. 

 

Вещни искове  
През 2019 г. в Районен съд – Средец не са постъпвали и не са 

разглеждани вещни искове. 

 

Делби 
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От делата за делба са решени 3 дела, от общо 6 за разглеждане. В 

тримесечния срок от образуването е решено 1 дело. В края на периода са останали 

несвършени 3 дела. 

 

Установителни искове 

През 2019 г. са разглеждани 60 дела по установителни искове. От тях 44 

са свършени, от които 34 в 3-месечния срок от образуването им. Със съдебен акт 

по същество са приключили 40 от делата и 4 са прекратени. В края на отчетния 

период са останали несвършени 16 дела. 

 

Искове по Кодекса на труда  
От разглежданите през годината 120 дела, образувани по искове по КТ, 

свършени са 90 бр., всички в тримесечен срок от образуването им. В края на 

периода от този вид дела са останали несвършени 30 бр.  

 

 

- ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 Обезпечения 

От делата за обезпечения на искове са решени всичките 3 постъпили през 

годината, всички в тримесечния срок от образуването им. 2 бр. са решени с акт по 

същество и едно е прекратено. 

 

Дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК  
През отчетния период са разглеждани 445 дела по чл. 410 и чл. 417 от 

ГПК. Свършени са 441 дела, от които 440 в 3-месечния срок от образуването им. 

В края на отчетния период са останали несвършени 4 дела. 

 

Частни граждански дела извън тези по чл. 410 и чл. 417 от ГПК  
От разглежданите от този вид дела 50, всички са решени.  

 

Частни производства – регламенти        

2 са делата от този вид през отчетния период, приключени в 3-месечния 

срок от образуването им. 

 

- ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  

Няма дела от този вид през 2019 г.  

 

- ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН ХАРАКТЕР  
През 2019 година е разглеждано 1 административно производство, 

приключило в тримесечен срок от образуването му с прекратяване. 

 

 

3. Прекратени граждански дела 
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От общия брой от образуваните и разгледани граждански дела в Районен 

съд – Средец за 2019 г., 94 бр. са прекратени. От тях 7 са приключили със 

спогодба, а 87 по други причини. Основните причини за прекратяването на 

делата, извън постигнатите спогодби, са оттегляне на иска, неизпълнение на 

дадените от съда указания за отстраняване на нередовности по исковите молби и 

изпратени по подсъдност на друг съд.  

 

ІV. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА  

1. Движение на наказателните дела 

През 2019 г. общият брой на наказателните дела за разглеждане в Районен 

съд – Средец е 276 бр., от които 16 бр. остатък от 2018 г. и 260 бр. – 

новопостъпили.  

За 2019 г. общо приключените наказателни дела са 257 бр. или 93,12% от 

разглежданите наказателни дела. От тях приключени в 3-месечен срок са 249 бр. 

или 97% от свършените наказателни дела.   

От свършените наказателни дела със съдебен акт по същество са 

приключили 201 дела. Прекратените производства са общо 56, от които 39 са 

приключили със споразумение, 14 са прекратени по други причини и 3 са върнати 

на Районна прокуратура – Средец. В края на периода са останали несвършени 19 

наказателни дела /1,69% от всички дела за разглеждане; 6,88% от наказателните 

дела за разглеждане/, предимно дела, образувани към края на отчетния период. 

Обжалвани са 19 акта, постановени от съдиите от РС – Средец по наказателни 

дела.  

Като причина за забавянето при разглеждането и решаването на 

наказателните дела могат да се посочат ненамирането на подсъдими на 

посочените в ДП адреси или неявяването им, водещо до обявяването им за 

издирване или принудително довеждане, а също и по молби на защитниците, с 

оглед ангажираността им по други дела в други съдилища.  

До забавяне на наказателните общ характер дела доведе влизането в сила 

на последните поправки на Наказателно-процесуалния кодекс, уреждащи 

разпоредителното заседание в процеса. 

 

2. Видове наказателни дела  

 

-НАКАЗАТЕЛНИ ОБЩ ХАРАКТЕР ДЕЛА  

През 2019 г. броят на наказателните общ характер дела за разглеждане е 

53, от които 5 бр. несвършени от 2018 г. и 48 бр. новопостъпили. От всички 

приключили 46 НОХДела, свършени в срок до три месеца са 42 дела или 91% от 

общия брой. Със съдебен акт по същество са приключили 4 НОХД. Прекратените 

дела са 42, от които 25 са приключили със споразумение за решаване на делото, 

внесено от Районна прокуратура – Средец /по чл. 382 от НПК/ и 14 са прекратени, 

след като са приключили със споразумение за решаване на делото, след внесен 

Обвинителен акт /по реда на чл. 384 от НПК/. 3 дела са прекратени и върнати на 

прокуратурата. По глави от НК, НОХДела са, както следва: 
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По глава ІІ от НК „Престъпления против личността”  
Общият брой на делата за разглеждане е 4, от които 3 новообразувани и 

едно останало от предходния отчетен период. Обжалвани са 2 акта. Към 

31.12.2019 г. е останало едно несвършено дело. 

 

По глава ІІІ от НК „Престъпления против правата на гражданите”  
Няма дела от този вид през 2019 г.  

 

По глава ІV от НК „Престъпления против брака, семейството и 

младежта”  
Общият брой на делата за разглеждане е 2 и двете останали от 2018 г., 

решени по същество с присъда.  

 

По глава V от НК „Престъпления против собствеността”  
Общо за разглеждане са 5 дела, от които едно от 2018 г. и 4 

новообразувани през 2019 г. Общият брой на свършените дела е 5, всички 

прекратени, от които 3 по споразумение. Едно дело е останало несвършено през 

отчетния период. 4 дела са приключили в 3-месечен срок. Няма обжалвани 

съдебни актове. 

