НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

РЕГИОНАЛНА СЕКЦИЯ ПРИ РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ
ОТЧЕТЕН ДОКЛАД
ОТ ПРОВЕДЕНО ГОДИШНО-ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ
НА РЕГИОНАЛНА СЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ПРИ
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ, ЗА ДЕЙНОСТТА Й ПРЕЗ 2017 Г.

СКЪПИ КОЛЕГИ!
Имам честта и удоволствието да споделя, че Регионалната секция на НССС при
Районен съд гр. Разлог през отчетния период от 01.01.2017 година до 31.12.2017
година, наброява 21 души членове. От общо 19 съдебни служители при Районен съд
гр. Разлог, считано от 23.08.2017 г., поради внезапната смърт на колегата ЕМИЛИЯ
БЕРОВА, всички 18 съдебни служители от Районен съд гр. Разлог са членове на
НССС, освен един новопостъпил колега след участие в конкурс за „съдебен
секретар“ на 06.11.2017 година, както и 3-ма служители на Районна прокуратура гр.
Разлог, които са членове на Регионалната секция на НССС към Районен съд Разлог от м. декември 2013 година. През 2017 г. 3-ма колеги от РП Разлог
прекратиха членството си по лични причини, а един колега прекрати членството си,
поради преминаване на друга работа в Специализиран наказатлен съд в гр. София.
До настоящия момент членският внос за отчетната 2017 година е събран,
нямаме закъснение или просрочие. Същият редовно и своевременно се събира и
превежда по сметката на НССС.
Към 31.12.2017 г. остатъка от събраният членски внос е в размер на 296.80 лева.
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ!
Измина още една календарна година от живота и дейността на Регионална
секция на НССС при Районен съд гр. Разлог – година изпълнена с много и
интересни мероприятия и събития станали реалност, благодарение на активното
участие и дейност на всеки един от членовете.
През м. януари 2017 г. се проведе

първото за новата календарна година

събрание на членовете на РС на НССС при Районен съд гр. Разлог за отчетния
период. Беше приет за разглеждане следния дневен ред: Прочитане и приемане на
доклада за дейността на членовете на Регионална секция на „Национално
сдружение на съдебните служители“ при Районен съд гр. Разлог през изтеклата

2016 година. Избиране на теми за обучение през месеците май и септември 2017
година. Обсъждане начина за отбелязване и организиране на празника по случай 16
години от учредяване на Националното сдружение на съдебните служители (НССС)
в България, които се навършват на 17.02.2017 година.
Взето бе решение за избор на две теми за провеждане на обучение: „Уредба
работата на съдебната администрация“ и „Работа в Бюро съдимост“, които не
успяхме да реализираме, поради зависещи и независещи от нас причини.
След кратко дебатиране по втора точка от дневния ред, бе предложено и прието
празника по случай 16-годишнината от създаване на НССС, да бъде отбелязан от
РС на НССС при Районен съд гр. Разлог с поздравителен адрес на сайта на
Районен съд гр. Разлог, като същият поздравителен адрес бъде изпратен и на
координатора на НССС гр. София, за качване на сайта на Сдружението.
Годишнината бе отбелязана с малка почерпка във фоайето в сградата на съда.

На 17.03.2017 година се проведе поредното събрание на членовете на
Регионална секция на НССС при Районен съд гр. Разлог, във връзка с писмо-покана
от Председателя на УС на НССС г-жа ДАНИЕЛА ИЛИЕВА относно дневния ред,
подготовка и избор на делегати за предстоящото Общо събрание на НССС –
01.04.2017 година в гр. София и отпускане на средства за пътни разходи от касата
на Регионалната секция на НССС при Районен съд гр. Разлог. След кратко
дебатиране, за делегати на Общото събрание на НССС бяха избрани колегите
ЕМИЛИЯ ЛАЧИНОВА – съдебен служител при Районен съд гр. Разлог и ЦВЕТАНКА
ТУМБЕВА – Районна прокуратура гр. Разлог, като бяха отпуснати и съответните
суми за пътни разходи от касата на регионална секция на НССС при Районен съд гр.
Разлог.
Следваща точка бе прекратяване членството на бивш служител на Районен съд
гр. Разлог – МАРИЯ ИВАНОВА ТРИЧКОВА, поради преминаването й на работа в
Специализиран наказателен съд гр. София.

Поредното заседание на Регионалната ни секция бе проведено през м.април
2017 г., на което бе обсъдено протичането на Общото събрание на НССС,
проведено на 01.04.2017 г. с точка единствена – избор на нов УС на НССС, поради
изтичане мандата на предния УС. На същото редовно Общо събрание се взе
решение за намаляване броя на членовете на УС от 9 на 7, което бе подложено на
гласуване и прието. Нашата Регионална секция за втори пореден мандат има член
на УС на НССС.

