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І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА СЪДИИ, СЪДЕБНА
АДМИНИСТРАЦИЯ, КВАЛИФИКАЦИЯ НА СЪДЕБНИТЕ
СЛУЖИТЕЛИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ЩАТА –
МОТИВИ.

Годишният доклад на Районен съд - Бяла през 2017 година
обхваща дейността на съда в цялост за отчетната календарна
година, като я отразява в аналитичен вид, със съответните
статистически данни, изводи, констатирани проблеми и
предложения за подобряване работата на съда, чрез съпоставяне с
данните от предходните отчетни години. Всички посочени данни
в доклада са към 31.12.2017 г. Структурата и съдържанието на
отчетния доклад са съобразени с изискванията на Закона за
съдебната власт и дадените указания за структурата и обхвата на
годишните доклади, дадени от Комисията по правни въпроси на
ВСС.
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Районен съд - Бяла през 2017 година е осъществявал
правораздавателната си дейност в съответствие с Конституцията
и законите на Република България на територията на четири
общини от област Русе – Бяла, Борово, Две могили и Ценово, с
административен център гр. Бяла и 39 населени места. Дейността
на Районен съд - Бяла през 2017 г. е съобразена с постигане на
целите за повишаване доверието в съдебната система,
максимална прозрачност в работата на съда, бързо и качествено
правораздаване и гарантиран достъп до правосъдие.
1. Брой на работещите в Районен съд - Бяла Съдии,

Държавни съдебни изпълнители, Съдии по вписванията.
В началото на отчетната 2017 г. е утвърден щат в съда както
следва: съдии – 4 броя (Административен ръководител –
Председател и трима съдии), съдия по вписванията – 1 брой,
държавни съдебни изпълнители – 2 броя и всички щатни бройки
са заети.
Целогодишно са работили съдиите Галена Петкова
Чешмеджиева – Дякова, Пламен Тодоров Дочев, Ъшъл Лютфи
Ириева и Ивелина Илиева Келлева – Бонева.
В съдебно-изпълнителна служба през 2017 г. двете щатни
бройки за държавен съдебен изпълнител са заети от Румен
Аспарухов Алеков и Цветозар Цветанов Копринджийски.
Целогодишно през 2017 г. функциите на съдия по
вписванията в Районен съд - Бяла е изпълнявала Владислава
Константинова Андреева.
В работата си съдиите са разпределени на състави - два
наказателни и два граждански. Предвид по-малкия брой на
постъпващите наказателни дела и с оглед изравняване на
натовареността
на
всички
съдии,
Административният
ръководител със заповед е разпоредил на наказателните съдии да
се разпределят процент от постъпващите частни граждански дела
и процент от постъпващите охранителни производства.
По време на съдебната ваканция дежурните съдии са
разглеждали всички видове дела, посочени в чл.329, ал.3 от ЗСВ,
както и досъдебните производства по НПК.
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През 2017 г. магистратите и ДСИ от Районен съд Бяла са
взели участие в следните обучения:
1. Съдия Галена Дякова - регионално обучение на тема
„Съкратено
съдебно
следствие“;
Обучение
за
административни ръководители“, обучение „Актуални
промени в НПК“.
2. Съдия Ъшъл Ириева – регионално обучение на тема
„Съкратено съдебно следствие“; участвала е в събрание на
съдиите от наказателна колегия на РОС по проблемите на
НПК.
3. Съдия Ивелина Бонева – регионално обучение в РОС
„Актуална съдебна практика във връзка със съдебната
делба“. Събрание на съдиите от РОС на тема „Изменения в
ГПК“.
4. Съдия Пламен Дочев - регионално обучение в РОС
„Актуална съдебна практика във връзка със съдебната
делба“.
5. ДСИ Цветозар Копринджийски - регионално обучение в
РОС „Иск по реда на чл. 422 от ГПК при възражение
срещу заповедно производство по чл. 417 ГПК“. Събрание
на съдиите от РОС на тема „Изменения в ГПК“. Семинар
„Практически въпроси на изпълнителното производство.
Новости в автоматизацията на дейностите в СИС“.
6. ДСИ Румен Алеков – регионално обучение в РОС „Иск по
реда на чл. 422 от ГПК при възражение срещу заповедно
производство по чл. 417 ГПК“. Събрание на съдиите от
РОС на тема „Изменения в ГПК“.
2. Брой на служителите.
Щатната численост на съдебната администрация в Районен
съд - Бяла в началото на 2017 г. е 17 броя, съгласно
класификатора на длъжностите в администрацията на органите на
съдебната власт – 1 брой Главен счетоводител, 1 брой системен
администратор, 1 брой административен секретар, 4 броя съдебни
секретари, 6 броя съдебни деловодители, 1 брой съдебен
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архивар, 1 брой призовкар, 1 брой чистач и 1 брой работник по
поддръжка - огняр.
Всички щатни бройки са заети.
През 2017 г. съдебни служители на Районен съд - Бяла са
взели участие в следните семинари и обучения:
1. Невена Неделчева – семинар на главните счетоводители.
2. Таня Ненова – обучение в РОС по проблемите на
архивирането.
В администрацията на Районен съд - Бяла работят съдебни
служители с много добра квалификация – осем от тях са с висше
образование, а един служител е студент в СА гр. Свищов.
Подбора и назначаването на съдебните служители в Районен
съд - Бяла се осъществява съгласно ПАС.
При извършеното през 2017 г. атестиране, съдебните
служители получават оценки отразяващи качеството на
извършваната от тях работа. За получени три последователни
положителни оценки трима служители са повишени в по-горен
ранг – Людмил Борисов – системен администратор, Мариана
Иванова – чистач и Валентин Рацов- работник по поддръжка огняр в Районен съд – Бяла.
През отчетната година в пощенската кутия във фоайето на
съда и онлайн формата на интернет страницата на съда не са
постъпвали сигнали за корупция.
Няма образувани дисциплинарни производства за
нарушения на правилата за етично поведение или накърняване
престижа на съдебната власт.
Няма публикации в медиите, съдържащи данни за неетично
поведение на съдии и съдебни служители от съда.
През 2017 г. е постъпила 1 жалба до Инспектората на ВСС,
по която за изпратени обяснения, но до момента няма
произнасяне на компетентния орган.
Организацията на дейността е добра и ефективна.
Отделните
служби
работят
при
ежедневна
връзка,
взаимодействие и координация. Спазва се дисциплината на
работното място. Утвърден във времето е процес на обслужване
на гражданите при спазване на минимални срокове и максимална
оптимизираност на работата.
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И през следващата година е необходимо да се продължи
дейността по обучението и повишаването на квалификацията на
магистратите и на служителите. За да се повиши общественото
доверие в съда, за да се подобри административното обслужване
на гражданите, за да се постановяват качествени съдебни актове е
необходимо да се провеждат обучения включително и на място за
обмяна на опит между съдебните служители и магистратите, като
се организират
семинари, които имат за теми прилагане
измененията в законите и уеднаквяване на вече съществуващата
практика между съдилищата с тази на ВКС.
ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА.
През 2017 година в Районен съд – Бяла
делата са
образувани своевременно в деня на постъпването на книжата в
съда, или най-късно на следващия ден. Разпределянето на делата
на принципа на случайния подбор се извършва от
Административния ръководител- Председател на РС Бяла. В
случай на отсъствие – делата се разпределят от Съдията,
изпълняващ функциите на Административен ръководител,
съгласно издадена заповед за заместване. Считано от 01.10.2015
г. на основание Решение по Протокол № 37 от заседание
проведено на 29.09.2015 г. на Комисия по професионална
квалификация, информационни технологии и статистика при
ВСС е въведена в експлоатация Централната система за
разпределение на делата. За целта са осигурени Квалифицирани
електронни подписи /КЕП/ на магистратите и системния
администратор, необходими за достъп до системата за
извършване на разпределението.
Разпределението на постъпващите дела на случайния
принцип е с цел да се избегнат всякакви съмнения относно
равномерното разпределение на делата между магистратите, от
една страна и от друга, да бъде създадена прозрачност при
определяне на съдията - докладчик, изключваща съмнения за
корупция.
Съгласно дадени указания от ВСС към всяко новопостъпило
дело се прилага протокол на хартиен носител от програмата за
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случайно
разпределение
на
делата
за
извършеното
разпределение.
Със Заповед на Административния ръководител през 2009
г. са утвърдени Вътрешни правила за разпределяне на делата на
случаен принцип, които при необходимост се актуализират. През
2015 г. е извършена актуализация на Вътрешните правила за
разпределяне на делата на случаен принцип на основание Единна
методика по приложението на принципа на случайно
разпределение
на
делата
в
районните,
окръжните,
административните, военните, апелативните и специализираните
съдилища, приета от ВСС с решение по протокол №
57/04.12.2014 г.
През 2016г. Вътрешните правила за разпределяна на делата
на случаен принцип са допълвани със Заповеди на
Административния ръководител.
За всяко новопостъпило дело в деловодната програма се
създава електронна папка на делото, която се попълва поетапно
от отделните служби, като по него се присъединяват сканирани
новопостъпили документи и съдебни актове, съгласно утвърдена
заповед на Административния ръководител.
В съда се следи за изтичане на процесуалните срокове,
делата се докладват незабавно на съдиите и разпорежданията им
също се изпълняват в срок.
Административно деловодната дейност е организирана по
правилата на Правилника за администрацията в съдилищата.
Указанията на магистратите се изпълняват стриктно и точно.
Съобщенията и призовките се изпращат на страните в срок, което
допринася за бързото движение на делата и предотвратява
отлагането на дела поради несвоевременно призоваване.
Постъпилите по делата жалби се администрират
своевременно. Незабавно съставите разпореждат връчване на
книжа на противната страна. Следи се за изтичане срока за
отговор по граждански дела, след което съдът незабавно
постановява акта за насрочване на делото.
В Районен съд - Бяла е създадена организация за
определяне на дежурни съдии, както в работни така и за почивни
и празнични дни. Графикът се изготвя и се утвърждава със

