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Годишният доклад за дейността на Районен съд – Добрич е изготвен на 

основание чл. 80, ал. 1, т. 12 от Закона за съдебната власт и отразява дейността на 

съда през 2019г. чрез представяне в аналитичен вид на данни, констатации и 

изводи, направени при съпоставяне с показателите за предходните две години - 

2018г. и 2017г. 

 

 

 

 

І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ. 
  

1. Съдии. 

Щатната численост на съдиите в Районен съд – Добрич до 02.07.2019г.  

включва 19 бройки за съдия, в т.ч. административен ръководител – председател, 

заместник на административния ръководител – заместник – председател и 17 

съдии.  

С решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 21 от 

02.07.2019г. една щатна бройка за длъжността „съдия“ в Районен съд – Добрич е 

закрита на основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ.  

Със заповед № 1893 от 15.07.2019г. на председателя на Върховен 

административен съд, считано от 20.08.2019г., един съдия е командирован в 

Административен съд - Варна.  

В края на 2019г. с решение на Съдийска колегия на ВСС по протокол № 41 

от 10.12.2019г., още една щатна бройка за длъжността „съдия“ в Районен съд – 

Добрич е закрита на основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ. 

Правораздавателната дейност на съда през 2019г. е осъществявана от 

съдиите Анна Великова, Мариана Момчева, Албена Колева, Веселин Николов, 

Веселин Монов, Галя Митева, Данчо Димитров, Деница Петкова, Николай 

Николов, Любомир Генов, Минка Кирчева, Мирослава Неделчева, Павлина 

Паскалева, Ромео Симеонов (до 20.08.2019г., а след тази дата е командирован в 

Административен съд - Варна), Соня Дженкова, Станимир Ангелов, Стела 

Тонева, Татяна Лефтерова - Савова, Кристиана Кръстева (ползва отпуск по чл. 

163, ал. 1 и по чл. 164, ал. 1 от КТ до 20.06.2019г. и, считано от 08.07.2019г., е 

преназначена в Районен съд - Перник). 

   

 2. Държавни съдебни изпълнители. 

 През 2019г. щатът на държавните съдебни изпълнители (три щатни бройки) 

е напълно зает от Ивайло Милев, Антония Лазарова и Милена Стойкова - Недева. 

Ръководител на държавните съдебни изпълнители е Милена Стойкова – Недева.         

 

 3. Съдии по вписванията. 

  През 2019г. щатното разписание включва четири бройки за съдия по 

вписванията, които са заети през целия период от Пепа Маринова, Ирфан Муса, 

Теменуга Георгиева и Храбра Никова. Ръководител на съдиите по вписванията е 

Теменуга Георгиева. 
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 4. Съдебна администрация. 

Щатната численост на съдебните служители от общата и специализираната 

администрация е 39 души, които са разпределени, както следва: съдебен 

администратор и служител по сигурността на информацията; главен 

счетоводител; системен администратор; административен секретар; съдебен 

секретар – 16 броя; счетоводител и касиер, и съдебен секретар; деловодител 

„Регистратура”; съдебен деловодител – 12 броя; съдебен архивар; призовкар – 2 

броя; чистач – 2 броя.   

С Решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 41 от 

10.12.2019г. е разкрита една щатна бройка за длъжността „шофьор“, считано от 

01.01.2020г. Със заповед № 778/27.12.2019г. на административния ръководител е 

извършена трансформация на длъжността „шофьор“ в „шофьор и призовкар, и 

работник по поддръжка сгради“.  

През първото полугодие на 2019г. са освободени две щатни бройки за 

длъжността „съдебен деловодител“ след прекратяване на трудовите 

правоотношения с двама служители, съответно на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 и 

чл. 326, ал. 1 от Кодекса на труда. Сключени са трудови договори чл. 68, ал. 1, т. 

4 от Кодекса на труда с две лица. След проведен конкурс, считано от 11.07.2019г., 

са подписани споразумения по чл. 107 от Кодекса на труда с класираните на 

първо и второ място кандидати за вакантните длъжности. 

Поради ползването на много на брой продължителни отпуски по чл. 162 от 

Кодекса на труда от съдебни служители, през 2019г. са сключени, съответно 

прекратени, 13 броя трудови договори по чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда. 

Считано от 08.11.2019г., на основание чл. 326, ал. 1 от Кодекса на труда, е 

прекратено трудовото правоотношение със съдебен служител, заемащ 

длъжността „съдебен секретар“. На овакантената длъжност е преназначен 

съдебен деловодител, а на длъжността „съдебен деловодител“, на основание чл. 

68, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда, е назначено друго лице.  

В началото на 2020г. е обявен конкурс за заемането на свободните щатни 

длъжности: „съдебен деловодител“ – 1 брой; „шофьор и призовкар, и работник по 

поддръжка сгради“ -1 брой. 

Съотношението на съдебните служители и магистрати по щатно 

разписание от дълги години е 2,05 (39/19), а на служителите към броя на 

магистратите, държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията е 1,5 

(39/26). С увеличението на щатното разписание с 1 бройка, считано от 

01.01.2020г. и намалението на щата на съдиите, считано от 08.07.2019г., 

съотношенията възлизат на 2,16 (40/18,5) и 1,57 (40/25,5). И в двата случая 

показателите са значително по – ниски от средните за районните съдилища в 

областните градове, отчетени към 30.06.2019г. – съответно 2,86 и 2,13. Въпреки 

това, поради създадената много добра организация на работата на принципа за 

взаимна заменяемост и съвместяване на задълженията, и преди всичко поради 

усилията на служителите, и през 2019г. е постигнато изпълнение на 

задълженията за подпомагане управлението на съда и правосъдната дейност.  

Представените в предходни отчети данни за значителен обем на работата в 

деловодството към Гражданско отделение до голяма степен се преодоляха като 

част от частните граждански дела се обработват от съдебните деловодители към 
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Наказателно отделение. Реорганизацията е извършена след решение на Общото 

събрание на съдиите от 12.03.2019г. за разглеждане, считано от 01.04.2019г., на 

заповедни производства по чл. 410 от ГПК и дела за ракриване на банкова тайна 

и от съдиите от Наказателно отделение. Извърши се и друга промяна, като от 

2019г. данните от върнатите отрязъци на връчените призовки и съобщения се 

регистрират и вписват в служба „Регистратура“, за разлика от предходни години, 

когато това е изпълнявано от служба „Деловодство“. Освен това се обособиха две 

работни места в служба „Регистратура“ за паралелно приемане на входящи 

документи, като служителите създават незабавно електронен аналог на 

постъпилите книжа; вписват в деловодния продукт данните за страните, предмета 

и внесените държавни такси; докладват по график получените документи. 

При така направените реорганизации на работния процес и след 

разкриването на 1 бройка за длъжността „шофьор и призовкар, и работник по 

поддръжка сгради“ е постигната оптималност на структурата на съдебната 

администрация, в рамките на утвърдената от Висшия съдебен съвет щатна 

численост. 

 

 5. Структура и управление на съда, разпределение на делата. 

 Административното ръководство на съда се осъществява от 

Административния ръководител – председател Анна Великова и от Заместника 

на председателя Мариана Момчева.  

 В Районен съд – Добрич са обособени две отделения. 

Съдиите от Наказателно отделение разглеждат наказателни дела от общ 

характер, наказателни дела от частен характер, частни наказателни дела и 

административно – наказателни дела. В съответствие с решенията на Общото 

събрание на съдиите при Районен съд – Добрич, приети на 12.03.2019г. и в 

изпълнение на заповед № 158/26.03.2019г., считано от 01.04.2019г., на всички 

съдии от Наказателно отделение е определена натовареност 50% за групата дела 

„ЧГД по чл. 410 от ГПК“ и 100% за групата дела „ЧГД по искане на КОНПИ и по 

ЗКИ“. В Наказателно отделение през 2019г. работиха съдиите: Мариана 

Момчева, Веселин Николов, Веселин Монов, Галя Митева, Данчо Димитров, 

Минка Кирчева, Ромео Симеонов (до 20.08.2019г.).  

Съдиите от Гражданско отделение разглеждат граждански дела, частни 

граждански дела и административни производства по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ. В 

Гражданско отделение през 2019г. работиха съдиите Анна Великова, Албена 

Колева, Деница Петкова, Николай Николов, Любомир Генов, Мирослава 

Неделчева, Павлина Паскалева, Соня Дженкова, Станимир Ангелов, Стела 

Тонева, Татяна Лефтерова - Савова, Кристиана Кръстева (в отпуск чл. 163, ал. 1 и 

по чл. 164, ал. 1 от КТ до 20.06.2019г. и от 08.07.2019г. преназначена в Районен 

съд – Перник). 

 В Районен съд – Добрич са назначени трима държавни съдебни 

изпълнители и четирима съдии по вписванията, с ръководители съответно: 

Милена Стойкова - Недева и Теменуга Георгиева. 

Съдебните служители са структурирани в обща и специализирана 

администрация. Работата им е организирана съобразно изискванията на Закона за 
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съдебната власт и Правилника за администрацията в съдилищата и се ръководи 

от съдебния администратор Албена Димитрова.  

За 2019г. в Районен съд – Добрич е действащ Стратегически план за 

развитие за периода 2017 – 2019 година, в който като основна цел е изведено 

гарантирането върховенството на закона чрез точното му прилагане по 

безпристрастен, справедлив, честен и ефективен начин, а като стратегически 

цели са възприети: качествено, срочно и достъпно правораздаване; развитие и 

интегриране на кадровия потенциал; повишаване на общественото доверие в 

институцията; материално – техническа осигуреност и развитие на 

информационните технологии.  

В съда е в сила Стратегия за управление на риска, разработена в 

съответствие с изискванията на Закона за финансово управление и контрол в 

публичния сектор, актуализирана за периода 2019г. – 2021г.  

Управленските процеси са регламентирани във вътрешни правила – 

утвърдени и съответно актуализирани: правила за възлагане на обществени 

поръчки и за поддържане профила на купувача; правила за случайното 

разпределение на делата; правила за изпращане на призовки и съобщения чрез 

пощенски адрес по реда на чл. 42, ал. 4 и сл. от ГПК; правила за предоставяне на 

достъп до обществена информация; правила за връчване на съдебни книжа по 

граждански и по наказателни дела; правила за публикуване на съдебните актове; 

правила за изплащане на възнаграждения и разходи на вещи лица, съдебни 

преводачи и свидетели; правила за работа на съдебните заседатели; правила за 

контрол на процесите на събиране на дължимите държавни такси и присъдени 

вземания; правила за организацията на дейността на Общото събрание; правила 

за определяне натовареността; правила за заместване на съдия - докладчик по 

граждански и по наказателни дела за времето на неговото отсъствие; правила за 

извършване на справки по реда на споразумението за взаимодействие във връзка 

с осигуряването на достъп на органите на съдебната власт до електронните 

услуги на НАП.  