 

По глава VІ от НК „Престъпления против стопанството”  
Общият брой на делата за разглеждане е 3, всичките новопостъпили през 

отчетния период. Всички са приключени, след като съдът е одобрил постигнатото 

между страните споразумение за решаване на делото. Всички дела от този вид са 

разгледани и решени в срок до 3 месеца от образуването им.  

 

По глава VІІІ от НК „Престъпления против дейността на държавни 

органи, обществени организации и лица изпълняващи публични функции”  
През 2019 г. са постъпили 7 дела, 4 от които бързи производства. 6 са 

прекратени след одобрено постигнато споразумение, а едно е останало 

несвършено.  В 3-месечен срок от образуването им са приключени и 6-те дела.  

 

По глава VІІІа от НК „Документни престъпления” 

През 2019 г. са постъпили 2 дела от този вид, приключени, след като съдът 

е одобрил постигнатото между страните споразумение за решаване на делата, в 

срок до 3-месеца от образуването им. 

  

По глава Х от НК „Престъпления против реда и общественото 

спокойствие”  
Няма дела от този вид през 2019 г.  

 

По глава ХІ от НК „Общоопасни престъпления”  
Общият брой на разгледаните дела е 29, от които 28 новопостъпили и едно 

от 2018 г., в това число от тях 15 бързи производства по чл. 356 от НПК. 25 дела 
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са приключени със споразумение, всички в 3-месечния срок. В края на отчетния 

период са останали 4 несвършени дела от този вид. Обжалван е един съдебен акт.  

 

Както и през предходния отчетен период, най-голям дял от разглежданите 

в Районен съд – Средец наказателни от общ характер дела имат делата за 

общоопасни престъпления /управление на МПС в пияно състояние или след 

употреба на наркотични вещества, управлиние на МПС в срока на лишаване от 

право на управление на МПС, причиняване на телесна повреда при управление на 

МПС, противозаконно отнемане на МПС/. 

В сравнение с предходните отчетни периоди е намалял броят делата за 

престъпления против собствеността /кражба; квалифицирани състави на кражба; 

кражба, представляваща опасен рецидив; измама/.   

Сравнението с предходните отчетни периоди по отношение на делата за 

незаконно преминаване/превеждане през границата, противозаконно подпомагане 

на чужденец да пребивава в страната в нарушение на закона, е следното: 7 дела 

през 2019 г., 0 дела през 2018 г., 29 дела през 2017 г., а през 2016 г. – 64 дела.  

 

- НАКАЗАТЕЛНИ ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН ХАРАКТЕР ДЕЛА по 

чл. 78а от НК  
По чл. 78а от НК общо са разгледани 5 дела, всичките новообразувани. 

Всички са свършени в 3-месечен срок, с решение по същество. Обжалван е един 

съдебен акт.  

 

- НАКАЗАТЕЛНИ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР ДЕЛА  

През 2019 г. в Районен съд – Средец общо са разгледани 9 НЧХдела. 

Приключени са 7 от делата, в 3-месечен срок от образуването им: с постановена 

присъда по същество – по 2 дела и прекратени 5 /поради оттегляне на тъжбата и 

поради неизправяне в срок на нередовностите в подадената тъжба/. Обжалван е 

един съдебен акт. Към 31.12.2019 г. са останали несвършени 2 дела. 

 

- ЧАСТНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА  
Наказателните частни дела за произнасяния в съдебното производство 

са 67, от които 66 новопостъпили и 1 от предходния отчетен период. Приключили 

са всичките 67 с акт по същество. Обжалван е един съдебен акт. 

Наказателните частни дела за произнасяния в досъдебното 

производство са 75, като всички са новообразувани. Всички са приключени в 

срок, от които 70 са дела с акт по същество. 5 дела са прекратени. Обжалвани са 3 

съдебни акта.  

 

Делата по реда на чл. 306 от НПК /основно за определяне на общо 

наказание по чл. 23, 25 и 27 от НК и за привеждане на условни присъди по чл. 68 

НК/ са общо 4, от които 1 е от 2018 г. и 3 са новообразувани. Всички са 

приключени по същество.  

По чл. 85 – 88а от НК /реабилитация/ в Районен съд – Средец са 

постъпили 2 новообразувани дела, приключили с решение по същество.  
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По Закона за борба с престъпните прояви на малолетни и непълнолетни 

лица /ЗБППМН/ няма постъпили и разгледани дела. 

Няма производства за принудителни медицински мерки по чл. 89 от НК. 

Голяма част от частните наказателни дела /без разпити/ са образувани във 

връзка с искания по ЗЕС, вземане и изменение на мярка за неотклонение, дела по 

жалби срещу прокурорски постановления, искания за разкриване на банкова 

тайна, одобряване на протоколи за претърсване и изземване. 

 

- НАКАЗАТЕЛНИ ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН ХАРАКТЕР ДЕЛА – 

ПО ОБЖАЛВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  

Общият брой на тези административни наказателни дела за разглеждане в 

Районен съд – Средец през 2019 г. е 67, като от тях 8 са от 2018 г., а 59 са 

новообразувани. В сравнение с предходните отчетни периоди през 2018 г., когато 

броят им е бил 53 и през 2017 г. – 65, се е увеличил незначително броят на 

постъпилите дела от административен характер. По свършените през 2019 г. 57 

НАХД, 53 от които в срок до 3 месеца, 53 са приключени с акт по същество и 4 са 

прекратени. 10 бр. са останали висящи в края на периода. Обжалвани са 10 

съдебни акта. 

Най-много от постъпилите в Районен съд – Средец за разглеждане НАХД 

са тези по обжалване на наказателни постановления по Закона за движение по 

пътищата. 

 

- БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА 

Общият брой на бързите производства, постъпили за разглеждане в 

Районен съд – Средец през 2019 г., е 20.  

 

 

- СЪКРАТЕНО СЪДЕБНО СЛЕДСТВИЕ  

Свършените НОХД дела с прилагането на съкратено съдебно следствие за 

2019 г. са 2 броя.  