9

Заповед от
Административния ръководител. През 2017 г.
функциите на дежурен съдия са изпълнявали всички съдии.
От 2017 г. се изготвят и утвърждават от Административния
ръководител графици за дежурен съдебен секретар.
Чрез изготвени справки от информационната система за
управление на делата – САС „Съдебно деловодство” на интернет
страницата на съда се публикува календар за насрочените за
разглеждане за предстоящия месец дела и постановените съдебни
актове при спазване на Закона за защита на личните данни и
Закона за защита на класифицираната информация.
Всяка сутрин на информационните табла за всяка зала се
обявяват насрочените за разглеждане дела и съдебните състави.
Справките с данни от автоматизираните информационни
фондове на Национална база данни „ Население” се извършват от
съдебен деловодител СИС, съгласно нарочна Заповед на
Административния ръководител. Във връзка с промените в ГПК
и в частност промените в заповедните производства,
Административния ръководител е издал заповед съдебен
деловодител – гражданско деловодство също да извършва
справки в Национална база данни „Население“. Изпратено е
Заявление за получаване на достъп до базата данни.
1. Постъпили дела и дела за разглеждане
наказателни.

- граждански,

През 2017 г. в Районен съд – Бяла са постъпили общо 1823
броя дела От тях новопостъпили граждански – 1373 броя и
наказателни – 450 броя дела. Средно месечното постъпление на
дела – 152 бр., от които 114 бр. граждански и 38 броя
наказателни.
За сравнение през 2016 г. в Районен съд – Бяла са
постъпили общо 1473 броя дела. От тях 1125 броя граждански
и 348 бр. наказателни. Средномесечното постъпление на дела е
123 броя, от които 123 броя граждански и 94 броя наказателни.
През 2015 г. в Районен съд - Бяла са постъпили 1369 броя
дела. От тях новопостъпили граждански дела – 1024 броя и
наказателни – 345 броя. Средномесечното постъпление на дела
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за 2015 г. е 114 броя, от които средномесечно
граждански дела е 85 броя и средномесечно
наказателни дела – 29 броя.
Година Общ Гражд. Наказ. Средномесеч.
брой дела
дела
постъпление
дела
на делата
2017
2016
2015
2014

1823
1473
1369
1480

1373
1125
1024
1099

450
348
345
381

152
123
114
123

постъпление на
постъпление на
От тях: От
Гражд. тях:
дела
Наказ.
дела
114
38
94
29
85
29
92
32

Статистиката налага извода, че през последните години
тенденцията е към увеличаване броя на постъпилите дела, като
през 2017 г. има сериозно увеличение на постъпилите дела
спрямо миналата година, както граждански така и наказателни.
Най-много постъпили дела през 2017 г. има Съдия Ъшъл
Ириева -480 броя, от които 276 броя граждански и 204 броя
наказателни, Съдия Галена Дякова – 271 броя граждански дела и
199 броя наказателни дела, общо – 470 броя, Съдия Ивелина
Бонева има постъпили 416 броя граждански дела и 26 броя
наказателни, общо – 442 броя дела, Съдия Пламен Дочев има
постъпили 410 броя граждански дела и 21 броя наказателни,
общо – 431 броя.
Съдия
Общ брой на Постъпили
Постъпили
постъпилите
Граждански
Наказателни
дела
дела
дела
Г. Дякова
470
271
199
И. Бонева
442
416
26
Ъ. Ириева
480
276
204
П. Дочев
431
410
21
Общо:
1823
1373
450
Към 01.01.2017 г. са останали несвършени 146 броя дела, от
които 120 броя граждански и 26 броя наказателни дела.
Общият брой на делата за разглеждане през 2017 г. е 1969, от
които 1493 броя граждански и 476 броя наказателни дела.
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Година
2017 г.
2016 г.
2015 г.

Останали несв. Постъпили
дела в нач. на дела
отч. период
146
1823
163
1473
132
1369

Брой на делата
за разглеждане
1969
1636
1504

1.1. Постъпление на граждански дела.
В Районен съд - Бяла през 2017 г. общия брой на
постъпилите граждански дела е 1373, от които 1265
новообразувани, 108 броя получени по подсъдност. Постъпилите
през годината дела са както следва:
- Искове по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ – 137
броя;
- Облигационни искове – 118 броя;
- Вещни искове – 7 броя;
- Делби – 16 броя;
- Установителни искове – 41 броя;
- Искове по КТ – 5 броя;
- Административни производства – 8 броя;
- Обезпечения – 4 броя;
- частни производства – 433 броя;
- Частни производства – заповедни производства – 597 броя;
- Частни производства регламенти – 7 броя;
Постъплението на граждански дела през 2017 г. по съдии е
както следва:
Съдия
Всич- Г.д.
По Адм.д. Ч.гр.д. По Други
ко
чл.
чл.
постъ310
417
пили
ГПК
и
Гр.д.
410
ГПК
Г.Дякова
271
6
110
149 6
И.Бонева
416
126
1
4
107
147 31
П.Дочев
410
115
4
111
151 29
12

Ъ.Ириева
Всичко:

276
1373

4
251

1

8

116
444

150
597

6
72

Средномесечното постъпление на граждански дела е 114
броя.
В началото на 2016 г. са останали несвършени 120 бр.
граждански дела. Общият брой за разглеждане през отчетния
период е 1493 броя граждански дела. Постъпилите граждански
дела през отчетната 2017 г. и предходните 2016 г. и 2015 г. са
както следва:
Година

2017
2016
2015

Ост.несв.дела в
нач.на
отч.период
120
130
107

Постъпили
дела

Брой на делата за
разглеждане

1373
1125
1024

1493
1255
1134

От посочените данни е видно, че броят на постъпилите
гражданските дела през отчетната 2017 г. се е увеличил
значително в сравнителен аспект с 2016 и 2015 г.
Данните показват отново големия относителен брой на
образуваните ч.гр.дела, включително и на заповедните
производства.
1.2. Постъпление на наказателни дела.
В Районен съд - Бяла през 2017 г. общия брой на
постъпилите наказателни дела е 450. В началото на 2017 г. са
останали несвършени 26 бр. наказателни дела. Общият брой за
разглеждане през отчетния период е бил 476.
Постъпилите наказателни дела през отчетната 2017 г. и
предходните 2016 г. и 2015 г. са както следва:
Ост.несв.дела в Постъпили дела Брой на делата
Година
нач.на
за разглеждане
отч.период
2017
26
450
476
13

2016
2015

33
25

348
345

381
370

Постъплението на наказателните дела за 2017 г. - 450 бр. е
значително повече / с около 1/3 /, в сравнение с постъплението
през 2016 и 2015 г.
Средно месечното постъпление на наказателни дела за
отчетната 2017 г. е 38 броя дела.
Постъпленията на наказателни дела от общ характер през
2017 г. е общо 94 броя, като разпределено по глави от НК е както
следва:
Гл. II – Престъпления против личността:
– Телесни повреди – 1 брой;
- Други престъпления против личността – 4 броя;
Гл.ІІІ – Престъпления против правата на гражданите – 0 бр.
Гл. ІV – Престъпления против брака, семейството и
младежта – 1 брой;
Гл. V – Престъпления против собствеността – 28 броя;
ГЛ. VІ – Престъпления против стопанството – 6 броя;
Гл. VІІІ- Престъпления против дейността на държавните
органи, обществени организации и лица,
изпълняващи публични функции – 1 брой;
Гл.ІХ - Документи престъпления – 1 брой;
Гл.Х – Престъпления против реда и общественото
спокойствие -1 брой;
Гл. ХІ – Общоопасни престъпления – 51 броя;
От постъпилите НОХД 40 са броя са внесени с Обвинителен
акт, а 54 бр. със Споразумение за прекратяване на НП.
През 2017 г. са постъпили 11 броя тъжби, 41 броя АНД по
чл. 78а НК, 248 броя ЧНД и 56 броя АНД – жалби срещу
наказателни постановление на различни административно
наказващи органи. Относително високия брой постъпили ЧНД се
дължи на факта, че в съдебния район на РС Бяла се намира
Държавна психиатрична болница, във връзка с което в РС Бяла се
разглеждат ЧНД по реда на Закона за здравето – производства по
настаняване, продължаване и прекратяване на задължителното
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лечение по реда на Закона за здравето. С последните промени в
НПК /ДВ, бр.63 от 2017г./ – раздел Прилагане на принудителни
медицински мерки и в частност чл.432, ал.1 от НПК,
подсъдността за разглеждане на делата свързани продължаване,
промяна или прекратяване на принудителното лечение по чл.89
от НК е по местонахождение на лечебното заведение. Поради
тази причина в РС Бяла се наблюдава и повишаване броя на този
вид частни наказателни производства.
Постъпилите дела по съдии са както следва:
Съдия
Всичко
НОХД НЧХД АНД –
постъпили
чл.78а
н.д.
НК
Г.Дякова
199
45
6
19
И.Бонева
26
1
2
П.Дочев
21
Ъ.Ириева
204
48
5
20
Всичко:
450
94
11
41

ЧНД

АНД

103
23
20
102
248

26
1
29
56

2. Свършени дела – граждански, наказателни.
2.1. Свършени граждански дела
През 2017 г. са свършени общо 1315 бр. граждански дела, от
които с решения и определения в открито и закрито съдебно
заседание са приключили 1178 бр. и 137 бр. прекратени.
Година

2017 г.
2016 г.
2015 г.

