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О Т Ч Е Т Е Н     Д О К Л А Д 
 

за дейността на Районен съд гр.Каварна през 2007 
година 

 
 
Районен съд Каварна е със седалище гр.Каварна, ул.”Дончо 

Стойков” №8  и съдебен район включващ  Община Каварна  и Община 
Шабла. 

 
I. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА СЪДА.    
 
Съгласно утвърденото щатно разписание, през отчетната 2007 

година в Каварненският районен съд работиха шестима районни съдии, 
един държавен съдебен изпълнител, един съдия по вписванията и 
единадесет служители. След проведен конкурс на 11.06.2007г. в съда 
встъпи в длъжност втори съдия по вписванията, съгласно заповед №ЛС-
И-757/05.12.2006г. на Министъра на правосъдието. Към 31.12.2007 год. 
в съда няма незаети щатни бройки по утвърдения за годината щат. 

През отчетния период разглеждането на делата в Районен съд 
гр.Каварна се извършваше от шест съдебни състава, председателствани 
от съдиите Емилия Панчева, Живко Георгиев, Корнелия Добрева, 
Веселина Узунова-Панчева, Димитър Димитров и Димитър Михайлов. 
Запази се съществуващото профилиране на съставите на три 
граждански и три наказателни, което доведе до по-добра работа по 
движение на делата и качество на съдебните актове. 

Длъжността държавен съдебен изпълнител при РС Каварна се 
изпълнява от Елена Тодорова, а длъжността съдия по вписванията от 
Галя Анастасова и Борис Томов. 

В Районен съд Каварна работещите съдии имат правен и съдийски 
стаж, в края на отчетния период, както следва: Емилия Панчева - 
Председател РС – 12 години, Живко Георгиев - Районен съдия - 12 
години и 7 месеца, Корнелия Добрева - Районен съдия - 10 години и 2 
месеца, Веселина Узунова - Районен съдия – 7 години и 11 месеца, 
Димитър Димитров – Районен съдия – 9 години и 8 месеца, Димитър 
Михайлов – Районен съдия -  9 години и 1 месец, Елена Тодорова - 
Държавен съдебен изпълнител – 1 години и 5 месеца, Галя Анастасова - 
Съдия по вписванията – 4 години и 10 месеца и Борис Томов – Съдия по 
вписванията – 6 месеца.  В обобщение на посочените данни може да се 
каже, че съдиите при Каварненски районен съд, вече са с 



продължителен съдийски и правен стаж, натрупани опит и знания, 
което им дава възможност все по-добре и качествено да правораздават.   

Броят на служителите в края на отчетния период е 11 по щат, като 
няма незаети бройки и напуснали служители. 

През 2007 год. всички служители и съдии работиха при добри 
условия на труд, спокойна атмосфера и добре организирана система на 
работа. Всички книги и регистри в съда са водени стриктно, съгласно 
изискванията на Правилника за САРОВАС. Като цяло следва да се 
отбележи, че служителите и съдиите положиха максимум усилия според 
възможностите си и самата натовареност на съда движението на делата 
да протича нормално. Отново пролича умението на служителите при 
съда да работят в колектив и умението изградено с годините да са 
взаимозаменяеми. Добрите им професионални и делови качества, в това 
число толерантност и колегиалност компенсираха различното 
натоварване на канцелариите повлияно от броя на постъпващите дела, 
броя на съдебните заседания, излизането в различни видове отпуски, 
командировки и други.  

С оглед отговорното отношение към задълженията както от страна 
на съдиите докладчици, така и на всички служители на съда почти не се 
е допускало отлагане на дела поради пропуски на съда. Отлагането на 
делата е ставало предимно по вина на страните в процеса и техните 
процесуални представители, с оглед ненавременните искания за 
събирането на доказателства, поради нередовното призоваване на 
страни и свидетели за насрочените съдебни заседания, неявяване на 
подсъдими, свидетели, вещи лица и т.н. С оглед увеличения брой на 
съдебните състави значително са съкратени сроковете при отсрочване 
на делата, като стремежа е да се спазват законоустановените срокове. 