Следваща точка от дневния ред бе разглеждане на молбите по прекратяване
членството на 3-ма служители на Районна прокуратура гр. Разлог, членове на
Регионалната секция на НССС – КАТЯ КОЦАКОВА, КАТЯ ГРЪНЧАРОВА и
АНТОНИЯ РАЙДОВСКА, поради лични причини.
По случай 16.04.2017 г. – Деня на Конституцията – празник на българските
юристи и професионален празник на съдебните служители, отбелязаха празника
подобаващо.

От 24 до 30 юни 2017 година, нашият град бе домакин на седем топ постановки,
които ще бъдат изиграни от едни от най-големите звезди на театъра и киното у нас.
В плен на театралното изкуство и прекрасни постановки са хиляди хора, които ще

посетят едноседмичния фестивал Театрални празници „Звездите на театъра 2017“ в
гр. Разлог, което бе и причина за поредното събрание на членовете на РС на НССС
при Районен съд гр. Разлог относно избор на постановка и съвместно посещение.
Фестивалът се провежда за шеста поредна година на голямата сцена в Народно
читалище „15.09.1903 - 1909“ гр. Разлог.
През всичките дни, повечето представления бяха посещавани от членовете на
Регионална секция на НССС при Районен съд гр. Разлог но, най-активно участваха
всички колеги на 30.06.2017 г., като бе посетена постановката на Сатиричен театър
”Алеко Константинов” - “Щастливеца” от Руси Божанов, режисьор - Здравко Митков,
с участието на: Калин Врачански, Светломир Радев, Мартин Каров, Йорданка
Стефанова, Янина Кашева, Михаил Сървански, Александра Сърчаджиева, Боян
Арсов, Пламен Великов, Ивайло Калоянчев, Нона Йотова, Милена Аврамована.

В изпълнение на решение от поредното проведено заседание на Регионална
секция на НССС при Районен съд гр. Разлог, бяха закупени със средства от касата
на РС на НССС, зелени храсти за цветната леха, находяща се в двора на съдебната
палата. Същите бяха засадени в лехата с рози от група съдебни служители –
членове на регионалната секция на НССС, като редовно се грижим същата да
изглежда добре.

На 23.11.2017 година, по случай 10-годишнината от постъпването на районните
съдии: АЛБЕНА МОМЧИЛОВА, ЯНА ДИМИТРОВА, АТАНАС ИВАНОВ, които в
последствие преди две години се преместиха съответно в Софийски районен съд и
Районен съд Благоевград, както и районен съдия РУМЯНА ЗАПРЯНОВА, която и
понастоящем е районен съдия в Районен съд гр. Разлог, съвместно с целия
съдийски състав, членовете на Регионалната секция на НССС при Районен съд гр.
Разлог, всички останали служители, колегите от Агенция по вписванията при
Районен съд гр. Разлог, колегите от «Съдебна охрана» при Районен съд гр. Разлог,
служба «Пробация» организирахме тържество, което прерасна в страхотен купон в
спомените за времето прекарано заедно, за хубавите и в някои случаи трудни
моменти, които сме изживели съвместно през годините на обща работа. Беше едно
невероятно изживяване! Всички бяха весели и доволни! Дано имаме повече такива
моменти и занапред!

По инициатива на членовете на Регионална секция на НССС при Районен съд гр.
Разлог, бе създадена перфектна организация и както традицията повелява за всяка
Коледа, така и тази година, за нашето празнично Коледно-новогодишно настроение
се постарахме във фоайето на партера на Съдебната палата да блесне една
красива, празнично украсена коледна елха!
Успяхме да създадем едно прекрасно Коледно-новогодишно настроение както на
всички помещаващи се в сградата, така и на адвокати, прокурори, граждани, които
посещават сградата на съда!

За пореден път, по инициатива на Председателя на Районен съд гр. Разлог,
съвместно с членовете на Регионалната секция на НССС при Районен съд гр.
Разлог бе организирано коледно парти, на което бяха поканени целия съдийски
състав, ведно с всички съдебни служители, колегите от „Агенция по вписванията”,
„Пробация” и „Охрана на съдебната власт” при Районен съд гр. Разлог. Събрахме се
в ресторанта на хотел „Орбел“ гр. Добринище.
Част от организацията по подготовката на партито бе поета от членовете на
сдружението при Районен съд гр. Разлог.
Беше невероятен празничен купон! Всички се веселихме и танцувахме от сърце!
Дано и занапред да имаме повече такива приятни и положителни моменти!

Наред с празничното коледно настрооение, членовете на Регионална секция на
НССС при Районен съд гр. Разлог и тази година не пропуснахме да иницираме и
осъществим благотворителна инициатива.
С една малка сума, отделена от събраният членски внос, както и с допълнително
събрани благотворително парични средства от всички служители от Регионална
секция на НССС при Районен съд гр. Разлог, от една малка група хора, беше
занесена на пострадалото преди месец при пожар семейство на РОСКА и
КОСТАДИН МАРДОВИ в гр. Разлог. Със скромната сума в този тежък за
пострадалото семейство момент, успяхме да допринесем поне малко радост, малко
настроение пред Коледните и Новогодишни празници, като им засвидетелствахме
уважението си.

