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ОТЧЕТЕН ДОКЛАД
за прилагането на закона и за дейността на
Районен съд гр. Трън през 2009 година
Ius est ars boni et aequi - Правото е изкуство на доброто и
справедливостта. Не случайно латинският термин iustitia, който по начало
означава справедливост, по-късно става термин, означаващ и правосъдие.
Съдът е органа, който е призван и натоварен да правораздава. Българският съд
през 2009г. изпълняваше своите правомощия в условията на динамично
променящо се вътрешно законодателство и кардинална промяна правото на
Европейския съюз, реализирана посредством влезлия в сила на 01.12.2009г.
Лисабонски договор. Доколкото правото отразява и регулира обществените и
икономически отношения в обществото, през 2009г. съдът успешно се справи
с предизвикателството да функционира в условията на световна икономическа
криза, със значително намален бюджет, и въпреки това да отговаря на
съвременните изисквания за бързо и справедливо правораздаване. Именно с
цел бързина и справедливост през 2009г. намериха широко приложение двете
процедури създадени от законодателя с цел облекчаване на
съдопроизводството и съкращаване на съдебно производствените срокове, а
именно „Съкратено съдебно следствие в производството пред първата
инстанция“ в наказателния процес и „Заповедно производство“ в гражданския
и се наложиха като удобни за гражданите процедури, гарантиращи бързина,
прозрачност и ефективност.
Настоящият доклад има за цел да представи дейността на Районен съд гр.
Трън през 2009 год., която беше една много динамична и наситена с промени
година. Предвид промените в Закона за съдебната власт дългогодишния
председател на г-жа Бисерка Милушева след като 25 годините е била
председател стана редови съдия. За периода до избирането на нов председател
от ВСС, временно за изпълняващ длъжността бе назначен съдия Явор
Джамалов, командирован от Районен съд гр. Перник. Щатната численост на
Районен съд гр. Трън беше увеличена с още една бройка за съдия. След
успешно издържан конкурс за първоначално назначаване встъпи в длъжност
съдия Татяна Тодорова. В самия край на периода встъпи в длъжност и
новоизбрания председател Михаил Алексов. Въпреки тези сериозно кадрови
промени и текучество в съдебните състава и с удовлетворение мога да споделя
с вас оценката си, че за Районен съд гр. Трън 2009 год. беше успешна, въпреки
нерешените проблеми, които поставяме като цели за настоящата година.
Анализът на базата на който се потвърждават тези изводи е следния:
I. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА В РАЙОНЕН СЪД ГР. ТРЪН
1. Наказателни дела
През 2009 година в Районен съд гр. Трън е имало за разглеждане общо
301 броя дела. От тях 137 са наказателните дела. Новообразуваните през 2009
година са 131 дела и 3 бр. НОХД останали от предходния период.
Образуваните през 2009 година наказателни дела по отделни видове са , както
следва: НОХД- 31 бр.; по чл.78а от НК- 5 бр.; комулации - 2бр. ; принудителни
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медицински мерки- 1 бр. .; ЧНД по досъдебно производство- 65 бр. В
сравнителен план постъпилите новообразувани наказателни общ характер
дела, съпоставими с предходните години имат следния израз: През 2007 година
са постъпили 19 наказателни общ характер дела.; през 2008 година са
постъпили 45 бр., а през 2009 година, както посочих по-горе -31 бр., което
показва лек спад на делата от този вид, но не и за тенденция на намаляване,
тъй като броя на делата през отчетната година е значително по-висок от този
през 2007г.
Постъпилите обвинителни актове по видове престъпления са както
следва:
ПОСТЪПЛЕНИЯ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

2007 год. 2008 год. 2009 год.

