
 
ГОДИШЕН  ДОКЛАД 

НА РАЙОНЕН СЪД  –  ГРАД   ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 
ЗА 2008 ГОДИНА 

 
 
 Настоящият годишен доклад за дейността на Районен съд-
гр.Велики  Преслав е изготвен в съответствие с конституционната, 
законовата и подзаконова нормативна уредба, наказателната 
политика на държавата, включително ангажиментите на Република 
България като член на Европейския съюз, международните актове и 
Плана за действие по показателите за напредък в областта на 
съдебната реформа. Борбата  с корупцията и организираната 
престъпност. Докладът 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 три отчетни години. 
 
 I. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА. 
 
 През изминалата 2008 година в Районен съд-Велики Преслав 
са разгледани общо 1003 броя дела - наказателни и граждански, като 
новообразуваните през годината са 852 броя. От разгледаните 1003 
броя дела, общо свършени през годината са 865 броя дела,  от тях в 
срок до 3 месеца - 729 броя или 84 %. от делата.  Със съдебен акт по 
същество са приключили 708 броя дела, а прекратени са 157 броя 
дела. Останалите несвършени дела в края на отчетния период са 
общо 138 броя. Обжалвани и протестирани пред въззивна инстанция 
са общо 80 броя дела, по които Районен съд-Велики Преслав се е 
произнесъл като първоинстанционен съд.  
 
 1.Наказателна част.   
   