Брой
свършени
дела

1315
1135
1004

От
тяхсвършени в
3 –месечен
с
броя
АНД- рок
1165
1057
927

Брой
Брой
решени
прекратени
дела с акт дела
по
същество
1178
137
1041
94
919
85
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Броят на свършените граждански дела по съдии е както
следва:
Съдия

Г. Дякова
И. Бонева
П.Дочев
Ъ. Ириева

Свършени граждански дела за 2017 г.

269
380
389
277

През 2017 г. 1178 бр. граждански дела са решени с акт по
същество и 137 бр. са прекратени. При този брой свършени дела,
по-голямата част от тях са срочно произнесени. В срок до 3
месеца са свършени 1165 броя граждански дела, което е 89 % от
всичко свършените дела. За сравнение през 2016 г. в срок до 3
месеца са свършени 1057 бр. дела, което е 93% от всичко
свършени дела, а през 2015 г. в тримесечния срок са свършени
92% от всички свършени дела. Запазва се тенденцията приключва
на висок процент от делата в 3 месечния срок.
При така посочените статистически данни се налага извода,
че през 2017г. въпреки значителното увеличение на постъпилите
дела, много голяма част от тях са решени в тримесечен срок.
Очевидно е старанието, положения труд и създадената работна
организация от работещите в съда съдии, както и на
деловодителите от съдебно деловодство – граждански дела.
Работата е организирана с цел спазване процесуалните срокове,
насрочване, разглеждане на делата и приключването им в
разумен срок. Като цяло е необходимо технологично време за
осъществяване на новите процедури по ГПК и често именно
необходимостта от това време съставлява обективна пречка за
своевременно внасяне на делото за разглеждане в съдебно
заседание. При отлагане на делата като най-честата причина е
предвидената в закона възможност на страните да уточнят
допълнително претенциите си в заседанието, затруднения по
събирането на доказателства, назначаване на допълнителни или
тройни експертизи, молби за правна помощ, невъзможност за
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даване ход на делото при обективни пречки за явяване както на
страната, така и на пълномощника и.
2.2. Брой свършени наказателни дела.
През 2017 г. са свършени общо 452 бр. наказателни дела.
Година

Брой
От
тях
свършени дела свършени в
3-месечен
срок

2017 г.
2016 г.
2015 г.

452
355
337

418
326
324

Брой
Брой
решени
прекратени
дела с акт дела
по
същество
337
115
260
95
254
83

Броят на свършените дела по съдии е както следва:
Съдия
Г. Дякова
И. Бонева
П.Дочев
Ъ. Ириева

Свършени наказателни за 2017 г.
199
24
21
208

През 2017 г. са приключени 452 бр. наказателни дела.
Съдия Галена Дякова е решила 199 бр. наказателни дела , от
които 47 бр. НОХД, 4 бр. НЧХД, 18 бр. АНД чл. 78а НК, 104 бр.
ЧНД и 26 бр. АНД.
Съдия Ивелина Бонева е решила 1 бр. НОХД, 1 бр. АНД чл.
78а НК, 22 бр. ЧНД.
Съдия Пламен Дочев е решил 20 бр. ЧНД и 1 бр. АНД.
Съдия Ъшъл Ириева е решила 208 бр. наказателни дела, от
които 51 бр. НОХД, 7 бр. НЧХД, 18 бр. АНД чл.78а НК, 104 бр.
ЧНД и 28 бр. АНД.
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В посочения брой свършени наказателни дела – 452 бр. са
включени свършените с присъди и решения, прекратените дела и
делата образувани като ЧНД. При този брой свършени дела, поголямата част от тях са срочно произнесени. В срок до 3 месеца
са свършени 418 броя дела, което е 92.5% от всички свършени
наказателни дела. За сравнение през 2016 г. 326 бр. дела са
свършени в 3 месечния срок, което е 91.8 % от всички свършени
дела, при 96 % свършени дела в тримесечния срок през 2015 г.
Посоченият горе много добър резултат се дължи на
професионалното и отговорно отношение на съдиите при
изпълнение на служебните им задължения. Следва да се
отбележи, че за този резултат е допринесла и добре
организираната работа на служителя от наказателното
деловодство.
Като основна причина за отлагане на делата, които се
разглеждат по общия ред се явява необходимостта от събирането
на гласни и писмени доказателства, както и назначаването на
експертизи в хода на съдебното следствие. Същите са
необходими с оглед всестранното и пълно изясняване на
фактическата обстановка по делото, което се осъществява както
по искане на страните с оглед реализиране правата им, така и по
служебен почин на съда. На следващо място като причина за
отлагане на делата се отчита неявяването на подсъдимия или
неговия защитник, както и на всички свидетели и вещи лица,
посочени в списъка към обвинителния акт. Необходимостта от
събиране на допълнителни доказателства, свързана с изясняване
на фактическата обстановка по делото същото се явява причина
за отлагане на делата. Същата възниква на по-късен етап в хода
на съдебното следствие. По тази причина отлагането е както по
искане на страните, така и по служебен почин на съда. Друга
причина за отлагане на делата е неявяването на подсъдимия или
на упълномощения му защитник, представянето на молби,
придружени с болнични листи, както и искания за отлагане,
поради служебна ангажираност на защитника по друго дело.
Посочените обстоятелства през предходните години се явяваха
основна причина за отлагане на НОХД. Въведените промени в
НПК и възприетите мерки оказват дисциплиниращ ефект върху
страните в наказателния процес. Посочените обстоятелства, водят
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до промяна в линията на поведение на подсъдимите и
защитниците им. Същата се обуславя и от широкото приложение
на деференцираните процедури. В голямата си част НОХД се
разглеждат по реда на Глава 27 НПК или 29 НПК. Това налага
явяване както на подсъдимия и на защитника му в първото по
делото съдебно заседание, като най-често разглеждането
приключва в него. През изминалата година неявяването на
подсъдимия или защитника му са изолирани случаи, като
причина за отлагане на делата.
Следва да се посочи, че с последните промени в НПК и
въвеждането на разпоредително заседание вероятността за
приключване на наказателното дело в едно заседание намалява.
През тази отчетна година тези промени се отразиха само в
последните месеци на отчетния период. Пълният ефект от новите
промени ще се прояви през настоящата година.
През 2017 г. в Районен съд - Бяла са свършени 99 броя
НОХД. От свършените наказателен общ характер дела, решени
по същество с присъда са 29 броя, а 70 броя са свършени със
споразумение.
През 2017 г. 5 броя дела за върнати за доразследване на
Районна прокуратура – Бяла. Извършваните анализи на
причините за връщане на дела са били предмет на обсъждане
през изминалите години. Връщането на делата на прокурора се
дължи на констатирани отстраними съществени нарушения на
процесуалните правила, допуснати в досъдебното производство и
довели до ограничаване на процесуалните права на подсъдимия и
пострадалия от процесното престъпление .
За сравнение през 2016 г. едно дело е било върнато за
доразследване, а през 2015 г. са върнати три броя дела.
3. Брой решени дела с акт по същество – анализ по
видове
3.1. Граждански дела.
През 2017 г. са свършени общо 1315 броя , от които 1178
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броя решени по същество, по съдии както следва:

Съдия

Всичко
свършени От тях решени по
граждански дела
същество

Г. Дякова

269

250

И. Бонева

380

331

П. Дочев

389

337

Ъ. Ириева

277

260

Всичко:

1315

1178

- Решените по същество граждански дела по видове дела са
както следва:

Гр.д.

Чл.310
ГПК

Адм.
дела

Ч.гр.д. По чл. Други
410
и
417 ГПК

Об-що

195

5

8

444

596

67

1315

Решени 139
по
същество

5

6

415

560

53

1178

Всичко
свършени

3.2. Наказателни дела :
Решените по същество наказателни дела по съдии са както
следва:
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Съдия

Всичко
свършени От тях решени
наказателни дела
по същество

Г. Дякова

199

152

И. Бонева

24

13

П. Дочев

21

12

Ъ. Ириева

208

160

Всичко:

452

337

Решените по същество наказателни дела по видове са
посочени в таблицата:

Всичко

НОХД НЧХД

Чл.78а
НК

ЧНД

АНД

452

99

11

37

250

55

Решени по 337
същество

29

5

34

217

52

Всичко
свършени

Посочените в таблицата решени по същество 29бр. НОХД са
тези, които са разгледани по общия ред. Приключените дела по
реда на Глава 29 от НПК – решаване на делото със споразумение
са 70бр., като това също са дела решени с окончателен съдебен
акт.
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4. Брой прекратени дела – анализ по видове, върнати
за доразследване – причини.
4.1. Граждански дела.
Прекратени по съдии:
Съдия

Всичко
свършени Прекратени
граждански дела

Г. Дякова

269

19

И. Бонева

380

49

П. Дочев

389

52

Ъ. Ириева

277

17

Всичко:

1315

137

Прекратени граждански дела по видове:

Всичко
свършени

Гр.д.

