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 Районен съд-гр.Червен бряг извършва правораздавателна дейност в 
района на Община Червен бряг /с население 33853 жители/, на чиято 
територия са разположени четиринадесет населени места, в това число два 
градски центъра и 12 села, както следва: гр.Червен бряг, гр. Койнаре, села: 
Бресте, Глава, Горник, Девенци, Лепица, Ракита, Радомирци, Реселец, Рупци, 
Сухаче, Телиш, Чомаковци. 

Непосредствената близост до главен железопътен и шосеен път, 
оживеният трафик и климатично–географските особености на района 
определят състоянието, динамиката и структурата на престъпността и 
гражданския оборот в региона. 

Районен съд – Червен бряг с административен адрес: гр.Червен бряг, 
ул. „Екзарх Йосиф” №6 осъществява дейността си в самостоятелна сграда, 
съсобственост на ВСС /акт за държавна собственост №7253/06.10.2016г./ и 
Община Червен бряг. 
  

І КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ. 
 
І.1. СЪДИИ, СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА, ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН 

ИЗПЪЛНИТЕЛ. 
 
През 2018г. щатната численост на съдиите в Районен съд – Червен бряг 

включва четирима съдии, а именно Административен ръководител – 
Председател на съда Виолета Николова , съдия Христо Първанов, съдия 
Йохан Дженов и съдия Катя Велисеева. 

 Със заповед № 89/15.01.2018г. на Председателя на ВКС съдия 
Велисеева е командирована, считано от 01.02.2018г. да изпълнява 
длъжността „съдия“ в Софийския районен съд за разглеждане на граждански 
дела, на свободна щатна бройка до заемането й от титуляр по надлежния 
ред след провеждането на конкурс от ВСС. 

В РС-Червен брой работят и един съдия по вписванията – г-жа Даниела 
Георгиева, и един държавен съдебен изпълнител – г-н Анатолий Атанасов. 

Юридическият стаж на магистратите е както следва: 
АНАТОЛИЙ АТАНАСОВ – юридически стаж  като ДСИ – 25години  8 

месеца; 
ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА - юридически стаж  като съдия по вписвания – 

16г. 6 м. от общ юридически стаж 33 г. 3 м. 
 ХРИСТО ПЪРВАНОВ- общ юридически стаж  – 20г. 5 м.г., от които 15г. 

съдийски стаж; 
- ЙОХАН ДЖЕНОВ- общ юридически стаж  – 17г. 7 м. ; съдийски стаж  – 
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13г. и 7  м. 
-ВИОЛЕТА НИКОЛОВА – общ юридически стаж -  16 г. 4 м., от 

които  съдийски стаж  – 6г. и 8 м. 
- КАТЯ ВЕЛИСЕЕВА – общ юридически стаж -  6 г., 8 м., от които в 

съдебната система 4г. 4 м.  
Съдиите в РС-Червен бряг са разглеждали и продължават да 

разглеждат еднолично дела по утвърдените съдебни състави, както следва: 
            1.ХРИСТО ПЪРВАНОВ– І състав. 
            2.КАТЯ ВЕЛИСЕЕВА  – ІІ състав. 
            3.ЙОХАН ДЖЕНОВ– ІІІ състав. 
            4.ВИОЛЕТА НИКОЛОВА–   ІV състав. 
 
През 2018г. са проявявили интерес и желание за участие в 

квалификационни семинари и обучения следните магистрати: 
    #Съдия  Христо  Първанов 
1. Присъствено обучение „Компютърни престъпления“ /Обучаваща 
организация   ЦОА „Кръстю Цончев“  / -  на дата 29.06.2018г. в гр.Плевен. 

 #Съдия Йохан Дженов: 
1. Присъствено обучение „Компютърни престъпления“/Обучаваща 
организация  ЦОА „Кръстю Цончев“  / -  на дата 29.06.2018г. в гр.Плевен. 

# Съдия Виолета Николова  
1. Присъствено обучение „Специфични спорове и производства, свързани 

с наследяването“ /обучаваща организация ЦОА „Кръстю Цончев“ / - на дата 
30.03.3018г. в гр.Плевен. 

2.  Дистанционно електронно обучение „Принудителни административни 
мерки по ЗДвП “/Обучаваща организация Национален институт на 
правосъдието/- период на обучение от 02-12.05.2018 г.  

3. Дистанционно електронно обучение „Пряко приложение на чл.8 от 
ЕКПЧОС в административното, гражданското и наказателното 
производство“/Обучаваща организация Национален институт на 
правосъдието/- период на обучение от 05.04.-14.05.2018 г. 

4. Дистанционно електронно обучение „Европейски стандарти за защита 
на личните данни“/Обучаваща организация Национален институт на 
правосъдието/- период на обучение от 10.05.-18.05.2018 г. 

5. Дистанционно електронно обучение „Наказателноправни аспекти на 
домашното насилие“/Обучаваща организация Национален институт на 
правосъдието/- период на обучение от 15.05.-15.06.2018 г. 
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Всички магистрати  проявяват усърдие при изпълнение на служебните 
си задължения, работят мотивирано и с чувство за отговорност. 

През 2018г. няма образувани дисциплинарни производства. 
Срещу съдиите, съдията по вписвания  и ДСИ при РС-Червен бряг не са 

постъпвали сигнали за корупция. 
По отношение на постъпили жалби и сигнали срещу магистрати, то 

през 2018г. е постъпила  само една жалба  с вх.№ 296/18.01.2018г. срещу 
съдия Й.Дженов , която  е препратена  по компетентност   на друг орган. 
 

І.2. СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ. 
Съгласно утвърденото длъжностно щатно разписание на Районен съд – 

Червен бряг общият брой на съдебните служители е 15. 
Длъжностите на съдебните служители в РС-Червен бряг, са разделени 

както следва: 
Ръководни длъжности: 
 Административен секретар – 1 бр. 
Главен счетоводител – 1 бр. 
Длъжности от специализираната администрация: 
Съдебен секретар – 4 бр. 
Съдебен деловодител – 5 бр. 
Съдебен архивар – 1 бр. 
Призовкар – 1 бр. 
Експертна длъжност в обща администрация : 
Системен администратор – 1 бр. 
Техническа  длъжност в обща администрация : 
Работник по поддръжка сграда – 1 бр. 
Съотношението  в администрацията на ръководни към специализирана 

администрация, експертни и технически длъжности  е 15,38 %, а 
съотношението администрация към съдебни длъжности е  2,67. 

 И през 2018г. определени съдебни служители продължиха да 
изпълняват и допълнителни функции съобразно нуждите, личностните и 
професионални възможности на всеки от тях, след направен анализ на 
натовареността им и с цел уплътняване на работното  време, а именно: 

- на Адм.секретар е възложено да изпълнява и функции като 
«Завеждащ регистратура ЗЗКИ», «Финансов контрольор», както и при  
необходимост в звено «Регистратура» и «Бюро съдимост»; 

- на Гл. счетоводител е възложено да изпълнява и функции от звено 
„Човешки ресурси”; 

- на системния администратор е възложено да изпълнява и функции на 
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„съдебен статистик”, както и публикуването на постановени крайни съдебни 
актове; 

-един съдебен деловодител изпълнява и функции „служител по 
сигурността на информацията”,  и  „заместник финансов контрольор»; 

- един съдебен секретар има функции «Бюро съдимост»; 
- един съдебен деловодител изпълнява функции  като «касиер» ; 
- всички съдебни деловодители имат права в случай на заместване в 

Бюро съдимост и деловодство «Съдебно изпълнителна служба»; 
- един деловодител, един съдебен  секретар  и държавния съдебен 

изпълнител имат право на достъп до Национална база данни „Население”; 
- призовкарят изпълнява и функции като „шофьор” и „домакин”; 
- служителят, заемащ длъжността „работник, поддръжка сгради” 

изпълнява и функциите на „чистач”. 
Съдебните служители от РС–Червен бряг проявяват желание за активно 

участие в организираните семинари за повишаване на квалификацията им.  
Бяха одобрени и взеха участие  в организирани от НИП семинари следните 
съдебни служители: 

#Ценка Цачева Данчева / съдебен деловодител/: 
1. Дистанционно електронно обучение „Работа  с текстове съгласно 

актуалните граматически правила“/Обучаваща организация 
Национален институт на правосъдието/- период на обучение от 21.05.-
20.06.2018г.  

2. Дистанционно електронно обучение „Закон за местните данъци и 
такси“/Обучаваща организация Национален институт на правосъдието/- 
период на обучение от 27.02.-20.03.2018г.  

3. Дистанционно електронно обучение „Принудителни административни 
мерки по ЗДвП“/Обучаваща организация Национален институт на 
правосъдието/- период на обучение от 02.05.-12.05.2018г.  

4. Присъствено текущо обучение по защита на класифицираната 
информация в гр. Банкя /Обучаваща организация ДКСИ/ - период на 
обучение от 19.11.2018 до 21.11.2018г. 

5. Присъствено обучение  на тема « Защита на личните данни в съдебната 
система» в гр.В.Търново“/Обучаваща организация Национален институт 
на правосъдието/ в периода 02-03.10.2018г.. 

6. Присъствено обучение  на тема «Новата регулация за защита на 
личните данни» в гр.Плевен“ /Обучаваща организация  ТВМ Консултинг 
ЕООД/ на дата 20.04.2018г. 
# Цветелина Петрова Стоянова  / административен секретар/  
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Присъствено първоначално обучение по защита на класифицираната 
информация в гр. Банкя /Обучаваща организация ДКСИ/ - период на 
обучение от 16.04.2018 до 19.04.2018г. 

# Росица Живкова Иванова / Главен счетоводител/ : 
Присъствено обучение  на тема « Защита на личните данни в съдебната 
система» в гр.В.Търново“/Обучаваща организация Национален институт на 
правосъдието/ в периода 02-03.10.2018г. 

#Елеонора Петкова Йотова  / съдебен секретар/ 
Дистанционно електронно обучение „Работа  с текстове съгласно актуалните 
граматически правила“/Обучаваща организация Национален институт на 
правосъдието/- период на обучение от 21.05.-20.06.2018г.  
 Анализът на участията на съдебните служители  в обучения и семинари 
през 2018г. показва драстично намаляване  на общия брой  в сравнение с 
2017г.,  като само четирима съдебни служители са пожелали за са 
самоусъвършенстват като придобият нови знания в различни области. 
Последното обуславя извод, че ръководството следва да насочи усилията си 
към стимулиране на останалите съдебни служители да вземат участие в 
регулярни обучения за придобиване на допълнителни знания и умения,  
както и за повишаване на квалификацията им.  