 През отчетният период в Районен съд-гр.Велики Преслав са 
постъпили новообразувани общо  403 броя наказателни дела, в т.ч.: 
НОХД -167броя; НЧХД-15 броя; НАХД по чл.78 а от НК-9 броя, НАХД-
53 броя и ЧНД-159 броя. Броят на останалите несвършени 
наказателни дела  в началото на отчетния период е 79 броя, като от 
тях: НОХД -59 броя, НЧХД-4 броя; НАХД по чл.78 а от НК-3 броя; 
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НАХД-9 броя и ЧНД- 4 броя. Общият брой на наказателните дела, 
които са разгледани от съда през 2008година е 482 броя, от тях 
НОХД -226 броя; НЧХД- 19 броя; НАХД по чл.78а от НК-12 броя; 
НАХД-62 броя и ЧНД-163 броя, в т.ч.: по ЗППМН-1 брой; 
реабилитации по чл.87 от НК - 7броя; по Закона за здравето и чл.89 
от НК-10 броя,  по чл.306 от НПК-16 броя, ЧНД от досъдебното 
производство-114 броя  и други наказателни дела-15 броя. Частните 
наказателни дела - разпити пред съдия по досъдебни производства 
са 86 броя. Данните от актуализираните и унифицирани 
статистически отчети за дейността на съда за цялата 2008 година - 
постъпили и свършени дела по различните видове престъпления по 
глави от НК, броя на постановените осъдителни присъди и осъдени 
лица, наложените видове наказания на осъдените лица, както и 
влезлите в сила присъди през 2008г., очертават специфичната 
структура на престъпността за съдебния район, обслужван от 
Районен съд-гр.Велики Преслав. Констатациите в тази насока са 
следните:  
 1. Постъпилите за разглеждане наказателни дела, образувани 
за престъпление по Гл.II „Престъпления против личността” от НК са 
общо 20 на броя, като от тях 6 броя са образувани по чл.129 от НК, 1 
брой по чл.149 и чл.150 от НК и 3 броя по чл.152 от НК. От така 
посочените дела, общо свършени са 15 броя. Решени по същество с 
присъда са 9 броя, прекратени 6 броя, в т. ч. 3 броя със 
споразумение по чл.381-384 от НПК. Свършени до 3 месеца от тях са 
7 броя дела. Останали несвършени към 31.12.2008г. са 5 броя. По 
отношение на наказаните лица по цитираните по-горе дела от общ 
характер и наложените им наказания, то статистиката е следната: 
общо съдени за този вид престъпления от НК са 12 лица, от тях 
осъдени са 12 броя: 1 лице за изнасилване, 4 лица за средна 
телесна повреда  и 7 лица за други престъпления по Глава II от НК. 
Едно от осъдените лица е непълнолетно. Оправдани лица по тези 
текстове от НК няма. През отчетната година в Районен съд-Велики 
Преслав не са образувани дела за трафик на хора, противозаконно 
лишаване от свобода, склоняване към проституция или отвличане на 
лице от женски пол.  
 2. Постъпилите за разглеждане дела, образувани за 
престъпления по Гл.IV”Престъпления против брака, семейството и 
младежта” са общо 8 на брой, предимно по чл.183 от НК. От тях 
общо свършени са 7 дела, 3 броя с осъдителни присъди и 4 броя са 
прекратени, с одобряване на споразумение. В 3-месечния срок са 
приключили общо 4 броя дела. Останало несвършено дело в края на 
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отчетната година-1 брой. За престъпления по тази глава от НК са 
осъдени общо 7 лица с наложени наказания – 1 лице с „глоба”, 4 с 
„пробация” и 2 лица с „лишаване от свобода” до 3г.  
 3. Най-висок е броят на постъпилите дела през изминалата 
2008 година във ВПРС, образувани по Гл.V от НК за „Престъпления 
против собствеността”, което е видно от статистическия отчет по 
наказателните дела на съда- общо 94 броя дела. От тях 69 броя - за 
кражба по чл.194-197 от НК; 3 броя за грабеж; 5 броя за присвояване 
по чл.201-208 от НК; 8 броя за измама-чл.209-211 от НК. Тук трябва 
да се отбележи големия брой на свършените от тях дела-71 броя, в 
т. ч.: 53 бр. за кражба по чл.194-197 от НК, 2 бр. за грабеж и 2 бр. за 
присвояване, 7 бр. за измама-чл.209-211 от НК. От общо свършените 
71 броя дела, 42 са приключили с постановяване на  осъдителни 
присъди, 28 бр. са прекратени, от тях 22 със споразумение. До 3 
месеца са свършили общо 38 броя дела. Останали несвършени в 
края на годината, от цитираните по-горе дела, са 23 броя. Висок е и 
броят на съдените лица за тези престъпления-общо 102, от тях с 
наложени наказания са 98 лица. Четирима са оправдани от съда - 1 
лице за измама и 3 лица за кражба. Шест на брой са съдените 
непълнолетни лица. На лишаване от свобода общо са осъдени 68 
лица, от тях 44 условно, 2 лица са наказани с „лишаване от свобода” 
над 3 години, 6 лица са наказани с „глоба”,  20 с „пробация”, на 2 
лица са наложени други наказания . От осъдените 98 лица, 32 броя 
са наказани по споразумение-чл.381-384 от НК.  
 4. За престъпления по реда на Гл. VI от НК –„Престъпления 
против стопанството” са разгледани 5 броя дела, като от тях са 
приключили с постановяване на присъда 4 броя дела, 3 броя в срок 
до 3 месеца, а 1 дело е останало несвършено. Наказани за този род 
престъпления са 6 лица – от тях 1 с глоба и 5 са с наложени 
пробационни мерки.  
 5. По реда на Гл. IХ ”Документни престъпления” са разгледани 
9 броя дела, от тях свършени са 7 броя, 1 брой с присъда и 6 броя са 
прекратени, в т.ч. 5 със споразумение. Осъдени са 6 лица - 2 с 
наказания „лишаване от свобода” до 3 г. и 4 с „пробация”.  
 6. За престъпления „Против реда и общественото спокойствие” 
са образувани и разгледани общо 13 дела, от тях са приключили 7 
броя, с постановяване на присъда 6 броя. До 3 месеца са свършени 
4 броя дела. За тези престъпления са наказани 11 лица - 3 с 
„лишаване от свобода” и 8 с „пробация”. Останали несвършени дела 
в края на година са 6 броя.  
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 7.Голям е делът на постъпилите за разглеждане наказателни 
дела, образувани за общоопасни престъпления по Гл.Х от НК, в т.ч.: 
68 бр. в транспорта-чл.343, ал.1, б.б от НК и 2 бр. по чл.346 от НК. 
Общо свършени са 60 дела, в срок до 3 месеца - 43 броя. С 
постановяване на присъда-34 броя, прекратени-26 броя, като от тях 
24 броя със одобряване на споразумение. Останали несвършени в 
края на 2008г. са 12 броя дела. За този вид престъпления Районен 
съд-Велики Преслав е осъдил общо 60 лица, едно от които 
непълнолетно. Наложените наказания са както следва: 31 с 
„лишаване от свобода” до 3 г., с прилагане на чл.66 от НК, 2 с 
„лишаване от свобода” до 3 г., 3 с „глоба” и 24 с „пробация”. От общо 
60 наказани лица, 25 са наказани по споразумение.  
 8. През 2008 година в Районен съд-гр.Велики Преслав са 
постъпили за разглеждане общо 19 броя НЧХД. От тях общо 
свършени са 10 дела, останали несвършени в края на 2008г. са 9 
броя дела. От приключилите 10 броя дела, 2 броя са с акт по 
същество, а 8 са прекратени. В срок до 3 месеца се свършили 4 броя 
дела. По отношение на наказаните лица - съдени са 4 лица, от тях 
осъдени са 3 лица, 1 лице е оправдано. Наложените наказания са 
глоби.  
 9. Статистиката по НАХД по чл.78 а от НК е следната: 
постъпили за разглеждане през отчетната година са 12 броя дела, от 
тях общо свършени са 11 дела, в срок до 3 месеца 10 броя. С акт по 
същество са приключили 9 дела, прекратени са 2 броя. Осъдените 
лица са 9, с наложено наказание „глоба”. 
     10. Общия броя частни наказателни дела за разглеждане през 
2008 година е 163 броя, в т.ч.: реабилитации-7 бр., по ЗЗ и чл.89 от 
НК-10бр., за определяне на общо наказание - 16бр., ЧНД от 
досъдебното производство-114 бр., в т.ч. разпити пред съдия - 86бр., 
други-16 броя. Висок е процента на свършените ЧНД, като от общо 
постъпилите за разглеждане 163 дела са приключили 160, останали 
несвършени към 31.12.2008г. са само 3 дела. В срок до 3 месеца са 
приключили общо 154 ЧНД, като от тях със съдебен акт по същество 
са 137 дела, прекратени по други причини 23 дела. 
      11. Постъпилите през годината административни дела са 62 
броя., в т. ч. 24 бр. по УБДХ, 6 бр. по ЗОССИ и ЗОЗЗ, 5 бр. по Закона 
за митниците, 8 бр. по ЗД по пътищата,1  бр. по ЗУТ и 1 бр. по 
ЗЗП.От постъпилите 62 дела, общо свършени през годината са 48 
броя, като от тях 29 потвърдени, 5 изменени, 8 отменени и 6 броя 
дела са прекратени. В срок за три месеца са приключили общо 34 
дела. Останали несвършени в края на отчетния период са 14 дела. 
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 През отчетната 2008г. са внесени от Районна прокуратура-
Велики Преслав общо 132 броя обвинителни акта. По съотношение 
на тях Районен съд-Велики Преслав е  постановил общо 102 
присъди, от тях 98 броя са осъдителни, 4 броя оправдателни,  88 
броя са влезли в сила през годината, в т. ч.: 40 броя с наложено 
наказание „лишаване от право да управлява МПС”, 37 броя 
„лишаване от свобода” до 3 год., 2 броя „лишаване от свобода” над 3 
год., 9 броя присъди с наложено наказание „обществено порицание”. 
Върнатите от съдия-докладчик наказателни дела на прокуратурата 
за доразследване през годината са общо 5 броя. 
 През 2008година в Районен съд-Велики Преслав не са 
постъпвали за разглеждане дела със значим обществен интерес. По 
отношение на този вид дела ВПРС ежемесечно изпраща 
статистическа информация до Висш съдебен съвет, съгласно  
решение  по  протокол №  39/08.10.2008г. 
 Въз основа на подробния   анализ  на  разгледаните 
наказателни дела в Районен съд  -  Велики  Преслав  през 2008г.,  
може  да  се  направят следните обобщения:  
- Всичко дела за разглеждане - 482;  
- Брой на свършените дела - 405;  
- Брой на свършените в 3 месечен срок - 309;  
- Брой на делата със съдебен акт по същество - 292;  
- Брой на прекратените дела - 113;  
- Брой на висящите дела към 31.12 2008г. - 77;  
- Брой на обжалваните и протестирани дела - 40 бр.  
 Броят на наказателните дела за разглеждане през отчетния 
период е  намалял с 32 броя в сравнение със същия период на 
2007г., а в сравнение с 2006г. с 35 броя дела, а именно: 
 -2008г.  - 482 броя; 
 -2007г.  - 514 броя; 
 -2006г.  - 517 броя; 
 
 Тенденция на намаляване на делата се наблюдава най-вече по 

отношение на наказателните дела от административен характер / 
чл.78 а от НК/ като в сравнение с 2007г. те са намалели с 17 броя, в 
сравнение с 2006 година с 45 броя. Същата констатация може да се 
направи и по отношение на частните наказателните дела, чиито брой 
през отчетната 2008г. е намалял с 19 броя в сравнение с 2007г. 
Свършените дела от магистратите също имат известен спад – с 21% 
или с 45 броя дела по-малко в сравнение с 2006г. и с 19% или с 30 
броя дела по-малко от 2007г. Лек спад има и в броя на свършените 
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дела в 3 месечен срок в сравнение със същия период на 2007 година 
– с 6% или с 47 броя дела по-малко. Със съдебен акт по същество 
намалението на делата е с 33 броя в сравнение с 2006г. и с 38 броя в 
сравнение с 2007г., а прекратените – с 12 броя по-малко от 2006г. и с 
8 броя по-вече от 2007г. Увеличена е числеността на висящите дела 
през 2008г. в сравнение с 2006г. с 10броя.  