Чл.
310
ГПК

Адм.
дела

Ч.гр.д. По чл. Други
410
и
417 ГПК

Об-що

195

5

8

444

596

67

1315

2

29

36

14

137

Прекрате 56
ни

4.2. Наказателни дела.
Прекратени наказателни дела по съдии:
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Съдия

Всичко
свършени От
наказателни дела
прекратени

Г. Дякова

199

47

И. Бонева

24

11

П. Дочев

21

9

Ъ. Ириева

208

48

Всичко:

452

115

тях

Прекратени наказателни дела по видове:
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Всичко

НОХД НЧХД

Чл.78а
НК

ЧНД

АНД

Всичко
решени

452

99

11

37

250

55

От
тях 115
прекратени

70

6

3

33

3

Посочените в таблицата прекратени 70бр. НОХД са тези, които
са разгледани по реда на Глава 29 от НПК – решаване на делото
със споразумение са 70бр., като въпреки, че са прекратени, това
също са дела решени с окончателен съдебен акт.
5. Срочност на постановените актове – данни по видове
дела.
5.1. Граждански дела.
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От всички постановени съдебни актове само 4 броя са
изготвени извън едномесечния срок, като актовете са изготвени
до 10 дни след едномесечния срок. Основна причина за
незначителното забавяне е представянето на писмени защити по
делата, след което съдията следва да изготви съдебния акт.

5.2. Наказателни дела.
Всички съдебни актове, постановени по наказателни дела в
Районен съд – Бяла са изготвени в едномесечния срок.
Резултатите сочат, че въпреки значителното увеличение
както на граждански така и на наказателни дела, всички съдебни
актове са изготвени в срок, което е показател за отлична
организация и дисциплина в работата както по граждански, така
и по наказателни дела.
6. Висящи дела в края на периода.
6.1. Граждански дела.
В края на 2017 г. са останали несвършени 178 броя
граждански дела. За сравнение през 2016 г. са останали
несвършени 120 броя, а в края на 2015 г. са останали
несвършени 130 броя граждански дела. Броят на останалите
несвършени дела е малък в сравнение с броя на делата за
разглеждане през годината. Основателно може да се направи
извода, че през 2017г. е налице бързина в гражданското
съдопроизводство. Голямата част от делата са приключени в
много кратък срок. Тук следва да се отчете, че самия характер на
делата – заповедни производства, по закона за закрила на детето,
по закона за защита срещу домашно насилие и др. налага кратки
срокове за разглеждането им.
6.2. Наказателни дела
В края на 2017 г. са останали несвършени 24 броя
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наказателни дела. За сравнение в края на 2016 са останали
несвършени 26 броя, а в края на 2015 г. са останали несвършени
33 броя.
През последните години броя на останалите несвършени
дела в края на годината е относително еднакъв. Като причина за
това следва да се посочи масовото внасяне на обвинителни актове
и жалби против наказателни постановления в края на годината,
като образуваните въз основа на тях наказателни дела, остават за
разглеждане през следващата година.
7. Обжалвани и протестирани съдебни актове,
резултати от инстанционна проверка, изводи.
7.1. Граждански дела.
постановените съдебни актове е свързан с правилното и
точно прилагане на закона. Обжалваемостта на постановените
през отчетния период съдебни актове, които са върнати в Районен
съд - Бяла е както следва:
Таблица за резултати от обжалвани граждански дела през
2017 г. - решения
Съдия

Изцяло Изцяло
потвър- отменено
дено
от горната
инстанц. и
постановен
акт
посъщество,
или
изц.отменено
и
върнато за
разглежда
не
Инд.1 Инз.3а

В
другата
част
отменен и
постановен
акт по същ.
или в др.
част отм. и
върнато за
разглеждане

Потвърдено в
едната част,
отм.
или
обезсилено в
др.
част
поради
представяне
на
др.доказателс
тва

Инд.5а

Инд.6а

Всичко:

Г.
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Дякова
П.Дочев
И.Бонева
Ъ.Ириева
Всичко:

5
6

3
1

2

1

13

5

1
2

9
10

1

3
3

1
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Таблица с резултати от обжалваните граждански дела през
2017 г. - определения
Изцяло
Изцяло
Съдия
В
Потвър
потвърде
отменено другата дено в
но
от горната част
едната
инстанция
отменен част,
и пост.акт
отм.
по същест. и
или изц. постано или
отм
и вен акт обезсил
върнато за по същ. ено
в
разглежда или
в др.част
не
др.част поради
отм.и
предста
върнато вяне на
за
др.дока
разглеж зателст
дане
ва
Инд.1

Г. Дякова
П.Дочев
И.Бонева
Ъ.Ириева
Всичко:

Инд.3а

Инд 5а

Инд.6а

Всичко:

5
5

1

5
6

10

1

11
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През 2017 г. потвърдените съдебни актове по
граждански дела представляват 70 % от общо върнатите с
резултат от висшата инстанция. През 2016 г. потвърдените
съдебни актове са 59 % от общо върнатите резултат съдебни
актове. Това е един отличен резултат за качеството на
постановените съдебни актове от магистратите в Районен съд –
Бяла.
Изцяло отменените от горната инстанция и постановен акт
по същество или изцяло отменено и върнато за разглеждане през 2017 г. са 15% от общо върнатите с резултат съдебни актове.
Индекс 5а – Потвърдено в едната част В другата част
отменено от по-горна инстанция и постановен акт по същество
или в другата част отменено и върнато за разглеждане – 12%.
Индекс 6а – Потвърдено в едната част и отменено или
обезсилено в другата по обективни причини поради представяне
на нови доказателства пред въззивната инстанция, които са
обусловили отмяната или обезсилването -3 % от общо върнатите
с резултат обжалвани дела.
През 2017 г. са обжалвани 54 броя граждански дела, които
представляват 4 %, от всичко постановени съдебни актове, както
следва: 6 броя искове по семейния кодекс, 18 броя облигационни
искове, 6 броя вещни искове, 6 броя делби, 5 бр.установителни
искове; 6 броя искове по КТ, 1 брой обезпечение; 3 броя частни
производства; 1 брой заповедно производство; 2 броя други
граждански дела.
От посочените резултати се налага извода, че 96% от
постановените актове са влезли в сила веднага след
постановяването им, което е израз на удовлетворена воля на
страните, законосъобразно и справедливо правораздаване. Като
причини за отмяна на съдебните актове могат да се посочат:
представяне на нови доказателства пред въззивната инстанция,
които не са били известни на районния съд, свободната преценка
на събраните доказателства и формиране на собствено мнение,
противоречивата съдебна практика, констатирани нарушения на
материалния или процесуалния закон. През настоящата година
ще следва да се направи анализ на причините, довели до отмяната
на тези съдебни актове.
27

7.2. Обжалвани и протестирани съдебни актове по
наказателни дела.
Обжалваемостта на постановените
съдебни актоверешения и определения по НОХД. НЧХД и ЧНД, които са
върнати с резултат през 2017 г. в Районен съд - Бяла е както
следва:
Съдия

Потвърдени

Отме
нени
и вър
нати
за
ново
разг
леждане

Отменен с
постановяване на
нова
присъда

Изменен в
гражданска
-та
част

Изменен
отн.
режима
на
изтърпяване
и/или
типа на
затв.
общежитие

Изме
нен в
наказа
телна
та
част

Оста
вено
без
уваже
ние
иска
не за
възоб
новя
ване

Инд.
1

Инд.
2а

Инд.
2в

Инд.
4в

Инд.
4д

Инд.
5а

Инд.
6г

Г.
7
Дякова
И.
Бонева
П.Дочев
Ъ.
10
Ириева
Общо:
17

1

2

10

1
2
1
1

3

1

Всич
ко вър
нати
с ре
зултат

1

1

1

1

2
14

1

1

3
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Обжалваемостта на постановените
съдебни актоверешения и определения по АНД, които са върнати с резултат през
2017 г. в Районен съд - Бяла е както следва:
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Потвърдени Изцяло
АНД
отменени

Отменено
и върнато
за ново
разглеждане

Отменено в Общо
едната част
и
потвърдено
в другата
част

Инд.1
12

Инд.2а
1

Инд.2б
1

Инд.3а

10
22

1
2

Съдия

Г. Дякова
И. Бонева
П.Дочев
Ъ. Ириева
Общо:

1

14

1
1

12
26

През 2017 г. потвърдените съдебни актове представляват
73.6 % от всички върнати с резултат от висша инстанция съдебни
актове. За сравнение през 2016 г. потвърдените съдебни актове
представляват 70% от общо върнатите от висшата инстанция с
резултат съдебни актове.
Отменените и върнати за ново разглеждане инд.2а – 5.6% от
всичко върнати с резултат обжалвани актове.
Отменено и върнато за ново разглеж-дане Инд.2б-1.9%
Отменен с постановяване на нова присъда инд 2в– 5.6%
Отменено в едната част и потвърдено в другата част - инд.3а
– 1.9 %
Изменен в гражданската част инд.4в – 1.9 %
Изменен отн. режима на изтърпяване и/или типа на затв.
общежитие инд. 4д-1.9 %
Изменен в наказателната част инд. 5а-1.9 %
Оставено без уважение искане за възобновяване – инд.6г5.7%;
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През 2017 г. са обжалвани 56 броя наказателни дела, от
които 14 бр. НОХД, 6 бр. НЧХД, 2 бр. АНД по чл. 78а НК, 8
ЧНД и 26 АНД.
От посочените в двете таблици цифри ясно и категорично се
вижда, че най-голям е процента на потвърдените съдебни актове,
което е показателно за доброто качество на постановените
съдебни актове от магистратите в Районен съд – Бяла. Не са
констатирани случаи на отмяна на съдебни актове поради
идентични нарушения на закона. Това налага извода, че
районните съдии се съобразяват с практиката на въззивната
инстанция. Административен съд град Русе е отменял или
изменял постановени съдебни актове на РС Бяла поради
допуснати нарушения на материалния или процесуалния закон.
Голямото разнообразие на материята по тези дела и честите
нормативни промени са най-срещаните причини за отмяна на
съдебните актове, както и пречка за по-бързото и трайно
уеднаквяване на практиката по тези дела.
8. Структура на осъдената престъпност.
От общо съдените 111 лица за престъпления от общ характер
през отчетната 2017г. 1 лице е оправдано, а осъдените са както
следва: на лишаване от свобода - 86 лица, от които 69 условно,
на глоба - 5 лица, на пробация - 18 лица и други наказания- 2
лица. От осъдените 106 лица, 2 са непълнолетни.
9. Оправдателни присъди.
През 2017 г. по НОХД е произнесена една оправдателна
присъда, а по НЧХД – 2 броя. Въпреки положените усилия от
страна на Районна прокуратура в хода на съдебното следствие са
били установени нови факти и обстоятелства, съвкупната
преценка на които не обосновава категоричен извод за
виновността на подсъдимия, поради което е постановена
оправдателна присъда. Същата е проверена по реда на
инстанционния контрол и отменена от въззивната инстанция.
Изводът, който се налага говори за добрата работа на Районна
прокуратура град Бяла. Действително са налице още 2бр.
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оправдателни присъди, но същите касаят само дела от частен
характер.
10. Дела с обществен интерес.
През 2008 г. с Решение на ВСС започна ежемесечно
отчитане на делата с особен обществен интерес – организирана
престъпност, корупционни престъпления, изпиране на пари,
престъпления, свързани с фондовете на ЕС, такива за деяния
извършени от народни представители, магистрати, членове на
МС и други лица, заемащи ръководни обществени и държавни
длъжности, данъчни престъпления, престъпления свършени с
изготвяне, прокарване в обръщение и използване на неистински и
преправени парични знаци и кредитни карти, престъпления с
предмет – наркотични вещества и такива за незаконен трафик на
хора.
През отчетната 2017г. в Районен съд - Бяла не са
постъпвали
за разглеждане такива дела, въпреки това в
изпълнение на указанията на ВСС е създадена организация за
допълнително отчитане на образуването и движението на такъв
род дела.
11. Специални разузнавателни средства.
Със Заповед № 292/25.11.2015 г., считано от 01.11.2015 г. в
Районен съд - Бяла се води Регистър на дадените разрешения или
откази за предоставяне на данни от предприятия, предоставящи
обществени електронни съобщителни мрежи и услуги на
основание чл. 159а НК. През 2017 г. по този ред са издадени 23
бр. разрешения.
В Районен съд - Бяла е създадена организация относно
достъпа до данни по чл. 250а, ал. 1 от Закона за електронните
съобщения. Към края на отчетната година няма издадени такива.
12. Натовареност към свършените дела и към дела за
разглеждане.
Натовареност по щат, спрямо броя на делата за разглеждане и
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спрямо свършените дела и по видове съдии – граждански и
наказателни през отчетната 2017 г. и предходните 2016 г. и 2015
г.
Година

Натовареност по щат

Натовареност на
Натовареност на
гражданските съдии по
наказателните съдии по
щат
щат
Всичко дела Свършени Всичко дела Свършени Всичко дела Свършени
за
дела
за
дела
за
дела
разглеждане
разглеждане
разглеждане

2017
2016
2015

41.02
34.08
25.07

36.81
31.04
22.35

62.21
52.29
31.50

54.79
47.29
27.89

19.83
15.88
15.42

18.83
14.79
14.04

Действителна натовареност спрямо броя на делата за
разглеждане и спрямо свършените дела – общо.

Действителна натовареност
Година
2017
2016
2015

Всичко дела за
разглеждане
41.02
30.30
30.69

Свършени дела
36.81
27.59
27.37

Данните сочат съществено завишаване на натовареността,
както по щат така и действителната.
Прекъсната е тенденцията от последните няколко години на
намаляване на натовареността, поради намаляване на броя на
постъпващите дела. През отчетната 2017 г. значително е увеличен
броя на постъпващите както граждански, така и наказателни дела.
Само постъпилите наказателни дела са с около 30 % повече от
2016г. Увеличен е и с 22 % броя на постъпилите граждански
дела.
Изчисленият
индекс
на
индивидуалната
годишна
натовареност на магистратите от Районен съд – Бяла към края на
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2017 г. с внедрената през 2016 г. система за изчисляване на
натовареността на съдиите /СИНС/.
Съгласно приетите от ВСС Правила за оценка на
натовареността на съдиите – в случай, че са разгледали и
приключили дела, които формират индекс на натовареност в
интервала между 110 и до 180 /включително/ се приема за високо
натоварен. В тези граници е отделната индивидуална
натовареност на всеки един от магистратите в Районен съд –
Бяла.
Въпреки увеличението на натовареността всички съдии
винаги са полагали изключителни усилия съдебните актове да
бъдат постановявани в срок.
На база резултатите от обжалвани дела и посочената по горе
натовареност всеки един от колегите следва да бъде споменат в
доклада като съдия с много високи резултати от работата му.
13. Бюро съдимост.
При отчитане работата на съда следва да се анализира и
дейността в Бюро “Съдимост”. В Районен съд - Бяла тя е
организирана по начин, който максимално да улеснява
гражданите.
През 2006 г. беше въведена и функционира нова програма
АИС „Бюра съдимост”, която позволява обмена на информация
между бюрата за съдимост на районните съдилища и Централно
бюро за съдимост да става сравнително бързо и свидетелствата за
съдимост да се изготвят в срок. В процеса на работа
възникналите проблеми се отстраняваха своевременно, с
помощта на специалистите, създали програмата и системния
администратор. Наличието и активното използване на
съществуващата електронна поща прави възможно да се правят
справки и издават свидетелства и на лица, които не са родени на
територията на съдебния район за минути.
През 2013 г. с изменение в Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за
функциите и организацията на дейността на Бюрата съдимост се
въведе възможност за издаване на електронно свидетелство за
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съдимост. През отчетната 2017 г. са направени запитвания
по този ред от Централно бюро съдимост.
През 2017 година в Районен съд - Бяла са издадени 1986
броя свидетелства за съдимост, 546 броя справки за съдимост, по
електронен път е изпратена информация в отговор на 1712 бр.
искания от други съдилища, въведени са 161 броя бюлетини на
осъдени лица през 2017 г. В картотеката на Бюро съдимост гр.
Бяла има 15 834 броя бюлетини. Свидетелствата и справките за
съдимост се подписват основно от съдия Ъшъл Ириева. Със
Заповед на Административния ръководите тези правомощия са
възложени в нейно отсъствие на всички останали съдии.
14. Съдебно изпълнение.
В Районен съд -Бяла през 2017 г. общият брой на
постъпилите дела е 156, от които в полза на държавата – 107 бр.,
в полза на юридически лица – 7 бр., от които 3 броя в полза на
банки и 4 броя в полза на търговци, в полза на граждани – 41 бр.
от тях 15 броя за издръжки, 2 броя по трудови спорове и 24 броя
други. За същият период са свършени 94 бр., от които свършени
чрез реализиране на вземането са 49 бр., прекратени по други
причини 40 бр. и изпратени на друг съдебен изпълнител – 5 бр.
Най-голям е броят на приключилите изпълнителни дела в полза
на държавата – 55 броя, в полза на граждани - 31 бр. дела и в
полза на юридически лица и търговци – 7 бр. Характер на
изпълнението: продажби на движими вещи 26 бр., продажба на
недвижими вещи – 13 бр., други – 216 броя. В началото на 2017
г. са останали несвършени 1027 бр. изпълнителни дела. Общият
брой за разглеждане през отчетния период е бил 1183 бр.
В процентно съотношение броя на приключилите
изпълнителни дела спрямо делата на производство е 8% , същия
като през 2016 г. и 6.96% през 2015 г.
Постъпилите и свършени изпълнителни дела през отчетната
2017 г. и предходните 2016 г. и 2015 г. са както следва:
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Година