Администрацията в Районен съд - Червен бряг продължава да работи с 
програмния продукт САС „Съдебно деловодство” на „Информационно 
обслужване”АД гр. Варна. Към настоящия момент, с оглед прозрачност и 
улесняване работата на администрацията, както и изготвяне на статистически 
отчети и справки, всички входящи документи вкл. по делата се сканират и 
прикачват в САС деловодство като се създава електронно досие на делото, 
като паралелно се използва и хартиен носител.  

Продължава  поддържането и използването на инсталирания  в 
предходен период ПОС терминал, с цел повишаване качеството на 
обслужване на гражданите и в изпълнение на разпоредбата на чл.4 ал.3 от 
Закона за ограничаване на плащанията в брой,  чрез които могат да бъдат 
извършвани картови плащания за държавни такси, наложени от съда глоби, 
депозити за вещи лица и свидетели и такси за копия от документи по дела. 
През 2018г. обаче не са извършвани транзакции чрез ПОС терминала на 
съда, въпреки наличието на редица информационни брошури разясняващи 
тази възможност.  Причината  за това се корени в обстоятелството, че в 
сградата на съда е наличен банков клон, който се е утвърдил като средство 
за превод на съответните такси, глоби и др. суми по сметка на съда. 

И през отчетния период се поддържа и обновява интернет страница на 
съда: http://rs-chervenbriag.org. На същата е публикувана информация както 

http://rs-chervenbriag.org/
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за съда /персонал, контакти, банкови сметки и др./, така и част от 
вътрешните правила, действащи в съда, които имат отношение към 
гражданите - страни по дела. Постановените от РС-Червен бряг съдебни 
актове се публикуват незабавно, при спазване изискванията на ЗСВ, ЗЗЛД, 
ЗЗКИ и вътрешните правила за публикуване на съдебни актове на ЧРС. 
Периодичното обновяване на интернет страницата на съда и поддържането 
й в актуално състояние е за удобство на гражданите и юристите.  

Постановените през 2018г. решения по разглежданите в РС-Червен 
бряг дела се подреждат в публичен регистър по чл.235, ал.5 от ГПК. 
Регистрите се съхраняват  в деловодството  и всички граждани имат право на 
достъп до тях. 

Съдебната администрация при РС-Червен бряг през отчетния период се 
ръководи от административния ръководител, който организира и ръководи 
дейността й, като планира, организира и ръководи съдебните служители, 
отговаря за резултатите от тяхната дейност, вкл. оценка за показаните 
резултати, за въвеждането на програмни решения по финансовите средства, 
автоматизацията, снабдяването с оборудване и връзките с обществеността. 

При проведеното атестиране на съдебните служители, комисия в 
състав:  Анатоли Атанасов –държавен съдебен изпълнител, Росица Иванова – 
главен счетоводител и Ценка Данчева – съдебен деловодител и ССИ постави 
отлична оценка на голяма част от съдебните служители от РС-Червен бряг, на 
двама служители – много добра , а на един – задоволителна. 

През 2018г. между служителите се наблюдава екипност, като в нужда 
служителите си помагат един на друг. 

Обобщавайки горното се стига до извода, че броят и дейността на 
съдебните служители в РС-Червен бряг е на нивото на съвременните 
изисквания на европейските стандарти в административното обслужване. 
Съдебните служители притежават необходимите нравствени и 
професионални качества за заеманите от тях длъжности. Работят мотивирано 
и полагат усилия за повишаване на квалификацията си.  
 

  II АДМИНИСТРАТИВНА РЪКОВОДНА ДЕЙНОСТ  
 
 През 2018г.  бяха въведени редица нови вътрешни правила :  
Вътрешни правила за информационната сигурност на 

автоматизираната система и мрежи в Районен съд Червен бряг 
Процедури за проверки на конзоли, логове и други устройства за 

вируси, подозрителна активност в АИС и за поддръжка на компютърната 
техника в Районен съд Червен бряг  
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Процедура за предоставяне на права на потребител в РС Червен бряг  
Процедура по архивиране и възстановяване на данни в РС-Червен бряг  
Актуализирани бяха Правила за възнагражденията на вещите лица при 

Районен съд Червен бряг, Инструкция за осигуряване на пожарна 
безопасност на територията на РС-Червен бряг, План за евакуация на 
магистрати и служители в случай на пожар на територията на Районен съд 
Червен бряг, План за действие при пожар в районен съд Червен бряг, План за 
осигуряване на пожарна безопасност при извършване на текущи ремонти и 
на строително монтажни работи, Правила за определяне на реда за 
откриване на набирателни сметки, набиране, използване и отчитане на 
чуждите средства в лева и валута в Районен съд, Вътрешни правила за достъп 
до обществена информация, Вътрешни правила  за организацията и 
дейността на Бюро съдимост и други. 

Във връзка с монтирането на звукозаписни устройства в двете съдебни 
зали на Районен съд Червен бряг през 2018г. бяха утвърдени Вътрешни 
правила за извършване на звукозапис по дела в Районен съд Червен бряг. 

Във връзка с Наредба за вида и изискванията за създаването и 
съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника 
или служителя и със заповед № РД-09-76/28.05.2018г. са определени 
длъжностните лица с права по чл.5, ал.1 и ал.2 от наредбата - Росица 
Иванова и Ценка Данчева. 

Във връзка със споразумение на ВСС от 21.05.2018г. на ВСС за 
взаимодействие с осигуряване на достъп на органите на съдебната власт до 
електронните услуги на НАП  и писмо изх.№ ВСС-7774/20.06.2018г. със 
Заповед № РД-09-92/26.06.2018г. по описа на РС Червен бряг са определени 
съдебни служители от Районен съд Червен бряг като представители на 
крайния потребител, които да  придобиват по служебен път информация за  
приложението на чл.47, ал.3 ГПК, а именно служителите Илияна Печашка, 
Росица Иванова, Ценка Данчева и Марияна Тодорова.  

Във връзка с присъединяването на РС-Червен бряг към Единния портал 
за електронно правосъдие  бе утвърдена и действа  Инструкция за 
организацията по приемане на заявления в Районен съд Червен бряг и 
осигуряване на достъп до електронни съдебни дела в Единния портал за 
електронно правосъдие на ВСС. 

Бяха запознати съдебните служители и магистрати със Стандартите за 
независимост на съдебната власт, утвърдени с решение на Съдийската 
колегия на ВСС по протокол №31/23.10.2018г. 
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През 2018г. продължи практиката за носене на информационен 
служебен бадж /с изключение на лицата, за които по медицински 
съображения е определена да не го носят или да го поставят на друго място/ 
от всеки съдебен служител с  оглед  осигуряване на по-достъпна връзка 
между съдебните служители и гражданите, които посещават съда, както и за 
да улеснят комуникацията. 

През 2018г. продължи практиката системния администратор на съда да 
публикува ежемесечно на Интернет страницата на съда регистър на отводите 
и самоотводите по НПК и ГПК за граждански и наказателни дела. 

През отчетния период продължи да действа и заповед № 
62/07.10.2015г. на Административния ръководител на РС-Червен бряг, 
допълнена със Заповед № РД-09- 104/04.12.2017г. като всички 
новопостъпили дела по видове и групи, определени във вътрешните правила 
на съда, се разпределят на 100 % измежду всички съдии в РС-Червен бряг с 
оглед да се гарантира пълно спазване на принципа на случайно 
разпределение на делата. По този начин се постига равномерно 
разпределение на постъпилите дела и еднакво натоварване на магистратите 
от съда. Със заповед се определя ежемесечно дежурството на всеки съдия, 
което е с продължителност 1 седмица. 

Дежурствата се определят по седмици след предварително 
съгласуване за наличие на обективна невъзможност от страна на някой от 
съдиите за определени дати /планиран платен годишен отпуск или друга 
причина/. Графикът на съдиите и съдебните служители се определя 
предходния месец за следващия месец от административния секретар след 
съгласуване с работещите в съда като се съблюдава да не се превиши броят 
на дежурствата на едно лице за сметка на друго.  

Определен е процент на разпределение на делата във всички групи – 
100 % за всички съдии вкл. административния ръководител.  

През 2018г. продължи да действа екипния принцип на работа между 
магистрат, съдебен деловодител и съдебен секретар.  Организацията на 
работа по съдебни екипи  спомогна през последната година да се улесни 
работния процес, обезпечава повишаването на квалификацията,  гарантира 
максимална бързина и качество при управлението на делата и работата с 
граждани и адвокати.   

Следва да се отбележи, че между съдебните секретари  и съдебните 
деловодители е ясно изразена взаимозаменяемостта помежду им при 
необходимост, както и силно изразен екипен принцип, което доведе до 
изключително позитивни резултати от работата на отделните съдийски 
екипи.  
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Като краен резултат може да се направи извод, че въведеният в края 
на 2015г. екипен принцип  доведе до максимална трудова ефективност на 
служителите, постигна се сплотяване на колектива, ясно разграничаване на 
отговорността по обработка и движение на делата, както и се  повиши 
качеството на работа на всеки член на екипа. 
 

ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА. 
ІІ.1. ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА. 
 
През 2018г. общият брой на новопостъпилите дела е 1688 дела т.е. със 

118 дела по-малко от постъпилите през 2017г. дела, които са възлизали на 
1816 дела. 

От постъпилите през 2018г. дела 1261 дела са граждански / т.е. е 
налице е увеличение с 27 броя на този вид дела в сравнение с 2017г., когато 
броят им е бил  1234 граждански дел/ и 427 наказателни дела / т.е. 
забелязва се значително отстъпление на наказателните дела със 155 
дела – постъпилите наказателни дела през 2017г. са 582/.  

Запазен е броят на висящите дела към  началото на отчетния период – 
за 2018г. общо висящи са 142 дела / 68 наказателни и 74 граждански/ при  
131 за 2017г. и 139 дела за 2016г.   

 
Общият брой дела за разглеждане през 2018г. е 1830 дела / 1688 

новопостъпили дела и 142 дела останали от предходния период/. 
 