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА

0

3

1

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВАТА НА
ГРАЖДАНИТЕ

0

0

1

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА,
СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА

0

0

0

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА

12

14

14

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО

1

2

1

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ФИНАНСОВАТА,
ДАНЪЧНАТА И ОСИГУРИТЕЛНАТА СИСТЕМИ

0

0

0

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕЙНОСТТА НА
ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ И ОБЩЕСТВЕНИ
ОРАГАНИЗАЦИИ

0

0

1

ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

0

2

0

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕДА И ОБЩ.
СПОКОЙСТВИЕ

0

2

1

ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

6

22

12

ВСИЧКО

19

45

31
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От посочените видове престъпления по глави най-голям е броя на
образуваните дела от общ характер за престъпления против собствеността и
общоопасните престъпления. При първата група се наблюдава стабилност в
броя на образуваните и водени дела а именно 12 за 2007г. .; 14 за 2008г. и
отново 14 за 2009г. При обощоопасните престъпления обаче се наблюдава спад
в броя спрямо предходната отчетна година, а именно през 2007г. са решени 6
дела.; през 2008 – 22 , а през 2009г. 12, което е намаляване почти наполовина.
Следва обаче да се обърне внимание на вътрешната структура на тази група
дела, а именно по четири от дела са за държане на огнестрелни оръжия и
боеприпаси без разрешително и управления на МПС с концентрация на
алкохол над 1,2 промила, по две са за управление на МПС от неправоспособни
водачи и управление на МПС с регистрационни табели, издадени за друго
МПС, а едно е за противозаконно отнемане на МПС. Тоест касае се за
разнообразие на делата, а не както обикновено значителен да е броя само на
делата за престъпления по чл. 343б от НК.

По отношение на другите видове престъпления се наблюдава лек спад на
постъпленията по дела за престъпления против личността в сравнение с
предходната година, тъй като през 2007 няма, през 2008 са 3 броя, а през 2009
година 1 брой.
По водените през отчетната година наказателни общ характер дела са
осъдените са 35 лица, а оправдани са три, като оправдателните присъди са
протестирани от Районна прокуратура гр. Трън и са потвърдени от Окръжен
съд гр.Перник. В процентно изражение броя на оправданите подсъдими
спрямо осъдените лица е 8,57%.
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През предходната 2008 отчетна година броят на върнатите за
доразследване дела е бил 12, докато прекратените през настоящата отчетна
година е три, което говори за подобряване на качеството на работата на
органите на досъдебното производство. При анализа на дейността на съда
относно останалите наказателни дела следва да бъдат посочени и делата по
чл.243 от НПК, които също имат своята специфика и особености. През
отчетната година са постъпили 2 броя дела по чл. 243 от НПК, при четири за
предходната година, което е още един показател за качеството на работата на
органите на досъдебното производство.
През 2009 година са образувани общо 67 бр. частни наказателни дела, от
които две дела са по реда на чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК, а именно за определяне
на едно общо най-тежко наказание.; 5 броя са дела по искане на Районна
прокуратура гр. Трън за вземане на мярка за неотклонение.; 21 са разпити пред
съдия по реда на чл.222 и чл.223 от НПК.; разрешаване, респ. одобряване на
процесуални следствени действия са 39 бр.

На следващо място следва да бъде анализирана работата на съда по
административно-наказателни дела, по които районния съд е бил въззивна
инстанция. Сравнявайки постъпленията за предходните години са постъпили
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НАХД, както следва: през 2007 година 39 дела.; през 2008 година - 44 дела, а
през 2009 година тези дела са 28 броя.