2017
2016
2015

Ост.несв.дела
в нач.на
отч.период
1027
1002
993

Постъпили
дела

Свършени
дела

156
116
84

94
91
75

Ост.несв.дела
в края на
отч.период
1089
1027
1002

Видно от таблицата през отчетната 2017 г. има повишение
на постъпилите изпълнителни дела, поради промяната на Закона
за съдебната власт от м. 08.2016 г. Постъпили са с 40 броя повече
от 2015 г. и със 72 бр. повече от 2015 г.
Събраните суми през 2017 г. са 285864 лв. при 231404 лв.
през 2016 г. и 190 144 лв. през 2015 г. Събраната сума е
значително повече в сравнение с 2016 и 2015 г.
Останалата сума за събиране е 5 027 774 лв.
Изпълнителната дейност е затруднена от големия район като
често се налага извършване на изпълнителни действия в
отдалечени населени места.
Със Заповед на Административния ръководител на Районен
съд - Бяла е назначена комисия за извършване на периодични
годишни
проверки на работата на Съдебно-изпълнителна
служба. Въз основа на извършената проверка в определения срок
е съставен протокол и представен на Административния
ръководител. Комисията не е констатирала нередности при
осъществяване на съдебното изпълнение.
Със Заповед № 198/12.09.2016г. след промяна на Закона за
съдебната власт на ДСИ беше възложено събирането на
вземанията на органите на съдебната власт.
Предвид изложените по – горе данни, считам, че следва да
се даде положителна оценка за работата на държавните съдебни
изпълнители, дължаща се на проявения висок професионализъм и
организация на работата.
15. Съдии по вписванията – брой действия и справки.
През отчетната 2017 г. са извършени 4819 броя
вписвания, отбелязвания и заличавания. През предходната 2016г.
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са извършени общо 6454 броя вписвания, отбелязвания и
заличавания, а през 2015 г. са извършени общо 6168 броя.
Регистрирани са 14 бр. откази на съдията по вписванията.
Издадени са 880 броя удостоверения и 1135 броя преписи.
Събрани са 87537.50 лв. такси.
Функциите на Съдия по вписванията в Службата по
вписвания гр. Бяла при законосъобразно отсъствие на съдията по
вписванията – Владислава Константинова Андреева, е
изпълнявал основно съдия Пламен Дочев. Тези функции са му
били възложени със заповеди на Административния ръководител.
При ползване на продължителен платен годишен отпуск от
Съдията по вписванията, същият е заместван от Държавните
съдебни изпълнители по силата на Заповед на Министъра на
правосъдието.
Предвид изложените по – горе данни, считам, че следва да се
даде положителна оценка за организацията и работата на Съдията
по вписванията, магистратите и ДСИ през 2017 г. в Службата по
вписванията гр. Бяла.
ІІІ. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА
КОМУНИКАЦИОННАТА
СТРАТЕГИЯ
НА
СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 2014-2020 Г. – ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО, ОБЕКТА НА МОНИТОРИНГА,
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
СТРАНИ,
РЕСУРСИ
ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ
–
ФИНАНСОВИ,
ТЕХНИЧЕСКИ,
ЧОВЕШКИ. ОБОБЩЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ
МОНИТОРИНГА.
ИЗВОДИ
И
ПРЕПОРЪКИ
ЗА
ВГРАЖДАНЕТО ИМ В ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ И
КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ.
Ефективността на правосъдната система е зависима от
доверието
и
съпричастността
на
гражданите
към
правораздавателните институции. Печеленето на доверие е
двустранен процес и предполага взаимно разбиране, принципност
в действията и надеждност на информацията. Ето защо, срещата
между гражданското общество и правосъдието се нуждае от
посредничеството и партньорството на свободните медии.
Медийната стратегия на Районен съд – Бяла, като част
от медийната стратегия на съдебната власт, има за цел да
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допринася за създаване на обективна и вярна представа в
обществото за дейността на съдебната власт и в частност на съда.
В утвърдения план за действие
през 2017 г. за
изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт
2014 – 2020 г. е заложено повишаване на правната култура на
обществото и познанията за ролята и функциите на отделните
органи на съдебната власт. По-доброто разбиране и приемане на
действията на органите на съдебната власт е свързано с познаване
на функциите и ролята на отделните органи. Повишаване на
правната култура на обществото изисква постоянни усилия и
постоянство от страна на съдебната власт като цяло.
Друга основна цел е повишаване професионалната
подготовка по публична комуникация на магистрати и съдебни
служители от РС Бяла, тъй като повишаването на знанията и
уменията по публична комуникация, кризисни комуникации и др.
на магистратите и служителите ще подобри качеството на
осъществяваната комуникация.
В изпълнение на плана през 2017 г. по Индикатор „Брой
медийни изяви“ – на 21.04.2017 г. в Районен съд - Бяла се проведе
„Ден на отворените врати“, разгласен на уебсайта на Районен съд
– Бяла. Инициативата стартира с опознавателна обиколка на
канцелариите на съда, по време на която желаещите имаха
възможност да научат повече за структурата и и организацията на
работа в РС – Бяла, за дейността на магистратите и работата на
съдебната администрация. Малко по-късно в една от съдебните
зали на палатата беше направено представяне на напълно
обновената интернет-страница на съда, която функционира
официално от 27.02.2017 г. по Индикатор „Нови обновени
уебсайтове на ОСВ“. Тя е част от мерките, насочени към
популяризиране дейността на съда и осигуряване на пълна, точна
и достоверна информация на обществеността и е съобразена с
посочената в Комуникационната стратегия на съдебната власт
2014-2020г. необходимост от унифициране на интернет
страниците на съдилищата. Специални гости в „Деня на
отворените врати“ бяха ученици от Средно училище „Панайот
Волов“ гр. Бяла, с които се срещна съдия Ъшъл Ириева. Съдия
Ириева представи кратка презентация на тема „Как може да
защитим правата си чрез съдебните институции. Видове
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съдебни услуги. Достъп до правосъдие. Как да се предпазим да не
станем жертва на престъпление? Детско правосъдие.
Непълнолетните лица и правосъдието – жертви и извършители
на престъпление“. Презентацията предизвика множество въпроси
на които съдия Ириева изчерпателно отговори.
По Индикатор „Честота на обновяване информацията на
уебсайтовете на ОСВ“ – Обновяването на информацията на
уебсайта на Районен съд - Бяла се извършва при всяка настъпила
промяна:
- ежедневно за постановените съдебни актове;
- ежедневно за насрочените открити съдебни заседания;
- периодично за насрочените публични продани на ДСИ;
По Индикатор „Информационни системи, осигуряващи
онлайн достъп до информация за граждани и фирми“ –
информация за граждани и фирми онлайн Районен съд - Бяла
предоставя чрез уебсайта си. Поради тази причина структурата и
съдържанието на страницата постоянно са разширявани и
обогатявани, съобразно настъпили промени и идентифицирани
потребности на потребителите.
По Индикатор „Обслужени запитвания по ЗДОИ“ в
Районен съд - Бяла“ – през 2017 г. няма постъпили запитвания по
Закона за достъп до обществена информация.
По Индикатор „Вътрешни информационни бюлетини в
рамките на съдебната власт“ – изпратени отчети, справки и
друга информация към ВСС, И ВСС, Министерство на
правосъдието, Окръжен съд – Русе, Апелативен съд – Велико
Търново, ВКС, Районна прокуратура – Бяла, ОЗ Охрана.
По Индикатор „Събития и инициативи, насочени към
гражданите“ и Индикатор „Информационни кампании, насочени
към повишаване осведомеността и правната култура“ –
- Ден на отворените врати – 21.04.2017 г.;
- Участие в образователната програма „Съдебната власт
информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и
прокуратури“ през учебната 2017/2018 г. Лектори – Съдия Г.
Дякова – с тема – „Съдебни процедури с участието на деца и
правата на децата в тези процедури, органи, които могат да им
предложат подкрепа и защита“, Съдия Ъ.Ириева – с тема –
„Разделение на властите според Конституцията на РБ. Функции
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на съдебната власт. Структура на съдебната система. ВСС“,
Съдия И. Бонева с тема – „Представяне на професиите съдия,
прокурор, следовател и запознаване със статута на магистратите“
и Съдия П.Дочев – с тема „Как може да защитим правата си чрез
съдебните институции. Видове съдебни услуги. Достъп до
правосъдие. Как да се предпазим да не станем жертва на
престъпление? Детско правосъдие. Непълнолетните лица и
правосъдието-жертви и извършители на престъпление“. Училище
СОУ „П. Волов“ гр. Бяла.
ІV.
СГРАДЕН
ФОНД,
ТЕХНИЧЕСКА
ОБЕЗПЕЧЕНОСТ И ВЪЗНИКНАЛИ ПРОБЛАМИ.
1. Сграда. Проблеми.
За административните си нужди Районен съд - Бяла ползва
сграда, в която се помещават също и Районна прокуратура - Бяла
и Службата по вписванията. От общо 21 помещения с площ от
658 кв.м., 5 помещения се ползват от Районна прокуратура гр.
Бяла, 1 помещение от Службата по вписванията и 15 помещения
от Районен съд - Бяла, като 2 от тях са архивни и 2 са съдебни
зали. Предвид утвърдения щат за БРС от 4 магистрати, съдия по
вписванията, 2 държавни съдебни изпълнители и 17 съдебни
служители се установява остър недостиг на работни кабинети,
канцеларии и площ за изграждане на помещение за
“Регистратура” по ЗЗКИ, за което Административния
ръководител – Председател на Районен съд - Бяла е уведомил
Министъра на правосъдието, ВСС и Агенция по вписванията.
От края на 2013 г. Агенция по вписванията е предприела
действия за преместване на служителите от служба вписвания Бяла в помещения извън съдебната сграда. След осъществяване
на това преместване следва веднага да бъдат предприети
необходимите действия по изграждане на Регистратура за
класифицирана информация.
Във връзка с осигуряване на равен достъп на хора с
увреждания до сградата на Районен съд - Бяла със Заповед на
Административния ръководител - Председател е създадена
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организация, която се поддържаше и през отчетния период за
обслужване на лица с физически увреждания и придвижващи се с