 
 

Продължава тенденцията съдът да разглежда  почти три пъти по-
голям броя граждански дела в сравнение с наказателните дела, както и 
броят на гражданските дела е все още завишен в сравнение с показателите 
от 2016г. и предходните години. Същевременно се забелязва намаление на 
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общия брой дела в сравнение с 2017., когато общият брой за разглеждане е 
бил 1947 дела.  Всички дела са разпределени между съдиите чрез 
електронно разпределяне на принципа на случайното разпределение на 
делата, съобразно поредността на постъпването им чрез Централизираната 
система за разпределение на делата. За извършеното разпределение се 
изготвя протокол, който се прилага към съответното дело след подписа му от 
разпределящия съдия. 

Новопостъпилите дела се образуват и разпределят с Централизираната 
система за случайно разпределение на делата /ЦСРД/, предоставена и 
утвърдена с решение по протокол № 23 от 07.05.2015 година на Висш 
съдебен съвет. Софтуерът осигурява прозрачността на разпределението на 
делата, като позволява всяко дело да се провери как е разпределено (по 
случаен избор, по дежурство, на определен съдия или кои съдии не участват 
в избора), и дали всички съдии са участвали при автоматичния избор. 
Софтуерът следи за случайното разпределение на съдиите чрез 
възможността постъпилите дела да се разпределят според материята им. 
Централизираната система за случайно разпределение на делата е WEB 
програмен продукт инсталиран на сървър, находящ се във Висш съдебен 
съвет и достъпен чрез интернет от компютрите на лицата определени със 
Заповед от Административният ръководител – Председател на РС Червен 
бряг, които имат издаден персонален служебен квалифициран електронен 
подпис /КЕП/.  

Право да работят с ЦСРД имат четиримата съдии и системния 
администратор на съда. Всяко от лицата, които имат право да работят с 
Централизираната програма за случайно разпределение на делата, има 
достъп до програмата, чрез интернет, електронен подпис, настроен IE, 
потребителско име и парола. Достъпът до програмата се осъществява с 
персонален КЕП, потребителско име и парола, които се въвеждат всеки път 
при отваряне на програмата.  

Делата в РС-Червен бряг се разпределят от Административния 
ръководител – Председател на Районен съд Червен бряг, а при 
невъзможност  от последния поради уважителна причина /участие в 
заседание, в обществено мероприятия и др./ и през почивните дни -  от 
дежурния съдия, съгласно график за дежурства за месеца, уточнен и 
съгласуван предварително с магистратите от ЧРС. 
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Видно от гореизложеното, както при гражданските дела, така и при 
наказателните дела  се наблюдава намаление на делата от предходната 
година.  Тенденциите по отношение на двата вида дела компенсират 
натовареността на съда и продължават да го утвърждават като 
първоинстанционен съд с висока натовареност на всички магистрати. 

ІІ.1.1. Наказателни дела: 
Новопостъпили наказателни дела - НОХД – 155 дела / при 173 за 

2017г. и 188 за 2016г./ 
- НЧХД – 14 дела / при 14 броя за 2017г. и 14 броя за 2016г./; 
- чл.78а НК -44 / при 77 броя за 2017г. и  30 бр. за 2016г./ 
- ЧНД съдебно производство – 64 броя  /  при 93 броя за 2017г. и  122 

броя  за 2016г./  вкл. 7 производства по чл.306, ал.1 т.1 НПК и 9 молби за 
реабилитация; 

- АНД – 100 /  почти два пъти по-малко от тези за 2017г., които са били 
196 броя  и същевременно уравняване с данните от 2016, когато АНД – тата  
са били 111.  

- ЧНД  досъдебно производство – 50 бр. 
Анализът на делата по видове показва значително намаление на 

постъпленията на делата  по чл.78а НК, по НОХД  и най-вече на АНД в 
сравнение с предходната година. В структурата на постъпилите наказателни 
дела  най-голям дял имат общо опасните престъпления  - 82  броя, следвани 
от престъпленията по стопанството – 28, престъпленията по собствеността – 
24 броя, престъпленията против брака, семейството и младежта, 
престъпленията против личността – 5 броя, документни престъпления – 4  
бр., престъпления против дейността на държавните органи и обществените 
организации -3 броя и др. 
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Несвършени дела към 01.01.2018г. – 68 / при 64 за 2017г. и 62 дела за 

2016г./.  
Общо за разглеждане  наказателните дела  са 495 / със 151 дела по-

малко от 2017г./, от които 183 дела НОХД, 21 НЧХД, 50 дела по 78а НК, 105 
ЧНД, 11 – ЧНД – разпит пред съдия,125  АНД.  

 

 
 
Анализът на наказателните дела като брой показва, че рязко е намалял 

броят на АНД, което следва да бъде обяснено с преустановяване на 
практиката на определени органи да съставят АУАН за различни деяния, 
осъществено по едно и също време, с един акт . По отношение на НОХД 
разликата в броят на внесените броя внесени обвинителни актове в 
сравнение с тези от 2017г. е едва 18 броя. 

 От свършените общо 411 наказателни дела през 2018г., 153 броя са 
НОХД, 16 броя НЧХД, 44 броя – АНД по чл.78а НК; 97 броя -  ЧНД; 11 – ЧНД 
разпит пред съдия; 90 броя АНД. 
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СТРУКТУРА НА НАКАЗАТАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ С ВЛЯЗЪЛ В СИЛА СЪДЕБЕН 

АКТ – ПРИСЪДИ И СПОРАЗУМЕНИЯ ПРЕЗ 2018г. 
  

Към 31.12.2018 г. по НОХД от общо съдени 161 лица   по 183 
разглеждани дела / от които 155 новопостъпили дела/.  Осъдени са 145 лица 
и 11 оправдани . От съдените лица двама са били непълнолетни. Наложените 
са следните наказания –  лишаване от свобода  до 3 години – 91, от които 
наказанието на 67 лица е условно с приложение на чл.66, ал.1 НК.   На 2 лица 
е наложено наказание  лишаване от свобода в размер от 3 до 15 години, на 
20 лица – Глоба и на 3 лица – друго наказание. От съдените лица са осъдени 
100 по бързи производства и споразумения. 

През 2018г. са съдени по реда на чл. 375 и сл.НПК вр. чл.78а НК 44 лица  
по разглеждани 50 дела, от които 44 новопостъпили дела . Осъдени с влязло 
в сила решение са 43 и 1 е оправдан. Трима от лицата са били непълнолетни.  

По разглежданите НЧХД са съдени 17 бр. лица  по 21 дела за 
разглеждане, от които 14 новопостъпили/, като от тях 5 са оправдани. 

През 2018 г. в Районен съд – Червен бряг не са  разглеждани дела с 
висок обществен интерес . 

СТРУКТУРА НА ПРЕСТЪПНОСТТА 
 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

Брой 
свършени 
и влезли 

в сила 
през 

2016г. 

Брой 
свършени 
и влезли 

в сила 
през 

2017г. 

Брой 
свършени 
и влезли 

в сила 
през 

2018г. 

Н.Д.О.Х. 
от които: 182 164 153 

-против личността 8 6 6 

-против правата на гражданите 0 1 0 
-против брака, семейството и младежта 8 7 7 

-против собствеността 28 22 22 
-против стопанството 46 39 27 

-против дейността на държавните органи 
и обществените организации 3 2 2 

-документни престъпления 0 1 3 
-против реда и общественото 1 2 2 
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спокойствие 

-общоопасни 88 84 85 

 
ІІ.1.2. Граждански дела: 
Новопостъпили граждански дела  – 1261 бр./ за сравнение през 2017г. 

са постъпили 1234 броя, а през 2016г. са постъпили 1126 дела , през 2015г.- 
911 бр./. От постъпилите граждански дела през отчетния период исковете по 
СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗдетето, ЗБЖИРБ са общо 166 бр. вкл. 34 броя искове за 
развод  и недействителност на брака,9 броя - развод по взаимно съгласие, 8 
броя искове за издръжка и изменението й, 18 броя – производства по Закона 
за защита от домашното насилие. През 2018г. са постъпили и 32 броя 
облигационни искове в т.ч. 5 броя дела от и срещу владелец;  2 бр. дела – иск 
по ЗОДОВ, 1 бр. иск по КЗ. 

 Постъпилите вещни искове през 2018г. са 13 бр.; делби и искове по ЗН 
– 8 бр.; установителни искове – 49 бр.; искове по Кодекса на труда – 6 бр.; 
административни производства – 2 бр., обезпечения 6 бр.; частни 
производства – 169 бр.; заповедни производства – 806 бр. , от които 647 бр. 
производства по чл.410 ГПК и 159 бр. такива по чл.417 ГПК; 4 бр. частно 
граждански дела - регламенти вкл. 2бр. по Регламент №1393/2007г. и 2 бр. 
съдебни поръчки по чл.25 ГПК и Хагската конвенция от 1965г. за връчване на 
книжа. 
 

Постъпили граждански дела през 2016 г., 2017 г. и 2018 г. 
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Несвършени граждански дела към 01.01.2018г. – 74 бр. 
Общо граждански  дела за разглеждане през 2018г. – 1335 бр. 
 

 
 
Анализът на новопостъпилите граждански дела показва, че  през 2018г.  

е налице отстъпление от броя на  образуваните заповедни производства по 
чл.410 и 417 ГПК. 
 

Всичко дела за разглеждане / граждански и наказателни общо/-  1830 
дела за разглеждане / т.е. със 117 дела по-малко от предходната година/. 

 
Съпоставка с данните от  2015г. и 2016г.,  2017г.   и 2018г. 

 

  
 

ІІ.2. СВЪРШЕНИ ДЕЛА. 
 
Всичко свършените дела  през отчетния период са 1629 дела, от които  

411 наказателни дела и  1218 граждански дела. 
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Свършени дела през 2014г., 2015г., 2016г., 2017г. и 2018г. 

 
 
 
ІІ.2.1.  Общо свършени наказателни дела  – 411 дела, от които в срок 

до 3 месеца –  352 дела - /86% /. За сравнение през 2017г. броят на 
свършените в тримесечния срок  е бил 88 % от общия брой свършени дела, а 
през 2016г. – 87 % т.е.  запазва се тенденцията наказателните дела да се 
решават в срок до 3 месеца под 90 %, която негативна тенденция въпреки 
предприетите от ръководството мерки не е преодоляна и следва да се 
обърне на съдиите от ЧРС да съдействат за ускоряване на производството по 
този вид дела. 
 