Забелязва се спад на този вид дела, в сравнение с 2008 година, като
обаче следва да се отбележи, че и процентно спада е най-голям във въззивните
дела за нарушения по ЗДвП. Наред с тях се запазва относителния брой, срещу
наказателни постановления постановени от контролните органи, които за
разлика от тези съставени от Началника на РУ на МВР - Трън, са доста
разнообразни и всяко едно дело е специфично, предвид на многообразието на
материята и множеството контролни органи, контролиращи различни
дейности.
В края на отчетния период от водените са свършени общо 134 бр.
наказателни дела, като са останали несвършени - 3 броя представляващи 2,2%
от делата за разглеждане. Съотношението на приключилите, към общо дела за
разглеждане е 97,8 %. От общо разгледаните 34 бр. НОХД са приключили 31
дела и са останали несвършени 3 бр.дела. Съотношението при приключилите
НОХД спрямо останалите несвършени НОХД е 96,8 % или останалите
несвършени дела са 8,8 % спрямо общо разгледаните. Посочените три броя
наказателни дела са образувани в края на отчетния период и приключването им
е обективно невъзможно предвид призоваване на свидетелите, връчване на
книжата и спазване на процесуалните срокове, които следва да изтекъл, с оглед
ненакърняване на правото на защита на подсъдимите.
В 3 месечен срок са приключили 27 бр. НОХД, представляващи 87% от
всичко приключилите 31 броя НОХД дела. Като през предходната отчетна
година приключените в тримесечния срок наказателни дела е бил 98%.
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От приключилите 31 бр. НОХД, приключилите с присъда са 16 бр.дела,
12 бр.дела са приключили със споразумение и 3 бр.дела са били прекратени по
други причини.

От приключилите с присъда 16 дела, 5 бр. НОХД са били обжалвани или
протестирани, като по три броя дела съдебните актове са потвърдени, по едно
дело – изменен и по 1 бр.дело още няма резултат.
Обжалвани са 2 бр. НАХД, от които по 1 бр.дела е изменен съдебният
акт и по 1 бр.дело е потвърден.
При наказателните дела е имало от предшестващ период 3 бр. НОХД,
представляващо 2,2 % от общо наказателни дела за разглеждане и 8,8 % от
НОХД за разглеждане.
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СПРАВКА
за дейността на съдиите от Районен съд гр. Трън през 2009 година по
наказателни дела

Име и фамилия на
съдията
1

Стаж по Постъпления Свършени Обжалвани
Оставени
Отменени Изменени
чл.164
в сила
ЗСВ
I
II
I
II
I
II
2

3

5год.

1

-

33,6 год.

104

104

Татяна Тодорова

8 год.

16

Явор Джамалов
Роман Николов

12 год.
11,7 год.

4
6

Михаил Алексов
Бисерка Милушева

ОБЩО:

131

4

-

5

14

6

128

8

7
-

4
6
-

7

1

-

3
-

11

-

9

10

11

1

1

5

-

-

1

-

2

1

1

3
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2.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
През 2009 година в Районен съд гр. Трън е имало за разглеждане 164
броя граждански дела. От тях новообразувани са 154 бр.дела и останали
несвършени от предшестващ период 10 броя дела.От постъпилите през
отчетната година 154 броя граждански дела: 8 броя са по СК /разводи/;
облигационни искове- 2 броя; вещни искове- 2 броя; 2 бр. делби; 5 бр. дела
по КТ; други видове дела - 25 броя; частните граждански дела са 110: от
които 1 бр. по ЗД; 1 бр. по Закона за закрила на детето и 108 броя по чл.410 и
чл.417 от ГПК.
За сравнение постъпилите през 2007 година общо гражданските дела са
били 323, а през 2008 - 140 броя дела. Съотношението на видовете дела с
предходните периоди е видно от следващите таблица и диаграма:
ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА
Искове по СК
Облигационни
Вещни
Делби
Искове по КТ
Други дела
Дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК
ВСИЧКО