 

3. Структура на осъдената престъпност  

По НОХД и НЧХД са съдени общо 59 лица, при 58 лица през 2018 г., 119 

лица през 2017 г. и 159 лица през 2016 г. Осъдени са 51 лица, при 50 лица през 

2018 г., при 104 лица през 2017 г. и 147 през 2016 г. От съдените лица няма  

оправдани.  

През отчетния период в Районен съд – Средец няма съдени непълнолетни 

лица.  

Разликата между съдените и осъдените лица, се дължи на 

обстоятелството, че са били налице НЧХД и НОХД, по които е имало лица за 

съдене, но производствата в края на отчетния период не са били приключили или 

не са приключили с акт по същество, а са били прекратени по посочените по-горе 

причини, или съдените лица не са наказани /не е наложено наказание на 

основания, предвидени в Закона/.  

Наказани са 5 лица по образувани дела по чл. 78а от НК.  
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От осъдените 51 лица, на 43 лица е наложено наказание „Лишаване от 

свобода до три години”, като от тях на 35 наложеното наказание е отложено от 

изтърпяване при условията на чл. 66 НК. На 4 лица е наложено наказание 

„Глоба”, на 3 – „Пробация”. 45 от осъдените лица са получили наказание при 

одобряване на споразумение по реда на чл. 381/384 от НПК.  

Видно от тези данни, за отчетния период и предходните три години, броят 

на съдените, съответно осъдени лица в РС – Средец, е намалял. Този показател се 

определя от брой на внесените дела за разглеждане от Районна прокуратура – 

Средец и заведените частни тъжби, като не следва да е атестат за работата на 

съда.  

 

4. Относителен дял на осъдителните присъди спрямо внесените 

прокурорски актове  

През 2019 г. в Районен съд – Средец е имало за разглеждане 53 НОХД по 

внесени от Районна прокуратура – Средец актове /при също 53 бр. за 2018 г. и 100 

бр. за 2017 г./. От тези дела са свършени 46. От тях 39 дела са решени с 

определения за одобряване на споразумения /84,78% от свършените дела/, 4 

/8,70% от свършените дела/ са решени с присъди и 3 дела са върнати на Районна 

прокуратура – Средец. В края на периода са останали несвършени 7 НОХДела. 

По внесени прокурорски актове по НОХД, през отчетния период са 

постановени 4 присъди. Няма оправдателни присъди. 

Във връзка с горното, НОХДелата приключили с акт с осъдителен 

характер са 46 дела. Предвид горните данни, включително и споразуменията, 

относителният дял на НОХДелата, приключили с акт с осъдителен характер 

спрямо внесените прокурорски актове, като се има в предвид, че 7 дела са 

останали несвършени, е 86,79% от всички НОХД за разглеждане. 

По видове престъпления се разпределят както следва: 

-за „Престъпления против личността” – 3 осъдителни акта; 

-за „Престъпления против брака, семейството и младежта” – 2 

осъдителни акта; 

-за „Престъпления против собствеността” – 5 осъдителни акта; 

-за „Престъпления против стопанството” – 3 осъдителни акта; 

-за „Престъпления против дейността на държавни органи, 

обществени организации и лица изпълняващи публични функции” – 6 

осъдителни акта; 

-за „Документни престъпления” – 2 осъдителни акта; 

-за „Общоопасни престъпления” – 25 осъдителни акта. 

 

V. Дела със значителен обществен интерес  
През 2019 г., при зададените от ВСС критерии, в Районен съд – Средец не 

са постъпили дела със значителен обществен интерес.  

 

VІ. Обжалвани актове по граждански и наказателни дела, 

разглеждани в Районен съд – Средец  
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През отчетния период в Районен съд – Средец са обжалвани и 

протестирани съдебни актове, постановени по 61 дела /5,94% от актовете по 

свършените дела/. За сравнение, през 2018 г. са били обжалвани и протестирани 

съдебни актове, постановени по 51 дела /6,02% от актовете по свършените дела/, а 

през 2017 г. са били обжалвани и протестирани съдебни актове, постановени по 

53 дела /4,83% от актовете по свършените дела/.  

През отчетния период в Районен съд – Средец от по-горни инстанции са се 

върнали дела с обжалвани актове, част от които обжалвани през предишни 

отчетни периоди. Разпределени по видове, върнатите дела са както следва: 

 

по граждански дела:  
- обжалвани решения: 26 броя, от които 14 потвърдени, 2 отменени с 

постановен акт по същество, 9 потвърдени в едната част и отменени в друга. 

- обжалвани определения и разпореждания: 16 броя, от които 4 

потвърдени, 8 отменени определение с постановен акт по същество и 4 отменени 

и върнати за ново разглеждане. 

 

по наказателни дела: 

- обжалвани съдебни актове по НОХД, НЧХ и ЧНД /решения/: 3 броя, от 

които 2 потвърдени и 1 отменен и делото върнато за ново разглеждане. 

- обжалвани определения по НОХД, НЧХ и ЧНД: 5 броя, от които 2 

потвърдени, 1 отменено и изцяло постановен друг съдебен акт и 2 отменени и 

върнати за ново разглеждане. 

- обжалвани решения по НАХД: 9 броя, от които 4 потвърдени, 4 

отменени изцяло с постановено друго решение и 1 отменено в едната част и 

потвърдено в другата част. 

- обжалвани определения по НАХД: 0 броя. 

 

1. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА   

През 2019 г. обжалваните актове, постановени по граждански дела, са 42 

/5,45% от свършените граждански дела; 4,09% от всички свършени дела/, при 30 

за 2018 г., 31 за 2017 г. и 11 за 2016 г. От тях, актове по: 

- искове по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДетето – 2 дела; 

- установителни искове – 5 дела; 

- искове по КТ – 34 дела; 

-частни заповедни производства – 1 дело; 

 

                  

2. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

По свършените през 2019 г. наказателни дела са обжалвани и 

протестирани актове по 19 дела /7,39% от свършените наказателни дела; 1,85% от 

всички свършени дела/, при 21 за 2018 г., 22 за 2017 г. и 73 за 2016 г. От тях, 

актове по: 
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- НАКАЗАТЕЛНИ ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР ДЕЛА /НОХД/ 

Запазва се характерната за Районен съд – Средец тенденция за минимален 

брой обжалвани и протестирани присъди по НОХД – 3 обжалвани и протестирани 

присъди за отчетния период, при 2 през 2018 г., 3 през 2017 г. и 3 през 2016 г. От 

тях 2 присъди са били постановени по дела за телесни повреди и 1 присъда за 

общоопасно престъпление.  