Независимо от чисто субективните причини, създавали 
затруднения в работата на съдии и служители, през отчетната година се 
наблюдаваше стремеж за бързо разглеждане и решаване на делата, за 
провеждане на наказателна политика, съответстваща на ръста на 
престъпността в страната, за постановяване на обосновани  съдебни 
актове по граждански спорове. 

 
Становище за промени в щата 
През 2007 год. от Председателя на съда беше направено 

предложение пред Висш съдебен съвет за увеличаване щатната 
численост  на служителите с една бройка за „системен администратор”, 
което предложение бе подкрепено от Комисия „Научно осигуряване и 
информационни технологии”, но въпреки това не бе разкрита такава. 

Нуждата от системен администратор е все по-голяма, както с оглед 
извършеното цялостното компютъризиране на съда, въвеждането на 



нови и все по-сложни за робота и поддръжка програми, така и с оглед 
промените в Закона за съдебната власт и въведеното задължително 
регистриране и поддържане на Интернет страница и публикуването на 
влезлите в сила съдебни актове на съда.  

С оглед изложено, считаме за целесъобразно и обосновано 
искането за увеличаване щатната численост на Районен съд гр.Каварна 
с 1 (една) щатна бройка за съдебен служител – „системен 
администратор”, което ще обезпечи нормалната работа на съда като 
цяло. 

 
II. ДВИЖЕНИЕ  НА  ДЕЛАТА. 
 
Постъпващите в съда искови молби, жалби и обвинителни актове 

се докладват на Председателя своевременно. В деня на постъпването им 
същите се образуват в дела и се разпределят на съдиите докладчици 
чрез въведения през 2006г. програмен продукт “Програма за случайно 
разпределение на делата”. Използването на същия доведе до 
равномерното натоварване на съдите докладчици, както и до избягване 
на съмнения у страните за субективно отношение при определянето им. 
След необходимата проверка за редовността на постъпилите искови 
молби, жалби и обвинителни актове, тези които отговарят на 
законовите изисквания се насрочват веднага за съдебно заседание, а 
тези по които са допуснати процесуални нередовности и нарушения се 
оставят без движение, като по гражданските дела се изпращат 
съобщения на ищците за отстраняване на нередовностите, а 
наказателните дела се връщат на РП Каварна.  

Наблюдава се тенденция за все по-добра организация при 
насрочване на делата и разглеждането им. Делата се насрочват от 
съдиите незабавно и то в предвидените инструктивни срокове. През 
отчетния период в сравнение с предходните години е налице  и 
тенденция за изготвяне на съдебните актове в законовите срокове. 
Шестимата районни съдии показват добра организация на работата, 
задълбочени познания по материалните и процесуални закони,  стремеж 
за усъвършенстване и за подобряване качеството на работа. 

Общият брой на постъпилите граждански и наказателни дела през 
2007 год. в Каварненският районен съд е 607 (за сравнение през 2006г. –
633, а през 2005г. – 608), от които 291 граждански, 316 наказателни (от 
тях 86 административно наказателен характер дела и 28 разпити пред 
съдия). Наблюдава се намаление на новообразуваните дела с 26 бр.,  в 
сравнение с 2006г. и спрямо 2005г. с 1 бр. Средно месечно постъпление 
на делата на един съдия на база отработени човекомесеци през отчетния 
период е 9.34 бр., като за сравнение през 2006г. средно месечното 



постъпление е 10.91 бр., а през 2005г. – 17.88 бр., т.е отчетено е 
значително намаление спрямо предходните две години, което се дължи 
на увеличения брой на магистратите. 

 Броят на останалите несвършени дела от предходни години, в 
началото на отчетния период е възлизал на 475, като за сравнение през 
2006г. броят им е бил 623, а през 2005г. – 604 бр. Броят на останалите 
несвършени дела в края на отчетния период е 393, което сочи 
значително намаление на висящите пред съда дела през изминалата 
година. От общия брой несвършени дела, 317 бр. са граждански (срещу 
365бр. за 2006г.), 76 наказателни (срещу 110 бр. за 2006г.), в това число 
6 НЧХД и 35 административно наказателен характер дела. 
Сравнителния анализ с предходните години сочи на намаление 
висящността както при гражданските така и при наказателните и 
административните дела. 