Служителите от Регионалната секция на НССС при Районен съд гр. Разлог
изказват своята благодарност на г-жа ДАНИЕЛА ИЛИЕВА – Председател на УС на
НССС, както и на неговите членове за оказаното съдействие за провеждане на
горепосочените

мероприятия, както

и за

доброто

сътрудничеството

между

регионална секция на НССС при Районен съд Разлог и УС на НССС което
допринася за утвърждаване авторитета на съдебния служител.
Безспорно една от причините за констатация на този факт е и изработването и
реализирането на нова визия на Интернет страницата на НССС. Темите за обучение

са актуализирани и са предоставени на сайта, ведно с публикуваните презентации
на почти всички обучители към НССС и НИП. Информацията е достъпна, прозрачна
и подпомага за утвърждаване на регионалните обучения, като ефективна форма за
усъвършенстване на професионална квалификация и компетентност на съдебния
служител и всяка една Регионална секция може да си подбере подходящата тема за
обучение.
Неоспорим е и факта, че Председателя на УС на НССС и всички членове на УС
на НССС, изцяло подкрепят и подпомагат морално и материално Регионалните
секции при провеждане на регионални, изнесени и под каквато и да било форма
обучения и при спазване на Правилата за провеждането им. Налице е здрава
връзка между членовете на УС на НССС и председателите на Регионални секции
относно организиране и координиране съвместната работа и дейност.
И най-накрая, но не на последно място, искам да отбележа, че за да са налице
горецитираните резултати, всичко това е плод на неуморния труд на един страхотен,
отговорен, задружен екип: Председател на УС на НССС, членове на УС на НССС,
координатор и председатели на регионални секции!
На 22.12.2017 година в Регионална секция на Национално сдружение на
съдебните служители при Районен съд - Разлог се проведе годишно-отчетното
събрание за работата и дейността на членовете на регионалната секция през
изтичащата 2017 година, на която се направи преценка за цялостната дейност.
Поздравихме се с постигнатите през годината успехи и резултати, като си
пожелахме следващата 2018 година да бъде здрава, мирна, по-активна, по-дейна и
изпълнена с повече успехи и награди!

И най-накрая, но не на последно място, от мое име, в качеството си на
председател на Регионалната секция на НССС при Районен съд гр. Разлог и от
името на всички колеги – членове на сдружението, искаме да БЛАГОДАРИМ на
Председателя на Районен съд гр. Разлог – районен съдия ДИМИТЪР ДУМБАНОВ за

изключителната подкрепа и съдействие при реализиране на всички наши цели и
дейности, без които те нямаше да станат реалност, съзнавайки, че ние като
Сдружение наистина сме не само създадени, не само даденост, а и необходимост.
Също така, в качеството си на член на УС на НССС и председател на Комисия
„Обучителна дейност”, искам специално да БЛАГОДАРЯ на Председателя на
Районен съд гр. Разлог – съдия ДИМИТЪР ДУМБАНОВ, за изключителната
подкрепа и съдействие за поредицата проведени през последните години обучения
в сградата на съдебната палата на Районен съд гр. Разлог. Тази подкрепа ни
мотивира, амбицира и дава повече сили и идеи, за да развиваме още по-активна
дейност, да запазим и надграждаме това, което е създадено преди почти 17 години,
а именно Националното Сдружение на Съдебните Служители в България!
Изключително сме благодарни на председателя на Районен съд гр. Разлог съдия ДИМИТЪР ДУМБАНОВ и за това, че всяко едно събитие, мероприятие,
дейност на членовете на нашата регионална секция на НССС е качено на сайта на
Районен съд гр. Разлог, поради което всеки може да види, прочете и разбере кои
сме ние!

Уважаеми колеги, от все сърце Ви БЛАГОДАРЯ за подкрепата, за
активната дейност, за всичко това, което сме успели да направим заедно
през годините като мероприятие, дейност и организация при реализиране
на всички наши идеи, за успехите, за получените високи оценки и
признание, за оказаната висока чест от УС на НССС, изразяващи се в
морални и материални награди, БЛАГОДАРЯ ВИ!
Това беше плодът на нашия труд, това бе наградата ни за него, това
постижение бе доказателство, че когато сме заедно, можем повече и
жънем успех, след успех!
За поредна година, имаме честта и удоволствието да качим в сайта на
съда отчетния доклад от проведеното годишно-отчетно събрание на
Регионална секция на НССС при Районен съд гр. Разлог, за дейността й през
2017 година.
31.01.2018 година
гр. Разлог
С УВАЖЕНИЕ:
ВЕСКА БЕЛЕЖКОВА,
Председател на РС на НССС
при Районен съд гр. Разлог