 

- НАКАЗАТЕЛНИ ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР ДЕЛА /НЧХД/ 

Обжалвана е една присъда, постановена по този вид дела през 2019 г., при 

1 обжалвана присъда през 2018 г., 1 през 2017 г. и 2 през 2016 г. 

 

- ЧАСТНИ НАКАЗАТЕЛНИ /ЧНД/ 

През 2019 г. в Районен съд – Средец от постановените актове по дела от 

този вид /без разпитите/, са обжалвани 4 акта, при 4 обжалвани през 2018 г., 9 

през 2017 г. и 2 през 2016 г.  

 

- НАКАЗАТЕЛНИ ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН ХАРАКТЕР ДЕЛА 

/НАХД/ 

Обжалвани са 10 акта, постановени по НАХДела през 2019 г., при 13 броя 

актове през 2018 г., 9 през 2017 г. и 66 през 2016 г.  

 

 

- НАКАЗАТЕЛНИ ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН ХАРАКТЕР ДЕЛА по 

чл. 78а от НК 

При този вид дела, през отчетния период е обжалван 1 постановен акт.  

 

АНАЛИЗ НА РАБОТАТА В РАЙОНЕН СЪД – СРЕДЕЦ 

 

І. Анализ на работата на съдиите в РС – Средец   
Видно от резултатите през 2019 г., са положени усилия за срочното 

образуване, разглеждане и решаване на делата. Броят на свършените дела до 3 

месеца от постъпването им е 982 /95,62% от свършените дела/, съответно: 

- граждански дела – 733 дела /95,19 % от свършените граждански дела/; 

- наказателните дела – 249 дела /96,89% от свършени наказателни дела/. 

При анализ на отчетните данни за 2019 г. може да се направи категоричен 

извод, че работата на съдиите от РС – Средец е на отлично ниво, като се постигна 

бързина на съдопроизводството и качество на постановените съдебни актове. 

Същите не са допускали неоснователно забавяне на дела и некачествено 

правораздаване, в каквото отношение показатели са: липсата на постановени 

извън срок съдебни актове, висок процент приключили дела в срок до 3 месеца, 

нисък процент на обжалвани актове. 
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През отчетния период в Районен съд – Средец са работили:  

-съдия Красимира Донева – през цялата 2019 г.; 

-съдия Пламен Дойков – за периодите от 01.01.2019 г. до 26.01.2019 г. и 

от 04.02.2019 г. до 14.04.2019 г.; 

-съдия Сирануш Артинян – от 15.04.2019 г. до края на 2019 г.; 

-съдия Венета Стефанова – Иванова – от 25.07.2019 г. до края на 2019 г. 

Делата за разглеждане, решените дела и резултатите от обжалваните 

актове се разпределят по съдии, както следва : 

 

Съдия Красимира Донева:  

За разглеждане – 485 дела, от тях: 378 граждански и 107 наказателни. 

Свършени дела – 458, от тях: 357 граждански и 101 наказателни. От тях:  

-с акт по същество – 383 дела /306 граждански и 77 наказателни/; 

-прекратени – 75 дела /51 граждански и 24 наказателни/; 

-в тримесечен срок – 434 дела /338 граждански и 96 наказателни/. 

Останали несвършени в края на отчетния период – 27 дела /21 граждански 

и 6 наказателни/.  

От върнатите от обжалване през 2019 г., разгледани от съдия Донева дела: 

Граждански – 17 дела: 

-обжалвани решения: с потвърден акт 10 дела, 1 потвърдено в едната част, 

а в другата отменено поради законодателни промени, 1 отменено и постановен акт 

по същество, 4 акта потвърдени в едната част, отменени в друга; 

-обжалвани определения: 1 – потвърдено и 1 отменено и върнато за ново 

разглеждане. 

Наказателни дела – 3 дела: 

НОХД, НЧХД и НЧД: 0 дела: 

-обжалвани решения – 0;  

-обжалвани определения – 0; 

НАХД: 3 дела: 

-обжалвани решения – 3: отменени изцяло и постановени други решения.  

 

Съдия Пламен Дойков: 

За разглеждане – 145 дела, от тях: 106 граждански и 39 наказателни. 

Свършени дела – 145, от тях: 106 граждански и 39 наказателни. От тях: 

-с акт по същество – 126 дела /97 граждански и 29 наказателни/; 

-прекратени – 19 дела /9 граждански и 10 наказателни/; 

-в тримесечен срок – 141 дела /104 граждански и 37 наказателни/. 

Останали несвършени в края на периода – 0 дела /0 граждански и 0 

наказателни/.  

От върнатите от обжалване през 2019 г., разгледани от съдия Дойков: 

Граждански – 10 дела: 

-обжалвани решения: с потвърдени 2 акта, 1 отменено и постановен акт 

по същество, 4 акта потвърдени в едната част, отменени в друга; 

-обжалвани определения: с потвърден акт са 2 дела и 1 дело е с отменен 

акт и постановен акт по същество от въззивната инстанция. 
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Наказателни – 6 дела: 

НОХД, НЧХД и НЧД: 2 дела: 

-обжалвани решения – 2: 1 потвърдено и 1 възобновено дело с отменен 

акт и върнато за ново разглеждане; 

НАХД: 4 дела: 

-обжалвани решения – 4: 3 потвърдени и 1 дело с отменен акт и 

постановен акт по същество. 