 
2.Гражданска част. 

  
 Постъпили за разглеждане са общо 449 броя дела, като висящи 
в началото на периода са били 72 дела, или разгледаните дела през 
годината са 521 броя граждански дела, или с 56 броя повече от 
предходната 2007г., в т.ч.: 146 броя гр. д. по общия ред,  17 броя 
гр.д. по чл.310 от ГПК, 151 броя ч.гр.д. и 207 броя  дела по чл.410 и 
чл.417 от ГПК. Висок е броят на делата, образувани по чл.410 и 
чл.417 от ГПК и Закона за кредитните институции-207 бр., на гр. дела 
по СК-84 броя, в т. ч.:32 бр.по чл.99 от СК, 13 бр. по чл.100 от СК, 17 
броя за издръжка. Постъпили за разглеждане са 8 броя дела, 
образувани по Кодекса на труда, 18 бр.за делба, по Закона срещу 
домашното насилие 4бр., по Закона за закрила на детето 34бр. От  
разгледаните граждански дела, общо свършени през отчетната 2008 
година са 460 броя, от тях със съдебен акт по същество са 
приключили общо 416 броя дела, като прекратените са общо 44 
броя. От тях 3 броя дела са прекратени по спогодба, а 41 бр. по 
други причини. Свършени до 3 месеца граждански дела са 91 % или 
420 броя дела. Останали несвършени граждански дела в края на 
година са 61 броя. Обжалвани са 40 броя граждански дела. Броят на 
гражданските дела за разглеждане през отчетния период е нараснал 
с 56 броя в сравнение със същия период на 2007г.-465 броя. 
Увеличил се е и броят на свършените дела в сравнение с 2007г.- от 
393 бр. на 460, или с 67 броя дела. Има разлика и  в процентното 
съотношение с предходната година, по отношение на свършените 
граждански дела в срок до 3 месеца-от 79 % през 2007г. на 91% през 
2008г., или с 88 броя дела повече.  
 Тенденцията на увеличаване броя на делата за разглеждане по 
отношение на гражданските дела, броя на свършените дела от 
съдиите при Районен съд-Велики Преслав в законовите срокове,  
както и понижения брой на обжалваните съдебни актове, по които 
ВПРС се е произнесъл като първа инстанция, са доказателство за 
ефективността на съда и на съдиите, в съответствие с показателите-
натовареност и качество на съдебните актове, видно от изложените 
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по-долу сравнителни статистическите данни с предходните  две 
отчетни години, както по отношение на гражданските, така и за 
наказателните дела:  
 

 
 

 

 
  
 3.Анализ на натовареността в съдебния район и на  дейността 
на съда и на работата на всеки един съдия при ВПРС. 
  
 Всички постъпващи дела за разглеждане в Районен съд - 
гр.Велики Преслав се разпределят между съдиите по принципа на 
случайния избор. За целта се използва софтуерният продукт за 
случайно разпределение на делата, предоставен от ВСС.    
  През 2008г. бе увеличен щата на съдиите в Районен съд-
гр.Велики Преслав, с една щатна бройка, съгласно Решение на ВСС 
по протокол № 30/26.09.2007г. В тази връзка от месец септември 
2008г. се обособиха IV-ри съдебни състава: два с преимуществено 
разглеждане на граждански дела и два с преимуществено 
разглеждане на наказателни дела, с което се цели оптимизира 
работата на съдиите при ВПРС.  След увеличаване на щата се 
промени  натовареността на съдиите, по щат на база свършени 
дела:  през  2007г. - 23.00 брой свършени дела, а през  2008г. - 18.02 
брой свършени дела; 
 Натовареността на гражданските съдии, на база свършени 
дела през 2008г. е 19.17, а на наказателните съдии - 16.88. Тук 
трябва да се подчертае факта, че през отчетната 2008г. 

 
Брой 

 съдии 
по щат 

Общо дела за 
разглеждане 

Свършени 
дела 

Граждански 
/свършени/ 

 
Наказателни 
/свършени/ 

 

Решени в 
3м.срок 

2006 3 961 842 554 288 829 

2007 3 979 828 393 435 688 

2008 4 1003 865 460 405 729 

 

Натовареност 
по щат 

 
 