 
 
 
 

По отношение на решените в 3 месечен срок наказателни дела , 
стойностите през 2018г. за съжаление показват, че продължава тенденцията 
броят на свършените дела да е под 90% , като този процент през 2018г. е 
паднал в сравнение с 2017г. от 88 % през 2017г. на 86 % през 2018г. Следва 
съдебните състави да положат усилия  за още по-бързо разглеждане и 
приключване на наказателните дела за постигне на резултати, целящи 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2014 г. 2015 г. 2016 г 2017 г. 2018 г.

535 498 470
578

411

896 909

1136
1227 1218

наказателни

граждански

над 3 
месеца

14%

до 3 месеца
86%

Общо свършени наказателни 
дела



      

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

РАЙОНЕН СЪД – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 
 

максимално доближаване до изискванията на реформата в съдебната 
система и покриване критериите на ЕС за дейността й.  Видно  от анализа на 
статистиката за отчетния периода, намалял е процента на наказателните 
дела, решени в 3 месечния срок, по следните видове дела:  по НОХД –  83 % / 
при 86 % през 2017г/; НЧХД – 63 % / от 67 % през 2017г./; по 78а НК – 91% / 
при 100 % решени в 3 месечния срок през 2017г и 2016г/,  както и по АНД е 
паднал с 3 % / от 79 % през 2017г. на 76 % през 2016г/. Решените в 3 месечен 
срок частно наказателни дела са с увеличен брой от 1 %,  както и се запазват 
показателите за решение  на 100 % в 3 месечен срок ЧНД – разпити. Запазва 
се като цяло негативната тенденция в работата на всички съдии от районен 
съд Червен бряг  да се забавя работата по наказателни дела. Следва 
магистратите от съда да приложат  дисциплиниращите мерки по НПК към 
страните за ускоряване на производствата през следващата година. 

 
Свършени наказателни дела 3 месечен срок  по видове в % за периода 

2014 – 2018г. 
 

 
 
 

ІІ.2.2.  Общо свършени граждански  дела  – 1218 дела, от които в срок 
до 3 месеца –  дела - 1173 дела /96% /. Процента на решените в 3 месечен 
срок граждански дела през 2018 е увеличен с 4 % в сравнение с 2017г. и със 7 
% в сравнение с 2016г., което обуславя извод, че по граждански дела съдиите 
полагат усилия да решават делата си в изключително крайни срокове.  
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Анализът на решените дела в тримесечен срок показва, че единствено 

заповедните производства по чл.410 и 417 ГПК са решени 100% в тримесечен 
срок. През 2018г. е налице значително ускоряване на разглеждането и 
решаването на гражданските дела по общия ред  / от 49 % решени в 3 
месечния срок през 2017г. на 73% през 2018г./ и бързите производства / от 
50 % през 2017г. на 92% през 2018г. Стойностите на решените в тримесечен 
срок граждански дела показват, че съдиите от РС-Червен бряг полагат усилия 
да  постигат бързина в процеса, с което да се  повиши доверието на 
гражданите в институцията. 

 
Новообразувани граждански дела по материя 
 

Граждански дела шифър 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

по СК 100 102 154 166 166 

облигационни 200 110 74 40 32 

вещни 300 6 12 15 13 

делби 500 29 28 24 8 

установителни искове 600 17 39 40 49 

по КТ 700 12 35 18 6 

административни 800 0 1 1 2 

обезпечения 900 6 9 1 6 

частни прозводства 1000 73 121 140 169 

частни прозводства - заповедни 1100 542 696 856 806 

други граждански 1300 89 34 0 0 

ОБЩО РАЗГЛЕДАНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 986 1203 1301 

1261 

 
 

до 3 
месеца

96%

повече от 3 
месеца

4%
Other, 96

Общо свършени 
граждански дела
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От общо свършените през отчетния период дела 96% са приключили 
в срок до 3 месеца.  Налице е увеличение с 3 % на броя на решените в 
тримесечен срок като цяло  в сравнение с 2017г. и с 6% в сравнение с 2016г. , 
което показва усилията на съдийските екипи да ускорят дейността си. 
 

Несвършените дела в началото на отчетния период с продължителност 
над 1 година са били 10 броя както следва:  

Вид дело Номер/година съдия 
Гражданско дело 90/2016 Виолета Николова 

Гражданско дело 611/2016 Виолета Николова 

Гражданско дело 898/2016 Йохан Дженов 

Гражданско дело 1071/2016 Виолета Николова 

Гражданско дело 1114/2016 Йохан Дженов 

Наказателно дело 411/2014 Христо Първанов  

Наказателно дело 315/2015 Йохан Дженов 

Наказателно дело 94/2016 Йохан Дженов  

Наказателно дело 394/2016 Йохан Дженов 

Наказателно дело 409/2016 Йохан Дженов 

  
В края на 2018г. в Районен съд – Червен бряг са останали несвършени  

18 броя дела със срок на разглеждане над една година. Налице е увеличение 
в сравнение с предходния отчетен период, което изисква анализ и 
предприемане на мерки за отстраняване на  големия брой забавяне на 
делата. 

Вид дело Номер/Година Съдия-докладчик Предмет Образувано 

Гражданско дело 104/2017 ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ 217 16.2.2017 

Гражданско дело 292/2017 ЙОХАН М. ДЖЕНОВ 201 18.4.2017 

Гражданско дело 344/2017 ЙОХАН М. ДЖЕНОВ 501 27.4.2017 

над 3 месеца

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.
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Гражданско дело 582/2017 ЙОХАН М. ДЖЕНОВ 601 3.7.2017 

Гражданско дело 620/2017 ВИОЛЕТА Г. НИКОЛОВА 501 14.7.2017 

Гражданско дело 814/2017 ЙОХАН М. ДЖЕНОВ 601 8.9.2017 

Гражданско дело 816/2017 ЙОХАН М. ДЖЕНОВ 501 8.9.2017 

Гражданско дело 842/2017 ВИОЛЕТА Г. НИКОЛОВА 501 12.9.2017 

Гражданско дело 844/2017 ЙОХАН М. ДЖЕНОВ 208 12.9.2017 

Гражданско дело 1025/2017 ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ 501 18.10.2017 

Гражданско дело 1115/2017 ЙОХАН М. ДЖЕНОВ 302 14.11.2017 

Гражданско дело 1219/2017 ЙОХАН М. ДЖЕНОВ 203 20.12.2017 

НОХД 94/2016 ЙОХАН М. ДЖЕНОВ 
702 

(501) 
11.3.2016 

НОХД 394/2016 ЙОХАН М. ДЖЕНОВ 1318 16.11.2016 

НОХД 11/2017 ЙОХАН М. ДЖЕНОВ 302 6.1.2017 

НОХД 563/2017 ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ 817 12.12.2017 

НЧХД 317/2017 ЙОХАН М. ДЖЕНОВ 1730 21.6.2017 

НЧХД 433/2017 ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ 1720 7.9.2017 

 
Съдиите от РС-Червен бряг следва да предприемат мерки за разгледат 

и решат в кратки срокове делата със срок по-голям от 1 година като 
приоритетно се обърне внимание на тези от 2016г.  

 
Сравнителна графика за последните 5 години на броя на делата за 

разглеждане, броя на свършените дела и делата решени в 3 месечен срок. 
 

 
 

Анализът на  броя на делата за разглеждане, броя на свършените дела 
и делата решени в 3 месечен срок, показва увеличаване  с 3 % на  общия 
брой дела свършени в тримесечен срок дела. И през изминалата година 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

свършени в 3 месечен срок 1232 1253 1416 1638 1525

свършени дела 1431 1406 1606 1805 1629

дела за разглеждане 1596 1545 1737 1947 1830
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продължи изготвянето на ежемесечни справки от съдиите и изготвяне на 
доклади за дела, по които не са спазени срокове. 

Продължи традицията системния администратор да извършва 
регулярни проверки за установяване на обстоятелството дали към 
постановените финализиращи актове са прикрепени файлове в деловодната 
програма „САС Съдебно деловодство“. Видно от изготвените от системния 
администратор доклади към всички постановени финализиращи 
производствата съдебни актове са налични електронни файлове в системата 
САС „Съдебно деловодство”, които съответстват по съдържание на писмения 
документ. Констатираните пропуски са отстранени своевременно. 

През отчетния период са констатирани различни причини за забавяне 
на делата. 

Основна трудност по делата е призоваването на страни по дела, в 
които  органът, чийто акт се оспорва, не посочва имената и/или адресите на 
всички заинтересовани страни, което налага същите да бъдат издирвани от 
съда. Значително улеснение в тази насока е предоставения достъп до 
Национална база данни „Население”, осъществяван от оправомощени 
съдебни служители. В тази насока бе проведено през месец декември 
обучение на длъжностните лица по призоваване към Кметствата в района на 
Районен съд Червен бряг, на която бяха разяснени реда и начина за връчване 
на призовки, книжа и съобщения по НПК и ГПК и спецификите им. 

Пречка за забавянето на делата   са отлаганията по наказателни дела 
по причина на адвоката на страните, които често в последния момент 
депозират молби за отлагане с приложена призовка за друг съд.  
  

ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА  ПО СЪДИИ. 
 
До 01.02.2018г.  в РС-Червен бряг работеха на пълен щат четирима 

съдии - съдия В.Николова, съдия Хр.Първанов, съдия Й.Дженов и съдия  Катя 
Велисеева. Със заповед № 89/15.01.2018г. на Председателя на ВКС съдия 
Катя Велисеева бе командирована в СРС и в периода 01.02.2018г. до 
31.12.2018г. РС-Червен бряг работи в намален състав. 

През  2018 г. действителна натовареността по отношение на брой дела 
за разглеждане  е 49,46 / при натовареност през 2017- 52,62/, а по 
отношение на всичко свършените гр. дела – 44,03 / при 48,78 за 2017г./.  
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Гореизложеното обуславя извод, че е налице намаление на 
действителната натовареност на съдиите от приблизително 3 дела месечно 
на съдия. 

Разпределението на делата между съдиите по видове,  движението и 
приключването им, както и резултатите от касационната проверка на 
обжалваните съдебни актове са обобщени в приложения статистически отчет 
към доклада.  