 

Съдия Сирануш Артинян: 

За разглеждане – 361 дела, от тях: 273 граждански и 88 наказателни. 

Свършени дела – 327, от тях: 245 граждански и 82 наказателни. От тях: 

-с акт по същество – 285 дела /215 граждански и 70 наказателни/; 

-прекратени – 42 дела /30 граждански и 12 наказателни/; 

-в тримесечен срок – 310 дела /229 граждански и 81 наказателни/. 

Останали несвършени в края на периода – 34 дела /28 граждански и 6 

наказателни/.  

От върнатите от обжалване през 2019 г., разгледани от съдия Артинян: 

Граждански – 14 дела: 

-обжалвани решения: с потвърдени актове са 2 дела и 1 дело е с отменен 

акт и върнато за ново разглеждане; 

-обжалвани определения: с потвърден акт е 1 дело, 7 дела са с отменен 

акт и постановен акт по същество и 3 дела с обезсилен акт и върнати за ново 

разглеждане. 

Наказателни – 4 дела: 

НОХД, НЧХД и НЧД: 2 дела: 

-обжалвани решения – 0; 

-обжалвани определения – 2: 1 отменен акт и делото върнато за ново 

разглеждане и 1 отменено с постановяване на акт по същество; 

НАХД: 2 дела: 

-обжалвани решения –2: 1 потвърдено и 1 отменено в едната част и 

потвърдено в другата част. 

 

Съдия Венета Стефанова – Иванова: 

За разглеждане – 131 дела, от тях: 89 граждански и 42 наказателни. 

Свършени дела – 97, от тях: 62 граждански и 35 наказателни. От тях: 

-с акт по същество – 83 дела /58 граждански и 25 наказателни/; 

-прекратени – 14 дела /62 граждански и 10 наказателни/; 

-в тримесечен срок – 97 дела /62 граждански и 35 наказателни/. 

Останали несвършени в края на периода – 34 дела /27 граждански и 7 

наказателни/.  

Няма върнати от обжалване през 2019 г. граждански решения и 

определения на съдия Иванова: 

Наказателни – 11 дела: 

НОХД, НЧХД и НЧД: 4 дела: 

-обжалвани решения – 1: 1 потвърдено; 
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-обжалвани определения – 3: 2 потвърдени и 1 отменено и делото върнато 

за ново разглеждане; 

НАХД: 0 дела. 

 

ІІ. Натовареност на съдиите в РС – Средец 

През 2019 г. в Районен съд – Средец е имало за разглеждане общо 1122 

дела /граждански и наказателни/, при: 911 през 2018 г., 1142  през 2017 г. и 1196 

през 2016 г. От тези дела новообразувани са били 1058, при 867 през 2018 г., 1056 

през 2017 г. и 1121 през 2016 г. Останали несвършени от предходния отчетен 

период са били 64, при 44 през 2018 г., 86 през 2017 г. и 75 дела през 2016 г. От 

тях гражданските дела за разглеждане са били 846 /75,40% от всички дела за 

разглеждане/, докато през през 2018 г. гражданските дела са били 707, през 2017 

г. – 777, а през 2016 г. гражданските дела са били 660. Наказателните дела за 

разглеждане са били 276 /24,60% от всички дела за разглеждане/, при 204 през 

2018 г., 365 през 2017 г. и 536 през 2016 г.  

От делата за разглеждане са свършени 1027 /91,53% от всички дела за 

разглеждане/, при 847 през 2018 г., 1098 през 2017 г. и 1110 дела през 2016 г.  

От свършените дела: 

гражданските дела са били 770 /74,98% от всички свършени дела, 91,02% 

от гражданските дела за разглеждане/, при 659 през 2018 г., 743 дела през 2017 г.и 

600 дела през 2016 г.  

наказателните дела са били 257 /25,02% от всички свършени дела, 93,12% 

от наказателните дела за разглеждане/, при 188 през 2018 г., 355 дела през 2017 г. 

и 510 дела през 2016 г.  

                                          На база 12 месеца: 

Средно месечно дела за разглеждане в Районен съд – Средец са били 

93,5 дела, при 75,92 дела през 2018 г., при 95,17 дела през 2017 г. и 99,67 дела 

през 2016 г., съответно 70,5 граждански дела и 23 наказателни дела.  

Средно месечно свършени дела в съда – 85,58 дела, от които 64,17 

граждански дела и 21,42 наказателни дела.  

Средното съотношение дела за разглеждане – свършени дела месечно е 

било 1,09, при 1,06 през 2018 г., 1,04 през 2017 г. и 1,08 през 2016 г.  

 

ІІІ. Натовареност на съдиите по щат 

Съобразявайки се с посочените по-горе стойности и 3 бр. щата на съдиите 

в Районен съд – Средец, натовареността на съдиите по щат в Районен съд – 

Средец, през отчетния период, е била следната: 
 

                        На база 12 месеца: 

Относителната средна действителна натовареност на съдиите по щат 
в Районен съд – Средец, на база 12 месеца, през 2019 г. е била: 

Средно месечно дела за разглеждане от един съдия по щат са били    

31,17 дела, при 25,31 дела през 2018 г., при 31,72 дела през 2017 г. и 49,83 дела 

през 2016 г., съответно 23,5 граждански дела и 7,67 наказателни дела.  
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Средно месечно свършени дела – 28,53 дела, от които 21,39 граждански 

дела и 7,14 наказателни дела.  

 

ІІІ. Действителна средна натовареност 
Както беше посочено по-горе, през 2019 г. в Районен съд – Средец са 

работили съдии, както следва:  

-съдия Красимира Донева – през цялата 2019 г.; 

-съдия Пламен Дойков – за периодите от 01.01.2019 г. до 26.01.2019 г. и 

от 04.02.2019 г. до 14.04.2019 г.; 

-съдия Сирануш Артинян – от 15.04.2019 г. до края на 2019 г.; 

-съдия Венета Стефанова – Иванова – от 25.07.2019 г. до края на 2019 г. 