помощни средства. Сградата на Районен съд - Бяла е на два етажа
без асансьор. За придвижване на лицата с физически увреждания
до първия етаж на сградата, където съгласно Заповедта се
обслужват тези лица и до санитарно -хигиенните помещения е
изградена подвижна рампа.
С писмо № 281/06.08.2008 г. е представена на Министерство
на правосъдието, Дирекция ИОПУССД количествено -стойностна
сметка за направа на съоръжение за достъп на инвалиди в
сградата на Районен съд - Бяла, но към настоящия момент
средства не са отпуснати.
След извършения през 2008г. неотложен ремонт на
покривната конструкция на сградата на Районен съд - Бяла,
други ремонти на сградата на Районен съд Бяла не са
извършвани, въпреки че през последните години се наблюдават
процеси на улягане на части от сградата, напукване и бързо
увеличение на пукнатините. Министерство на правосъдието и
Висш съдебен съвет са уведомявани многократно за
необходимостта от извършване на бърз неотложен ремонт.
През 2015 г. е отправено искане Районен съд - Бяла да бъде
включен в капиталовите разходи на Министерство на
правосъдието за 2015 г. за извършване на обследване, изготвяне
на технически паспорт и Техническо задание за укрепване на
сградата.
След извършено техническо обследване през периода от
Октомври 2015г. до Ноември 2015г. от технически
правоспособни лица през 2016 г. беше изготвен Технически
паспорт на сградата - Районен съд – Бяла.
Вследствие на дадените заключения в Техническия паспорт,
Районен съд - Бяла бе посетен от специалисти и членове на Висш
съдебен съвет за запознаване на място със състоянието на
сградата.
Във връзка с отправено писмо от Председателя на комисия
Управление на собствеността на ВСС към Областния управител
на Област Русе за съдействие за спешно изваждане от сегашната
сграда на Районен съд – Бяла и настаняване в подходящи
помещения на работещите в съда поради опасност от срутване на
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ползваната сграда, тъй като състоянието й не позволява бързо
укрепване, а рискът от частични или пълни поражения е
непосредствен, Областния управител със своя заповед сформира
междуведомствена комисия.
В изпълнение на Заповедта на Областния управител,
междуведомствената работна група изготви Констативен
протокол със следните заключения: Институцията с предоставени
права за управление на имота да осигури финансови средства за
и да предприеме незабавни действия за отстраняване на
причинените увреждания. В заключение комисията счита, че ако
не бъдат взети спешни мерки процеса ще продължи и предлага до
вземане на решение и отстраняване на възникналите проблеми,
работещите в сградата да бъдат изведени и настанени в други
работни помещения.
Към настоящия момент и през 2017г. се извършва
предпроектно проучване за преценка на икономически найизгодния вариант – основен ремонт на съществуващата или
изграждане на нова сграда на Районен съд - Бяла. Във връзка с
това на 11.12.2017 г. във ВСС се проведе среща между
представители на Комисия „Управление на собствеността“ към
ВСС, Административния ръководител на Районен съд -Бяла и
представители на фирмата, на която е възложено с обществена
поръчка извършване на предпроектното проучване. На срещата
се обсъдиха проектите за сградата на Районен съд - Бяла.
Предстои внасяне на Предпроектното проучване за
разглеждане в Комисия „Управление на собственосттта“ на ВСС.
Друг проблем, който предстои да бъде разрешаван е
проблема с климатиците. Поради многогодишната им
експлоатация климатиците, особено тези изложени на постоянно
огряване от слънце, започват да дефектират и следва да бъдат
поетапно подменяни през следващите години.
2.Техническо оборудване. Компютри. Програмни
продукти. Проблеми.
Внедряването на съвременни информационни технологии в
помощ на дейностите в съдилищата е особено важен фактор за
успеха на съдебната реформа в Република България.
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Относно техническата обезпеченост в Районен съд Бяла – всички работни места са окомплектовани с компютри и
принтери, съдебните зали са оборудвани с озвучителни системи,
едната от тях и със звукозаписна техника, а посредством външни
информационни табла е постигнато улесняване информираността
на участниците в делата.
Задължително обаче следва да се отбележи, че поради
липсата на средства са закупувани или доставяни незначителен
брой компютри и друга техника за нуждите на Районен съдБяла, и голяма част от наличната е вече остаряла и постоянно
дефектира. Някои от работните станции са закупени преди доста
години и все по-често се забелязва отказ на оборудването поради
дългия срок на експлоатация. Основните проблеми са липсата на
достатъчно оперативна памет (RAM памет), амортизираните
твърди дискове и планираното остаряване на компонентите.
Взимайки предвид нарастващите минимални изисквания
към хардуерните платформи и бъдещото увеличено натоварване
с нови програмни продукти през 2017 г. бяха доставени 4 броя
компютърни конфигурации с цел замяната на дефектиралата и
проблемна техника и съвместно със закупените през 2016 г. -1 бр.
преносим компютър и два броя компютърни конфигурации бяха
подменени най-старите и проблемни компютърни конфигурации.
През 2017 г. е закупен сървър, подходящ за виртуализиране
на сървърните системи, който е в процес на конфигуриране.
Сложен е и случаят с печатната техника, където също има
принтери с над 7 години експлоатация и за техния ремонт се
налага да се включва и външен сервиз, което води до по-дълъг
срок на ремонт. В края на 2017 г. ни бяха доставени от ВСС 6
броя принтери, които все още не са внедрени в употреба.
Като основна задача в тази насока е да се вземат мерки за
обновяване на компютърната и печатната техника поетапно с
изцяло нови системи и устройства.
Постоянно се актуализира наличното програмно
осигуряване, използвано за работата на съдебните служби. Следи
се за промените в законовите актове, както и предложението на
самите служители и съдии, които използват приложния софтуер.
Ежедневно се извършва архивиране на базите с данни на всички
приложения, които обслужват работата на съда. Това гарантира
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възстановяване на нормалната работа на службите в кратки
срокове и без загуба на информация.
Внедрена бе от 01.10.2015г. и новата програма за случайно
разпределение на делата, съгласно указанията на Висш съдебен
съвет, която позволява разпределение на делата както по характер
и обем така и по трудност, което води до относително
изравняване на професионалното натоварване на съдебния състав
при разпределението на делата. Във връзка с използване на
програмата за разпределение на делата бяха закупени 5 броя
електронни подписи за разпределящите съдии и системния
администратор.
През 2016 г. бе внедрена система за изчисляване на
натовареността на съдиите /СИНС/. Тя е самостоятелно
функционираща
система,
която
е
интегрирана
с
Централизираната система за случайно разпределение на делата
(ЦССРД). Нейната цел е да даде оценка на натовареността на
съдията и има за задача да установи обективен първичен
измерител на натовареността въз основа на необходимо
присъщото време за разглеждане и приключване на делата от
различен тип съгласно предварително изработен класификатор от
групи дела.
Със Заповед № 142/24.06.2016 г. бяха утвърдени
Вътрешни правила за въвеждане на информацията в системата за
изчисляване на натовареността.
Инсталираната в Бюро съдимост програма АИС „Бюра
съдимост” е действаща, което позволява локалната база да се
присъедини към националната база и получаване на почти
мигновена справка по изискваната информация, свързана с
работата на бюрото, както и предоставя такава на бюрата в
другите съдилища. Това води до минимум срокът на издаване на
свидетелства.
През 2007 година е изградена централизирана компютърна
мрежа с централно обслужване. Всички съдии и служители, от
всяка една служба в Районен съд са обединени в единна
компютърна мрежа. По този начин достъпът до справочна
информация, трансферът на документи, осъществяването на
комуникации между работните станции се сведе до рутинна
операция.
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В изпълнение на Решение на Висш съдебен съвет по
Протокол № 35 от Заседание, проведено на 31.07.2008 г. в
Районен съд гр. Бяла от 01.10.2008 г. е внедрена информационна
система за автоматизиране на движението на делата – САС
„Съдебно деловодство”.
С внедряването на новият деловоден софтуер за управление
на делата се надяваме да се гарантира високо ниво и ефективност
при управление на делата, оптимизиране работния процес на
служителите, подобряване взаимодействието между съдилищата
и други институции и улесняване достъпа на обществеността.
В Районен съд - Бяла всички ползват целогодишно
правноинформационната система „Апис” за целите на своята
работа.
През 2013 г. бе закупен и внедрен програмен продукт за
СИС, който се използва и през 2017 г.
В изпълнение на чл.64 от Закона за съдебната власт
постановените съдебни актове в Районен съд гр. Бяла се
публикуват незабавно на интернет страницата на съда –
http://www.rs-byala.org. Същата е поддържана през 2017 г. и се
актуализира ежедневно. Постоянно се поддържа актуална
информация за съдебните дела и насрочените заседания на
Районен съд - Бяла, като се съблюдават всички изисквания на
Закона за защита на личните данни. Освен тази информация,
страницата на съда се актуализира и с допълнителна информация,
подпомагаща гражданите и институциите и насочваща ги при
необходимост. Своевременно се публикуват новини и обяви от
работата на съда.
През изминалия отчетен период магистратите и съдебните
служители в РС Бяла със своето етично поведение към
гражданите и чувството си на отговорност работеха ефективно за
повишаване на общественото доверие и авторитет на съда. За
това несъмнено допринася създадената колегиална, спокойна и
хармонична среда, както и проявеното усърдие, отговорност и
професионализъм, които следва да водят и занапред екипа на
Районния съд.
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V. ВЗЕТИ МЕРКИ
РАБОТАТА НА СЪДА.