Действителна 
натовареност 

Обжалвани 
актове 

Отменени 
актове 

%отменени 
спрямо 

обжалваните 

2006 320.33 320.33 66 26 39.39 

2007 326.33 326.33 106 18 16.98 

2008 250.75 334.33  80 14 17.5 
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производството по наказателните и гражданските дела в Районен 
съд - Велики Преслав се осъществяваше реално от трима съдии, 
поради ползването на отпуск по майчинство от един от съдиите при 
ВПРС, считано от м.март и попълването на щатната бройка за съдия, 
с която бе увеличен щата на ВПРС, едва през м.август на 2008г. Така 
действителната натовареност на съдиите по показател „ общо дела 
за разглеждане” реално е 27.86, месечно, а на база „ общо свършени 
дела” е 24.03 месечно. 
 Средно месечно постъпление на един граждански съдия, на 
база 12 месеца, е 22 броя граждански дела. Средномесечно 
свършени дела на база 12 месеца е по 19 броя дела.  
 Средно месечно постъпление на един наказателен съдия, на 
база 12 месеца, е 20 броя дела. Средномесечно свършени дела на 
база 12 месеца е по 17 броя дела. 
 По отношение на срочността на приключване на делата от 
съдиите,  в тримесечния срок от постъпването им, то следва да се 
отбележат достигнатите високите процентни резултати, по този 
основен показател за оценяване работата на съдиите, а именно: 76 
% за наказателните дела и 91% процента за гражданските дела, или 
общо 84 % от свършените дела през 2008 година, са свършени от 
съдиите в срок до 3 месеца.    
  Обжалвани и протестирани през 2008 година са общо 80 броя 
дела, по които Районен съд-гр.Велики Преслав се е произнесъл като 
първа инстанция , в т.ч.: граждански дела по общия ред-23бр.,гр.д. 
по чл.310 от ГПК-2 бр.; ч.гр.д.-5 бр.,гр.д по чл.410 и 417 от ГПК-10 бр., 
НОХД-19 бр., НЧХД-1 бр., НАХД по чл.78а от НК-1 бр., ЧНД-13 бр. и 
дела от административно наказателен характер /обжалвани 
наказателни постановления/ - 6 бр. 
  Резултатите от върнатите обжалвани и протестирани дела на 
съдиите от ВПРС през 2008г. са следните, а именно: 12 броя 
отменени съдебни актове, в т. ч.: 5 броя  решения или присъди и 7 
броя определения;  2 броя изменени съдебни решения или присъди; 
25 броя потвърдени съдебни актове, в т. ч.: 12 броя решения 
/присъди/ и 13 броя определения; 1 брой  върнато дело от горна 
инстанция за продължаване на съдопроизводството. 
  Изложените по-горе резултати са показател за качеството на 
съдебните актове постановени от съдиите при Районен съд-
гр.Велики Преслав. 
 `Председателят на Районен съд – гр. В.Преслав Мирослав 
Марков е със  съдийски стаж 2 години и 8 месеца. През 2008г. е 
разгледал общо 285 дела, от тях 216 наказателни дела и 69 
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граждански дела, в това число общо новообразувани 226 броя. От 
тях свършени в срок до три месеца общо 184 дела. Общо за периода 
е приключил 253 дела, като от тях, с акт по същество се е 
произнесъл по 191 дела, а прекратени са 62 дела. Обжалвани са 
актове по 10 дела, от които 8 са потвърдени. Останали несвършени в 
края на периода 32 бр.дела. 
 Съдията при ВПРС - Стоян Момов е със стаж 7г.и 6м. След 
месец септември 2008г. е разглеждал преимуществено граждански 
дела. През отчетната 2008 година на съдия Момов са му били 
разпределени общо 307 броя дела, от който 223 граждански и 84 
наказателни. Несвършените дела в началото на периода са били 29 
наказателни и 22 граждански дела. Общо през годината от съдия 
Момов са свършени 313 броя, в т. ч. 196 броя граждански дела и 117 
броя наказателни дела. В срок до 3 месеца е приключил 263 броя 
дела, от които 179 граждански дела и 84 броя наказателни дела. С 
акт по същество се е произнесъл по 176 граждански дела и по 91 
наказателни дела, а е прекратил общо 46 броя дела.  В края на 
годината останалите несвършени дела на съдия С. Момов  са 62 
броя. Броят на обжалваните актове е 15, от които потвърдените от 
въззивна инстанция са 10 броя.   
 Съдията при ВПРС, Дияна Димова Петрова е встъпила в 
длъжност „съдия в Районен съд-Велики Преслав” на 25.08.2008г. 
Петрова е със съдийски стаж 5м. От встъпването си в длъжност през 
м.август до 31.12.2008г., съдия Петрова е разгледала общо 110 
дела, от които 105 наказателни  и 5 броя граждански дела. От тях 
свършени  до края на отчетния период, в срок до 3 месеца, са 70 
броя дела, в т. ч. 67 наказателни дела и  3 граждански дела. С акт по 
същество се е произнесла по 45 дела, прекратените са общо 25 
наказателни дела. В края на годината останалите несвършени дела 
на съдия Д.Петрова са 40 броя дела, от общо постъпили за 
разглеждане 110 дела. 
 Теодора Йорданова – Момова – съдия при ВПРС е със 
съдийски стаж 7г. и 6м. За краткия период от м.януари до м.март 
2008г., съдия Йорданова-Момова е разгледала общо 45 броя дела, в 
т. ч.: 25 граждански и 20 наказателни дела.Всички 45 броя дела са 
свършени към м.март 2008г., от тях в тримесечен срок-общо 34 
дела.С акт по същество са решени 41 дела, а прекратени 4 дела. От 
върнатите обжалвани актове на съдия Йорданова, 3 броя са 
потвърдени. 
 За периода от 10.03.2008г. до 10.09.2008г., като командирован 
съдия във ВПРС със Заповед на Председателя на ШОС е бил Калин 
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Георгиев Колешански-съдия при ШРС. За този период съдия 
Колешански е разгледал общо 177 граждански и 11 наказателни 
дела. По време на командироването си е свършил 173 граждански и 
11 наказателни дела. 
 Изложените по-горе данни за работата на съдиите във ВПРС са 
показателни за професионализма и задълбочената им подготовка за 
съдебните заседания. 
 Направените констатации, изводи и оценки, обхващат в цялост 
дейността на Районен съд-Велики Преслав за отчетната 2008 
година, като се базират  на данните от статистическия отчет за 
цялата 2008г., предоставен на Висш съдебен съвет,съгласно чл.80, 
ал.1, т.2 от ЗСВ.   
    
    
II.КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
 
    1.Брой на работещите магистрати.Попълване на незаети щатни 
бройки /магистратски длъжности. 
  През отчетната 2008 година, съгласно решение на ВСС по 
протокол № 30/26.09.2007г.щатната численост на съда бе увеличена 
с една щатна бройка за съдия, считано от 01.01.2008г.Попълването 
на незаетата щатната длъжност се осъществи през м.август, когато 
чрез преместване от длъжността „прокурор в Районна прокуратура-
гр.Шумен” на длъжността „съдия в Районен съд-Велики Преслав” 
встъпи Дияна Димова Петрова. Съдия Петрова е с общ юридически 
стаж 8 години и придобит ранг „съдия в ОС”. Така броят на 
работещите в Районен съд-гр.Велики Преслав съдии нарасна от 
трима на четири, от които 3-ма районни съдии и 1 административния 
ръководител - председател на съда. 
   Районни съдии при ВПРС са Теодора Руменова Йорданова-
Момова, Стоян Ангелов Момов и Дияна Димова Петрова. Съдия Т. 
Йорданова-Момова и съдия С. Момов са с със съдийски стаж от  7г. 
и 6м., а съдия Д.Петрова с 5м. Административен ръководител-
председател на Районен съд-гр.велики Преслав е Мирослав 
Цветанов Марков.      

Броят на работещите държавни съдебни изпълнители през 
отчетния период е двама. Това са Красимир Любенов Кашчиев, с 29 
години юридически стаж и с ранг „съдия в ОС” и Росица Георгиева 
Кирилова с юридически стаж 4 години.През отчетната 2008г. В 
Съдебно-изпълнителна служба при Районен съд-Велики Преслав се 
постъпили  общо за разглеждане 3193 броя изпълнителни дела, в т. 
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ч. 367 броя новообразувани дела.Най-висок ръст на постъпление 
имат изпълнителните дела, образувани в полза на юридически лица 
и търговци-общо 2101 броя, в полза на граждани-770 броя, по 
изпълнение на обезпечителни мерки-37 броя и др.Общо 533 
изпълнителни дела са свършили през 2008г. чрез реализиране на 
вземането.Събраните суми  до края на отчетната година, от 
държавните съдебни изпълнители К.Кашчиев и Р.Кирилова,  
възлизат общо на 330 666 лева.  
   В Районен съд - гр. Велики Преслав работи един съдия по 
вписванията: Румяна Иванова Христова. Тук трябва да се отбележи 
факта, че и през отчетната 2008г. съдията по вписванията обслужва 
район с население над 40 000 души, с помощта само на един 
специалист от Службата по вписванията-гр.Велики Преслав, до 
встъпването в правомощия на  нотариуса в съдебния район на 
Районен съд - гр. Велики Преслав в началото на 2009г., като във 
всички случаи на отсъствие на съдията по вписванията при ВПРС, 
неговите функции се изпълняват от районните съдии или 
председателя на съда. За сведение през изминалата 2008 година са 
извършени общо 3328 вписвания и 9995 бр. удостоверявания на 
съдържанието на частни документи и подписи. 
  В края на отчетната 2008 година в Районен съд-Велики 
Преслав няма незаети магистратски длъжности.По отношение на 
работещите във ВПРС магистрати, през изминалата година не са 
налагани наказания и не се постъпвали сигнали от страна на 
граждани или юридически лица.  
 