Отработените човекомесеци са 29 месеца. 

 

                              На база 29 месеца : 

Действителна натовареност е била: 

Средно месечно дела за разглеждане – 38,69 дела, съответно 29,17 

граждански дела и 9,52 наказателни дела.  

Средно месечно свършени дела – 35,41 дела – 26,55 граждански дела и 

8,86 наказателни дела.  

   

ІV. Действителна средна натовареност на всеки от съдиите 

- Съдия Красимира Донева – отработени 12 месеца: За разглеждане – 

485 дела, от тях: 378 граждански и 107 наказателни. Свършени дела – 458, от тях: 

357 граждански и 101 наказателни. 

Средно месечно дела за разглеждане /на база 12 месеца/: 40,42 дела, от 

тях: 31,5 граждански и 8,92 наказателни. 

Средно месечно свършени дела: 38,17 дела, от които 29,75 граждански и 

8,42 наказателни. 

 

- Съдия Пламен Дойков – отработени 4 месеца: За разглеждане – 145 

дела, от тях: 106 граждански и 39 наказателни. Свършени дела – 145, от тях: 106 

граждански и 39 наказателни.  

Средно месечно дела за разглеждане /на база 4 месеца/: 36,25 дела, 

съответно 26,5 граждански и 9,75 наказателни. 

Средно месечно свършени дела: 36,25 дела, съответно 26,5 граждански и 

9,75 наказателни. 

 

- Съдия Сирануш Артинян – отработени 9 месеца: За разглеждане – 

361 дела, от тях: 273 граждански и 88 наказателни. Свършени дела – 327, от тях: 

245 граждански и 82 наказателни. 

Средно месечно дела за разглеждане /на база 9 месеца/: 40,11 дела, 

съответно 30,33 граждански и 9,78 наказателни. 
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Средно месечно свършени дела: 36,33 дела, съответно 27,22 граждански и 

9,11 наказателни.  

  

- Съдия Венета Стефанова – Иванова – отработени 5 месеца: За 

разглеждане – 131 дела, от тях: 89 граждански и 42 наказателни. Свършени дела – 

97, от тях: 62 граждански и 35 наказателни. 

Средно месечно дела за разглеждане /на база 5 месеца/: 26,2 дела, 

съответно 17,8 граждански и 8,4 наказателни. 

Средно месечно свършени дела: 19,4 дела, съответно 12,4 граждански и 7 

наказателни.  

 

Свършени дела в срок до 3 месеца от образуването им: 
 

Броят на свършените дела до 3 месеца от постъпването им е 982 /95,62% 

от свършените дела/, при 96,34% през 2018 г., 95,45%  през 2017 г. и 97,75% през 

2016 г.  

граждански дела – 733 дела /95,19% от свършените граждански дела/, 

спрямо 96,81% през 2018 г., 96,64% през 2017 г. и 99% през 2016 г.  

наказателните дела – 249 дела /96,89% от свършените наказателни дела/, 

при 94,68% през 2018 г., 97,26%  през 2017 г. и 96,27% през 2016 г.  

 

V. Служба „Държавно съдебно изпълнение” в Районен съд – Средец 

През 2019 г. съдебното изпълнение в Районен съд – Средец е било 

осъществявано от държавен съдебен изпълнител Юлияна Александрова Кръстева 

и съдебен деловодител в съдебно-изпълнителна служба – Мара Димова Иванова. 

През периода е имало за разглеждане общо 672 изпълнителни дела, от 

които останали несвършени от предишни периоди – 511 дела и новообразувани – 

161 дела. 

Прекратени са общо 106 дела, от които: свършени чрез реализиране на 

вземането – 37 дела и по други причини – 69 дела. Две дела са изпратени на друг 

съдебен изпълнител. В края на периода са останали несвършени 564 

изпълнителни дела. 

В началото на отчетния период е била останала от предишни отчетни 

периоди сума за събиране 4 423 951 лева. 

Общо през годината е събрана сума в размер на 75 232 лева. 

 

VІ. Служба “Вписвания” в Районен съд – Средец 

През 2019 г. в Районен съд – Средец е работил съдия по вписванията 

Евтим Георгиев Евтимов. 

Извършени са общо 1922 вписвания, 387 справки, 46 отбелязвания и 65 

заличавания. 

Издадени са 210 преписи. Има 6 постановени откази за вписване. 

Вписванията се разпределят както следва: 

Продажби – 804 броя; Замени – 28 броя; Дарения – 130 броя; Наеми – 105 

броя; Аренди – 72 броя; Законни ипотеки – 3 броя; Договорни ипотеки – 21 броя; 
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Възбрани – 98 броя; Заличаване на ипотеки – 13 броя; Постановления – 17 броя; 

Делби – 19 броя; Искови молби – 7 броя; Завещания /обявени/ - 3 броя; 

Констативни нотариални актове – 45 броя; Откази от вещни права – 11 броя; 

Влезли в сила решения на поземлени комисии – 7 броя; Обстоятелствени 

проверки – 53 броя; Актове за държавна собственост – 6 броя; Актове за 

общинска собственост – 435 броя; Други /договор за прехвърляне на предприятие, 

суперфиция, сервитут, право на ползване и други/ - 58 броя. 

 

VІІ. Бюро „Съдимост” в РС – Средец  

В Бюро „Съдимост” работят 2 служители с дългогодишен стаж и много 

добра професионална подготовка. През 2019 г. в Бюро „Съдимост” при Районен 

съд – Средец са издадени 1281 броя свидетелства за съдимост и 449 броя справки 

за съдимост. Тези документи, като правило се издават в деня на подаване на 

заявлението за лицата, родени в населени места от съдебния район на РС – 

Средец или най-късно на следващия – за лицата, родени в населени места от 

други съдебни райони.  