ЗА

ПОДОБРЯВАНЕ

НА

Новопостъпилите дела се образуват в деня на постъпването
на книжата в съда, или най-късно на следващия ден.
Разпределението на делата при постъпването се извършва от
Административния ръководител – Председател на Районен съд Бяла. При отсъствието му, делата се разпределят от съдията,
изпълняващ функциите на Административен ръководител.
Съдия Ъшъл Ириева организира работата на Бюро
„Съдимост” като подписва свидетелствата за съдимост, за които
това е предвидено в нормативните актове и извършва
реабилитация по право.
Със Заповеди на Административния ръководител се водят
на електронен носител следните книги - Входящ регистър,
Изходящ регистър, Специалния регистър за книжата на
насрочени продажби, Книга за открити заседания по граждански
и наказателни дела, книга за закрити заседания по граждански и
наказателни дела, азбучник граждански и наказателни дела,
архивните книги – граждански и наказателни дела. Книгите
периодично се разпечатват на хартиен носител и в края на
годината се подвързват.
Административният ръководител извършва в края на всеки
месец проверка на книгата за изпълнение на присъдите.
В изпълнение на Заповед № 165/22.06.2017 г. на
Административния ръководител – Председател се извърши
проверка водените книги в служби регистратура, съдебно
деловодство, съдебни секретари и архив в БРС. Проверката
обхвана наличността на книгите и своевременното и точно
попълване на всички реквизити, съгласно ПАС. За резултата
назначената със Заповедта комисия изготви и представи на
Председателя Протокол. Не бяха констатирани несъответствия с
изискванията на Правилника за администрацията в съдилищата.
На основание чл.120-129 от Правилника за администрацията
на съдилищата и Заповед № 164/22.06.2017 г. на
Административния ръководител беше извършена ежегодна
проверка на веществените доказателства. Не бяха констатирани
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несъответствия
с
изискванията
на
Правилника
за
администрацията в съдилищата.
В изпълнение на
Заповед № 272/28.09.2017 г. на
Административния ръководител бе извършена проверка на СИС
при Районен съд – Бяла. Не бяха констатирани пропуски и
несъответствия в работата на СИС.
В Районен съд - Бяла е създаден общ регистър на дадените
препоръки и предписания от външни и вътрешни одитори,
Инспектората към ВСС, Окръжен съд гр. Русе и други контролни
органи.
От 2014 г. в изпълнение на изискванията на Правилника за
администрацията на съдилищата в Районен съд гр. Бяла се води
„Регистър на изпълнителните листове, издадени за държавни
такси и суми, присъдени в полза на съдебната власт”. Регистърът
осигурява информация за броя на издадените изпълнителни
листове, дължимите суми и събирането им.
Също от 2014 г. в Районен съд гр. Бяла се води Регистър на
отводите по граждански и наказателни дела.
В изпълнение изискванията на ПАС е проведена процедура
по атестиране на съдебните служители по реда на Глава двадесет
и втора от ПАС.
Със Заповеди на Административния ръководител на
Районен съд - Бяла през последните години са въведени
основните политики и процедури в изпълнение на Закона за
финансовото управление и контрол в публичния сектор, които с
промените в законодателната уредба своевременно се
актуализират. Всички те дават основанието да се направи извода,
че действат и ще подобрят ефективността, съобразно
изискванията на Закона за финансово управление и контрол в
публичния сектор.
През 2017 г. бяха утвърдени Вътрешни правила във връзка
с производството по влезли в сила съдебни актове, архивиране и
съхранение на делата в РС Бяла; Актуализирани вътрешни
правила за публикуване на съдебните актове на интернет
страницата на Районен съд – Бяла; Вътрешни правила за
организацията на дейността на Общото събрание; Правила за
достъп до банковите сметки и сейфове.
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От 2013 г. в съда е въведено безналично плащане на
държавни такси, глоби, разноски и други по бюджетната и
набирателна сметки на Районен съд - Бяла, чрез два броя ПОС
терминални устройства – в Бюро съдимост и СИС. Чрез
направената разгласа на информационното табло и на интернет
страницата на Районен съд - Бяла, гражданите се информират за
предоставената им възможност и броя на транзакциите
постоянно се увеличава.
След преместване на съдия И. Йорданов в Районен съд –
Русе със Заповед № 206/13.09.2016 г. бе утвърден график за
провеждане на открити съдебни заседания по дни и съдебни зали,
а със Заповед № 150/30.06.2016 г. бе актуализиран процента на
натовареност при разпределението на делата на случаен принцип.
През 2017 г. Административния ръководител е издал
множество заповеди във връзка с подобряване работата в
Районен съд – Бяла:
- Заповед № 8/06.01.2017 г. за водене на електронен
носител на заповедната и архивните книги;
- Заповед № 26/24.01.2017 г. за изплащане на магистрати
и съдебни служители, които са на разположение;
- Заповед № 33/31.01.2017 г. за определяне на
разполагаемото годишно време на един съдия за разглеждане и
приключване на съдебните дела;
- Заповед № 34/31.01.2017 г. считано от 01.01.2017 г. да
се прилагат актуализираните Правила за оценка на
натовареността на съдиите, приети от ВСС;
- Заповед № 243/20.09.2017 г. за утвърждаване на
амортизационната политика на ВСС;
Заповед за ежемесечни проверки на горивото за
отопление;
- Заповед № 304/02.11.2017 г. за определяне на нова
постояннодействаща комисия за архив;
- Заповед № 340/08.12.2017 г. , с която е възложено на
съдебен деловодител – Р.Иванова да извършва справки в
диалогов режим на работа с данни от автоматизираните
информационни фондове на НБД „Население“ във връзка с чл.
47,ал.3 и чл. 411,ал. 1 ГПК;
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Районен съд - Бяла продължава да подобрява съвместната си
работа с Адвокатска колегия гр. Русе и през 2017 година
продължи създадената добра организация за своевременно
изпращане на исканията за служебни защитници по
наказателните дела, особени представители по гражданските
дела, определяне и явяване на такива.
През 2017 продължихме традицията за провеждане на
периодични събрания на съдиите за обсъждане на противоречива
съдебна практика и актуални въпроси.
И през 2017 г. в Районен съд - Бяла беше проведен Ден на
отворените врати.
В изпълнение на Заповед № 284/11.10.2017 г. магистратите
се включиха в образователната програма „Съдебната власт информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища
и прокуратури“ на ВСС.
През м. декември 2017 г. и м. 01.2018 г. на основание
Заповед № 471/30.10.2017 г. на Административния ръководител
– Председател на Окръжен съд гр. Русе в Районен съд - Бяла
следва да бъде извършена проверка на организацията и
дейността на съдиите за периода от 01.01.2017 г. до 30.11.2017
г. по граждански и наказателни дела. Към момента на изготвяне
на доклада не е извършена проверката.
Пред 2017 г. бе извършена проверка от Отдел Държавен
архив гр. Русе. Проверката не констатира нарушения. Дадените
от проверяващия предписания се изпълняват в посочените
срокове, за което редовно се уведомява Отдел Държавен архив –
Русе.
Също през 2017 г. бе извършена проверка от ТД НС гр.
Русе. Доклада от проверката не е постъпил в Районен съд – Бяла
към момента на изготвяне на доклада.
През 2017 г. бе извършена проверка на постъпилите искания
към Районен съд – Бяла по чл.159а от НПК от експерти от
Народното събрание на Република България. Не са констатирани
нередности.
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Във връзка с постъпилите искания и издадени съответно
разрешения или откази в Деловодството на РС Бяла се води
специален регистър.
През отчетната 2017 г. е налице над средната за
районните съдилища действителна натовареност на съдиите
спрямо общия брой дела за разглеждане и спрямо свършените
дела. Работилите през отчетния период съдии планираха и
структурираха работата си така, че не бе нарушена
последователността на действията в съдопроизводството. Следиха
непрекъснато измененията в законодателството и съдебната
практика и положиха усилия за повишаване бързината на
разглеждане на делата. В резултат голям процент от обжалваните
дела бяха потвърдени от горните инстанции, което от своя страна
налага извод за висок професионализъм.
Всички съдии изключително добросъвестно изпълняваха
служебните си задължения, като правеха необходимото за спазване
на нормативно определените срокове за разглеждане и
произнасяне по делата.
Спазването на правилата за професионална етика, както и
отговорното, обективното и безпристрастно подхождане към
разглеждането на делата от съдиите, допринесе в голяма степен за
повишаване авторитета на съда и доверието в институцията.
С оглед изложените по – горе данни следва да се даде много
добра оценка за работата на всички съдии в Районен съд - Бяла
2017 година.

25.01.2018 г.

Административен ръководителПредседател на Районен съд -Бяла
Галена Дякова
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