         
   

 III.Дейност на съдебната администрация през 2008г.  
            

1.Брой на съдебните служители в администрацията на съда. 
Администрацията на Районен съд-гр.Велики Преслав се 

състои от административен секретар и съдебни служители от 
общата и специализираната администрация. При осъществяването 
на своята дейност съдебните служители от администрацията на 
Районен съд-гр.Велики Преслав се ръководят от разпоредбите на 
Закона за съдебната власт, Правилника за администрацията в 
районните, окръжните, административните, военните и 
апелативните съдилища /обн.,ДВ, бр.9 от 29.01.2008г./, Правилника 
за вътрешния трудов ред в Районен съд-гр.Велики Преслав, 
Етичния кодекс на служителите в съдебната администрация, 



ГОДИШЕН ДОКЛАД НА РАЙОНЕН СЪД – ГРАД ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ЗА 2008 ГОДИНА 

 12 

утвърдените от председателя на съда Вътрешни правила и 
Заповеди, свързани с работата на администрацията. 
    През отчетната 2008г. съдебната администрация на ВПРС  се 
състои по щат от петнадесет съдебни служители, от които един 
административен секретар, един главен счетоводител, един старши 
специалист-счетоводител, той и касиер, трима съдебни секретар-
протоколисти, двама съдебни деловодители-гражданско и 
наказателно деловодство, един деловодител-архивар,  един 
деловодител в „Бюро за съдимост”, един деловодител в Съдебно-
изпълнителна служба, един секретар в Съдебно-изпълнителна 
служба, един призовкар, един огняр и един чистач/прислужник/. 

   През отчетния период- м.май, след овакантяване на 
длъжността, е назначен един нов съдебен служител в 
специализираната администрация, на длъжността „секретар в 
съдебно-изпълнителна служба”, след провеждане на конкурс, 
съобразно изискванията на КТ, ЗСВ и ПАРОАВАС. С решение на 
ВСС е увеличен щата на администрацията с 1 щатна бройка за 
длъжността „системен администратор”, считано от 
01.01.2009г.Наличието на такъв служител ще обезпечи 
задължението на Районен съд-гр.Велики Преслав по чл.64 от ЗСВ, 
като  обслужва страницата на съда в Интернет, въвежда  и 
публикува информацията за съдебните актове. В допълнение към 
това, следва да се посочи, че системният администратор ще бъде в 
помощ на съдебните служители при тяхната ежедневна работа и при 
възникването на проблеми с  ползваните  деловодни и др. програми-
„САС-съдебно деловодство”, „Програмата за случайно 
разпределение на делата”, „АИС-Бюро съдимост”, „ СИС-съдебно 
деловодство”, както  и със самото техническо оборудване. 
         Част от съдебните служители в Районен съд.-гр.Велики 
Преслав са с дългогодишен стаж в съдебната система, между които 
деловодителите  К. В.-32 години,  В. Ф.  и Т. П.- 24 години. 
    Към края на отчетния период няма незаети щатни бройки за 
съдебни служители. 

 Общата и специализираната администрация в Районен съд-
гр.Велики Преслав се ръководи и контролира от административния 
секретар Ц. Ц., която е с 8 години трудов стаж в съдебната система. 
Същата изпълнява задължения, свързани с документ оборота и 
административното обслужване на съда и неговата администрация, 
подпомага председателя на съда при изготвянето на предложения и 
искания да ВСС и МП за отпускане на финансови средства по 
бюджета на съда и за увеличаване  щата му с  бройки за съдебни 
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служители.Изготвя статистическите отчети, справки и др. за 
дейността на ВПРС, предназначени за ВСС и МП. 

Важна роля в подпомагането на председателя на ВПРС при 
управлението на финансовите средства и стопанисването на 
съдебната сграда има Служба „Финансова дейност и снабдяване” . 
Същата включва главния счетоводител В. М. и старши специалист-
счетоводител, той и касиер Д. Т. Съдебните служители подпомагат 
председателя на съда за правилното и законосъобразно използване 
на финансовите ресурси и опазване на паричните средства и 
стоково-материалните ценности; осъществяват финансово-
счетоводното обслужване на съда в съответствие със Закона за 
счетоводството и другите нормативни актове; разработват проект за 
годишния бюджет на съда; изпълняват, приключват и отчитат 
бюджетните сметки на съда;извършват плащанията във връзка с 
разходите на съда и възнагражденията на съдиите, служителите и 
съдебните заседатели;вещи лица и свидетели по дела; събират и 
отчитат държавните такси; водят на отчет всички фондове, както и 
движимото и недвижимото имущество на съда; осъществяват 
материално-техническото снабдяване на съда с инвентар, 
организационна техника, консумативни материали и обзавеждане, 
подпомагат председателя на съда при управлението на съдебното 
имущество възложено на съда и управлението на помещенията на 
съда. 
         През настоящата 2008г., в резултат на обосновани искания от 
страна на председателя на РС-Велики Преслав, изготвени 
съвместно с административния секретар и гл.счетоводител, по 
бюджетната сметка на съда постъпиха финансови средства от 
страна на ВСС и МП, благодарение на които бе извършен основен 
ремонт на старата част от съдебната палата-покривна част, основна 
подмяна на дограма, обособяване на втора съдебна зала, 
обособяване на самостоятелно помещение на Бюрото за съдимост, 
подмяна на външна мазилка и др. Закупена бе нова техника и 
обзавеждане за част от кабинетите в  съдебната палата. Монтиран е 
пътнически асансьор, в съответствие с изискванията за осигуряване 
на достъп в съдебната сграда за хора с увреждания. 
        Съгласно Заповед №8/22.01.2008г. и Заповед № 
112/26.06.2008г. на председателя на съда са извършени две 
инвентаризации на материалните активи на съда, с последващо 
бракуване и унищожаване на физически и морално остарели и 
износени ДМА, при спазване на изискванията на  Закона за 
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счетоводството и Правилата за бракуване на движими вещи в 
органите на съдебната власт, утвърдени от ВСС. 