 

СЪСТОЯНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА  

В РАЙОНЕН СЪД – СРЕДЕЦ ЗА 2019 ГОДИНА 

 

Техническата обезпеченост на съда е на много добро ниво, считано от  

последните пет години. В съда са компютризирани всички работни места, в това 

число и съдебната зала. Съдът разполага с 14 компютърни конфигурации, 8 

принтери, 1 скенер за изготвяне на електронни копия на делата, 3 

мултифункционални устройства и 2 сървъра. Всички дефектирали компютърни 

конфигурации са подменени, а друга част са обновени през 2015 г. През 2016 г. е 

закупено многофункционално устройство – копир/принтер/скенер, а от ВСС е 

доставена техника от обществена поръчка – 1 лаптоп, 1 скенер и 1 принтер. През 

2017 г. са подменени 2 от компютърните конфигурации на съда, а от обществена 

поръчка на ВСС са доставени 2 компютърни конфигурации, с които са подменени 

остарели и амортизирани такива. През 2018 г. от ВСС е предоставена 

безвъзмездно 1 бр. компютърна конфигурация за служителя, изпълняващ 

функциите по връчване на съдебни книжа и призовки в Районен съд - Средец, във 

връзка с използването на програмния продукт Модул „Призовкар“ към САС 

„Съдебно деловодство“. През 2018 г. е закупен 1 бр. мултифункционално 

устройство-скенер за използване от съдебните секретари за сканиране на 

постъпилите документи от съдебно заседание, във връзка с изготвянето на 

електронни копия на делата. През 2018 г. са закупени 2 бр. външни преносими 

твърди дискове с цел осигуряване на надеждност и архивиране на информацията 

от използваните в Районен съд – Средец информационни системи, в това число 

АИС „Бюро съдимост“. През 2019 г. са закупени и подменени 1 бр. компютърна 

конфигурация за съдебната зала, 1 бр. компютърна конфигурация за третия 

новоназначен съдия, 2 бр. принтери с автоматичен печат за съдийските кабинети, 
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1 бр. мултифункционално устройство за ДСИ във връзка с електронните копия на 

изпълнителните дела. 

През 2019 г. в съдебната зала е инсталирано ново съвременно 

звукозаписно и информационно-озвучително устройство.  

Съдът разполага с унифицирана интернет-страница, а за деловодни нужди 

е създадена и локална мрежа. 

В съда има възможност за картови плащания на съдебните такси чрез пос 

терминал. 

Внедрените информационни системи и софтуер:  

1. От „Информационно обслужване” АД, клон Бургас е внедрен програмен 

продукт САС „Съдебно деловодство” – информационна система за 

автоматизирано управление на движението на делата в Районен съд – Средец, 

която съхранява подробна информация за всички видове дела, които се 

разглеждат от съда, както и информация за датата на архивиране, архивна връзка, 

номер и т. н., оформена в т. нар. електронно досие за движението на делото. Чрез 

системата се изготвят съобщенията и призовките. Има изградена локална мрежа в 

съда, чрез която става присъединяването на съдебните актове към електронните 

дела.  

2. Разпределението на всички дела на съдиите-докладчици се извършва 

със Система за случайно разпределяне на делата, разработена от „Смарт Системс 

2010” ЕООД. Протоколите от разпределението на всяко дело се съхраняват и 

публикуват на сайта на ВСС.  

3. В Районен съд – Средец е внедрен програмният продукт АИС “Бюра 

Съдимост”, съхраняващ информацията от бюлетините на осъдените лица, родени 

в населените места на територията на Община Средец, с изключение на родените 

лица в с. Дебелт, които се съхраняват в Бюро „Съдимост” при Районен съд – 

Бургас. По силата на договор, преподписван ежегодно, Консорциум „ЛирексБГ” 

ООД – „Индекс-България” ООД извършват разширено следгаранционно системно 

обслужване на инсталирания програмен продукт АИС „Бюра съдимост”. Те 

поддържат и смяната на версии в локалния сървър База с данни от ЕСГРАОН с 

нова актуална база, осигурена от ВСС, за да може програмата да функционира 

съобразно последните изменения.  

4. Има електронен достъп до Национална база данни „Население”, което 

съществено улеснява работата по уточняване на необходимите данни за лицата.  

5. Има директен достъп до електронните услуги на НАП, който 

съществено улеснява работата по уточняване на необходимите данни за 

месторабота на лицата по смисъла на чл. 47, ал. 3 от ГПК.  

6. В съда се използва програмният правно-информационен продукт 

„Апис”, чиято актуализация се извършва чрез интернет.  

7. В изпълнение на проект „Доразвитие и централизиране на порталите в 

СП за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие“ по 

оперативна програма „Добро управление“, считано от 01.12.2019 година 

функционират нови унифицирани интернет сайтове на съдилищата, включително 

и за Районен съд – Средец. 
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8. Ползваните в съда счетоводни продукти са „Труд и работна заплата” 

/ТРЗ/ – програма за изготвяне на работните заплати и съхраняване на 

информацията за тях и Бизнес процесор WebБП – Конто 66 – счетоводна 

програма за осчетоводяване на всички счетоводни документи.  

9. В съдебно-изпълнителната служба при Районен съд – Средец се 

използва програмна система JES и програмен продукт „Електронна папка на 

съдебно-изпълнително дело“. 

10. От призовкаря се използва Модул „Призовкар“ към САС „Съдебно 

деловодство“, въведен през отчетната година. 

Състоянието на информационната система в Районен съд – Средец може 

да бъде оценено като много добро.  

СГРАДЕН ФОНД 

 

От месец юни 2001 г. Районен съд – Средец е настанен в сграда –  

общинска собственост, предоставена за ползване от Община Средец, като 

първият етаж от сградата е частна собственост на физическо лице. От втория и 

трети етажи съдът заема общо девет помещения, както и част от подпокривното 

пространство – за архив. Договорните отношения са актуализирани на 02.01.2013 

г. с учредяване право на безвъзмездно ползване за следващите десет години върху 

целия втори, целия трети и подпокривното пространство, представляващи части 

от масивна триетажна сграда /бивш хотел/, за нуждите на Районен съд и Районна 

прокуратура – Средец. На 27.09.2019 г. между Община Средец и Висш съдебен 

съвет е сключен безсрочен договор за учредяване безвъзмездно право на 

управление на съдебната палата.  