През отчетния период са създадени или актуализирани: Вътрешни правила 

за здравословни и безопасни условия на труд в Районен съд – Добрич, 

разработени в съответствие с утвърдения и внедрен с решение по протокол № 30 

от 06.12.2018г. на Пленума на ВСС „Стандарт за условията на труд в органите на 

съдебната власт и ефективен механизъм за прилагане на приетия стандарт и 

контрол по изпълнението му.“; Вътрешни правила за организацията и 

управлението на човешките ресурси в съдебната администрация в Районен съд – 

Добрич; Правила за използването на компютърната и офис техника, програмни 

продукти и интернет в  Районен съд – Добрич; Процедура по архивиране и 

възстановяване на данни в Районен съд – Добрич; Правилник за вътрешния 

трудов ред в Районен съд – Добрич; Вътрешни правила за контрол и 

предотвратяване изпирането на пари  и финансирането на тероризма в Районен 

съд – Добрич; Вътрешни правила за организацията на работата и 

документооборота в Съдебно - изпълнителна служба при Районен съд – Добрич; 

Правила за работа в Бюрото за съдимост при издаване на свидетелства за 

съдимост и справки за съдимост в  Районен съд – Добрич; Вътрешни правила за 

осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност в Районен съд – 
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Добрич; Правила за вътрешния документооборот на счетоводните документи в 

Районен съд – Добрич; Вътрешните правила за изплащане възнагражденията и 

разходите на вещи лица, съдебни преводачи и свидетели в Районен съд – Добрич.   

Работният процес е организиран така, че да осигури своевременност на 

правораздавателната и на административната дейност в съда. Със заповеди на 

административния ръководител са очертани задълженията на администрацията и 

сроковете за тяхното изпълнение. Ежемесечно се извършват проверки и се 

анализират данните за спазването на процесуалните срокове при разглеждане и 

приключване на делата.  

Разпределението на делата в Районен съд – Добрич се извършва при 

спазване на изискването на чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от Закона за съдебната власт – на 

принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение съобразно 

поредността на постъпването им в рамките на двете отделения в съда – 

гражданско и наказателно, както и на чл. 35, ал. 4 от Правилника за 

администрацията в съдилищата – в деня на постъпването или най-късно на 

следващия ден. Разпределението се извършва чрез Централизирана система за 

случайно разпределение на делата. Достъпът до системата се осъществява 

посредством квалифициран електронен подпис. Случайното разпределение се 

извършва по Вътрешни правила, които са приети от Общото събрание на 

съдиите, утвърдени са от административния ръководител със заповед № 166 от 

29.04.2015г., изменени и допълнени със заповед № 310 от 09.07.2015г., заповед № 

504 от 05.11.2015г., заповед № 602 от 23.12.2015г., заповед № 454 от 20.10.2016г., 

заповед № 42/01.02.2017г., заповед № 591/23.11.2017г. и заповед № 

158/26.03.2019г. на административния ръководител-председател на Районен съд – 

Добрич.  

 

 

 ІІ. ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ 

НА РАЙОНЕН СЪД – ДОБРИЧ. ГРАЖДАНСКИ И НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА. 

 

 1. Постъпили дела, дела за разглеждане и свършени дела за периода 

2017 – 2019 година. 

 

 1.1. Постъпили дела. 

 През 2019г. в Районен съд – Добрич са постъпили общо 6340 дела, които са 

с 590 броя по - малко от постъпилите 6930 броя през 2018г. и с 272 броя по - 

малко спрямо постъпилите през 2017г. (6612 броя).  

 От общо образуваните 6340 дела гражданските дела са 4728 броя (74,57%), 

а наказателните – 1612 броя (25,43%).  

 Съответните данни, отчетени през 2018г., са: общо постъпили – 6930 дела, 

от които гражданските дела са 5305 броя (76,55%), а наказателните – 1625 броя 

(23,45%); за 2017г. - общо постъпили 6612 дела, в т.ч. граждански дела – 4865 

броя (73,58%) и наказателни дела – 1747 броя (26,42%). 

 Видно е, че съществена промяна не се наблюдава – разликите са в 

границите на 2%. 
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 Средномесечното постъпление на един съдия по щат възлиза на 28,56 броя 

дела. Показателят бележи незначително намаление - с 0,44 броя, в сравнение с 

отчетените през 2017г. дела (29,00 броя) и с 1,83 броя спрямо този за 2018г. – 

30,39 броя. 

 

 
Отчетен 

период 

Брой постъпили 

дела 

Брой съдии по щат Средномесечно постъпление на 

1 съдия по щат на база 12 

месеца 

2019 година 6340 18,5 28,56 

2018 година 6930 19 30,39 

2017 година 6612 19 29,00 

         С Решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 21 от 02.07.2019г. , 1 (една) щатна бройка  за  

длъжността „съдия“ в Районен съд – Добрич е закрита. 

 

 

 

 При 17,67 действително работили съдии (до 20.06.2019г. Кристиана 

Кръстева в отпуск за гледане на дете до 2-година възраст, а считано от 

08.07.2019г. е преназначена в Районен съд – Перник; считано от 20.08.2019г. 

Ромео Симеонов е командирован в Административен съд - Варна), 

средномесечното постъпление на един съдия се равнява на 29,90. Показателят е 

относително еднакъв с този за 2017г. (30,61 броя) и леко занижен в сравнение с 

отчетения през 2018г. (32,08 броя).  

 

 
Отчетен 

период 

Брой постъпили 

дела 

Брой съдии Средномесечно постъпление на 1 

съдия на база 12 месеца 

2019 година 6340 17,67 29,90 

2018 година 6930 18,00 32,08 

2017 година 6612 18,00 30,61 
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 1.2. Дела за разглеждане. 

 Делата за разглеждане през 2019г. са 7315 броя, в т.ч. несвършени в 

началото на отчетния период 975 дела и постъпили през годината 6340 дела. 

 Данните за предходните две години са, както следва: 

 за 2018г. - несвършени в началото на годината 818 броя, постъпили 

през годината -  6930 броя, общо дела за разглеждане - 7748 броя  

  за 2017г. – несвършени в началото на годината 679 броя, постъпили през 

годината - 6612 броя, общо дела за разглеждане - 7291 броя  

 Наблюдава се завишение на броя на несвършените дела в началото на 

всеки от трите периода. През 2019г. (975 броя несвършени дела) то възлиза на 

157 броя спрямо несвършените 818 дела в началото на 2018г. и на 296 броя, в 

сравнение с висящите 679 броя към 01.01.2017г. 

 Делата за разглеждане през 2019г. са с 24 броя повече спрямо 2017г. и с 

433 броя по – малко в сравнение с 2018г.  

 

 
Отчетен 

период 

Брой висящи в началото на 

периода дела 

Брой постъпили 

през периода дела 

Брой дела за 

разглеждане 

2019 година 975 6340 7315 

2018 година 818 6930 7748 

2017 година 679 6612 7291 

 

  

 През 2019г. делът на разгледаните граждански дела е 74,74%, а на 

наказателните – 25,26%. Данните за 2017г. са съответно 73,13% и 26,87%, а за 

2018г. - 75,88% и 24,12% и изводът е, че съществена промяна не е настъпила. 

 Показателите за средномесечния брой разгледани дела от 1 съдия по щат на 

база 12 месеца са, както следва: 32,95 броя за 2019г., 33,98 броя за 2018г., при 

31,98 броя за 2017г.  
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Отчетен 

период 

Брой 

разгледани 

дела 

Брой съдии по 

щат 

Средномесечен брой разгледани дела от 

1 съдия по щат на база 12 месеца 

2019 година 7315 18,5 32,95 

2018 година 7748 19 33,98 

2017 година 7291 19 31,98 

 

 

         

30,5

31

31,5

32

32,5

33

33,5

34

34,5

разгледани дела от 1 съдия  

2019

2018

2017

 

  

 Поради ползването на отпуск по чл. 163, ал. 1 и по чл. 164, ал. 1 от КТ от 

един съдия; закриването на 1 щатна бройка в началото на второто полугодие; 

командироването на един съдия в друг съд, считано от 20.08.2019г., данните за 

броя на разгледаните дела от работилите съдии на база 12 месеца са различни от 

отчетените такива за средномесечния брой разгледани дела от 1 съдия по щат.  

 Нарастване на показателя средномесечен брой разгледани дела от 1 съдия 

на база 12 месеца се отчита през 2019г. - 34,49 броя, в сравнение с 2017г., когато 

са разгледани 33,75 броя дела. Съпоставени с данните за 2018г. - 35,87 броя, тези 

за 2019г. показват намаление с 1,37 броя дела. 

 

  

Отчетен 

период 

Брой 

разгледани 

дела 

Брой съдии 
Средномесечен брой разгледани дела от 1 

съдия на база 12 месеца 

2019 година 7315 17,67 34,49 

2018 година 7748 18,00 35,87 

2017 година 7291 18,00 33,75 
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 1.3. Свършени дела. 
 През 2019г. са приключени общо 6256 броя дела.  

 Данните за предходните две години са: 6773 броя дела през 2018г. и 6473 

броя дела през 2017г.  

 През 2019г. се отчита намаление на броя на свършените дела, по – 

значително спрямо 2018г. - с 517 броя дела, а спрямо 2017г. - с 217 броя дела. 

 

 
Отчетен период Брой свършени дела 

2019 година 6256 

2018 година 6773 

2017 година 6473 

 

 

 Делът на свършените граждански дела е 74,20%, а на наказателните – 

25,80% от общия брой на приключените през годината дела. В сравнение с 2017г. 

(делът на свършените граждански дела е 73,51%, а на наказателните – 26,49%) 

процентното съотношение е променено с 0,69% в полза на свършените 

граждански дела. По отношение на 2018г. (делът на свършените граждански дела 

е 75,89%, а на наказателните – 24,11%), когато се отбелязва нарастване дела на 

свършените наказателни дела, промяната възлиза на 1,69%.  

 Установява се малко намаление на показателя средномесечен брой 

свършени дела от 1 съдия по щат на база 12 месеца. Отчетеният такъв за 2019г. е 

28,18 броя, за 2018г. той е 29,71 броя, а за 2017г. - 28,39 броя.  

 

 
Отчетен 

период 

Брой свършени 

дела 

Брой съдии 

по щат 

Средномесечен брой свършени дела от 1 

съдия по щат на база 12 месеца 

2019 година 6256 18,5 28,18 

2018 година 6773 19 29,71 

2017 година 6473 19 28,39 
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 Данните за средномесечно свършени 29,50 броя дела от 1 съдия (при 

действително работили 17,67 съдии) на база 12 месеца през 2019г. показват 

разлика от 1,32 броя спрямо показателя по щат (28,18 броя). 

 През 2019г. (29,50 броя) този показател е занижен незначително спрямо 

предходните два периода – с 0,47 спрямо 2017г. (29,97 броя) и с 1,86 в сравнение 

с 2018г. (31,36 броя).  

 

 
Отчетен 

период 

Брой свършени 

дела 

Брой 

съдии 

Средномесечен брой свършени дела от 1 

съдия на база 12 месеца 

2019 година 6256 17,67 29,50 

2018 година 6773 18 31,36 

2017 година 6473 18 29,97 

   

  

 1.4. Несвършени в края на периода дела. 