Видно от същия съдиите са разгледали общо следния брой дела: 
съдия Виолета Николова – 593 дела ; 
съдия Катя Велисеева – 35 дела; 
съдия Христо Първанов  - 584 дела; 
съдия Йохан Дженов – 618 дела . 

Причината за различието в броя на разпределените дела, са делата, 
които постъпват на дежурство и които не се отчитат  при случайното 
разпределение на делата от ЦСРД, както и обстоятелството, че ЦСРД не 
осигурява равномерно разпределение на делата, а е гарант за прилагане на 
случайния принцип за разпределението на делата. 

От общия брой дела за разглеждане съдиите от съда са приключили- 
свършили  следният брой дела:  
съдия Виолета Николова – 537 дела; 
съдия Катя Велисеева – 35 дела; 
съдия Христо Първанов  - 531 дела; 
съдия Йохан Дженов – 522 дела. 

С оглед броя свършени  дела спрямо делата за разглеждане   % на 
решаване на делата е следният:  

- съдия Виолета Николова – 91 % / при 95% през 2017г./; 
- съдия Катя Велисеева – 100%; 
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- съдия Христо Първанов  - 91%; 
- съдия Йохан Дженов –  84 % /  при 93% през 2017./ 
С оглед брой решени дела в 3-месечен срок данните са следните: 
- съдия Виолета Николова – 95 % / при 92% за 2017г./ 
- съдия Катя Велисеева – 100%; 
- съдия Христо Първанов  - 91 % / при 89% за 2017г. 
- съдия Йохан Дженов – 95 % / при 90% за 2017г./. 
Натовареността на съдиите  по данни от СИНС е била следната през 

2018г.  
- съдия  Виолета Николова за 2018г. е 185,23 / при 216,43 за 2017г . и 

217,01 за 2016г./; 
- съдия  Йохан Дженов за 2018г. е 161,76 / при  194,37 за 2017г . и 

180,39 за 2016г./; 
-  съдия  Христо Първанов за 2018г. е 150,78 / при 175,85 за 2017г . и 

159,18 за 2016г./; 
-  съдия  Катя Велисеева за 2018г.  – 3.02 / за един месец/. 
-  

 
 
 

 
  Показателите по съдии  по отношение на разгледаните и свършени 
дела е, както следва:  

1. Съдия Христо Първанов  - Брой дела за разглеждане през 2018г. –  166 
наказателни и 418  граждански или общо 584  броя. Свършени дела  
през 2018г.  – 141 наказателни и 390 граждански или общо 531 дела.   
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2. Съдия Йохан Дженов  
Брой дела за разглеждане през 2018г. –  159 наказателни и 459 
граждански или общ 618 броя. Свършени дела  през 2018г.  – 125 
наказателни и 397 граждански или общо 522 дела.   

 

 
4.Съдия Виолета Николова  

Брой дела за разглеждане през 2018г. –  163 наказателни и 430 
граждански или общ 593 броя.  
Свършени дела  през 2018г.  – 136  наказателни и 401 граждански или 
общо 537 дела.   
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Резултат от въззивна и касационна проверка на съдебните актове 

 
От общо приключените от съдия Христо Първанов дела през 2018г. са 

разгледани жалби срещу  7 решения/присъди   и 2 определения по НОХД, 
НЧХД и ЧНД, както и  срещу 14 решения   по АНД. Резултата от въззивната 
проверка показва, че 2 решения  и 1 определение по НОХД, НЧХД и ЧНД са 
потвърдени изцяло, 5 решения/ присъди  и 1 определение са отменени 
изцяло. От  подадени жалби срещу 14 решения по АНД, 7 от тях са 
потвърдени изцяло, 4 са отменени изцяло и е постановено друго решение, 2 
решения са отменени и делото е върнато за ново разглеждане, а 1 решение 
е изменено / отменено в една част и потвърдено в друга част/ .  Крайният 
извод е, че по наказателни дела от обжалвани 23 съдебни акта, 10 са 
потвърдени, 12 са отменени и 1 е изменен т.е. 52 % от обжалваните актове са 
отменени, а  потвърдените са 43 %. За сравнение през 2017г. потвърдени 
съдебните актове  на съдия Първанов  са общо  21  по наказателни дела и 
съставлява 47 % от обжалваните актове. Броят на отменените актове е 
увеличен с 5 % в сравнение с предходния отчетен период. 

 По отношение на гражданските дела на съдия Христо Първанов, са 
подадени въззивни жалби срещу 11 броя  решения и определения, като от 
тях 2 са потвърдени , 1 е изменено и 8 са отменени. Броят на отменените 
актове, обжалвани пред въззивна инстанция, възлиза на 73 % от  
обжалваните дела. 

Като общ извод в резултат на въззивната проверка са потвърдени 
съдебните актове  на съдия Първанов по 12 дела, отменени са 20 акта и са 
изменени 2.  Общия брой на  съдебните актове, отменени от въззивната 
инстанция съставлява 59 % от общия брой обжалвани дела. За сравнение 
през 2017г. отменените актове на съдията докладчик възлизат на 26,19 % от 
обжалваните актове.   

Общият брой на потвърдените съдебни актове на съдия Първанов 
съставлява 35 % при  66,67 % през 2017г. 

 

 

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

2016 Г.2017 Г. 2018 Г.

28.57%

67%

35%

0% 7.14%
5%

71.43%

26.19%

59%

потвърдени

изменени

отменени



      

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

РАЙОНЕН СЪД – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 
 

 
От общо приключените от съдия Йохан Дженов дела през 2018г. са 

разгледани жалби срещу  6 решения/присъди   и 2 определения по НОХД, 
НЧХД и ЧНД, както и  срещу 16 решения   по АНД. Резултата от въззивната 
проверка показва, че 1 решение/присъда  по НОХД е потвърдено изцяло, 4 
решения/ присъди са отменени , 1 определение е отменено и 1 е изменено. 
От  подадени жалби срещу 16 решения по АНД, 5 от тях са потвърдени 
изцяло,11 са отменени.  Крайният извод е, че по наказателни дела от 
обжалвани 24 съдебни акта, 6 са потвърдени, 13 са отменени и 5 са 
изменени т.е. 54 % от обжалваните актове са отменени, а  потвърдените са 
25 %.  По отношение на гражданските дела са обжалвани 14 решения  и 4 
определения, от които са потвърдени общо 7 акта, 2 са изменени и отменени 
9 броя.  Общият брой на отменените актове на съдията съставлява 52 % от 
обжалваните актове. Общият брой на потвърдените актове съставлява 31 % 
от обжалваните актове. За сравнение през 2017г. общия брой на  съдебните 
актове отменени от въззивната инстанция са били 9 бр. , което съставлява 
25,71 % от обжалваните актове, а общият брой на потвърдените съдебни 
актове на съдия Дженов към броя на обжалваните актове  е 57,14%. 

 

 
 

От общо приключените от съдия Виолета Николова  дела през 2018г. 
разгледани са жалби срещу  4 решения/присъди   и 2 определения по НОХД, 
НЧХД и ЧНД, както и  срещу 12 решения   по АНД. Резултата от въззивната 
проверка показва, че 2 решение/присъда  по НОХД е потвърдено изцяло, 2 
решения/ присъди са отменени, 2 определения са потвърдени. От  подадени 
жалби срещу 12 решения по АНД, 6 от тях са потвърдени изцяло, 5 са 
отменени.  Крайният извод е, че по наказателни дела от обжалвани 18 
съдебни акта, 10 са потвърдени, 5 са отменени и 4 са изменени т.е. 28 % от 
обжалваните актове са отменени, а  потвърдените са 55 %.  По отношение на 
гражданските дела са обжалвани 11 решения  и 4 определения, от които са 
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потвърдени общо 4 акта, 5 са изменени и отменени 5 броя.  Общият брой на 
отменените актове на съдията съставлява 30 % от обжалваните актове. 
Общият брой на потвърдените актове съставлява 42 % от обжалваните 
актове. 

 

 
Анализът на обжалваните дела обуславя извод, че и трите съдийски състава 
следва да положат усилия да подобрят качеството си на работа . 
 
 
III . СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯ  
За периода  01.01.2017 г. -  31.12.2018г.  /по справка от  програмен продукт 
"ИКАР" на  Агенция по вписванията /  Съдията по вписванията  при PC – 
Червен бряг е извършил  2426 бр. вписвания, отбелязвания и заличавания , 
значително по-малко от тези през 2017г. от които: 985 бр. нотариални актове 
за покупко-продажба; 271 бр. нотариални актове за дарения; 3 бр. замени; 
211 бр. аренди ; 189 бр. договори за наем; 293 бр. договори за аренда; 66 бр. 
законни и договорни ипотеки; 74 бр. възбрани; 12 бр. искови молби; 5 бр. 
обявени завещания; 17 бр. делби; 30 бр. констативни нотариални актове / с 
31 по-малко от 2017г./ ; 29 бр. актове за държавна собственост / с 19 бр. 
повече от 2017г/; 170 бр. актове за общинска собственост; 223 бр. други, 
подлежащи на вписване актове; 21 бр. заличени ипотеки и възбрани /пет 
пъти по-малко от 2017г./; 581 бр. писмени справки /удостоверения; 131 бр. 
устни справки и други. 
 
                                                          

Вид 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г.    