Общият брой на висящите дела през отчетния период, включващ 
останали от предходни години и новопостъпили през 2007 год., възлиза 
на 1082 бр. За сравнение през 2006г. общия брой на делата за 
разглеждане е бил 1256 бр., а за 2005г.- 1212 бр. Действителната 
натовареност на районните съдии спрямо всички дела за разглеждане 
през 2007г. е била 16.65 %,  (за 2006г. - 21.66 %, за 2005г.-35.65 %). 

Общият брой на свършените дела през отчетния период е 689, като 
за 2006г. броят е 781 бр., а за 2005г. - 614 бр., т.е. наблюдава се 
увеличение в броя на свършените дела спрямо 2005г. и намаление 
спрямо 2006г. Средно месечно свършени дела от един съдия на база 
отработени човекомесеци за 2007г. е 10.60 бр., като за 2006 год. е 13.47 
бр., а за 2005г. е 18.06 бр. - забелязва се намаление спрямо предходните 
две години. От общо свършените 689 дела, в срок до 3 месеца (считано 
от образуване на делото до постановяване на съдебния акт) са 
приключили 412 дела, представляващи 60 %, а над 3 месеца - 277 дела 
или 40 %. Наблюдава се значително увеличение процента на 
свършените дела в срок до три месеца, спрямо предходните две години. 

От общо висящите през 2007 год. 656 бр. граждански дела са 
свършени 339 бр., от които 77 бр. решени от съдия Панчева, 22 бр. от 
съдия Георгиев, 125 бр. от съдия Добрева и 115 бр. от съдия Узунова. 
Останали несвършени граждански дела в края на отчетния период са  
317 бр.  

От общо висящите през  2007 год. 160 бр. наказателни общ 
характер дела, приключили със съдебен акт са 137 дела, от които 38 
решени от съдия Георгиев, 50 от съдия Михайлов и 49 от съдия 
Димитров. Съдени са общо 204 лица, от които са осъдени 157 лица. На 
лишаване от свобода до 3 год. са осъдени 67 лица, от които 39 лица - с 
приложение на чл.66 от НК. Оправдани са 5 лица. Наложени са 75 



наказания пробация, 13 наказания глоби и 2 др.наказания (обществено 
порицание и лишаване от права).  

През 2007г. са разгледани 3 дела по реда на “бързото полицейско 
производство” – срещу 1 бр. през 2006г. и 18 бр. през 2005г. Следва да 
се отбележи, че по-голяма част от изработените БПП, се внасят в съда  
със споразумение по реда на чл.381 от НПК или по чл.78а от НК.  

От общо разглежданите 16 бр. НЧХ дела приключили със съдебен 
акт са 10 бр. Съдени са общо 11 лица, от които 2 лица са осъдени, а 3 
оправдани. 

Образувани са 86 частни наказателни дела, към които спадат 
произнасянето на съда по мерките за неотклонение в досъдебното 
производство, разпитите пред съдия по реда на чл.222 и чл.223 от НПК, 
делата по чл.243 от НПК и др. Отчетено е намаление спрямо 
образуваните през 2006г. – 89 дела и увеличение спрямо 2005г. – 79 
дела.  

Разгледани са общо 18 дела по реда на чл.78а от НК, като са 
свършени всички 18 бр., от които в срок до 3 месеца 13 бр., което 
представлява 72%, (за сравнение през 2006г. – 90% и за 2005г. – 82%). 

Постоянно разнообразен остава и характера на АНХ дела - 
свързани с жалби против наказателни постановления на различни 
държавни органи – ТД НАП, ДДС, Митниците, РПУ, РИТ, КТЗП, ОИТ 
и др. През отчетния период са образувани 86 АНХ делата, като за 
сравнение през 2005г. новообразуваните дела са 69, срещу 95 бр. през 
2005г., т.е наблюдава се тенденция на увеличение при 
ноовообразуваните дела спрямо 2006г. и намаление спрямо 2005г. От 
общо висящите през 2007 год. 154 бр. наказателни административен 
характер дела, са решени 119 бр.,  от които 37 бр. от съдия Георгиев,  1 
бр. от съдия Добрева, 34 бр. от съдия Михайлов и 47 бр. от съдия 
Димитров. Останали несвършени административно наказателни  дела в 
края на отчетния период са 35. За сравнение в края на 2006г. са 
останали несвършени 50 АНХ дела, а в края на 2005г. – 101 бр., което 
показва, че през годината значително е намалена висящността на АНХ 
дела. 