 Останалите несвършени в края на 2019г. дела са 1059 броя. Те съставляват 

14,48% от общия брой на делата за разглеждане.  

 Показателят (като процентен дял) за 2018г. (975 броя) е 12,58%, а за 2017г. 

(818 броя) е 11,22%. 

 

 

Отчетен 

период 

Брой дела за 

разглеждане 

Брой 

свършени 

дела 

Брой останали 

несвършени дела в 

края на периода 

% на несвършените дела 

в края на периода 

спрямо броя на делата 

за разглеждане 

2019 година 7315 6256 1059 14,48 % 

2018 година 7748 6773 975 12,58 % 

2017 година 7291 6473 818 11,22 % 
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 От останалите неприключени в края на периода дела 77,90% са граждански 

и 22,10% са наказателни.  

 Сравнителният анализ на тези данни и същите за 2018г. (75,79% са 

граждански, 24,21% са наказателни) и за 2017г. (70,17% са граждански, 29,83% са 

наказателни) показва увеличение на обема на гражданските дела с 2,11%, в 

сравнение с 2018г., и със 7,73% спрямо 2017г. Резултатът е съответен на по-

големия брой на постъпилите граждански дела, в сравнение с образуваните 

наказателни дела през отчетната година.  

 Наблюдава се постепенно нарастване на несвършените дела в края на трите 

периода, като това се дължи на причини от изцяло обективен характер, 

представени в следващите раздели от доклада. 

 

 2. Срочност на правораздавателната дейност - приключени в 3-

месечен срок дела за периода 2017 – 2019 година.  

 От общо свършените 6256 дела през 2019г. в 3-месечен срок са 

приключени 5440 дела, което съставлява 87% от всички дела. Данните за този 

показател спрямо всички приключени дела за трите години показват тенденция 

към относително запазване обема на приключените в кратък срок дела. 

 

 

 

Отчетен 

период 

Брой 

свършени 

дела 

Брой свършени 

дела в срок до 3 

месеца 

%-но съотношение между  брой 

свършени дела и брой свършени дела в 

срок до 3 месеца 

2019 година 6256 5440 87% 

2018 година 6773 6058 89% 

2017 година 6473 5852 90 % 
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 3. Постановени в 1 – месечен/шестдесетдневен срок съдебни актове. 

 През 2019г. в едномесечен срок по гражданските дела, съответно в 

шестдесетдневен срок по наказателните дела, са постановени 99,89% (6249 броя) 

от всички съдебни актове (6256 броя). 

 През 2018г. в посочените срокове са постановени 99,69% (6752 броя) от 

всички съдебни актове (6773 броя), а за 2017г. показателят е възлизал на 97% 

(6471 броя) от всички съдебни актове (6473 броя).  

 

 

Отчетен 

период 

Брой 

свършени 

дела 

Брой свършени дела в 1 – 

месечен/шестдесетдневен 

срок  

%-но съотношение между  брой 

свършени дела и брой свършени 

дела в 1 – 

месечен/шестдесетдневен срок  

2019 година 6256 6249 99,89% 

2018 година 6773 6752 99,69% 

2017 година 6473 6471 97 % 

 

  

 В определения от закона инструктивен срок са обявени 1 609 акта по 

наказателни дела и 4640 акта по граждански дела. Резултатът за поредна година е 

подобрен, като увеличението на процентния дял на постановените актове в 

инструктивните срокове е значително спрямо 2017г. При останалите общо 7 дела, 

от които 5 наказателни и 2 граждански, съставляващи 0,11% от приключените 

през годината дела, е допуснато забавяне, което се измерва в дни, а като се вземе 

предвид и това, че делата са се отличавали с фактическа и правна сложност, 

следва да се направи извод, че постигнатият резултат е отличен. 
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Районен съд/ 

Отделение 

Брой свършени 

дела през 2019 

година 

Брой 

постановени в 1-

месечен/ 

шестдесетдневен 

срок  актове 

% съотношение на 

постановените в 1-месечен / 

шестдесетдневен срок спрямо 

всички постановени съдебни 

актове 

Районен съд – 

Добрич  
6256 6249 99,89 % 

Наказателни дела 1614 1609 99,69 % 

Граждански дела 4642 4640 99,96 % 

  

 

  

 4. Качество на съдебните актове – потвърдени, изменени, отменени и 

върнати (включително и като процент) за периода 2017 - 2019 година. 
 Данните за обжалвани през трите отчетни периода актове (част от които 

към датата на отчитането им се намират във въззивна или касационна инстанции) 

са следните: 

 426 броя обжалвани през 2019г. - 6,81 % от свършените дела 

 341 броя обжалвани през 2018г. - 5,03 % от свършените дела 

 443 броя обжалвани през 2017г. - 6,84 % от свършените дела 

 Установява се относително запазване на дела на обжалваните от страните 

съдебни актове при сравнение на данните за 2019г. (6,81%) и 2017г.(6,84%). 

Отчита се нарастване през 2019г., което се равнява на 1,78%, спрямо 2018г. 

(5,03%). 

 Резултатите след осъществяване на инстанционен контрол от въззивна и 

касационна инстанция през 2019г. на актовете по делата на Районен съд – Добрич 

(част от които са образувани и обжалвани през предходни периоди), при 461 броя 

върнати от обжалване дела, които са значително повече спрямо предходните две 

години - 366 през 2018г. и 431 през 2017г. (също с отражение върху крайния 

резултат), са следните: 

 потвърдени - 342 броя (74,19%) 

 изменени - 30 броя (6,50%)  

 отменени - 89 броя (19,31%) 
 

Отчетен 

период 

Общ 

брой 

актове 

Брой 

потвър

дени 

актове 

Дял на 

потвърден

ите 

актове  

Брой 

изменен

и 

актове 

Дял на 

изменените 

актове 

Брой 

отмене

ни 

актове 

Дял на 

отмененит

е актове 

 
2019г. 461 342 74,19% 30 6,50% 89 19,31% 

2018г. 366 263 71,86% 32 8,74% 71 19,40% 

2017г. 431 303 70,30% 37 8,58% 91 21,11% 
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 Трайно високият процент на потвърдените съдебни актове бележи 

значително увеличение през отчетната година - 74,19%, или тези актове са повече 

с 2,33% спрямо 2018г. (71,86%) и с 3,89% в сравнение с 2017г. Сериозен е спадът 

при изменените актове, като отчетеният такъв през 2019г. е 6,50%, при 8,74% за 

2018г. и 8,58% - за 2017г. Налице е и значително намаление на относителния дял 

на отменените актове: 19,31% за 2019г.; 19,40% за 2018г.; 21,11% за 2017г. 

Повишаването на качеството на постановените от съдиите актове, при тези 

данни, е неоспоримо. 

 

 5. Натовареност по щат и действителна натовареност спрямо 

делата за разглеждане и спрямо свършените дела за периода 2016 - 2018 

година. 

 За разлика от предходните два отчетни периода, през 2019г. щатната 

численост на съдиите претърпя промени, като същата, считано от 08.07.2019г., бе 

намалена с 1 бройка. Освен това, считано от 20.08.2019г. един съдия бе 

командирован в Административен съд - Варна 

 През 2019г. натовареността по щат (32,95 спрямо дела за разглеждане и 

28,18 спрямо свършените дела) на база разгледани дела е по - висока в сравнение 

с 2017г. (31,98 спрямо дела за разглеждане и 28,39 спрямо свършените дела), а 

въз основа на данните за свършените дела тя е със запазен ръст. Сравнението с 

показателя, отчетен през 2018г. (33,98 спрямо дела за разглеждане и 29,71 спрямо 

свършените дела), показва намаление с 1,03, съответно с 1,53 дела.   

 Действителната натовареност на база отработени 207,2 човекомесеци от 

17,67 съдии спрямо делата за разглеждане през отчетния период е 35,30 броя, а 

спрямо свършените дела – 30,19 броя.  

 Показателят се характеризира с чувствителен растеж в сравнение с 2017г. 

(33,82 броя и 30,02 броя) и с лек спад спрямо 2018г. (36,04 броя и 31,50 броя).  
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Отчетен 

период 

Натовареност 

по щат спрямо 

делата за 

разглеждане 

Натовареност 

по щат спрямо 

свършените 

дела 

Действителна 

натовареност 

спрямо делата 

за разглеждане 

Действителна 

натовареност 

спрямо свършените 

дела 

2019 година 32,95 28,18 35,30 30,19 

2018 година 33,98 29,71 36,04 31,50 

2017 година 31,98 28,39 33,82 30,02 

 

  

 

 6. Обобщена справка за индивидуалната натовареност на съдиите в 

Районен съд – Добрич, съгласно чл. 17, ал. 2, изр. 2 от Правилата за оценка на 

натовареността на съдиите. 

 Натовареността на съдията се разглежда в Правилата като оценка на 

времето, което е необходимо за разглеждане и приключване на съдебните дела, 

както и оценка на времето, необходимо за извършване на всички останали 

дейности, които са свързани с доброто осъществяване на правораздаването.   

 Справка на индивидуалната натовареност на работилите през 2019г. съдии, 

генерирана на 29.01.2020г., е приложена към кадровото досие на всеки съдия. 

Обобщена, справката за индивидуалната натовареност на съдиите в Районен съд 

– Добрич, показва следните стойности: Анна Великова – 122,69, Албена Колева – 

122,28, Веселин Николов – 91,95, Веселин Монов – 84,22, Галя Митева – 93,91, 

Данчо Димитров – 87,21, Деница Петкова – 113,62, Любомир Генов – 125,61, 

Мариана Момчева – 104,14, Минка Кирчева – 90,26,  Мирослава Неделчева – 

114,02, Николай Николов – 110,63, Павлина Паскалева – 122,61, Ромео Симеонов 

– 56,80, Соня Дженкова – 124,85, Станимир Ангелов – 117,15, Стела Тонева – 

84,77, Татяна  Лефтерова – 90,15. Навотареността на двама от съдиите – съдия 

Стела Тонева и съдия Ромео Симеонов, е по – ниска от тази на останалите съдии 

в отделението поради по - продължителното им отсъствие през годината – 

съответно ползван отпуск по чл. 162 от Кодекса на труда и командироване в друг 

орган на съдебната власт. Средната натовареност на съда (103,16) е в границите 

на нормалната. 
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ІІІ. НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ. 

 

1. Кадрова обезпеченост. 

В  състава на Наказателно отделение участват 7 съдии от 19 съдии по щат 

(до 08.07.2019г.) и 18 съдии (след тази дата) в Районен съд – Добрич. През 

отчетния период броят на работещите съдии съответства на щатната численост 

на отделението. Считано от 20.08.2019г., съдия Ромео Симеонов е командирован 

в Административен съд - Варна.  

През 2019г. в Наказателно отделение работиха съдиите: 

 
 

№ Съдия Юридически стаж 

1 Мариана Момчева 19 г.  07 м.  26 д. 

2 Веселин Монов 22 г.  05 м.  00 д. 

3 Минка Кирчева 17 г.  03 м.  04 д. 