Продажби  1381 1144 1106 985    

Дарения 446 388 280 271    
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Замени 19 18 5 3  

Наеми 47 18 177 189  

Аренди 627 634 293 211  

Законни ипотеки 3 7 10 6  

Договорни ипотеки 30 51 55 60  

Заличаване на ипотеки 28 39 31 21  

Възбрана на 

обезпечение на бъдещ 

иск 

1 5 2 5  

в т.ч. възбрани по чл. 22, 

ал.2 от ЗОПДИППД 

     

Възбрани на ДСИ 3 12 2   

Възбрани на ЧСИ 88 139 117 68  

Възбрани от 

АДВ/Публичен 

изпълнител 

18 3 8 1  

Постановления на ДСИ  1 1 4  

Постановления на ЧСИ 7 8 26 12  

Постановления на 

АДВ/Публичен 

изпълнител 

6   2  

Искови молби 5 22 16 12  

Делби 60 35 22 17  

Обявени завещания 7 6 5 5  

Откази от вещни права 5 4 3 12  

 Констативни 

нотариални актове 

73 46 26 30  

Обстоятелствени 

проверки 

50 51 35 68  

АДС 17 13 10 29  

АОС 55 131 110 170  

Апорт на недв.имот в ТД 

или кооперация 

1  1 1  

Договори за 

прехвърляне на 

 1 1   
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предприятие 

Право на ползване 1 1 1 3  

Суперфикация  4 5 3 3  

Сервитут 2 4 3 15  

Други вписвания 280 727 795 223  

Общо 3264 3513 3144 2426  

Писмени 

справки/удостовер

ения 

347 879 405 581  

Устни справки 331 225 136 131  

Справки по молба 

на държавен орган 

162 195 165 140  

Преписи 1221 1092 758 664  
 

 
IV. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА 

 През отчетния период  в Съдебно-изпълнителна служба при Районен 
съд гр.Червен бряг са постъпили общо 262 броя изпълнителни дела за сумата 
от в размер на 356 355лв., като по групи са разделени на следните видове: 
изпълнителни дела в полза на държавата – 181 брой, за сумата от 97 493лв.; 
изпълнителни дела за вземания на юридически лица и търговци – 16 броя, за 
103 909 лв.; 65 дела  с взискатели граждани за 154 953 лв. 
 Средно месечно  постъпление през отчетната година е 21.83. За 
сравнение през 2017г. средно месечното постъпление на дела в СИС е била 
24.17 дела. 
 През 2018г. приключените  дела в служба „Съдебно изпълнение“ при 
Районен съд гр.Червен бряг са общо  177 броя / при свършени 137 през 
2017г. и 232 дела през 2016г./. 
 От представения на  Министерството на правосъдието отчет за 
работата на  Държавен съдебен изпълнител за 2018г. е видно, че в СИС при 
РС гр.Червен бряг в края на отчетния период са останали висящи 796 дела за 
сума, в размер на 2 198 313 лв. 
 Анализът на делата през 2018г.  е  налице  лек спад в сравнение с 
изпълнителните дела спрямо 2017г. Акцентът е в групата изпълнителни дела 
в полза на държавата -  181 бр. за 2018г. спрямо 195 бр. образувани през  
2017г.    и 3 бр. през 2016г.  
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Спад  има и в изпълнителните дела, образувани  в полза на 
юридически лица и търговци. През 2018г. те са 16 броя спрямо 21 броя за 
2017г., 38 броя за 2016г.  и 48 броя за 2015г. 

  Няма съществена разлика в броя на изпълнителните дела образувани 
в  полза на граждани  - 65 бр. за 2018г. при 72 броя за 2017г.,  66 броя 
изп.дела за 2016г. и 62 броя за 2015г. 
 През 2018г. са насрочени и извършени принудителни действия общо 
108 броя /спрямо 99 броя за 2017г. и  96 броя за 2016г./. 
 Събираемостта на   сумите по изп.дела през 2018г. се е увеличила и е 
общо  в размер на 174 108 лв.    За сравнение  през 2017г. събираемостта е 
била 158 497 лв., през  2016г. общо събрана сума по изп.дела е била 
138 224лв., а през 2015г. – 148 386лв. Събраните суми  по групи дела са както 
следва: по дела в полза на държавата – 26 757 лв. за 2018г., при събрани 
през 2017г. 21 356лв. за 2017г. ,  6 722лв. за 2016г. и 9 681лв. за 2015г.  По 
дела  в полза на юридически лица и търговци са събрани 52 786 лв. през 
2018г. , при събрани 55 518лв. за 2017г. , 65 628лв. за 2016г. и 95 649лв. за 
2015г.  По изпълнителни дела в полза на граждани  събрани 94 565 лв. за 
2018г., при данни от предходните години - 81 623лв. за 2017г. , 65 874лв. за 
2016г. и 43 056лв. за 2015г.  
  
 

V. БЮРО СЪДИМОСТ  

През 2018г.  функции  в звено „Бюро съдимост” при Районен съд – 
гр.Червен бряг  са осъществявани от съдебен секретар М.Русанова, поради 
липса на съдебен състав за секретаря. Служителката е подпомагана от 
съдебните  деловодители при режим на заместване. Бюрото за съдимост в 
Районен съд поддържа и съхранява картотеки на бюлетините за съдимост и 
на бюлетините за наложени административни наказания по чл. 78а НК, 
азбучни указатели и входящ регистър в електронен архив. При работата в 
звеното се спазват стриктно изискванията на Наредба № 8 от 26 февруари 
2008 г.  За функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост. 

През изминалата година 2018г. в служба „Бюро съдимост” в Районен 
съд – Червен бряг са извършени  въведени 159 бр. бюлетини за съдимост /   
при въведени 207 за 2017г. и 232 бр. през 2016г. /, бюлетини по чл.78А – 55 
бр. Издадени са 1977 бр. свидетелства за съдимост / близо 600 броя по-
малко от 2017г./, както и  2204 бр. справки за съдимост. Причината за 
намаления брой свидетелства  и справки за съдимост  се крие в измененията 
на закона за ограничаване на административното регулиране и 
административния контрол върху стопанската дейност. 
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VI. СГРАДЕН ФОНД, ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ И УСЛОВИЯ НА ТРУД. 
VI.1 СГРАДЕН ФОНД.  
През 2018г. бе подменена старата, дървена и изгнила дограма на 

прозорците като бе поставена с нова PVC дограма система „Профилинк 
Премиум 5+6, двоен стъклопакет с мултифункционално стъкло „четири 
сезона” с поставяне на комарници. 

Подменени бяха двете външни врати на сградата на РС-Червен бряг 
основната на главния вход  и задната аварийна врата, които са 
димоуплатнени и  огнеустойчиви, в съответствие с изискванията на Наредба 
№ Iз-1971/2009г.   

Вратите към таванското помещение и покрива към двете тераси бяха 
заменени с нови от PVC профил, с което се не се пропуска топлина и се 
постига по-голяма енерго ефективност в звеното. 

 По инициатива на ВСС и след оглед на сградата от комисия, 
определена от КУС, след съвместно  финансиране с Община червен бряг, бе 
направен през 2018г. авариен ремонт на част от покрива на сградата на РС-
Червен бряг представляваш топъл покрив, изпълнен от стоманобетонна 
плоча, замазка  и два слоя битумна хидроизолация с посипка,  топъл покрив 
тип тераса и такъв с покритие от ондулин.  Ведно с извършения авариен 
ремонт на покрива / студен покрив, изпълнен от дървен гредоред, дървена 
покривна конструкция, покрита с керемиди/  се постигна по-малък 
коефициент на топлопреминаване през покрива и се предотврати 
разрушаване на покривната плоча, възможността да се наводнят кабинетите 
на третия етаж на сградата поради задържане на вода.   
 През 2018г. бяха положени и метални решетки върху прозорците на 
първия етаж от сградата, с което бяха изпълнение многократните 
предписания на ОЗ „Съдебна охрана“. 

Към настоящия момент в рамките на работното време на съда, 
сградата се охранява от двама сътрудници на Областно звено „Охрана”-
Плевен, които осъществяват контрол по съблюдаване правилата по охрана 
на вътрешния ред, пропускателния режим и сигурността.  
 Все още сградата не е окомплектована и няма издаден строителен 
паспорт, което обстоятелство е пречка за предприемане на по-нататъшни 
действия за евентуалното й пристрояване и изграждане на обособена част за 
нуждите на ОЗ „Съдебна охрана“ с монтиран металдетекторна рамка и 
турникет  пред входната врата за преглед на вещите на гражданите, които 
посещават съда и осуетяване на възможността да бъдат привнесени в 
сградата забранени и опасни за живота на мнозина вещества и предмети. 
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През 2018г. останаха неудовлетворени исканията на РС-Червен бряг за 
отпускане на средства за изграждане на система за видеонаблюдение и 
пожароизвестяване , както и за доокомплектоване на помещението по ЗЗКИ. 
  Сградата не отговаря на изискванията за обществена сграда като  не 
разполага със самостоятелен и удобен вход за инвалиди, поради което 
следва да бъдат предприети мерки от ръководството в тази насока.  
 

VI.2. ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ. 
  
Техническата обезпеченост на РС-Червен бряг е на добро ниво. 

Районен съд червен бряг разполага с  МФУ – 11бр.; принтери – 13бр.; 
ком.конфигурации – 25бр.; 5 бр UPS; шредери – 8бр.;картотека за БС – 3бр.; 
скенери – 4бр. и лаптопи – 2бр. 

През м.04.2018год.  по  пар.52 00”Придобиване на ДМА” са отпуснати   
средства за закупуване , доставка и монтаж на система от информационни 
табла и система за звукозапис за две съдебни зали. През отчетния период 
бяха закупени  6бр. метални шкафа за съхранение на документи, 
2бр.устройства за регулиране на температурата на отоплителната инсталация 
по етажи, 7 броя шредери за унищожаване на документи, 2бр. 
влагоабсорбатори, печат „Вярно с оригинала“, 2бр. картотеки за бюлетини за 
съдимост, външни дискове за АИС Бюро съдимост и за наличната 
информация, столове, бюро, печат СИС и щори „Ден и нощ“. 

Административната сграда е оборудвана с телефонна централа. Във 
всяка от съдебните зали е монтирана озвучителна системи за известяване на 
страните в съдебно заседание. 