От общия брой дела, за разглеждане в Каварненски районен съд 
през 2007 год. – 1082 бр., свършени през отчетния период са 689 бр., от 
които в три месечен срок (считан от образуване на делото до 
приключването му със съдебен акт) - 412 бр., което представлява 60 % и 
показва подобряване работата на съда по показателя срочност в 
сравнение с предходните две години. Останали несвършени дела в края 
на отчетния период са 393 бр. 

През отчетния период се запази тенденцията на доброто 
взаимодействие с Районна прокуратура, Районните полицейски 



управления, Окръжна следствена служба и Пробационна служба. Не 
съществуват конфликти между институциите. Възникналите проблеми 
се решават коректно и колегиално, което се отразява на добрите 
резултати в наказателното правораздаване.  

През отчетния период са обжалвани, пред Добрички окръжен съд, 
81 бр. решения по граждански дела, за сравнение през 2006г. - 62 бр., а 
през 2005г. - 68 бр. Върнати от ДОС, (вкл. и дела обжалвани през 
предходни години) са 48 бр. от тях по 26 дела решенията са оставени в 
сила, 10 решения са частично отменени, 5 решения са отменени, (от тях 
3 дела са върнати за ново разглеждане) и 7 дела са прекратени. 
Обжалвани са 12 определения за прекратяване на дела, от които 7 са 
потвърдени и 5 са отменени, а делата са върнати за продължаване на 
съдопроизводствените действия.  

Обжалвани и протестирани са 27 присъди. Върнати от ДОС, в края 
на отчетния период са 35 дела (вкл. и дела обжалвани през предходни 
години). От тях 11 присъди са потвърдени, 7 присъди са изменени, 14 са 
отменени, в т.ч. 7 са върнати за ново разглеждане и 3 са прекратени. За 
останалите няма резултат. 

Обжалвани  са 46 бр. АНХ и ЧН дела. Върнати от ДОС, в края на 
отчетния период са 49 дела. От тях 30 решения са потвърдени, 15 бр. са 
отменени, в т.ч. 2 бр. върнати за ново разглеждане, а 3 решения са 
изменени, 1 определение за прекратяване е отменено. 

От изложените по-горе данни може да се направи извода, за едно 
добро качество на съдебните актове постановявани от районните съдии 
при Каварненски районен съд. През отчетната година от общо 
проверените 144 акта, 74 са оставени в сила, което прави 51.38 % 
(2006г. - 61,73 %), 20 акта са изменени, което прави 13.89 % (2006г. - 
18.27 %) и 40 акта са отменени, което представлява 27,78 % (2006г. - 20 
%), спрямо всички проверени актове. Наред с това следва да се 
отбележи и подобряване срочността на изготвяне на съдебните актове, 
показател неотчитан в приложените таблици. През последните три 
години вследствие, натрупания професионален опит от съдиите 
докладчици и постепенното намаляване общата висящност на делата, бе 
постигнато ускоряване и подобряване, както на срока, така и на 
качеството на постановените съдебни актове. 

 
III. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. 
 
През отчетния период в Съдебно-изпълнителна служба при 

Районен съд Каварна работиха един Държавен съдебен изпълнител и 
един служител – секретар, който съвместяваше и длъжността секретар в 
Бюро за съдимост. 



При анализ на работата на службата и извършените проверки през 
годината се установява, че изпълнителните дела се образуват правилно, 
въз основа на представен изпълнителен титул и своевременно с оглед 
процедурата визирана в ГПК се извършват необходимите действия по 
тях. Несвършените изпълнителни дела в началото на отчетния период 
са били 912 бр. През годината са прекратени общо 58 дела (поради 
изпълнение, по искане на взисактеля, давност, перемпция). 
Новообразувани през 2007г. са 35 дела, като се наблюдава намаление 
спрямо 2006г., когато новообразувани са били 68 и спрямо 2005г., 
когато новообразувани са били 104 дела. През отчетната година размера 
на сумите за събиране е бил 175 512 лева, което показва  намаление 
спрямо предходните две години: 2006г. – 574 749 лв. и 2005г. – 565 216  
лева.  