4 Данчо Димитров 17 г.  08 м. 29 д. 

5 Ромео Симеонов 18 г.  08 м.  23 д. 

6 Веселин Николов 21 г.  01 м.  15 д. 

7 Галя Митева  15 г.  11 м.  12 д. 

  

  

 2. Постъпление на наказателните дела за периода 2017 - 2019 година. 

През 2019г. са постъпили 1612 броя наказателни дела, при 1625 образувани 

дела през 2018г. и 1747 броя през 2017г.  

Налице е намаление, като същото е с 13 броя спрямо предходната 2018г. и 

със 135 дела в сравнение с 2017г. 

 
 

Отчетен период Брой постъпили дела 

2019 година 1612 

2018 година 1625 

2017 година 1747 
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 Постъплението на наказателните дела по предмет за отчетната година и за 

предходните две години е, както следва: 
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2019г. 456/277 40 58 197 2 12 58 6 601 260 

2018г. 336/234 31 60 282 0 8 34 8 545 371 

2017г. 384/233 40 114 342 0 4 42 12 550 317 

  

  

 Значително увеличение бележи броят на постъпилите през 2019г. дела от 

общ характер (456 броя) в сравнение с постъпленията със същия предмет през 

2018г. (336 броя), като нарастването е на 1,36 пъти повече. Съпоставен с данните 

за 2017г. (384 броя), показателят се явява увеличен 1,19 пъти.   

 От общо постъпилите 456 броя НОХД, по предложение на прокурора за 

одобряване на споразумение по чл. 382 от НПК са образувани 277 дела, при 234 

броя през 2018г. и 233 броя през 2017г. По внесен обвинителен акт са образувани 

179 дела, при 102 броя през 2018г. и 151 броя през 2017г. 

Увеличение се наблюдава и при постъпилите през 2019г. наказателни дела 

от частен характер (40 броя), в сравнение с образуваните 31 броя през 2018г. 

Данните за 2017г. (40 броя) показват равен на отчетения през 2019г. брой. 

Сравнителният анализ на данните за делата по чл. 78а от НК, отчетени през 

2018г. (60 броя) и 2019г. (58 броя), показва относително запазване на 

постъпленията. Сведенията за 2017г. (114 броя) сочат за почти двукратно 

намаление на този вид дела.  

Постъплението на НЧД от досъдебно производство през 2019г. (197 броя) е 

намалено в сравнение с 2018г. (282 броя), като то възлиза на 85 броя. Спрямо 

2017г. (342 броя) се отчита намаление със 145 броя.  

Общо образуваните НЧД от съдебното производство през 2019г. (601 броя) 

бележат значително нарастване, като в сравнение с 2018г. (545 броя) то възлиза 

на 56 броя, а спрямо 2017г. (550 броя) - на 51 броя. Постъпили са 12 предложения 

за налагане на принудителни медицински мерки по чл. 89 от НК, които са с 4 

броя повече спрямо 2018г. (8 броя). Индикаторът е трикратно увеличен спрямо 

отчетения през 2017г. (4 броя). При кумулациите се наблюдава увеличение (58 

броя), като в сравнение с 2018г. (34 броя) то е с 24 броя, а спрямо 2017г. (42 броя) 

- с 16 броя. Налице са 2 дела по ЗБППМН, докато през 2018г. и 2017г. няма 

постъпили дела от този вид. Намаление с 2 броя дела през 2019г. (6 броя) спрямо 

2018г. (8 броя) е отчетено при постъпленията на молби за реабилитация. В 

сравнение с 2017г. (12 броя) се отбелязва двукратно понижение на образуваните 

дела от тази категория. При останалите НЧД от съдебното производство (523 
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броя) се наблюдава увеличение – с 20 дела спрямо постъпилите през 2018г. (495 

броя) и с 31 броя дела в сравнение с образуваните през 2017г. (492 броя). 

Образуваните административно - наказателни дела през 2019г. са 260 броя, 

които бележат намаление със 111 броя спрямо 2018г. (371 броя), а в сравнение с 

2017г. (317 броя) са по-малко с 57 броя. 
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Относителен дял на постъпилите през 2019г. наказателни дела по видове: 
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456 40 58 2 12 58 197 523 260 6 

100% 28% 2% 4% Под 1% Под 1% 4% 12% 32% 16% Под 1% 

 

Относителен дял на постъпилите през 2018г. наказателни дела по видове: 
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336 31 60 0 8 34 282 495 371 8 

100% 21% 2% 4% 0% Под 1% 2% 17% 30% 23% Под 1% 

 

Относителен дял на постъпилите през 2017г. наказателни дела по видове: 
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1747 

броя 
384 40 114 0 4 42 342 492 317 12 

100% 22% 2% 7% 0% Под 1% 2% 20% 28% 18% Под 1% 

 

Впечатление прави ръстът на процентното участие на наказателните дела 

от общ характер през 2019г. (28%), сравнен с дела им през 2018г. (21%) и през 

2017г. (22%), който се явява значително увеличен. Този показател винаги е 

повлиян от работата на Районна прокуратура – Добрич и разследващите органи, 

като очевидно през 2019г. са внесени повече обвинителни актове, в сравнение с 

предходните два периода. Наблюдава се непроменен във времето относителен 
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дял на наказателните дела от частен характер. Делът на производствата по чл. 78а 

от НК (4%) е еднакъв с отчетения през 2018г. и е намален почти два пъти в 

сравнение с 2017г. (7%). 

През 2019г. има отчетени 2 броя дела по ЗБППМН, като такива не са 

образувани през 2018г. и 2017г. Трайно до 1% съставляват принудителните 

медицински мерки по чл. 89 от НК и реабилитациите. Участието в обема на 

наказателните дела на кумулациите през 2019г. бележи ръст (4%) в сравнение с 

2018г. и 2017г. (2%). Останалите НЧД от съдебното производство през 2019г. 

(32%) са увеличили малко квотата си спрямо 2018г. (30%) и 2017г. (31%). 

Участието на НЧД от досъдебното производство в общия брой дела е намален – 

през 2019г. е 12%,  докато през 2018г. е бил 17%, при 20% за 2017г. Драстично е 

намален делът на постъпленията на административно наказателните дела през 

2019г. (16%) спрямо 2018г. (23%), до нивата от 2017г. (18%). 

  

2.1. Структура на наказателната престъпност. 

Определящи структурата на наказателната престъпност са данните за 

образуваните наказателни дела по престъпни състави. Анализът им за през 2019г. 

показва промяна в сравнение с предходните две години.  

През 2019г., както през 2018г. и 2017г., с най - голям дял от образуваните 

НОХД са делата за престъпления по Глава XI от Особената част на НК – 

Общоопасни престъпления. През 2019г. са отчетени 275 дела за тези престъпни 

състави, които съставляват 60,31% от всички постъпили НОХД. Данните за 

2018г. са 217 броя или 64,58% от образуваните НОХД, а за 2017г. са 194 броя или 

50,52% от всички НОХД. Установява се нарастваща тенденция на броя на делата 

в сравнение с предходните години, като увеличението е с 58 броя спрямо 2018г. и 

с 81 броя в сравнение с 2017г. Делът на производствата за тези престъпни 

състави от всички постъпили НОХД е намален спрямо 2018 г. с 4,27% и увеличен 

спрямо 2017г. с 9,79%. 

 На следващо място са делата за престъпления по глава V от Особената 

част на НК – Престъпления против собствеността – 102 броя или 22,37% от 

общия брой постъпили наказателни дела от общ характер. Констатира се 

увеличение спрямо 2018г., когато са образувани 70 дела (20,83% от общия брой 

дела), и не толкова забележимо в сравнение с 2017г. - 97 броя или 26,04% от 

всички наказателни дела. От отчетените постъпления на наказателните дела за 

престъпления по глава V от Особената част на НК отново най - голям е броят на 

делата за кражба, които възлизат на 66 броя; през 2018г. те са били 38 броя, при 

69 броя за 2017г. 

Следват наказателните дела от общ характер за престъпления по Глава II 

от Особената част на НК – Престъпления против личността (21 броя), които 

бележат ръст в нивото си в сравнение с предходните 2018г. (15 броя) и 2017г. (17 

броя). През 2019г. делата за престъпления от този вид са с еднакъв брой с делата 

за престъпления по Глава VІ от Особената част на НК – Престъпления против 

стопанството – също 21 броя. Постъпленията са с увеличен брой в сравнение с 

2018г., когато  тези дела са били 14 броя. През 2017г. са образувани 31 дела за 

престъпление от този вид. 
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През 2019г. са образувани 20 дела по обвинение за извършени 

престъпления по Глава IX от Особената част на НК – Документни престъпления. 

Отчита се почти двукратно увеличение спрямо 2018г. (11 броя) и запазване на 

ръста в сравнение с 2017г. (21 броя). 

Данните за 2019г. и 2018г. показват запазена стойност на постъпилите  

дела за престъпления по Глава IV от Особената част на НК – Престъпления 

против брака, семейството и младежта –  7 броя. Спрямо предходната 2017г. (18 

броя) е налице трикратен спад. 

През отчетната година са образувани 8 дела, през 2018г. е образувано 1 

дело, а през 2017г. не са постъпили дела за престъпления по Глава VIII от 

Особената част на НК – Престъпления против дейността на държавни органи, 

обществени организации и лица, изпълняващи публични функции. 

Намален е броят, в сравнение с предходната година, на делата за 

престъпления по Глава X от Особената част на НК – Престъпления против реда и 

общественото спокойствие. През отчетния период, както и през 2017г., е 

образувано 1 дело, а през 2018г. са постъпили 2 броя дела от този вид.  

През 2019г. е образувано 1 дело, през 2018г. не са постъпили обвинителни 

актове за престъпления по Глава III от Особената  част на НК – Престъпления 

против правата на гражданите, докато през 2017г. те са 5 броя. 

 

 

Отчетен 

период 

Г
л

а
ва

 І
І 

 

о
т

 Н
К

 

Г
л

а
ва

 І
ІІ

 

о
т

 Н
К

 

Г
л

а
ва

 І
V

 

о
т

 Н
К

 

Г
л

а
ва

 V
  

о
т

 Н
К

 

Г
л

а
ва

 V
І 

о
т

 Н
К

 

Г
л

а
ва

 V
ІІ

І 

о
т

 Н
К

 

Г
л

а
ва

 І
Х

 

о
т

 Н
К

 

Г
л

а
ва

 Х
  

о
т

 Н
К

 

Г
л

а
ва

 Х
І 

о
т

 Н
К

 

2019 година 21 1 7 102 21 8 20 1 275 

2018 година 15 0 6 70 14 1 11 2 217 

2017 година 17 5 18 97 31 0 21 1 194 

 

 

Постъпилите наказателни дела през 2019г. са разпределени за разглеждане 

на съдебните състави, както следва: 

 

 

 
№ 

съдия 

 Общо постъпили дела  през 2019 година 

ОБЩО 

ДЕЛА 
НОХД НЧХД 

Чл.78а 

от НК 
ЧНД АНД 

1 Веселин Монов 230 71 7 10 99 43 

2 Мариана Момчева 244 68 6 8 126 36 

3 Данчо Димитров 222 72 6 11 92 41 

4 Минка Кирчева 239 77 5 9 107 41 

5 Ромео Симеонов 126 32 3 3 71 17 

6 Веселин Николов 319 65 5 8 201 40 

7 Галя Митева 232 71 8 9 102 42 
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3. Разпределение на наказателните дела; изключение от принципа за 

случайно разпределение. 