 
 VI.3. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 
 

 През 2018 г. са реализирани следните дейности за осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд в Районен съд град Червен бряг: 
 Утвърдена бе Програма за предотвратяване на професионалния риск в 
съда, приета със Заповед № РД-09-19/30.01.2018 г. на Адм.ръководител – 
Председател на РС -Червен бряг. Планирани са общи и конкретни мерки, 
срокове и отговорни лица за предотвратяване, намаляване, ограничаване и 
контрол на изпълнението на тези мерки. Утвърдени са Инструкция по 
безопасна работа с микровълнова печка и инструкция за безопасна работа с 
проточен бойлер в сградата на съда, утвърдени със Заповед № РД-09-
6/15.01.2018 г., както и Инструкция за работа на хигиенист в съда, утвърдена 
със Заповед № РД-09-7/15.01.2018 г.  Със Заповед № РД-09-19/30.01.2018 г. на 
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Председателя на съда са утвърдени програма за предотвратяване на 
професионалния риск, план за работа на ОБЗР през 2018 г. и план за работата 
на ГУТ през 2018 г., свързани с осигуряване на безопасност и здраве при работа 
на магистратите и съдебните служители. Същите са публикувани в създадената 
папка „Обща организация“, достъпна до всички магистрати и съдебни 
служители, които са задължени да се запознаят с тях и да ги спазват с цел 
подобряване на условията на безопасност при работа.  Продължава да действа 
заповед № РД-09-48/24.03.2016 г. на Административния ръководител на 
Районен съд град Червен бряг, с която е определено работното време, време за 
хранене и време за почивка на магистратите и съдебните служители с цел 
предотвратяване на психологичните и ергономични фактори върху работещите, 
и справянето със стреса. Извършена е периодична проверка за наличието и 
състоянието на необходимите средства за пожарогасене. Същите са минали 
през преглед от оторизиран сервиз и са годни за употреба.  През отчетния 
период са организирани и извършени периодични медицински прегледи и 
изследвания на работещите в ДКЦ 1 град Плевен съвместно със СТМ „Медико“. 
В  резултат на прегледите са изготвени заключения за пригодността на 
работещите да изпълняват дейността си, съгласно утвърдените длъжностни 
характеристики. Осигурени са  годни за употреба необходими медикаменти за 
оказване на първа долекарска помощ, които са достъпни до всички работещи в 
съда. През 2018 година се организира и проведе периодичния инструктаж на 
магистратите и служителите, както първоначален инструктаж на служител, 
отсъствал повече от 45 дни и работници от външна фирма, извършвали ремонт 
на дограмата на Районен съд град Червен бряг. С оглед Заповед № РД-09-
57/02.04.2018 г. Председателят на съда утвърди програма за провеждане на 
извънреден инструктаж на съдебния служител Красимир Христов Масларски, 
съгласно чл.16, ал.2 от Наредба № РД-07-2 от 06.12.2009 г. поради отсъствие на 
лицето повече от 45 календарни дни.  Изготви се от акредитиран орган за 
контрол замерване на осветлението в сградата на съда, за което е издаден 
протокол № 3752-2/27.04.2018 г. за контрол на изкуственото „ФСР“ от вид „С“ с 
луксметър Unitest – 93560, идент. № 060300599, свидетелство за калибриране 
№ 21-ОИ/10.02.2016 г., валидно  1 година.  Изготви се от акредитиран орган за 
контрол на микроклимата в сградата на съда, за което е издаден протокол № 
3752-1/27.04.2018 г. за контрол на изкуственото „ФСР“ от вид „С“ с 
термохигрометър цифров тип 4“HD 100“ , идент. № 09111025, свидетелство за 
калибриране № 11377/31.05.2016 г., сонда № 06351025/064, валидно  3 години. 
Поради изтичане на тригодишния срок на оценката на риска е изготвена от 
акредитиран орган оценка на условията на труд и професионалните рискове в 
Районен съд град Червен бряг със сертификат БСА рег. № 100 ОКС от 27.11.2017 



      

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

РАЙОНЕН СЪД – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 
 

г. по установен ред от Българска служба за акредитация, валидна 3 години. 
Обхванати са рискове, които не могат да бъдат избегнати и са планирани 
ефективни мерки за ограничаване и контрол на риска.През отчетния период 
няма реализирани проверки от държавни контролни органи. ГУТ редовно е 
провеждало заседания всяко тримесечие, за които са съставени протоколи с 
дневния ред, датата на провеждане и подписите на ГУТ. С оглед становище вх. 
№ 5109/23.10.2018 г. на СТМ „Медико“ относно работа с видеодисплей в съда, 
е издадена Заповед № РД-09-131/23.10.2018 г. от адм.ръководител, като на 
всички магистрати и съдебни служители, в зависимост от  спецификата на 
работата, са осигурени средства за закупуване на предпазни очила за работа с 
компютър. На територията на съда са поставени необходимите знаци и сигнали 
за безопасност и здраве при работа, там където е необходимо с цел 
намаляване и предотвратяване на рисковете. Проведено е обучение на ОБЗР, 
неговия заместник и Председателя на ГУТ от СТМ „Медико“ ЕООД.  

  
VII. СЪСТОЯНИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И 

КОНТРОЛ В РС-ЧЕРВЕН БРЯГ . 
  
Дейността на Районен съд червен бряг е изцяло съобразена със Закона 

за финансово управление и контрол в публичния сектор и Решенията на ВСС 
относно финансово-счетоводната дейност. Поддържа се и се актуализира 
изградената система за финансовото управление и контрол са разписани 
основни процедури и работни инструкции, както и ясни и прозрачни правила 
на основния компонент от СФУК „Контролни дейности”.  

Финансово-счетоводната дейност на съда се осъществява посредством  
програмни продукти, използвани в РС Червен бряг свързани със финансово 
счетоводната дейност на съда, а именно: ПП „Конто 66 – счетоводство „на 
dWare - Business Processor гр.София, ПП“RZ WIN – работна заплата“ и ПП 
„HON WIN – хонорари на съдебни заседатели, вещи лица и граждански 
договори“ на Омега тим България гр.София. 

 Главният счетоводител на съда разполага с електронен подпис, с което  
РС-Червен бряг е напълно готов да отговори на следващите изисквания на 
МФ, а именно подаване на всички счетоводни отчети, справки, формуляри и 
други документи по електронен път, като по този начин се спестява 
технологично време и чакане на опашки пред НАП, НСИ и НОИ, разходите за 
пощенски услуги и консумативи. 

 Главният счетоводител осъществява предварителен, текущ и 
последващ контрол върху всички постъпили суми по делата и сметките на 
съда вкл. извършва проверка за обстоятелството внесени ли са дължимите 
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държавни такси по новообразувани дела и в какъв размер, постъпили ли са 
суми по издадени изпълнителни листове и съответствието им с 
изпълнителния титул и др. преди архивиране на делата чрез попълване на 
част от  контролен лист към кориците на всяка дело. 

Инсталираният ПОС терминал се поддържа и чрез него гражданите 
имат възможността да извършват картови плащания за държавни такси, 
наложени от съда глоби, депозити за вещи лица и свидетели, и такси за 
копия от документи по дела, с което се повиши качеството на обслужване на 
гражданите в изпълнение на разпоредбата на чл.4 ал.3 от Закона за 
ограничаване на плащанията в брой. 

  
VIII. ИНФОРМАЦИОННО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И КОМУНИКАЦИЯ НА 

РАЙОНЕН СЪД ЧЕРВЕН БРЯГ С ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ ЦЕЛЕВИ ПУБЛИКИ 
 
Както през 2018г. функциите на  пресаташе за връзка с медиите 

изпъняваше административния ръководител на съда, подпомаган от 
съдебния деловодител и ССИ –Ценка Данчева,определена да изпълнява 
функциите по чл. 24 от Правилника за администрация в съдилищата. 

През 2018г. Районен съд – Червен бряг заложи на асинхронна он-лайн 
комуникация с медиите /изпращане на прессъобщения по email/.  

В изпълнение на комуникационната стратегия на съдебната власт за 
периода от 01 януари 2018 г. до 31 декември 2018г., Районен съд – Червен 
бряг има редица публикации /прессъобщения/ в електронни медии – 
интернет сайтове plevenzapleven.bg, posoki.com. 

За първи път публикация за Районния съд има и в социалната мрежа 
Facebook на страницата „Аз вярвам и помагам – с пластмасови капачки“  с 
благодарност към екипа на РС – Червен бряг за събрани и предадени капачки  
на  29.09.2018г.  
     На 18.10.2018 г. Районен съд град Червен бряг получи дарение от 
господин Димитър Василев Димитров от  Червен бряг, собственоръчно 
направено сърце за каузата „Капачки за бъдеще“, което да служи за 
постигане на общата цел да опазим природата на родината ни. 

През част от 2018г. Районен съд – Червен бряг си партнира с СУ „ Д-р 
Петър Берон” – гр.Червен бряг и ТГ „В.Е. Априлов“ – гр. Червен бряг по 
Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и 
гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Проведени бяха 
общо 17 лекции  и 3 мероприятия с участието на включените лектори и 
наставници от Районен съд – Червен бряг, а именно съдиите Виолета 
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Николова и Йохан Дженов, както и съдебните служители Ценка Данчева  и 
Силвия Йотова.  

Програмата бе осъществена под формата на лекционен курс пред 
ученици от 9 и 11 клас от СУ „ Д-р Петър Берон” – гр.Червен бряг  и следните 
теми:  

- „Домашното насилие над малолетни и непълнолетни и мерките за 
защита на правата на жертвите” в два  учебни часа – на 12.02.2018г. и 
на 14.02.2018г. от съдия Й.Дженов;  

- „Трафик на хора.”  Лекцията е проведена на 19 и на 21.02.2018 г. в два 
учебни часа. Лекционният материал беше представен от В.Николова и 
Ц.Данчева с помощта на слайд шоу и ползване на мултимедията на 
учебното заведение. По време на часовете бе използван и видеоклип, 
наименуван „Едно момиче от Благоевград”, създаден по действителен 
случай за дете,  жертва на престъплението  трафик на хора. Лекцията бе  
реализирана с помощта на слайдшоу и ползване на мултимедията на 
учебното заведение. 

- „Съдебните процедури с участие на деца и правата на децата в тези 
процедури, органи, които могат да им предложат подкрепа и защита”.  
Лекцията бе изнесена на 19 и на 21.03.2018г.  от Ц.Данчева  и В.Николова в 
два учебни часа. Лекционният материал беше представен от В.Николова и 
Ц.Данчева с помощта на слайд шоу и ползване на мултимедията на 
учебното заведение. 

- „Хулигански прояви на непълнолетните лица и последици. Детското 
насилие”. Лекцията бе изнесена на 23 и на 25.04.2018г. от Ц.Данчева и 
В.Николова. Лекционният материал беше представен от В.Николова и 
Ц.Данчева с помощта на слайд шоу и ползване на мултимедията на 
учебното заведение. 

  Поради проявения интерес от страна на ученици, в отделни модули и 
теми участие взеха и ученици от 10 и 11 клас на ТГ „В.Е.Априлов“ – гр. Червен 
бряг /училище партньор от учебната 2016/2017г./, а не само първоначално 
предвидените два класа от СУ „ Д-р Петър Берон” – гр.Червен бряг. 