Разграничавайки изпълнителните дела в зависимост от вида на 
взискателя се установява, че през отчетния период са постъпили 21 бр. в 
полза на физически лица, 13 бр. в полза на държавата и 1 бр. 
изпълнение на чуждестранни решения. 

През 2007г. държания съдебен изпълнител е насрочил 8 продажби 
на недвижими имоти, от които 1 е реализирана, 3 са нередовно 
разгласени, 4 са нестанали, поради неявяване на купувач. В сравнение с 
предходните 2006г., когато са насрочени 13 продажби, от които 4 
реализирани и през 2005г., когато са насрочени 23 продажби, от които 4 
реализирана, се забелязва намаляване броя на реализираните продажби 
спрямо насрочените. 

През отчетната 2007г. е насрочен 1 въвод във владение, който е 
изпълнен. За сравнение през 2006г. са насрочени 10 от които 6 
извършени, а през 2005г. - насрочени 7 от които 3 извършени. 

Дължимите суми по всички изпълнителни дела през отчетната 
година са в размер на 4 940 571 лева, което е с 607 229 лева по-малко в 
сравнение с 2006г. (5 547 800 лв.) и с 477 281 лева по-малко, в 
сравнение с 2005г. (5 417 852лв.) 

Събрани и преведени по сметка на взискателите към края на 
отчетния период са 326 779  лева, като през 2006г. тази сума възлиза на 
182 563  лева, а през 2005г. на 142 578 лева.  

 
 СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ЗА  

ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ 
 

Година Име на съдията-
изпълнител 

Юридиче
-ски стаж

Постъпил
и дела 

Свърше
ни дела 

Събрани 
суми 

2007г. Елена Тодорова 1 г. 05 м. 35 58 326 779 лв.
2006г. Веселина Узунова 5г. 11м. 17 310 66 929 лв. 



Хинко Михайлов 
Ивайло Миленов 
Елена Тодорова 

ком.ГРС
ком.ДРС
0 г. 05м.

9 
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3 
6 

28 

18 596 лв. 
3 301 лв. 
78 569 лв. 

2005г. Веселина Узунова 5г 11м 104 459 277 374 лв.
 
 
IV. СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА 
 
През 2007г., със заповед №ЛС-И-757/05.12.2006г. на Министъра на 

правосъдието бе разкрита втора щатна бройка за съдия по вписванията 
при РС Каварна и след проведен конкурс считано от 11.06.2007г. на 
длъжността бе назначен  съдия Борис Томов. 

В службата по вписванията през отчетния период са извършени 
общо 6 752 вписвания, (за сравнение през 2006г. –7 476, а за 2005г. – 7 
532). Образувани са 3 916 нотариални дела, от които 304 - 
обстоятелствени проверки, 64 – акта за държавна собственост, 512 – 
акта за общинска собственост,  254 - дарения, 2 110 - продажби, 380 - 
ипотеки, 52 - замени, 11 завещание, 3 279 – други (арендни договори, 
договори за доброволна делба, актове за държавна и общинска 
собственост и др.). Наблюдаващият се голям брой на вписванията през 
последните три години се дължи на множеството арендни договори  и 
актове за държавна и общинска собственост постъпващи за вписване в 
службата. Въпреки големият брой на вписванията, многобройните 
издадени удостоверения за тежести (през 2005г. – 1950, през 2006г. - 3 
487, а през 2007г. - 4850) и преписи от нотариални актове, работата в 
службата протичаше нормално и ритмично, при спазване на 
законоустановените срокове. 

 
V.  СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
 
Каварненският районен съд се помещава в собствена сграда, 

закупена от Министерство на правосъдието. Същата е разположена на 
партерния етаж в подблоковото пространство на ЖСК “Гагарин”, 
поради което липсва възможност за пристрояване. В началото на 2002 
година, бяха закупени допълнителни помещения за нуждите на съда със 
застроена площ от 86 кв.м. в които бяха изградени втора съдебна зала, 
кабинет на съдията по вписванията, канцелария и архив за службата по 
вписванията.  