Разпределението на наказателните дела в Районен съд – Добрич се 

извършва на принципа на случайния подбор чрез Централизираната система за 

случайно разпределение в рамките на отделението, а при отвод на всички съдии, 

разпределението се извършва измежду съдиите от Гражданско отделение. 

Образуването и разпределянето на делата в Наказателно отделение се извършва в 

работните дни от заместника на административния ръководител, съгласно 

изрична заповед. При негово отсъствие или служебна ангажираност той се 

замества от административния ръководител. При едновременно отсъствие на 

двамата разпределящи или при необходимост разпределението на делата може да 

бъде възложено на определен със заповед на административния ръководител 

съдия. Образуването и разпределянето на постъпващите наказателни дела, които 

се разглеждат от дежурен съдия, в почивните и празничните дни, както и след 

17.00 часа в работните дни, се извършва от дежурния съдия от Наказателно 

отделение, съгласно утвърдения със заповед на административния ръководител 

график за дежурство. 

Наказателните дела се разпределят ежедневно в 16.00 часа, освен при 

постъпване на искания по Закона за електронните съобщения и такива, по които 

се образуват наказателни дела, разглеждани от дежурен съдия – тогава всички 

постъпили до момента входящи документи се докладват за образуване и 

разпределяне. Графикът за дежурствата на съдиите се изготвя от заместника на 

административния ръководител и се утвърждава със заповед на 

административния ръководител.  

Делата се разпределят по докладчици на принципа на случайния избор - по 

поредност на постъпването им по входящ номер от дневника в регистратурата, 

съобразно въведената в програмата група, като разпределящият прилага начина 

на разпределение „автоматично“ в Централизираната система за случайно 

разпределение, освен ако не са налице предпоставки за използване на някоя от 

другите опции за разпределение.  

От разпределението се изключват съдии само в изрично посочените в т. 

4.3. от Вътрешните правила хипотези: съдията, постановил отменен или 

обезсилен при инстанционния контрол съдебен акт, когато след отмяната или 

обезсилването делото е върнато за разглеждане от друг състав на същия съд; 

съдията, който се е отвел от разглеждане на делото; съдията, който е в 

невъзможност да участва в разглеждането на делото поради наличие на законово 

основание – ползване на платен годишен отпуск; отпуск по болест; 

продължителна командировка и други; съдията, който е имал произнасяне като 

наблюдаващ прокурор; съдията, който е докладчик по НОХД  по чл. 384а, ал. 1 от 

НПК – при разпределянето на делото по НОХД – споразумение по чл. 384а, ал. 2 

от НПК. За всяко изключване на съдия от разпределението в протокола за избор 

се обосновава причина. 

Наказателните дела, които се разпределят на дежурен съдия по график, са 

установени в т. 4.2.4 от Вътрешните правила - производства по чл. 61 ал. 3 от 

НПК; мерки за неотклонение по чл. 64 и чл. 65 от НПК /по чл. 65 от НПК - когато 

съдията по т. 4.1.5 от настоящите Вътрешни правила е възпрепятстван поради 
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отпуск, заболяване, командировка да се произнесе по искането за изменение на 

първоначално наложената мярка за неотклонение/; мерки за процесуална принуда 

по чл. 67 - 70 вкл. от НПК; производства по чл. 69а, ал. 3 от НПК; обезпечителни 

мерки по реда на чл. 72 и чл. 73 от НПК; мерки за обезпечаване на разноски по 

делото по реда на чл. 73а от НПК; производства по чл. 111 от НПК; производства 

по чл. 120, ал. 5 от НПК; производства по чл. 133, ал. 3 от НПК; разрешения за 

изземване по чл. 146, ал. 3 от НПК; производства по чл. 149, ал. 6 от НПК; 

освидетелстване на лице по чл. 158 от НПК; искания на наблюдаващ прокурор в 

досъдебното производство по чл. 159а от НПК; разрешения за претърсване и 

изземване по чл. 161 от НПК; одобряване на протокол по чл. 164 от НПК; 

разрешения за задържане и изземване па кореспонденция по чл. 165 от НПК; 

производства по чл. 182, ал. 3 от НПК; разпити по реда на чл. 222 и чл. 223 от 

НПК; бързи производства от общ характер по чл. 356 и сл. от НПК; делата по 

УБДХ и ЗООРПСМ; производства по ЗКИ; производства по чл. 89 от НК; 

искания по чл. 154 от ЗЗ; други производства със срок за произнасяне до 3 дни.     

Чрез опция „ръчно” се разпределят делата по т. 4.1 от Вътрешните правила: 

когато съдебното производство по наказателно дело е прекратено и делото е 

върнато на прокурора за допълнително разследване, при последващо внасяне на 

същото за разглеждане в съда, образуваното под нов номер дело се разпределя на 

първоначално определения съдия – докладчик; след прекратяване на съдебното 

производство в хипотезата на чл. 42, ал. 2 от НПК (определяне на подсъдност), 

образуваното под нов номер наказателно дело се разпределя на първоначално 

определения на случаен принцип съдия – докладчик; исканията по чл. 251г от 

ЗЕС се разпределят на съдия от Наказателно отделение, определен със заповед на 

административния ръководител; исканията за изменение на мярка за 

неотклонение се разпределят на съдията, постановил налагане на мярката, чието 

изменение се иска, освен ако той е в невъзможност да се произнесе по искането 

(поради отсъствие), като в последния случай делото се разпределя на дежурния 

съдия от Наказателно отделение; във всички останали случаи, в които се изисква 

разглеждането им от определен съдия; при преместване на съдии по реда на чл. 

194, ал. 2 от ЗСВ делата, разпределени на съдията, който напуска Районен съд – 

Добрич, се разпределят на съдията, който постъпва в Районен съд – Добрич, чрез 

опция „ръчно“, ако с решение на Общото събрание по чл. 79, ал. 2, т. 4 от ЗСВ 

постъпващият съдия е определен в състава на същото отделение. За всяко 

разпределение по този начин се обосновава конкретната причина.  

  

 4. Разглеждане на наказателните дела. 

 4.1. Дела за разглеждане. 

 Разгледаните наказателни дела през 2019г. са 1848 броя, в т.ч. 

неприключени в началото на отчетния период 236 броя и постъпили през 

годината 1612 дела.  

През 2018г. разгледаните наказателни дела са 1869 броя - несвършени в 

началото на периода 244 броя и постъпили през годината 1625 броя. 

През 2017г. са разгледани 1959 наказателни дела - несвършени в началото 

на периода 212 броя и постъпили през годината 1747 броя. 
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Броят на наказателните дела за разглеждане през 2019г. бележи спад - с 21 

броя в сравнение с 2018г. и със 111 броя спрямо 2017г. Намалението се 

констатира за трета поредна година, но вече не с толкова голям темп, какъвто е 

отчетен през 2018г., спрямо 2017г. 

 
 

Отчетен 

период 

Брой несвършени 

дела в началото 

на периода 

Брой 

постъпили дела 

Брой дела за 

разглеждане 

% на постъпилите дела  

спрямо броя на делата за 

разглеждане 

2019 година 236 1612 1848 87,23% 

2018 година 244 1625 1869 86,94% 

2017 година 212 1747 1959 89,18% 

 

 
  

 Относително еднакво е участието през 2019г. (87,23%) на постъпилите дела 

в общия брой на делата за разглеждане с това през 2018г. (86,94%). В сравнение с 

2017г. (89,18%) делът им е с около 2% по – малък. 

  

Подлежащите на разглеждане наказателни дела са разпределени по 

състави:  

 

№ съдия 

 Общо дела за разглеждане през 2019 година 

ОБЩО 

ДЕЛА 
НОХД НЧХД 

Чл.78а 

от НК 
ЧНД АНД 

1 Веселин Монов 245 73 9 12 100 51 

2 Мариана Момчева 290 78 11 9 127 65 

3 Данчо Димитров 251 75 11 12 96 57 

4 Минка Кирчева 285 84 11 11 108 71 

5 Ромео Симеонов 159 43 6 4 77 29 

6 Веселин Николов 340 67 7 10 202 54 

7 Галя Митева  278 79 12 12 108 67 

 

 

4.2. Насрочване на делата. 

Веднага след разпределението им делата се предават на докладчиците, 

които ги насрочват при съблюдаване изискванията на процесуалния закон, без 

забавяне.  
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Наказателните дела от общ характер, които са насрочени при спазване на 

чл. 247а, ал. 2, т. 1 от НПК, са 446 броя, от които 7 броя са насрочени в 

тримесечния срок, по обосновани причини и след писмено разрешение на 

председателя на съда. 

 През проверявания период няма НОХД, насрочени извън сроковете по чл. 

247а, ал. 2, т. 1 от НПК. 

 

4.3. Отложени дела – брой и причини. 

Общият брой съдебни заседания, в които разгледаните наказателни дела са 

били отложени, е 1357 броя, като за всички от тях е съобразена разпоредбата на 

чл. 271, ал. 10 от НПК.  

Най – честите причини за отлагане на наказателните дела са обичайни: за 

събиране на доказателства; за изготвяне на експертиза; по молба на страните; 

поради неявяване на страна; поради нередовно призоваване на подсъдим, 

пострадал, свидетел; поради неявяване на вещо лице, свидетел, съдебен 

заседател.  

 

Брой отложени наказателни дела през 2019г. и причини за отлагането им: 

 
 

Причина за отлагане на заседание 
Брой отложени 

заседания 

За събиране на доказателства 477 

Поради нередовно призоваване на подсъдим, пострадал, свидетел 98 

За разглеждане на делото по общия ред 36 

За изготвяне на съдебна експертиза 179 

Поради неявяване на страна 154 

Поради неявяване на свидетел, на съдебен заседател, вещи лица 74 

Поради неспазване на седемдневен срок за връчване на книжа 1 

За назначаване/упълномощаване на защитник 21 

Поради представен болничен лист 4 

Поради обявяване на подсъдимия за общодържавно издирване 14 

За изплащане на издръжка 5 

По молба за отлагане 203 

За споразумение/спогодба 60 

За изменение на обвинението 3 

За възстановяване на имуществени вреди 0 

За съдебна поръчка 2 

Поради служебна ангажираност на съдия-докладчик или отсъствие 

по обективни причини 
23 

За обявяване на присъда 3 
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4.4. Върнати на прокурора дела. 

Върнатите на прокурора дела на основание чл. 249 от НПК през 2019г. са 2 

броя, за 2018г. са отчетени също 2 броя, при 7 броя през 2017г. Както през 2018г., 
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така и през 2019г., няма прекратени съдебни производства на основание чл. 288, 

ал. 1 от НПК, което недвусмислено показва, че съдебните състави са продължили 

и през отчетния период задълбочено и прецизно да извършват подготвителните 

действия за разглеждане на делото в съдебно заседание. 