2007 г.
10
78
41
0
4
106
84
323

2008 г.
4
17
5
1
7
57
48
140

2009 г.
8
2
2
2
5
27
108
154
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Анализът на гражданските дела сочи, рязко увеличение на делата по
чл.410 и чл.417 от ГПК през 2009 – 108 броя, при 48 броя за 2008 година, от
което може да бъде направен извода, че института на заповедното
производство се налага като работещ и полезен за гражданите начин за бързо и
ефективно приключване на гражданските дела. Делата по КТ леко са намалели
от 7 бр. през 2008 година на 5 броя през 2009 година. Наблюдава се сериозно
намаляване на броя на постъпилите дела по облигационните искове - от 17броя
за 2008г. на 2 броя през отчетната. Същата тенденция, но с по-нисък
интензитет се наблюдава и при вещните искове - от 41 броя за 2007г. на 5 броя
за 2008г. и 2 броя за 2009. Това се дължи на постепенното намаляване на
делата по ЗСПЗЗ и ЗВСВГЗГФ.
От гражданските дела са свършени общо 147 дела от общо за
разглеждане 164 дела. Свършените дела към общия брой за разглеждане
представляват 89,6 %. Несвършени в края на отчетния период са 17 дела, които
представляват 10,4 % от общо дела за разглеждане.
В тримесечен срок от постъпването им до постановяването на съдебния
акт- са приключили 143 броя дела, или в процентно изражение 97,3% от общо
свършените 147 броя дела.
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Останали несвършени общо граждански дела в края на отчетния период
са 17 бр., представляващи 10,4 % от всичките дела за разглеждане.
Със съдебен акт са приключили 120 бр.дела, 1 бр.дела са приключили
със спогодба и 26 бр.дела са били прекратени по различни причини.

От постановените съдебни актове по гражданските дела през 2009г. са
били обжалвани общо 7 броя, от които 2 решения са потвърдени от Окръжен
съд гр.Перник, едно е отменено, а по останалите дела няма резултат от
въззивната инстанция.
В приложената по – долу справка е отразена поотделно работата и
натовареността на съдиите от Районен съд гр. Трън по гражданските дела като
следва да се има предвид, че съдия Милушева реално е работила в съда сама
до 17.07. 2009 година.
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
от месец Януари 2009 год. до месец Декември 2009 год.

Име и фамилия
на съдията

Стаж
по
чл.164
ЗСВ

Постъпления Свършени Обжалвани

Отменени Изменени

Оставени
в сила

I

II

I

II

I

II

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Михаил Алексов
Бисерка
Милушева
Татяна Тодорова

5год.
33,6
год.
8 год.

5

3

-

-

-

-

102

99

7

-

4

-

3

Явор Джамалов

12 год.
11,7
год.

28
18
1
154

21
17
1
141

-

-

-

-

-

1

Роман Николов
ОБЩО:

7
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Предвид обстоятелството, че в Районен съд гр. Трън няма
специализирани граждански и наказателни състави, то общата натовареност на
съдиите от през отчетната 2009 година представлява сбор от броя на
разгледаните от тях дела и от двата вида:

5

1

6

3

Бисерка Милушева

33,6
год.

102

104

206

99

104

203

28

16

44

21

14

35

18

4

22

17

4

21

1

6

7

1

6

7

154

131

285 141

128

269

Татяна Тодорова
Явор Джамалов
Роман Николов

8 год.
12
год.
11,7
год.

ОБЩО:

Потвърдени

5год.

Изменени

Михаил Алексов

Резултат
Отменени

Постъпления
Свършени
Обжалвани
Стаж
по
чл.164
ЗСВ гр. нак. общо гр. нак. общо гр. нак. общо

3
1

1

7

8

1

1

3

3

11

12

1

1

5
1

1

2

1

3
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ДЕЙСТВИТЕЛНА НАТОВАРЕНОСТ
на Районен съд град Трън за 2009 година
Действителна
натовареност