Специализираната администрация на Районен съд-Велики 
Преслав се състои от следните служби : 

1. “Деловодство”-граждански  и наказателни дела;  
2. “Съдебни секретари”; 
3. ”Архива”. 

         4.”Деловодство” в съдебно-изпълнителна служба. 
         5.”Бюро за съдимост”. 
         6.”Връчване на призовки и съдебни книжа”. 
  Служба”Деловодство” включва 1 деловодител-граждански дела, 
1 деловодител-наказателни дела и 1 деловодител-архивар. 
Съдебните секретари-протоколисти са три на брой.Съхраняването 
на всички свършени дела, деловодни книги и документи по чл.11, 
ал.1, т.7 от Правилника за администрацията в съдилищата се 
осъществява от деловодителя-архивар. Служителката осигурява и 
производството по част от частните наказателни дела, като 
същевременно  съвместява  функциите и на деловодител-
регистратура и деловодител-наказателни дела, поради липса на 
щатна бройка за длъжността „деловодител-регистратура” и 
натовареността на деловодителя –наказателни дела. 
    През отчетната 2008 година до средата на м.ноември в 
деловодството на Районен съд-гр.Велики Преслав са приети и 
регистрирани 5010 документа, а 4800 е броят на изпратените от 
страна на съда. 
    Деловодителите и секретар-протоколистите при съда са 
осъществили производството по общо 1003 броя дела- висящи и с 
влезли в сила актове.От тях новопостъпилите са 449 броя 
гражданските дела и 403 броя наказателни дела. Всички постъпили 
за разглеждане дела са обработени от служителите в деловодството 
и от съдебните секретари, съобразно изискванията на Глава девета 
от ПАРОАВАС. Делата са въведени и се обработват чрез 
софтуерния продукт на „Информационно обслужване”-„САС-Съдебно 
деловодство”.   
   С влизането в сила на новия ГПК и с обнародването в ДВ, бр.9 
от 2008г. на Правилника за допълнение на ПАРОАВАС в 
деловодството на съда са въведени „Регистър по чл.235, ал.5 от 
ГПК” и новия вид „Описна книга-граждански дела-първа инстанция”, 
както и „Регистър на наддавателните предложения по чл.489, ал.4 от 
ГПК”, както и всички нови приложения към Наредба №6/2008г. и 
Наредба №7/2008г. на Министерство на правосъдието.  
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    Всички дела се подреждат и съхраняват в деловодството на 
съда, съгласно разпоредбите на Глава дванадесета от ПАРОАВАС. 
    Съгласно Заповед № 68/2008г. на председателя на съда се 
извършва  ежемесечна проверка на наличността на делата в 
съдебното деловодство от страна на административния секретар, 
съгласно чл.98 от ПАРОАВАС. Производството по несвършени дела, 
дела с обжалвани актове и такива с влезли в сила актове, се 
осъществява от деловодителите и секретар-протоколистите при 
спазване на Глава тринадесета и Глава четиринадесета от 
ПАРОАВАС. Наред с това се извършва и проверка на точното 
въвеждане и отразяване на информацията в деловодните книги, 
регистри и в деловодната програма от страна на деловодителите и 
съдебните секретари. 
   Постъпилите в съда веществени доказателства се съхраняват 
съгласно Правилника за администрацията.През отчетния период, до 
настоящия момент, са извършени 3 поредни ревизии на начина на 
съхраняване и наличността на веществените доказателства, описани 
в книгата за веществените доказателства на съда за 2008г. Комисия, 
председателствана от адм.секретар на съда провери за наличието 
на веществени доказателства, за които не е направено 
разпореждане от съда или такова не е изпълнено от деловодителя-
наказателни дела, спазването на чл.154, ал.1 от ПАРОАВАС и  
предаване на веществени доказателства,  за които е разпоредено 
връщане на собствениците им, с протокол; предаването на такива, за 
които е постановено отнемане в полза на държавата, на Агенцията 
за държавни вземания и получените становища от същата; воденето 
и извършените отбелязвания в книгата за веществените 
доказателства и др.Съставени са описи и  актове за бракуване и 
унищожаване на веществените доказателства, за които е 
постановено това, както и за не потърсените в срок от собствениците 
им, съгласно чл.36,т.7 от ЗСВ. 

Събирането, обобщаването и изготвянето на  всички 
статистически сведения и форми, изисквани от съдилищата, 
съгласно чл.80, ал.1, т.2, б.а и б.б, и чл.80, ал.1, т.3 от ЗСВ, за 
предоставяне на Висш съдебен съвет, Инспектората  към ВСС, 
Министъра на правосъдието, Инспектората на Министъра на 
правосъдието, се осъществява от административния секретар и 
деловодителите-гражданско, наказателно деловодство и 
деловодството на съдебно-изпълнителна служба при РС-Велики 
Преслав. През отчетната година са изготвени годишен отчет и 
доклад за дейността на съда през 2007г. и шестмесечен отчет за 
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дейността на Районен съд-Велики Преслав, както и Отчет за 
дейността на Районен съд-гр.Велики Преслав, съобразно критериите 
за мониторинг по прилагането на НПК в съдебната фаза на 
наказателния процес, одобрени от ВСС , за периода от 29.04.2007г. 
до 29.04.2008г.; Информация за делата с обществен интерес, във 
връзка с писмо № 91-00-082/13.10.2008г. на ВСС и съгласно 
приетите Мерки за организацията на работата в съдилищата и  
прокуратурата по делата от особен обществен интерес; Информация 
за постановените в Районен съд-гр.Велики Преслав 
първоинстанционни съдебни актове по чл.249,ал.1 и чл.288, т.1 от 
НПК за периода от 01.01.2007г. -30.06.2008г.; Информация за 
постановени съдебни актове в Районен съд-гр.Велики Преслав за 
престъпления със средства по програма ФАР на ЕС идр. 
  Предадените в архива на съда дела, деловодни книги и 
документи по чл.11, ал.1, т.7 от Правилника за администрацията, се 
съхраняват съгласно изискванията на Глава шестнадесета от него, 
ЗНАФ /ДВ, бр.57/13.07.2007г./ и изработената индивидуална 
номенклатура на архивните документи на Районен съд-гр.Велики 
Преслав. През отчетния период постоянно действащата експертна 
комисия при съда, включваща деловодителя-архивар, 
деловодителите-гр. и нак. дела и председателствана от 
адм.секретар, извърши задължителния подбор на архивните дела, 
книги и документи с изтекъл срок на съхранение по чл.166 от 
Правилника за администрацията в съдилищата, като състави Акт за 
унищожаване на архивните документи  с изтекъл срок на 
съхранение, одобрен от ТД „Национален архив”-гр.Шумен. 