 

5. Свършени дела, срочност при изготвяне на съдебните актове. 

5.1. Свършени дела. 

През 2019г. са приключени 1614 наказателни дела – 87,34% от делата за 

разглеждане (1848 броя).  

Свършените през предходните две години дела са: 1633 броя или 87,37% от 

делата за разглеждане (1869 броя) през 2018г. и 1715 броя или 87,54% от делата 

за разглеждане (1959 броя) през 2017г. 

През двете години (2019г. и 2018г.) с близък показател на броя на 

разгледаните дела се наблюдава и сходен дял на свършените от тях – съответно 

87,34% и 87,37%. Само с 0,16% е по-малък обемът им, в сравнение с 2017г. 

От свършените през 2019г. общо 1614 наказателни дела, с акт по същество 

са приключени 1123 броя (69,58%); прекратените дела са 491 броя (30,42%), а от 

тях прекратените със споразумение са 382 броя (23,67%), от които 274 броя със 

споразумение по чл. 382 от НПК и 108 броя със споразумение по чл. 384 от НПК.  

 

Приключени дела през 2019г., 2018г. и 2017г.: 

 

Период 

Брой 

свърше

ни дела 

Брой 

решени по 

същество 

дела 

Дял на 

решени

те по 

същест

во дела 

Общ брой 

прекрате

ни дела 

Дял на 

прекрате

ните 

дела 

Брой 

прекратен

и дела със  

споразуме

ние 

Дял на 

прекратените 

дела със 

споразумение 

2019г. 1614 1123 69,58% 491 30,42% 382 23,67% 

2018г. 1633 1216 74,46% 417 25,54% 300 18,37% 

2017г. 1715 1316 76,73% 399 23,27% 287 16,73% 

 

 

Налице е намаление с 4,88% спрямо 2018г. и със 7,15%, в сравнение с 

2017г., на относителния дял на приключените дела с акт по същество, като 

пропорционално е увеличено процентното участие на прекратените дела. 

Делът на наказателните дела, приключени със споразумение по чл. 382 от 

НПК и по чл. 384 от НПК, от общия брой на приключените дела, е увеличен 

спрямо предходните две години, като нарастването се изразява с 5,3% или с 82 

броя дела в сравнение с 2018г. и с 6,94% или с 95 броя дела, при съпоставяне с 

данните за 2017г.  

Като тенденция броят на образуваните по предложение на прокурора за 

одобряване на споразумение по чл. 382 от НПК наказателни дела е по – голям и 

през трите периода в сравнение с постигнатите в хода на производството по 

общия ред споразумения по чл. 384 от НПК (2019г. – общо 382 дела, от които 274 

броя по чл. 382 от НПК и 108 броя по чл. 384 от НПК; 2018г. – общо 300 дела, от 

които 234 броя по чл. 382 от НПК и 66 броя по чл. 384 от НПК; 2017г. – общо 287 
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дела приключени със споразумение, от които 233 броя по чл. 382 от НПК и 54 

броя по чл. 384 от НПК). 

Предадените на съд през 2019г. лица за извършени престъпления от общ 

характер са 464 броя; за 2018г. те са 377 броя, а за 2017г. – 406 броя. Наблюдава 

се увеличение на броя на съдените лица, като нарастването спрямо 2018г. е с 87 

броя, а в сравнение с 2017г. – с 58 броя. 

През 2019г. са осъдени 461 лица за извършени престъпления от общ 

характер, което съставлява 99,35% от предадените на съд лица. През 2018г. 

показателят е измерен с 365 лица за извършени престъпления от общ характер 

или с 96,82% от предадените на съд лица. За 2017г. данните са следните: 386 

осъдени лица или 95,07% от съдените лица. Констатира се прогресиращо 

увеличение на относителния дял на лицата, срещу които е постановена 

осъдителна присъда. 

През 2019г. няма постановени оправдателни присъди, като през 2018г. има 

2 оправдани лица, а през 2017г. – 4 лица.  

Сравнителният анализ на процентното съотношение между броя на 

съдените лица и броя на оправданите лица за трите периода има следния цифров 

вид: 

 

  2019г. - 0 оправдани лица или 0,0% от съдените лица 

  2018г. - 2 оправдани лица или 0,53% от съдените лица 

  2017г. - 4 оправдани лица или 0,98% от съдените лица 

 През 2019г. са постановени 6 броя осъдителни присъди по НОХД за 

престъпления, извършени от непълнолетни лица. Показателят е два пъти по - 

голям от 2018г. (3 броя) и относително равен на отчетения за 2017г. (7 броя). 

Наложените пробационни мерки през отчетната 2019г. са 54 броя, които 

бележат увеличение спрямо предходната 2018г. – 42 броя и намаление спрямо 

2017г. – 61 броя. Установява се увеличение с 12 броя спрямо 2018 г. и намаление 

със 7 броя в сравнение с 2017г. 

През годината са постановени 250 броя условни присъди, които са 

значително повече спрямо предходните два периода - 230 броя през 2018г. и 211 

броя през 2017г.  

 

Свършени наказателни дела през 2019г. по съдии (общо 1614дела):  
 

№ съдия 

Общо свършени дела през 2019 година 

ОБЩО 

ДЕЛА 
НОХД НЧХД 

Чл.78а 

от НК 
ЧНД АНД 

1 В. Монов 223 68 5 10 100 40 

2 М. Момчева 257 69 5 9 126 48 

3 Д. Димитров 217 70 5 11 92 39 

4 М. Кирчева 231 71 5 7 106 42 

5 Р. Симеонов 148 36 2 4 77 29 

6 В. Николов 305 56 1 9 200 39 

7 Галя Митева  233 66 6 8 103 50 
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Свършени наказателни дела с акт по същество и с определение за 

прекратяване през 2019г. по съдии: 

 

 

№ съдия 

От свършените дела, решени по 

същество (общо 1123 броя) 

От свършените дела, 

прекратени (общо 491 броя) 
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о
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1 В. Монов 143 5 1 10 95 32 80 63 4 0 5 8 

2 М. Момчева 183 12 1 9 118 43 74 57 4 0 8 5 

3 Д. Димитров 142 12 4 10 81 35 75 58 1 1 11 4 

4 М. Кирчева 157 6 4 6 104 37 74 65 1 1 2 5 

5 Р. Симеонов 111 7 0 4 77 23 37 29 2 0 0 6 

6 В. Николов 234 2 1 9 188 34 71 54 0 0 12 5 

7 Г. Митева  153 7 2 8 94 42 80 59 4 0 9 8 

 

 

5.2. Свършени в 3-месечен срок дела. 

От всички свършени през 2019г. наказателни дела (1614 броя) в 3-месечен 

срок са приключени 1343 броя, съставляващи 83% от делата за разглеждане. 

Средната продължителност на разглеждане на делата от постъпването им в съда 

до постановяването на съдебния акт за 2019г. се равнява на отчетената през 

2018г. С 3% по – малко са делата, които са приключени в 3-месечен срок през 

2019г., в сравнение с 2017г.  

 
 

Отчетен 

период 

Брой 

свършени дела 

Брой свършени дела 

в срок до 3 месеца 

%-но съотношение между  брой 

свършени дела и брой свършени дела в 

срок до 3 месеца 

2019 година 1614 1343 83% 

2018 година 1633 1363 83% 

2017 година 1715 1473 86% 

 

 

Констатира се запазване на високия процент на приключване на 

производството в рамките на 3-месечен срок. Като обективна причина за 

незначителното занижение с 3% спрямо 2017г. следва да се отчете сериозното 

намаление на участието в общия брой дела през 2019г. на НЧД от досъдебно 

производство, както и осезаемото увеличение на НОХД, които се разглеждат по - 

продължително време.  

 

5.3. Останали несвършени дела. 

Останалите несвършени наказателни дела в края на 2019г. са 234 броя и те 

съставляват 12,66% от делата за разглеждане през периода.  

Наблюдава се относително запазване на броя на неприключените в края на 

периода дела и на процентното съотношение между несвършените дела в края на 
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2018г. и 2017г. спрямо броя на делата за разглеждане (236 и 12,62%, съответно 

244 броя и 12,46 %).  

 

Отчетен 

период 

Брой 

наказателни 

дела за 

разглеждане 

Брой 

свършени 

дела 

Брой останали 

несвършени дела в 

края на периода 

% на несвършените дела в 

края на периода спрямо 

броя на делата за 

разглеждане 

2019 година 1848 1614 234 12,66% 

2018 година 1869 1633 236 12,62% 

2017 година 1959 1715 244 12,46 % 

 

 

5.4. Срочност при изготвяне на съдебните актове. 

От всички съдебни актове, приключващи производството по наказателни 

дела (1614 броя), в законоустановения срок са обявени 99,69% (1609 броя).  

 
 

Отчетен 

период 

Брой 

свършени 

дела 

Брой постановени в 1-

месечен/шестдесетдневен 

срок актове 

% съотношение на 

постановените в 1-

месечен/шестдесетдневен срок 

спрямо всички постановени 

съдебни актове 

2019 година 1614 1609 99,69% 

2018 година 1633 1621 99,27% 

2017 година 1715 1714 99,94% 

 

През отчетната година процентът на постановените в шестдесетдневен 

срок съдебни актове е повишен, в сравнение с показателя за предходната 2018г. и 

това е в резултат на положеното старание, отговорността и много добрата 

организация на работата на съдебните състави.  

 

6. Неприключени в разумен срок дела - брой и причини. 

Съгласно чл. 6, пар. 1 от Конвенцията за защита на правата на човека и 

основните свободи, и чл. 22, ал. 1 от НПК правото на справедлив съдебен процес 

изисква протичането му в разумен срок. Определянето на продължителността на 

разглеждане на делото в нарушение на това изискване във всички случаи следва 

от особеностите на всяко конкретно дело с оглед неговия предмет, страни и 

тяхното процесуално поведение.  

Под постоянно наблюдение са делата, които се разглеждат в срок, по- дълъг 

от една година. Двукратно в годината се анализират причините за 

продължителността на производството по тях. 

Наказателните дела, които към 31.12.2019г. не са приключени и са с 

продължителност на производството над една година, са 35 броя - 12 НЧХД, 16 

НОХД и 7 АНД. Към датата на изготвяне на настоящия доклад са свършени  1 

НОХД и 1 НЧХД. 
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Несвършените НЧХД съставляват 34% от всички неприключени 

наказателни дела. При тях от съществено значение е процесуалното поведение на 

страните. Като често срещани причини за отлагането на тези дела може да се 

посочат следните: молби за отлагане на насрочените заседания; множество 

искания по доказателствата; нередовно призоваване на подсъдимия; неявяване на 

подсъдим и/или свидетел.  