Към настоящия момент в Каварненски районен съд е необходимо 
да бъдат изградени регистратура за съхраняване на класифицирана 
информация (съгласно Закона за защита на класифицираната 
информация), регистратура и бюро за съдимост (съгл. ПСАРОВАС), 



стая за четене на дела към съдебното деловодство и архив, конвойно 
помещение (съгл. изискванията на Наредба №1/30.01.2003г. за 
структурата, организацията и дейността на охраната на съдебната 
власт), сървърно помещение, санитарен възел за граждани и др. 
Наличието на описаните помещения е задължително, съгласно 
посочените нормативни актове, но на практика не съществува 
възможност за тяхното обособяване поради липса на свободна площ за 
застрояване в съществуващата сграда.  

На 22.11.2007г. межди Министерство на правосъдието и Община 
Каварна бе сключен договор за учредяване на безвъзмездно право на 
строеж върху общински терен, за изграждане на съдебна палата за 
нуждите на РС Каварна и РП Каварна. В края на 2007г. бяха изготвени и 
представени пред Министерство на правосъдието необходимите 
документи - виза за проектиране и техническо задание, с оглед 
започване на процедурата по проектиране. Необходимо е през 2008г. да 
бъдат отпуснати средства за провеждане на процедурите за възлагане на 
обществени поръчки за проектиране и строителство на новата сграда.  

През 2007 година не бяха отпуснати средства за придобиване на 
ДМА и ремонт на сградата на Каварненски районен съд. Поради 
недоброто техническо състояние на използваните в съда принтери и 
копирни машини е необходимо през 2008г. да бъдат отпуснати средства 
за закупуване на 5 нови принтера и една копирна машина, както и на 
две компютърни конфигурации за съдебните зали, десет UPS и два 
скенера. Необходимо е и отпускане на средства за ремонт на част от 
кабинетите в съда. 

През 2005г. и 2006г. годината бяха инсталирани програмни 
продукти, разработени по ЛОТ-ове 1, 2, 4, 5, 8 и 9, които все още не 
функционират. Липсата на работещи единни програмни продукти 
обслужващи работата на съдилищата в страната, затруднява и забавя 
изготвянето на съдебните актове, издаването на свидетелства за 
съдимост, обслужването на гражданите в съдебното деловодство и 
съдебно-изпълнителната служба. Считаме, че с въвеждането на единна 
информационна система по съдилищата в цялата страна, работата на 
същите би била многократно по-ефективна, бърза и всеобхватна, би 
спомогнала за уеднаквяване на съдебната практика и правоприлагането 
в РБългария.   

През 2007год. районните съдии с оглед профилирането им 
участваха в различни  семинари организирани от националния институт 
на правосъдието и Окръжен съд Добрич: „Основи на Европейското 
право”, „Съдебна практика на съда на Европейската общност”, 
„Съдебно сътрудничество по наказателни дела”, „Съдебна делба”, и 
„Финансови престъпления”. Необходимо е през настоящата година 



всички районни съдии да преминат обучение по специализираните 
модули на обучението по Европейско право. 

На 31.10.2007 година комисия от Окръжен съд гр.Добрич 
извърши проверка в Районен съд Каварна относно воденето на 
деловодните книги, движението на делата и спазването на сроковете за 
насрочване и произнасяне на съдиите докладчици, като оценката бе 
изцяло положителна, а дадените препоръки бяха изпълнени 
своевременно. 

В заключение, като обобщение на горните данни, може да се 
каже, че работата на съда през годината бе много добра. Тя беше 
изцяло съобразена с промените протичащи в съдебната власт и 
законодателството на страната. Макар и трудна, с оглед натовареността 
на съдиите и административно-техническият персонал изминалата 2007 
год., беше добра за Каварненския районен съд, което показват и 
резултатите. Добрата работа в съда е резултат както от много добрата 
организация на деловодствата и канцелариите, така и на много добрата 
подготовка и работа на целия административен състав, на когото 
изказвам сърдечна благодарност за усилията му да обслужва безотказно 
всички, които имат досег с дейността на съда. В този смисъл следва да 
се отбележи, че липсват оплаквания от работата на съда като цяло, а 
същевременно има много похвали и благодарности за доброто 
обслужване, както от гражданите, така и от страна на адвокатите. 

Служителите и съдиите при Каварненски районен съд показаха 
желание за работа и отговорност при изпълнение на задълженията си.   

 
 
 
 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:….………..……… 
 

/Емилия Панчева/  
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