Брой дела за
разглеждане

Брой
свършени
дела

Брой съдии
- по ЩАТ

Брой съдии
- ЗАЕТА
численост

Отработени
човекомесеци

Към
делата за
разглежда
не

Към
свършени
те дела

301

281

3

3

22

13.68

12.77

ДЕЙСТВИТЕЛНА НАТОВАРЕНОСТ
по съдии за 2009 година

име на съдията

отработени
човекомесеци

дела за разглеждане

свършени дела

брой дела

натовареност

брой дела

натовареност

Михаил Алексов

0,5

6

12,00

3

6,00

Бисерка Милушева

11

206

18,73

203

18,45

Татяна Тодорова

4,5

44

9,78

35

7,78

Явор Джамалов

5

22

4,40

21

4,20

Роман Николов

1

7

7,00

7

7,00
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Следва да се отбележи, че до средата на месец юли 2009 година в съда
работи само съдия Милушева, тъй като свободната щатната бройка за съдия в
Районен съд град Трън беше незаета до този момент, като само инцидентно и
при възникнала нужда предвид невъзможността за сформиране на състав е бил
командирован съдия Роман Николов. От 16.07.2009 година бе командирован
съдия Явор Петров Джамалов, назначен със заповед на Председателя на
Окръжен съд гр. Перник, като изпълняващ функциите на Административен
ръководител – Председател на Районен съд гр. Трън, до избиране на титуляр.
На 17.08.2009 година в Районен съд град Трън встъпи в длъжност съдия
Татяна Иванова Тодорова, назначена с решение на ВСС след успешно
издържан конкурс за първоначално назначаване.
На 16.12.2009 година встъпи в длъжност Административен ръководител
– Председател на Районен съд гр. Трън Михаил Ангелов Алексов.
II. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. Брой на постъпилите изпълнителни дела
През 2009 год. са образувани 61 бр. дела, като общата стойност на
дължимите суми е 79137 лв.
2. Брой на свършените изпълнителни дела
От постъпилите през годината дела е свършено едно дело с обща
стойност на изплатените задължения в размер на тридесет лева.
Преимуществено в новопостъпилите дела са тези в полза на граждани. От
останалите несвършени дела от 2008 г. е имало за изпълнение 413 бр. дела. От
тях са приключени 163 дела, като в края на отчетния период са останали
несвършени 250 бр. Общата дължима сума по всички дела е била 475 992 лв.,
като през годината е събрана сумата 73 831 лв., приспаднати са 29 101 лв.
поради прекратяване на делата и са останали несъбрани 398 170 лв. Останалата
несъбрана сума в полза на юридически лица – 215908 лв. и в полза на граждани
– 182 262лв.
През годината не са постъпвали за изпълнение на чуждестранни съдебни
решения.
3. Сравнителен анализ на постъпилите дела през последните три
години:
Година
брой постъпили дела
суми по постъпили дела

Данните показват

2007
284
178 626

2008
27
67 764

2009
61
79 137

увеличение на постъпилите дела в сравнение с
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предшестващия период. Образуваните изпълнителни дела в полза на граждани
през 2009 г. са 54 бр., а в полза на юридически лица - 7 бр.
Причините за трудното приключване на делата и събиране на дължимите
суми са същите както и в предшествуващите години: значителната безработица
в района и оттам липса на доходи на длъжниците, ниските доходи на
работещите, поради което погасяването на задълженията им по делата изисква
по-продължителен период от време. Принудителното изпълнение върху
имущества на длъжниците, особено на юридически лица се осъществява
трудно поради липса на купувачи при обявените публични продажби, както и
с намалялото и остаряло имущество на много от длъжниците.
В района на съда няма частен съдебен изпълнител, който активно да
упражнява дейност.
За държавния съдебен изпълнител резултатите са следните:
име на държавния
съдебен изпълнител
Десислава Василева

юридически постъпили свършени събрана
стаж
дела
дела
сума
8,6
61
163
73 831

III. ДЕЙНОСТ НА СЪДИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА
1.Общо за 2009 година са извършени 1 170 вписвания, както следва:
вид на вписания акт
договори за дарение
договори за продажба
договорни ипотеки
договори за аренда
Възбрани
обстоятелствени проверки
констативни нотариални актове
договори за доброволна делба
актове за общинска собственост
Други