Несвършените НОХД съставляват 46% от общия брой неприключени 

наказателни дела. Основните причини за продължителността им над една година, 

съответно за отлагането им, са: подадена молба от участниците в производството; 

неявяване на подсъдим или неговия процесуален представител; представени 

болнични листи; за събиране на доказателства, включително и чрез извършване 

на множество експертизи. За разлика от предходните периоди, през настоящия се 

отчита по всички дела, с изключение на едно, отлагане по молба и/или поради 

неявяване на съдебен заседател.  

В края на 2019г. се наблюдава увеличение на неприключили в едногодишен 

срок АНД – 7 броя, които са 20% от общия брой дела. В края на 2018г. е отчетено 

1 несвършено дело с продължителност над 1 година. Всички от докладваните 7 

броя дела са образувани през второто полугодие на 2019г., като 6 броя от тях са 

обявени за решаване на 16.12.2019г. Най - честите причини за отлагането на 

съдебни заседания по отчетените АНД са за събиране на доказателства и по 

молба на страните в производството. 

 При посочените по - горе дела се касае за обективни причини (фактическа 

и правна сложност на делото, процесуално поведение на страните, спазване на 

процесуалните срокове от съда), които обуславят по - продължителното 

протичане на производството и затова разглеждането им не може да бъде 

определено като продължило в „неразумен срок“. 

 

7. Частни граждански дела, разгледани от съдиите от Наказателно 

отделение. 

Както вече бе посочено, по решение на Общото събрание от 12.03.2019г., 

считано от 01.04.2019г., на всички съдии от Наказателно отделение се определи 

натовареност от 50% за групата дела „ЧГД по чл. 410 от ГПК“ и 100% за групата 

дела „ЧГД по искане на КОНПИ и по ЗКИ“ 

Данните за постъпилите, разгледаните и свършените частни граждански 

дела от съдиите от Наказателно отделение общо (конкретните данни са 

представени в раздел ІV) са следните: 

 

Отчетен 

период 

Брой 

несвършени 

дела в началото 

на периода 

Брой постъпили 

частни 

граждански дела 

Брой дела за 

разглеждане 

Брой свършени частни 

граждански дела 

2019 година 0 540 540 538 

 

 

7. Натовареност по щат и действителна натовареност – по 

наказателни дела, по частни граждански дела, общо по всички разгледани в 

отделението дела.  
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Натовареността по щат, изчислена за разгледаните и свършените 

наказателни дела, е показателят, на базата на който е направен сравнителен 

анализ с показателите от предходните 2018г. и 2017г. Отделно от тези данни са 

представени и стойностите на натовареността, калкулирани въз основа на: брой 

разгледани и свършени частни граждански дела; общ брой разгледани и 

свършени дела (наказателни и частни граждански). Отчетено е и 

обстоятелството, че съдиите от Наказателно отделение разглеждат, съответно 

приключват, частни граждански дела, считано от 01.04.2019г. При определяне 

действителната натовареност е съобразено и командироването на един съдия, 

считано от 20.08.2019г. 

 

Отчетен период 

Натовареност по щат 

спрямо наказателни дела 

за разглеждане 

Натовареност по щат спрямо 

свършените наказателни дела 

2019 година 22,00 19,21 

2018 година 22,25 19,44 

2017 година 23,32 20,42 

 
 

 
 

 При 7 съдии по щат в Наказателно отделение през 2019г. натовареността е 

22,00 дела средномесечно спрямо разгледаните наказателни дела (1848 броя) и 

19,21 дела средномесечно спрямо приключените наказателни дела (1614 броя). 

Същата щатна численост в Наказателно отделение през 2018г., спрямо 

разгледаните наказателни дела (1869 броя), има натовареност от 22,25 дела 

средномесечно и 19,44 дела средномесечно спрямо приключените наказателни 

дела (1633 броя).  

При същия брой съдии по щат в Наказателно отделение през 2017г. 

натовареността е 23,32 дела средномесечно спрямо разгледаните наказателни 

дела (1959 броя) и 20,42 дела средномесечно спрямо приключените наказателни 

дела (1715 броя).    

Натовареността по щат през 2019г., 2018г. и 2017г., на база брой 

наказателни дела, има плавно намаляваща функция, която кореспондира с 

промяната в стойностите на показателите за броя дела за разглеждане и за 

свършените дела.  

Към посочените данни за натовареността по щат на съдиите от 



 37 

Наказателно отделение, изчислена за разгледаните, съответно свършените 

наказателни дела, следва да се добавят и тези за натовареността им по щат, 

пресметната на база разгледани и свършени частни граждански дела. 

 
   

Отчетен период 

Натовареност по щат 

спрямо частни граждански 

дела за разглеждане 

Натовареност по щат спрямо 

свършените частни граждански 

дела 

2019 година 8,57 8,54 

2018 година 0,00 0,00 

2017 година 0,00 0,00 

 
  

 Общата натовареност по щат на магистратите от отделението, изчислена на 

база разгледаните, респективно приключените наказателни и частни граждански 

дела, има следните стойности:  
 

Отчетен период 

Натовареност по щат 

спрямо всички дела за 

разглеждане 

Натовареност по щат спрямо 

всички свършени дела 

2019 година 30,57 27,75 

2018 година 22,25 19,44 

2017 година 23,32 20,42 

 

Видно е увеличението на общата натовареност по щат на съдиите от 

Наказателно отделение през 2019г. – с 8,32 дела спрямо 2018г. и със 7,25 дела 

спрямо 2018г., на база разгледани дела; съответно с 8,31 дела в сравнение с 

2018г. и със 7,33 дела в сравнение с 2017г. на база свършени дела.  

Действителната натовареност на Наказателно отделение през 2019г. е 23,39 

на база разгледани наказателни дела и 20,43 на база свършени наказателни дела. 

Същата не съвпада с тази по щат, защото, въпреки че последният е бил напълно 

зает през целия период, отчетените отработени човекомесеци се равняват на 79 

(при максимална стойност 84).  

 Данните за предходните две години, са както следва: 

  за 2018г. - 22,52 на база разгледани и 19,67 на база свършени дела 

  за 2017г. -  23,32 на база разгледани и 20,42 на база свършени дела 

Отчетен период 

Действителна натовареност 

на НО спрямо наказателните 

дела за разглеждане 

Действителна натовареност на 

НО спрямо свършените 

наказателни дела 

2019 година 23,39 20,43 

2018 година 22,52 19,67 

2017 година 23,32 20,42 

  

 Въпреки отчетения през 2019г. спад на броя разгледани и свършени 

наказателни дела, се констатира нарастване на действителната натовареност на 
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съдиите от Наказателно отделение, в сравнение с предходните две години. Това 

се дължи на по - ниската стойност на показателя „отработени човекомесеци“ - 

резултат на командироването на 1 съдия в друг съд малко след изтичането на 

първото полугодие на отчетната година. 

Действителната натовареност на съдиите от Наказателно отделение на база 

работата им по частните граждански дела е следната:  

 

Отчетен период 

Действителна натовареност 

на НО спрямо частните 

граждански  дела за 

разглеждане 

Действителна натовареност на 

НО спрямо свършените частни 

граждански дела 

2019 година 9,15 9,12 

 

Общата действителна натовареност на съдиите от Наказателно отделение, 

която представлява сумарна величина на натовареността по наказателни и по 

частни граждански дела, е следната:  

  

Отчетен период 

Действителна натовареност 

на НО спрямо всички дела за 

разглеждане 

Действителна натовареност на 

НО спрямо всички свършени дела 

2019 година 32,54 29,55 

2018 година 22,52 19,67 

2017 година 23,32 20,42 

 

 Общата действителна натовареност на съдиите от Наказателно отделение 

се е увеличила значително през 2019г., като разликата спрямо 2018г. възлиза на 

10,02 броя средно месечно на база разгледани дела и 9,88 броя на база свършени 

дела, а в сравнение с 2017г. различията се изразяват съответно в 9,22 броя и 9,13 

броя. Безспорно влияние оказва отсъствието на един съдия от отделението от 

август 2019г. поради командироване, но резултатът е повлиян най - вече от 

промяната в организацията на работата по граждански дела, извършена от 

01.04.2019г. (разглеждане от съдиите от Наказателно отделение с натовареност от 

50% на заповедни производства по чл. 410 от ГПК и от 100% за на дела за 

разкриване на банкова тайна). Голямата разлика в натовареността на двете 

отделения е в значителна степен преодоляна. 

 

8. Качество на съдебните актове. 

През 2019г. са обжалвани общо 197 акта по наказателни дела (при 177 броя 

през 2018г. и 195 броя през 2017г.).  

Общият брой актове, постановени от по – горни съдебни инстанции през 

2019г., е 197 (23 присъди и решения по НОХД, НЧХД, НЧД и 31 определения по 

тези видове дела; 142 решения и 1 определения по АНД). През 2018г. от 

обжалване са върнати 187 дела, а през 2017г. – 204 дела. 

Резултатите от инстанционната проверка през 2019г.  са следните:  

 потвърдени актове – 154 броя – 78,17% 

 изменени актове – 7 броя – 3,56% 
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 отменени актове – 36 броя – 18,27% 

Най – висок е делът на потвърдените актове – 78,17%. Отменените актове 

съставляват 18,27% от всички върнати от обжалване, а изменените - 3,56%.  

Данните за резултатите от инстанционния контрол за 2018г. са следните: 

отменените актове са 18,18%, от всички върнати от обжалване, изменените - 

5,35%, при 76,47% за потвърдените актове.  

През 2017г. отменени са били 23,53% от актовете, при стойност на 

изменените от 5,88% и на потвърдените от 70,59%.  

Делът на потвърдените актове трайно следва тенденция на значително 

увеличение, като през 2019г. то възлиза на 7,58% спрямо 2017г. и на 1,70% 

спрямо 2018г. Процентното участие на отменените актове през отчетната година 

кореспондира на това през 2018г. (разликата е 0,09%), но спрямо данните за 

2017г. се констатира значително намаление – с 5,26%. Участието на изменените 

актове в общия обем на върнатите от обжалване бележи значителен спад спрямо 

двете предходни години – с 1,79% спрямо 2018г. и с 2,32% спрямо 2017г.  

 
 Най – често срещаните причини за отменяване на актовете и връщане на 

делата за ново разглеждане от друг състав са допуснати съществени процесуални 

нарушения, неправилно приложение на материалния или на процесуалния закон. 