 На 19.04.2018г. в Търговската гимназия съдия Й.Дженов изнесе лекция 
„Институциите в България - съдебна система”. 
 На 28 май 2018 г. в съдебната зала на Районен съд град Червен бряг  
лекторите Ценка Данчева, Виолета Николова и Йохан  Дженов изнесоха  
открит урок на учениците от IX и X клас на Търговската гимназия “Васил 
Априлов“ с преподавател г-жа Мария Цекова на тема „Представяне на 
професиите съдия, прокурор, следовател и запознаване със статута на 
магистратите“.  
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На 04.06.2018г. в сградата на съда съдия Йохан Дженов изнесе лекция 
на тема „Децата и компютърните/кибер престъпления“. 

През отчетния период беше организиран и проведен симулативен 
съдебен процес на 16.04.2018г. с участието на ученици от 9 и 11 клас на СУ 
„Д-р Петър Берон” , който премина под надслов "Права на детето" с цел да 
изгради начална представа  у непълнолетните за устройството на 
правораздавателната система в Република България. Поздравителен адрес 
към служителите и магистратите на съда под формата на музикална китка бе 
изнесена от  четвъртокласници, водени от техния класен ръководител 
Красимира Манева. Симулативния процес беше проведен  в присъствието на 
ученици и учители от  СУ„Д-р Петър Берон” , служители и магистрати от РС-
Червен бряг, представител на РУ на МВР-Червен бряг, както и представители 
на местни медии.  Казусът и производството, който беше представен от 
учениците бе избран от самите ученици, а именно производство  по чл.49, 
ал.1 от Семейния кодекс - прекратяване на брака с развод. Ролята на съдията 
в симулирания съдебен процес беше поверена на Тодор Радославов Ценов 
ученик от XI клас  от училището партньор СУ „ Д-р Петър Берон”. В играта 
процес взеха участие още 11 деца, които пресъздадоха в разбираема форма 
ролята на всеки от участниците в процеса (магистрат, защитник, подсъдим, 
ищец, ответник, свидетел, вещо лице и др.).   

През отчетния период РС-Червен бряг проведе конкурс за детска 
рисунка   на тема „Един ден в съда”, в който взеха участие 18 деца от 
различни училища от II до VII клас.  Със съгласието на художниците, детските 
рисунки бяха изложени продължителен период от време във фоайето на РС-
Червен бряг  и предизвикаха огромен интерес сред гражданите, които 
посещаваха съда и медиите в населеното място. 

През изминалата 2018 година се продължи поддържането на интернет 
страницата на съда, откъдето гражданите на Република България могат да се 
информират подробно за Районен съд Червен бряг.  

През отчетния период за първи път на интернет страницата на съда бе  
публикуван материал, подготвен от съдебния деловодител Ценка Данчева, 
за  историята на съда от създаването му до наши дни, като се посочиха и 
всички магистрати правораздавали на територията на района.  

На сайта на Районен съд Червен бряг се поддържа се актуална 
информация за тарифата на съдебните такси и образци на съдебни бланки, с 
чийто достъп се улесняват гражданите, ежедневно се публикуват съдебните 
актове, подлежащи на публикация по гражданските и наказателните дела, а 
графика за съдебните заседания всяка седмица се актуализират. Ежемесечно 
се публикува и обновява регистъра на отводите и самоотводите на съдиите, 
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практикуващи в РС-Червен бряг. На интернет страницата е публикуван и 
годишния бюджет за 2018 година, както и актуалните банкови сметки, и 
годишния доклад за дейността на съда през 2017 г. В раздел „Новини и 
обяви“ през цялата година се отразява комуникационната дейност на 
съдиите и съдебните служители, като участията в проекта „Отворени 
съдилища“ съвместно със СУ „Д-р Петър Берон“ и ТГ „Васил Априлов“ град 
Червен бряг, участието на учениците в симулирания съдебен процес, 
дарението за Коледа, направено от магистратите и съдебните служители за 
хората, настанени в Защитено жилище за лица с умствена изостаналост в 
Червен бряг, както и много други участия.   От интернет страницата  има 
линк за достъп до Единния портал за електронно правосъдие. Публикувани 
са правилата за достъп до електронните дела, образци на документи и 
ръководство. 
  В съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 от 
27.04.2016 г. на страницата на съда са публикувани и данните за РС-Червен 
бряг, като администратор на лични данни и информация и начини за връзка с  
длъжностното лице по защита на личните данни. 
 

IX. ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

В Районен съд Червен бряг  са утвърдени Вътрешни правила за достъп 
до обществена информация, с които се урежда приемането, регистрирането, 
разпределянето, разглеждането на заявления и устни запитвания за достъп 
до обществена информация, изготвянето на решения за отказ или за 
предоставяне на обществена информация, съгласно разпоредбите на Закона 
за достъп до обществена информация / ЗДОИ/. 

През 2018 г. са постъпили 5 /пет/ броя заявления.  
Едно  от  заявленията е подадено от физическо лице, а другите от 

журналист от национален вестник, сдружения и фондации. 
Поисканата информация касае дейността на Районен съд Червен бряг и 

по своя характер е „служебна информация“, няма заявления касаещи 
информация от типа „служебна тайна“ и „държавна тайна“ съгласно Закона 
за защита на класифицираната информация. 

Темите, по които е поискана информация касаят: 
1/ относно съдебни служители, които са преминали курс за работа със 

уредба за звукозапис на съдебни заседания; 
2/ каква сума от началото на 2017 г. до момента е изплатена като 

обезщетения по дела, по които органи на съдебната власт са били осъдени 
по ЗОДОВ? Какви суми са дължими? Каква сума е изплатена от органа на 
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съдебната власт за експертизи през 2017г., както и от началото на 2018 г. до 
момента ? Какъв е размерът на средствата от мярката за неотклонение 
„парична гаранция“, които се съхраняват на сметка в момента? Каква сума 
е била непотърсена в законовия срок през 2017 г. и за предходните две 
години и е останала в полза на държавата? Каква сума е останала в полза на 
държавата след като обвиняемият/подсъдимият, който я е депозирал, е 
признат за виновен с влязла в сила присъда?; 

3/ справка за 2016 г. и 2017 г. за брой дела, относно:брой постъпили 
през годината дела, брой свършени през годината дела, брой прекратени по 
спогодба дела и брой решение чрез медации дела по чл. 59 от СК – 
родителски права след развода; брой постъпили през годината дела, брой 
свършени през годината дела, брой прекратени по спогодба дела и брой 
решение чрез медиации дела по чл. 123 от СК – упражняване на 
родителските права и задължения; Брой постъпили през годината дела, 
брой свършени през годината дела, брой прекратени по спогодба дела и 
брой решение чрез медиация дела по чл. 127 от СК – споразумение относно 
родителските права; брой постъпили през годината дела, брой 
свършени през годината дела, брой прекратени по спогодба дела и брой 
решение чрез медиация дела по чл. 127 ал. 2 от СК – иск за определяне 
местоживеенето на детето; брой постъпили през годината дела, брой 
свършени през годината дела, брой прекратени по спогодба дела и брой 
решение чрез медиации дела по чл. 127а от СК – спор при разногласие 
между родители за пътуване на дете в чужбина и Брой постъпили през 
годината дела, брой свършени през годината дела, брой прекратени по 
спогодба дела и брой решени чрез медиация дела по чл. 128 ал. 1 от СК – иск 
за определяне мерки за лични отношения между баба, дядо и внуци. 

4/ статистически данни относно броя на присъдите по наказателни 
дела, постановени в отсъствие на подсъдимия при разглеждане на делата 
през последните 5 години /чл. 269 НПК/, като данните са класифицирани с 
оглед това дали обвиненията са за леки престъпления или задочното 
производство е допуснато въз основа на някое от изключенията по ал. 3 на 
чл. 269 НПК; статистически данни относно изхода на делата, постановени 
в отсъствието на подсъдимия през последните 5 години и броя на 
прекратените дела, поради наличието на процесуално нарушение във връзка 
с неизпълнението на предпоставките по чл. 269 НПК за последните 
5 години; 

5/ средната заплата на месец вкл. и с получавани ДМС и всякакви 
плащания  за периода 2008-2018г. по години за всеки от назначените съдии  
и немагистратски длъжности; броят , видът и разходът на държавни МПС – за 
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закупуване, поддръжка, ремонт, ползвани през 2008г. – 2018г., брой 
шофьори назначени през периода 2008-2018г. по години;  броят на 
пенсионерите , работещи в системата на съдилищата – по години , 
длъжности и размерът на възнагражденията, които получават – по години за 
периода 2008-2018г.;  разходите , направени от администрацията на съда по 
години – възнаграждения, командировки, представителни разходи, 
обучения; относно размерът на извършените общо разходи по години от 
съда в периода 2008-2018г. 

Решенията по подадените заявления са издадени в законоустановения 
срок от 14 дни. По всички подадени заявления е предоставен пълен достъп 
до исканата обществена информация.  Поисканата информация в случаите е 
предоставена във формата, поискана от заявителя /по електронен път или на 
хартиен носител/. Няма заявления, оставени без разглеждане и/или 
непроизнасяне по тях. Преписките по ЗДОИ се съхраняват от Главния 
счетоводител на Районен съд Червен бряг, който води и регистъра на 
заявленията за достъп до обществена информация при отсъствие на титуляра 
адм.секретар на съда. 

 Отчета за дейността на съда по ЗДОИ за 2018. е публикуван на 
страницата на съда в изпълнение на разпоредбата на чл. 15, ал. 2 от Закона 
за достъп до обществена информация. 

IX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
След горния анализ на дейността на РС-Червен бряг , като цяло и в 

частност по съдии, могат да се направят следните изводи :  
През отчетния период  се постигнаха добри резултати при 

насрочването и решаването в предвидените от закона срокове на различните 
дела.    

Ще продължат усилията за още по-бързо разглеждане и приключване 
на делата и по-високо качество на крайните съдебни актове за  постигане 
на  резултати, целящи максимално доближаване до изискванията на 
реформата в съдебната система и покриване критериите на ЕС, както и за 
повишаване на доверието  на гражданите и обществото в съда.            

     
                                                   АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ - ПРЕДСЕДАТЕЛ 
                                                   НА РАЙОНЕН СЪД –ЧЕРВЕН БРЯГ:  

Виолета Николова 
 


