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КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ 

            от 

     Мирослав Марков -  Адм. ръководител - председател  
           на Районен съд – Велики Преслав 

Относно:   Дейността на Адм. ръководител – председател на  
                Районен съд – Велики Преслав  за периода от 2007г.-2017г. 

 

        

      УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

На 20.12.2017г. изтича вторият ми мандат на Адм.ръководител-
председател на РС-В.Преслав. За това представям в систематизиран и 

кратък вид, изложение за предприетите и осъществени мерки по 
организационното и административно управление на районния съд за 

посочения период. 
     През периода в Районен съд – Велики Преслав са работили 1 

адм.ръководител, 4 районни съдии, 1 съдия по вписванията, 3 държавни 
съдебни изпълнители и 33 съдебни служители. Двама районни съдии са 

били командировани от други съдилища за определени периоди от време.   
 Организацията на работа в съда беше променена коренно, през 

мандатните десет години. При всяка възможност, за въведените  добри 
практики от административното ръководство на съда, са давани само 

положителни становища.  
По отношение на разпределението на делата са въведени 

необходимите критерии, с оглед постигане на равномерна натовареност 

и случаен избор. С вътрешни правила  изрично са определени 
изключенията от случайния принцип. Въведени са времеви стандарти за 

движене на делата по видове. Налице е била и гаранция за прозрачност 
на случайния избор. 

 
За организацията на работа, създадена от административното 

ръководство на съда са давани само положителни отзиви. Посочвам 
изводите на инспекторите от Инспектората към Висшия съдебен съвет: 

През 2009г. при извършена проверка проверяващият екип е 
посочил следното:  

„Похвално е старанието на Председателя на съда за добрата 
организация на работата в съда, както и за постигнатата равномерност 

при разпределението на делата между всички съдии чрез системата за 
електронно разпределение на делата. Препоръчва на председателят на 

Районен съд - Велики Преслав добрата практика да продължи…”. 
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 През 2014г. и 2015г. при извършени проверки, също от ИВСС: 

 „Създадена е много добра организация на административната 
дейност“ /Акт от проверка на наказателни дела, февруари 2014г. /; 

„Проверката отчита, че в Районен съд – Велики Преслав е създадена 

добра организация на административната дейност, въпреки която обаче 
са допуснати процесуални нарушения от съдиите, които през 

проверявания период са разглеждали преимуществено граждански 
дела“ /Акт от проверка на граждански дела, март, април 2014г./ 

  
 Финансовото бюджетиране на съда винаги е било на принципите на 

целесъобразност, необходимост и икономичност. Въпреки 
рестриктивните бюджети през по-голямата част от периода, по 

мотивирани искания на административния ръководител, през годините 
се отпуснаха, необходимите финансови средства, които бяха 

законосъобразно, целесъобразно и икономично използвани.  Това беше 
констатирано и по време на извършен ангажимент през 2010г. за даване 

на увереност от одитори при звено „Вътрешен одит” към Висш съдебен 
съвет.  Резултатите, както и дадените препоръки, относно организацията 

на работата в съда, бяха изложени  в акта от проверката, а именно: 

„много добра оценка за създадена организация на работата в съда по 
отношение на тази дейност“. 

 През последните десет години, по отношение на сграден фонд и 
материална база, съдът беше обновен и модернизиран изцяло. На 

практика е изградена изцяло нова Съдебна палата, в която се обособиха 

съдебни зали и деловодства, работни кабинети и помещения необходими 
за нормалното функциониране на съда. Едновременно с това 

материалната база беше обновена и осъвременена. 
 С категоричност може да се твърди, че в Районен съд – Велики 

Преслав, бяха създадени едни от най-добрите условия за работа на 
магистрати и съдебни служители, като едновременно с това беше 

запазен автентичния облик на Съдебната палата. 
В съда се изгради и функционира вътрешна мрежа от ново 

поколение, с оглед новите софтуерни и хардуерни  продукти, както и с 
оглед мрежовата, вътрешната сигурност и програмите за електронен 

обмен.  

Интернет страницата на РС-Велики Преслав се обновява 
непрекъснато, като с това се дава достъпност и информираност на 

всички, които се интересуват от работата на съда. Ние сме един от 
малкото съдилища, в който има и вариант на английски език, като мярка 

за максимална информираност. 
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Административното обслужване, беше изведено на ново ниво. 

Въведените множество добри практики, бяха изцяло възприети 
положително от гражданите. Някои от тези практики са въведени в други 

сродни съдилища. Създаденият механизъм за постоянна 

взаимозаменяемост на съдебните служители, функционира безпроблемно 
и създаде позитивна работна среда. 

Въведени са вътрешни правила за всички дейности в съда, които са 
изградени на принципите на информираност, достъпност, 

изчерпателност, контрол, колегиалност, коректност и безпристрастност. 

Социалната среда на работещите в съда е изградена на основата 
на равнопоставеност и екипност, а социалната закрила постигната в 

рамките на трудовата медицина получи безрезервна подкрепа и само 
положителни отзиви.  

 Районен съд – Велики Преслав е партньор на много и различни 

организации: на НИП при организирането на семинари, на Института по 
социални дейности и практики – гр.София и на КСУДС-гр.Шумен, на 

други държавни и неправителствени организации в различни дейности, 
начинания и образователни програми.  

 Изразявам благодарност на всички работили добросъвестно и в 

полза на Районен съд – Велики Преслав за периода 2007г.-2017г., без 
които не биха били постигнати много добрите резултати в дейността на 

съда. 

 Настоящото изложение не претендира за изчерпателност и пълнота, 
тъй като два мандата не могат да се опишат в три страници, но според 

мен може да послужи като основа, че на база резултатите постигнати, 
чрез ясни правила и осъществени добронамерени идеи и концепции, 

Районен съд – Велики Преслав в следващите години, ще продължи да се 
ползва с високо обществено доверие.  

 С уважение: 

 

 АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

РАЙОНЕН СЪД – ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ : 

МИРОСЛАВ   МАРКОВ  

 