Служба ”Деловодство”в съдебно-изпълнителна служба при РС-
В.Преслав се състои се от секретаря на службата Д. Д. и 
деловодителя М. С.  Служба "Деловодство" в съдебно - 
изпълнителната служба осигурява производството по изпълнителни 
дела.За периода от м.януари-м.декември на  2008г. в деловодството 
на съдебно-изпълнителна служба са постъпили за образуване и са 
обработени общо 367 броя  изпълнителни дела., а секретарят на 
службата Д. М. е обработила и разпределила, от постъпилите суми 
по набирателната сметка на Районен съд-гр.Велики Преслав по 
изпълнителни дела, възлизащи общо в размер на 330 666 лева.  

Дейността на Бюрото за съдимост при Районен съд-гр.Велики 
Преслав се осъществява от 1 съдебен деловодител-М.Г. 
Служителката е със стаж в съдебната система-13 години. 
Организацията на дейността на Бюрото за съдимост се основава на 
Наредба №8 за функциите и организацията на дейността на бюрата 
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за съдимост, издадена от Министъра на правосъдието, в сила от 
07.03.2008г. /ДВ, бр.24/2008г./. За периода от месец януари 2008г. до 
месец ноември 2008г.са издадени 1232 броя свидетелства за 
съдимост и 1126 броя справки за съдимост. Председателят на съда 
и административният секретар осъществяват непосредствен контрол 
върху дейността на Бюрото за съдимост и работата на 
деловодителя.През отчетния период , съгласно чл.51, ал.3 от 
Наредба №8 на Министъра на правосъдието и Заповед №192/2008г. 
на председателя на съда е извършена проверка на дейността на 
бюрото.Същата обхваща период от 6 месеца  и е с предмет-
организация на дейността в бюрото, спазване разпоредбите на 
Наредба №8 за ОРБС от деловодителя Г. при извършване на 
служебните й задължения.През отчетната година са издадени общо 
1489 броя свидетелства за съдимост и 2095 справки за съдимост.          
   Връчването на призовки и съдебни книжа се осъществява от 
призовкарят при Районен съд - гр.Велики Преслав – А. Т. Същият 
съвместява и функциите на работник по поддръжката. По извършена 
справка в Книгата за получени и върнати призовки и съдебни книжа 
за 2008 година на съда, през отчетния период призовкарят е връчил 
640 броя призовки, съобщения и др.съдебни книжа получени от други 
съдилища, 952 броя по наказателни дела и 801 брой по граждански 
дела, изготвени от РС-В.Преслав, или общо 2 393 броя. 
   За постигане на по-висока ефективност в работата на 
съдебната администрация на ВПРС, през отчетната 2008 година 
бяха въведени от председателя на съда редица нови и 
актуализирани вътрешни правила и политики, свързани пряко с 
работата на съдебната администрация, съгласувани и обсъдени на 
общи събрания със съдебните служители, като: вътрешни правила 
за реда на заявяване, регистриране и унищожаване на печати в РС-
В.Преслав; План за документооборота в Служба”Финансова дейност 
и снабдяване” през 2008г.;Правила за професионална етика на 
съдебните служители.;Правила за разширяване обхвата на контрола 
за ефективно използване на финансовите средства в съда. 
Вътрешни правила за събиране, обработване и предоставяне на 
статистическа информация за дейността на съда и на всеки един 
съдия. Стратегически план на Районен съд-гр.Велики Преслав за 
2008-2010г.; Вътрешни правила за публикуване на съдебни актове на 
Интернет страницата на съда, съгласно чл.64 от ЗСВ; Вътрешни 
правила за реда на изнасяне на дела, деловодни книги и други 
съдебни книжа от архива на съда; Вътрешна политика на Районен 
съд-гр.Велики Преслав за въвеждане в служебни задължения на 
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новопостъпили съдебни служители; План за провеждане на 
обучения на съдебната администрация, във връзка с настъпилите 
промени в законовата нормативна уредба на РБ и реформите в 
областта на съдебната система и др. 
    С оглед оптимизиране дейността на съдебната администрация 
и във връзка с увеличаването на щата на съдиите с една щатна 
бройка за съдия, считано от 01.01.2008г., е наложително и 
увеличаване щата на служителите  при ВПРС  с три щатни бройки, 
между които: две щатни бройки за служител по б.В-„Специализирана 
съдебна администрация”, ”Съдебен деловодител” и „Съдебен 
секретар-протоколист”; една щатна бройка за съдебен служител по 
б.В”Технически длъжности”: „Чистач/Прислужник/”. 
    Нуждата от наличието на такива щатни длъжности произлиза от 
следното: 
    Почти всички служители от специализираната и общата 
администрация съвместяват и други функции: архиварят изпълнява 
и функциите на деловодител-наказателни дела и деловодител-
регистратура; административния секретар съвместява функциите на 
съдебен администратор; огнярят изпълнява функции на чистач 
/прислужник/; призовкарят на работник по поддръжката; касиерът на 
деловодител в Бюро „Съдимост”; чистачът на куриер и др.   
    Трябва да се отбележи факта, че през 2008г. при 
осъществяването на съдебната дейност в Районен съд - гр. Велики 
Преслав, съдиите - 4/четири/ на брой, се обслужваха реално от 
двама деловодители  и 3 трима съдебни секретар- протоколисти.      

През настоящата 2008г. се въведе в експлоатация 
пристройката-разширение към Съдебна палата – гр. Велики 
Преслав, която представлява четириетажна постройка с коридори, 
работни и санитарни помещения за Районен съд и Районна 
прокуратура. Едновременно с това, предстои и въвеждането в 
експлоатация на две нови съдебни зали и обособяване на 
административните деловодства по нов начин. Предстои изцяло 
въвеждане на работно време без прекъсване на службите /което към 
момента е частично/, които са най-важни за обществеността и тези 
които работят, пряко с граждани: гражданското и наказателно 
деловодства, регистратурата, архивът, бюро “Съдимост” и 
изграждане на информационен център. В момента трудността идва 
от това, че в дадена канцелария има само един служител, а всички 
служители в специализираната и общата администрация във ВПРС, 
съвместяват по няколко функции, което беше посочено по-горе. 
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С въведената в експлоатация нова сграда и ремонтирането на 
старата, ще се осъществят големи промени във вътрешните 
пространства, като помещенията работещи с граждани ще се 
концентрират в близост до входа на съдебната палата. Целта е 
обслужване на едно гише, подобряване на административните 
процедури и повишаване ефективността на работата на 
администрацията. 

Независимо от исканите нови щатни бройки, с които 
администрацията на съда ще се изгради по нов начин, повечето 
съдебни служители ще продължат да съвместяват длъжности, за 
които ще бъде посочено по-долу. Целта е единствено и само 
оптимизиране работата на съдебната администрация. 