Брой
30
138
6
31
15
80
16
12
804
54

2. През 2009 г. са образувани 207 нотариални дела срещу 569 бр.за 2008
год., от които 80 обстоятелствени проверки, 30 дарения, 138 продажби и
други. През по-голяма част от периода на територията на Районен съд град
Трън са изпълнявали функциите си двама нотариуси - нотариус Красимир
Бележков и нотариус Десимира Николова.
Таксите за вписване се събират преди извършване на съответното
действие, поради което няма несъбрани такси.
Водят се всички необходими книги, съобразно законовите изисквания, а
нотариалните актове са подредени и подшити в книги, които се съхраняват
надеждно.
За съдията по вписванията резултатите са следните:
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име на съдията по вписванията
Венцислав Милушев

юридически стаж

Вписвания

33 години

1170

IV. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
През 2009 година Районен съд град Трън е работил в състав: Един съдия
Милушева – до 16.07.2009 година, от 16.07.2009 година беше командирован
съдия
Явор
Петров
Джамалов,
който
изпълняваше
функциите
Административен ръководител- Председател на Районен съд град Трън, до
избиране на титуляра през месец декември 2009 година. На 17.08.2009 година
встъпи в длъжност и съдия Татяна Иванова Тодорова – назначена съгласно
Решение на ВСС след спечелен конкурс за първоначално назначаване. Съдия
по вписвания и държавен съдебен изпълнител. Съдията по вписванията от
11.03.2009 година преустанови извършването на нотариалните функции, тъй
като в района на съда започнаха дейност назначените двама нотариуси.
Служителите в съда са: административен секретар, двама съдебни
секретари изпълняващи деловодни функции и функции на компютърен
оператор, секретар “държавен съдебен изпълнител“, архивар, изпълняващ
функциите и на деловодител „Бюро съдимост“ и главен счетоводител.
Помощния персонал се състои от чистач-куриер, призовкар и огнярподдръжка сграда.
В съда няма щатни бройки за секретар- “Бюро съдимост”, системен
администратор, домакин и снабдител. Значимостта и отговорността на
длъжността на системния администратор е изключителна, на първо място
компютърната техника изисква ежедневна поддръжка, тъй като възникват
проблеми с компютърната техника и периферия, софтуерните продукти и
локалната мрежа, изградена за структурното окабеляване и свързване на
всички компютри в съда. На следващо място системния администратор е и
служителят, който следва да поддържа и актуализира интернет сайта на съда,
на който следва да се качват ежедневно съдебните актове. Въпреки това
отчитайки финансовата криза и рестриктивният бюджет, както през отчетната
година, така и до настоящия момент не е направено искане за откриване дори и
на половин щат в съда и на половин щат в прокуратурата на бройка за
системен администратор. Длъжностите на снабдител и домакин са също от
изключително важно значение за дейността и отчетността в съда, но за разлика
от функциите на системния администратор, те успешно могат да бъдат
вменени и изпълнявани от двама служители от наличния персонал.

V. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
Районен съд гр. Трън се помещава в най-старата съдебна палата в
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региона на Окръжен съд гр. Перник, която е построена през 1946 год. върху
парцел, дарен от Община гр.Трън на Министерство на правосъдието за съдебна
палата. През 70-те години, без да е дадено съгласие от собственика и
спазването на правните и технически изисквания, над съществуващите два
етажа на съдебната палата е надстроен трети етаж от Община гр.Трън. От
01.10.1999 год. Общинската администрация освободи първия етаж от сградата,
който бе зает от Районна прокуратура-Трън. Вторият етаж бе зает изцяло от
съда, както се ползва и до сега. Третият етаж на сградата също освободен от
Общинската администрация, но Общината запази владението си върху него.
По настоящем етажът е обособен в апартаменти, дадени от Община гр.Трън
под наем на граждани. Смятам, че е недопустимо граждани да живеят в
съдебната палата, пък дори и достъпът им да е чрез отделен вход. На следващо
място сградата е в изключително тежко състояние, дограмата е стара дървена,
покрива тече, топлоизолацията е лоша, което автоматично рефлектира върху
консумацията на дизелово гориво използвано за отопление на сградата през
отоплителния период. Парната инсталация не е правилно проектирана и
изградена, което от своя страна също води до увеличена консумация на гориво.
Посочените течове на покрива водят до течове и в помещенията на съда, от
което се увредени таваните и стените. Външната фасада на сградата също е в
лошо състояние, част от мазилката пада, като създава опасност за
преминаващите в близост до съдебната сграда граждани. В сградата не са
обособени зони с ограничен достъп, не са осигурени условия за улеснен
пропускателен режим и служебен вход, няма авариен изход, няма изградени
условия за достъп на хора с увреждания, няма изграден информационен
център, арестното помещение не отговаря на нормативните изисквания, не е
изградена регистратура по ЗЗКИ, няма обособена адвокатстка стая.
Изградената система за видео наблюдение не е правилно проектирана и не
покрива необходимите зони, които да гарантират сигурност на служителите и
магистратите, както и да улеснят охраната на съдебната сграда и имущество.
Помещението, в което са поместени сървъра и комуникационния шкаф на
компютърната мрежа е в окаяно състояние, като изобщо не отговаря на
установените от ВСС изисквания за подобен тип помещения, тъй като пода е
от дървено прогнило дюшеме, боята по стените се е олюпила и пада, тавана е в
същото състояние, дограмата и вратата не уплътняват добре, като всичко това
вкупом води до постепенно повреждане на скъпата техника, която
функционира в изключително вредни условия. Наличните кабинети към
настоящия момент са малко, в деловодството се помещават двете
деловодителки, деловодителят бюро-съдимост, призовкаря, огняра и
чистачката. Битовото кабинетите са обзаведени с овехтяло и амортизирано
оборудване, което се нуждае от подмяна и осъвременяване.
Санирането на Съдебна палата град Трън, подмяна на дограмата,
ремонта на покрива би довело до ефективност и икономичност при използване
на ресурсите за отопление и спестяване на средства за отопление при равни
други условия. Това на свои ред води до икономии на средства за сметка на
бюджета на съдебната власт.
В Районен съд гр. Трън работи деловодна програма на „Информационно
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обслужване“ АД - клон Варна „САС-Съдебно деловодство”. През отчетната
2008г. съдиите и съдебните служители ползваха две правно – информационни
системи – „Апис” и „Сиела”. Главният счетоводител работи със счетоводна
програма на „Поликонт”. На същата фирма е софтуера и за програма „Труд и
работна заплата”.
През отчетния период всеки един от магистратите и служителите е
ползвал сравнително съвременна и отговаряща на нуждите му компютърна
конфигурация. През предходната година е закупена една компютърна
конфигурация, оборудвана с UPS и принтер, както и 2 скенера за нуждите на
деловодната програма. За съжаление не всички работни станции са свързани с
UPS-и, а голяма част от използваните са амортизирани, което увеличава риска
от нежелани загуби на информация при спиране и повреди на хардуера на
ел.захранването. След повредата и бракуването на старото копирно устройство
през предходната година, Районен съд гр. Трън не разполага с копирно
устройство, а за нуждите на съда се използва мултифункционално устройство,
предназначено за монтаж към компютърна конфигурация. Характерното за
това устройство е че не поддържа двустранно сканиране и печат, както и че
консумативите за него са значително по-скъпи. Целта в тази насока през
следващата година ще бъде създаване на електронни досиета на делата, както и
изнасяне на служба „Регистратура” в отделно работно помещение, с цел
улесняването на обслужването на гражданите.
VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение може да се посочи, че през отчетната година дейността по
правораздаване в Районен съд гр. Трън въпреки динамиката на ръководния
състав е била организирана добре. Въпреки недостига на достатъчно площ и
лошите материално битови условия съдиите и съдебните служители правят
необходимото, според възможностите си, за осъществяване на функциите на
съда като гарант за законност.
Законите се създават от хора, за да уреждат отношенията между хора и
да се прилагат от хора.

Административен ръководител Председател на Районен съд гр. Трън:
/ М. Алексов/