В сградата има обособено помещение за „Региструра на класифицирана 

информация”, „Секретно деловодство” и архив по изискванията на Закона за 

защита на класифицираната информация, след извършено вътрешно 

преустройство на единия от санитарните възли в сградата. Помещението е 

снабдено с метална каса, СОТ, гише и железни решетки и врата. Почти всяка от 

службите е устроена в отделно помещение, доколкото това е възможно поради 

съвместяване на няколко длъжности от служителите /напр. деловодителят е и 

архивар, съдебните секретари отговарят и за работата на “Бюро съдимост”/. Само 

за единия съдия по щат е предвиден самостоятелен  кабинет, като останалите 

двама съдии работят в един кабинет. Налична е една съдебна зала, в която 

съставите на съда провеждат заседанията си в заседателни дни. 

За изпълнение на задълженията по осъществяване на пропусквателния 

режим в съдебната палата е осигурено специално помещение за състава на 

съдебната охрана.  

През 2018 г. бе осигурен достъп до сградата на съдебния орган на хора в 

неравностойно положение, със закупуване на верижен стълбищен робот. 

През 2016 г. е подмененена дограмата на работните помещения. 

През 2017 г. са предприети действия за привеждане на сграден фонд,  

отговарящ напълно на нуждите за обезпечаване на нормална и безпроблемна 

работа на съдиите и служителите в Районен съд – Средец. Въпросът с критичното 
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състояние на покрива на сградата /полуразрушен и опасен/ е разрешен, след дълга 

кореспонденция с Комисия по управление на собствеността на ОСВ, след 

отпускане за целта на сумата 32 504 лева и след дълги преговори със 

съсобственика в сградата-частно лице. В края на 2017 г. е извършен цялостен 

ремонт на покрива на сградата чрез премахване на стария и изграждане на нов 

покрив, с общи средства на Районен съд – Средец, Районна прокуратура – Средец 

и физическото лице, чиято собственост е първият етаж. В края на 2017 г. със 

средства от обезщетение по застраховка са започнати действия по привеждане в 

нормален вид на подпокривното пространство, където се съхраняват архивните 

дела – заради щети от пробив и течове от покрива преди ремонта му, като 

ремонтът е приключен в началото на 2018 г. 

В началото на 2018 г. е изградено и обособено ново помещение за кабинет 

на системния администратор. Всички работни помещения са климатизирани, като 

през 2018 г. един от  климатиците е подменен с нов, а също е закупен климатик за 

новообособеното помещение за кабинет. През 2018 г. е закупен и инсталиран 

климатик за сървърното помещение. 

В началото на 2018 г. е подобрено състоянието на работните помещения и 

коридорите в съдебната палата чрез лек ремонт и освежаване, а в края на 2018 г. е 

извършен ремонт и на санитарните помещения. През 2019 г. са подменени 

подовите настилки и обзавеждането в работните помещения и в съдебната зала, а 

в сградата са поставени нови указателни табели. 

Всички новоизвършени ремонтни дейности и придобивки допринасят за 

подобряване на условията на труд, а също и енергийната ефективност в сградата. 

На дневен ред е депозраното през 2019 г. пред ВСС искане за отпускане на 

средства за инсталиране на пожаро-известителна система в съдебната палата. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ИЗВОДИ 

 

Анализът на изложените данни води до еднозначен извод, че дейността на 

Районен съд – Средец и през 2019 г. е успешна и ефективна. През изминалата 

година в РС – Средец с общите усилия, високия професионализъм и отговорност 

на всички работещи в съда – съдии, държавен съдебен изпълнител, съдия по 

вписванията и служители от общата и специализирана администрация, не е 

допуснато некачествено и неоснователно забавено правораздаване. Видно от 

постигнатите резултати, съдиите и съдебните служители са положили всички 

усилия за стриктно изпълнение на задълженията си, нормално функциониране на 

съда и спазване на законните срокове, което е добра атестация за Районен съд – 

Средец. Обновено и осъвременено е техническото оборудване. Подобрен е 

сградният фонд. 

 

Стратегически цели, които си поставя ръководството на  

Районен съд – Средец за 2020 година 
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І. Организация на дейността на Районен съд – Средец, гарантираща 

ефикасен, устойчив и прозрачен правораздавателен процес, който се осъществява 

в законовите срокове. Повишаване на общественото доверие в работата на 

Районен съд – Средец. Политика за информиран публичен сектор. 

ІІ. Професионално, отговорно и законосъобразно административно 

управление на Районен съд – Средец от страна на административното 

ръководство. Усъвършенстване на организацията за бюджетното планиране и 

разходване на ресурсите. Повишаване значението на отчетността, тъй като 

резултатите са не само статистика, а и база за вземане на управленски решения и 

мерки за подобряването им. 

ІІІ. Привеждане на човешкия ресурс в пълно съответствие с изискванията 

за качествено функциониране на Районен съд – Средец, като орган на съдебната 

власт, предвид недостига на кадри през отчетния период. 

 

В заключение, следва да се отбележи, че отново и през 2020 г. усилията на 

съдиите, държавния съдебен изпълнител, съдията по вписванията и служителите 

от общата и специализирана администрация в РС – Средец ще бъдат насочени 

към осигуряване на устойчивост на досегашните постижения и усъвършенстване 

на работата в посока повишаване на общественото доверие и утвърждаване на 

съда като стабилна, отговорна, безпристрастна, високо професионална и 

авторитетна институция. 

 

Приложение:  
Съгласно изискванията на ВСС за изготвяне на отчетните доклади на 

съдилищата.  

 

И. Ф. АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ –  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД – ГР. СРЕДЕЦ:  
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