Тук следва да се отбележи и натовареността на 
чистача/прислужник/ при ВПРС, който хигиенизира цялата съдебна 
палата, която включва 32 работни помещения, 7 фоайета, 6 
санитарни помещения, 1 архив, 1 котелно помещение, 4 стълбища, 2 
ареста, както и цялата площ около сградата. Чистачът изпълнява 
функции и на куриер, а при отсъствието на призовкаря го замества, 
като изпълнява и неговите служебни задължения. От изложените 
факти, следва необходимостта да бъде увеличена щатната 
численост на Районен съд - гр. Велики Преслав с 1 /една/ щатна 
бройка  „Чистач /Прислужник/”. 

В  гражданското и наказателно деловодство на Районен съд – 
гр. Велики Преслав има на щат реално 2 /двама/ съдебни 
деловодители, като архиварят също съвместява длъжността на 
деловодител-наказателни дела и регистратура. През 2007г. в 
Районна прокуратура – гр. Велики Преслав бяха назначени двама 
нови прокурори, чиито общ брой вече е  пет, в съотношение с броя 
на съдиите при ВПРС- четири, вкл. председател, които гледат всички 
видове дела.В резултат на това натовареността в работата на 
деловодителя, обработващ наказателните дела, непрекъснато се 
увеличава с оглед по-големия брой постъпващи  наказателни дела, 
което го затруднява в изпълнението на разпорежданията на съдиите 
в указаните от тях срокове, поради което е необходимо да бъде 
увеличен щата на Районен съд – гр.Велики Преслав с 1 / една/  
щатна бройка “Съдебен деловодител”. 
 С Решение на ВСС, Протокол №30 от 26.09.2007г. е увеличена 
щатната численост на Районен съд – гр. Велики Преслав с 1 /една/ 
щатна бройка за районен съдия. Същият встъпи в длъжност през 
месец август 2008г. С оглед обезпечаването на дейността на 
новоназначения магистрат и обособяването на нов съдебен състав, 
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е необходимо увеличаването на щата на ВПРС с 1/една/ щатна 
бройка “Съдебен секретар-протоколист”. Задължителното изготвяне 
на протоколите от съдебните заседания в посочените от 
процесуалните закони срокове, наличието на дежурства давани от 
съдебните състави, текущата работа по делата на производство и 
др. обосновават необходимостта от увеличаването на щата с 
посочената бройка.          
  С оглед на изложените съображения, е видно , че тези промени 
в щата на администрацията на Районен съд-гр.Велики Преслав са 
обосновани и необходими. 
  В тази връзка Районен съд - гр. Велики Преслав направи 
няколко последователни искания до ВСС, които бяха оставени без 
уважение. 
 Въпреки трудностите и проблемите, които възникват, поради 
недостига на съдебни служители в администрацията на съда и 
натовареността на работещите в нея служители, същите имат 
стремежа за усъвършенстване на професионалната си умения и 
квалификация, особено с влизането в сила на новия ГПК и 
прилагането на новите форми за производство, както и въвеждането 
на нови статистически отчетни форми от страна на ВСС.  
      В заключение, трябва да се отбележи, че при осъществяването 
на своята дейност през 2008година, съдебните служители се 
ръководят от принципите на  законност, отговорност, ефективност, 
прозрачност и йерархична подчиненост. Спазват изискванията за 
компетентно и качествено обслужване на физическите и 
юридическите лица. Работят в екип, ръководейки се от нормите на 
професионална етика. 
     Всеки отделен служител, осъществявайки своите 
професионални задължения, допринесе за формирането на облика 
на българската съдебна система, издигане престижа на съдебната 
власт и доверието на обществото и неговите граждани, в нея. 
  
 
IV.СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
 
 През 2008г. Районен съд-гр.Велики Преслав разреши 
дългогодишните си проблеми по отношение на сградния фонд и 
обезпечеността на магистратите и съдебната администрация с 
работни помещения, с пускането в експлоатация на  
новоизградената пристройка - разширение към съдебната палата 
през месец май. Пристройката-разширение на съдебната палата 
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осигури допълнително 28 нови работни помещения за магистратите 
и служителите на Районен съд и Районна прокуратура - В.Преслав и 
нормалното функциониране на всички служби. 
 За съжаление проблемите в новопостроената сграда, резултат 
от некачественото изпълнение на инвестиционните проекти, 
вложените строителни и др. материали и извършените СМР, от 
фирмата –изпълнител на обекта „Т.И.” ООД-С., с изключително ниско 
качество, продължават.   За този проблем ВСС и Министерство на 
правосъдието са уведомявани многократно под различни форми - с 
уведомителни писма, копия от протоколи, искания. Изпратен е и 
снимков материал на проблемните места в новоизградения обект. 

През годината бе извършен основен ремонт на старата част от 
съдебната палата-покривна част, основна подмяна на дограма, 
обособяване на втора съдебна зала, обособяване на самостоятелно 
помещение на Бюрото за съдимост, подмяна на външна мазилка и 
др. Закупена бе климатична техника и ново обзавеждане за част от 
кабинетите в  съдебната палата. Монтиран е пътнически асансьор, в 
съответствие с изискванията за осигуряване на достъп в съдебната 
сграда за хора с увреждания, благодарение на отпуснатите 
финансови средства за доставка и монтаж на асансьорна уредба от 
страна на ВСС.В експлоатация бе пусната и цифрова телефонна 
централа, предоставена от страна на Окръжен съд-гр.Шумен. 
  По отношение на техническото оборудване на Районен съд - гр. 
Велики Преслав може да се твърди, че то е на едно сравнително 
добро ниво, но въпреки това има какво още да се желае в тази 
насока. През годината бяха закупени нови компютърни конфигурации 
и мултифункционални устройства, необходими за работния процес 
на магистратите и съдебната администрация. В сградата бе 
изградена нова локална мрежа, свързваща сървъра и компютрите на 
съда. 
   Въпреки изложените проблеми в доклада, по отношение на 
кадровата обезпеченост, сградния фонд и техническото оборудване, 
през изминалата година бяха постигнати сериозни резултати, по 
отношение на подобряване ефективността, административното 
управление и прозрачността в дейността на Районен съд-Велики 
Преслав. Акцентувано бе върху основните сфери в управление на 
съда, качеството на работа, обучението и квалификацията на 
съдебната администрация, достъпа и работата с обществеността, 
както и използването на информационните технологии за постигане 
на прозрачност и обективност при информирането на обществото.  
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      Председател  
      на Районен съд – гр.Велики Преслав: 
           
         /Мирослав Марков/ 
 
 
 
12.02.2009г.                                     
гр.Велики Преслав 
                                                                              
  
 
 
 