И през тази година подаденото искане за възобновяване на производството по 

едно дело е оставено без уважение. Налице е изменение на един акт по 

отношение на определеното наказание. И през отчетната година броят на 

върнатите от обжалване административно - наказателни дела е по - голям от този 

на наказателните дела, като значителната част от актовете по тях (114 броя) са 

потвърдени. Налице са отменени актове по НАХД поради изтекла давност, 

прилагане на настъпил междувременно по - благоприятен закон или смърт на 

нарушителя, както и изменени актове само по отношение на санкцията. Както и 

през предходните периоди, отменените актове са преобладаващо по този вид дела 

– докато отменените актове по наказателни дела са 13 броя (общо присъди, 

решения и определения), отменени по административно - наказателни дела са 23 

броя (общо решения и определения). Големият процент на повишение на 

потвърдените актове спрямо 2017г. - 7,58%, е показателен за подобряване в 

работата по наказателни дела.  
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 По статистически индекси, приети от ВСС, данните за отделението са 

представени в табличен вид, както следва: 

 Актове по същество по НОХД, НЧХД и ЧНД: 

 

Индекс Резултат от обжалване Брой 

1 Потвърдени 17 

2а Отменен и върнато за ново разглеждане от първоинстанционния съд 4 

3а Оттегляне на тъжбата 0 

3б 

Поради амнистия, давност, починал деец или изпадането му в 

продължително разстройство на здравето, настъпили след 

постановяване на присъдата; 

0 

4б Изменен в наказателната част по отношение на наказанието 1 

4в Изменен в гражданската част 0 

6г Оставено без уважение искане за възобновяване 1 

 

Определения по НОХД, НЧХД и ЧНД: 

 

Индекс Резултат от обжалване Брой 

1 Потвърдени 21 

2а Отменен и върнато за ново разглеждане от първоинстанционния съд 6 

2б Отменен и върнато за ново разглеждане на прокурора 0 

2в Отменен с постановяване на нова присъда 3 

4а Изменен в наказателната част по отношение на наказанието 1 

4б Изменен в гражданската част 0 

6а 
Измемен относно режима на изтърпяване и/или типа на 

затворническото заведение и др. 
0 

6в Изменен 0 

6г Оставено без уважение искане за възобновяване 0 

 

Решения и определения по АНД: 

 

Индекс Резултат от обжалване - решения Брой 

1 Потвърдени 114 

2а Отменено изцяло, постановено друго решение 18 

2б Отменено изцяло и върнато за ново разглеждане 3 

3а Отменено в едната част и потвърдено в другата 2 

3б 
Изменено само по отношение на санкцията и потвърдено или не в 

останалата част 
3 

4 
Отменени НАХД, поради изтекла давност, прилагане на настъпил 

междувременно по-благоприятен закон или смърт на нарушителя 
2 

Индекс Резултат от обжалване - определения Брой 

1 Потвърдени 1 

2а Отменено изцяло, постановено друго решение 0 

  

 В приложение към доклада са представени справки за резултатите от 

върнати обжалвани наказателни дела на съдиите от Районен съд – Добрич за 

2019г., съобразени с утвърдените от Висш съдебен съвет индекси за отчитане 

резултатите от инстанционната проверка на съдебните актове. 
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 ІV. ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ. 

 

 1. Кадрова обезпеченост. 

 В състава на Гражданско отделение участват 12 съдии (до 08.07.2019г.)  от 

19 съдии по щат (също до 08.07.2019г.). До 20.06.2019г. съдия Кристиана 

Кръстева ползва отпуск за гледане на дете до 2-годишна възраст и считано от 

08.07.2019г. е преназначена в друг орган на съдебната власт, по реда на чл. 194, 

ал. 1 от ЗСВ. След тази дата отделението е в състав от 11 съдии, при 18 съдии по 

щат. 

    

№ Съдия Юридически стаж 

1 Анна Великова 20 г.  05 м.  14 д. 

2 Соня Дженкова 17 г.  00 м.  28 д. 

3 Албена Колева 15 г.  07 м.  19 д. 

4 Стела Тонева 22 г.  04 м.  28 д. 

5 Станимир Ангелов 20 г.  10 м.  14 д. 

6 Любомир Генов 15 г.  03 м.  08 д.  

7 Павлина Паскалева 21 г.  07 м.  07 д. 

8 Мирослава Неделчева 23 г.  00 м.  26 д. 

9 Николай Николов  18 г.  07 м.  26 д. 

10 Татяна Лефтерова-Савова 17 г.  01 м.  07 д 

11 Деница Петкова 08 г.  07 м.  18 д. 

12 Кристиана Кръстева 12 г.  11 м.  20 д. 

  

  

 2. Постъпление на гражданските дела за периода 2017 - 2019 година. 

   Общият брой на постъпилите през 2019г. граждански дела е 4728 броя, при 

5305 броя през 2018г. и 4865 през 2017г. 

 Отчетено е намаление на постъпленията с 2,82% (със 137 дела) в сравнение с 

2017г. и с 10,88% (с 577 дела) спрямо 2018г.  

  

Отчетен период Брой постъпили дела 

2019 година 4728 

2018 година 5305 

2017 година 4865 
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 През предходните три периода е наблюдавана трайна възходяща тенденция 

на увеличение на постъпилите граждански дела – образуваните през 2018г. са 

били с 9,04% повече спрямо делата през 2017г. и с 26,43% повече в сравнение с 

2016г. Само през 2019г. се констатира спад в новообразуваните дела и доколкото 

това е в отличие от предишния тригодишен период, не може да се направи извод 

за трайно установяване на нова тенденция. По - скоро следва да се обърне 

внимание на структурата на делата, която през 2019г. е по - различна от тази през 

предходните две.  

През 2019г. са образувани 1387 дела по общия ред (в т.ч. особените искови 

производства, без бързи производства); производствата по чл. 310 от ГПК са 78 

броя; няма постъпили административни дела; образуваните частни граждански 

дела са 637 броя, а заповедните производства – 2626 броя.  

 Образуваните дела през 2018г. са, както следва: 1295 броя граждански дела 

по общия ред (в т.ч. особените искови производства, без бързи производства); 65 

броя производства по чл. 310 от ГПК; 2 административни дела по ЗСПЗЗ и 

ЗВГЗГФ; 636 броя частни граждански дела; 3307 броя дела по чл. 410 и чл. 417 от 

ГПК. 

Данните за 2017г. са следните: 1107 броя граждански дела по общия ред (в 

т.ч. особените искови производства, без бързи производства); 74 броя 

производства по чл. 310 от ГПК; 5 административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ; 

670 броя частни граждански дела; 3009 броя дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК. 

 Увеличението при гражданските дела по общия ред през 2019г. е със 7,10% 

спрямо 2018г. и с 25,29% спрямо 2017г., или с 92 броя в сравнение с 2018г. и с 

280 броя в сравнение с 2017г. Нарастване е отчетено и при производствата по чл. 

310 от ГПК, като то възлиза на 20% спрямо 2018г. и на 5,41% в сравнение с 

2017г. Наблюдава се относително еднакъв брой на частните граждански дела, 

постъпили през 2019г. и 2018г., докато спрямо 2017г. е налице спад с 33 броя 

дела. През 2019г. няма образувани административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ, 

като това следва да се отчете като намаление на този вид дела спрямо отчетените 

такива през 2018г. (2 броя) и 2017г. (5 броя).  

 Сравнителният анализ на броя на заповедните производства по чл. 410 и 

чл. 417 от ГПК за трите години показва голямо намаление на постъпленията през 

2019г. - с 20,59% спрямо 2018г. и с 12,73% по отношение на данните за 2017г. 

Изразено в цифри, намалението е с 681 броя спрямо 2018г. и с 383 броя спрямо 

2017г.  

 Изложените данни показват сериозно намаление само на заповедните 

производства, но не и на исковите и охранителните такива, при които е 

констатиран значителен ръст. Образуваните през 2019г. граждански дела са по-

малко спрямо предходната 2018г. с 577 броя и спрямо 2017г. със 137 броя, но 

заповедните производства са намалели с повече – с 681 броя спрямо 2018г. и с 

383 броя спрямо 2017г., което означава, че в общия обем на гражданските дела по 

- голямо (и то осезаемо) присъствие имат исковите и охранителните 

производства, разглеждани в открито съдебно заседание.  
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 Постъпилите 4728 броя граждански дела са статистически отчетени по 

видове глаждански спорове така: 

 

Видове граждански спорове Брой постъпили дела 

Искове по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗД, ЗБЖИРБ 513 

Облигационни искове 232 

Вещни искове 37 

Делби и искове по ЗН 49 

Установителни искове 432 

Искове по Кодекса на труда 202 

Административни производства 0 

Обезпечения 64 

Частни производства 522 

Частни производства - Заповедни производства 2626 

Регламенти и съдебни поръчки по ГПК и Хагска конвенция 51 

   

 С оглед извършване на сравнителен анализ за трите години, данните за 

делата за отчетната година и предходните две години, според техния предмет са, 

както следва: 
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2019г. 37 49 232 432 202 0 41 2626 637 472 

2018г. 40 53 205 419 57 2 41 3307 636 545 

2017г. 52 53 308 205 54 5 49 3009 670 460 

  

 При делата по предявени вещни искове се наблюдава тенденция към спад, 

като същият е неосезаем - с 3 броя, при сравнението на данните за 2019г. (37 

броя) и за 2018г. (40 броя), а спрямо 2017г. (52 броя) намалението е по -

съществено – с 15 броя.  С 4 броя по - малко са подадените искови молби за 

съдебна делба и по ЗН през 2019г. (49 броя), в сравнение с 2018г. и 2017г., когато 

са отчетени еднакви стойности – 53 дела.  

 Постъпилите през отчетната година 232 броя облигационни искове са с 6%  

повече спрямо 2018г. (205 броя) и с 90 дела, или с 25%, по-малко в сравнение 

2017г.  

 Над два пъти е нараснало постъплението на установителни искове през 

2019г. (432 броя) в сравнение с 2017г., когато са образувани 205 такива дела; 

спрямо 2018г. (419 броя) увеличението е с 13 броя.  
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 Исковете по Кодекса на труда трайно нарастват, като постъпилите през 

2019г. (202 броя) дела от този вид са със 145 броя повече от отчетените през 

2018г. (57 броя)  и със 148 броя повече спрямо 2017г. (54 броя).  

 През 2019г. не са постъпили административни дела, за разлика от 2018г. и 

2017г., когато са образувани 2 дела, съответно 5 дела от този вид. 

 Броят на образуваните дела за издръжка и изменение на издръжката през 

отчетния период (41 дела) е равен на постъпилите през 2018г., а сравнен с 2017г. 

(49 дела) той е занижен с 8 броя.  

 Наблюдава се увеличение с 12 дела през 2019г. (472 броя) при 

съпоставянето с данните за 2017г. (460 броя) и спад със 73 броя в сравнение с 

2018г. (545 броя) по отношение на постъпилите през периодите искове по СК (с 

изключение  на издръжка и изменение на издръжка), ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет. – 

искове за развод, молби за развод по взаимно съгласие, спорна съдебна 

администрация, охранителни производства. Исковете за развод и 

недействителност на брака, предявени през 2019г., са 118 броя – значително по -

малко (с 18 броя) от образуваните през 2018г. (136 броя) и близки до показателя 

за 2017г. (117 броя). Увеличение се регистрира при постъпилите молби за развод 

по взаимно съгласие – 120 броя, в сравнение с 2018г., когато те са били 104 броя 

и спрямо 2017г. - 113 броя. За разлика от 2018г., когато са образувани 31 дела по 

ЗЗДН, през 2019г. молбите за защита от домашно насилие са 34 броя – близки до 

образуваните 36 броя през 2017г.  

 За 2019г. (637 броя) и за 2018г. (636 броя) се установява относително равен 

брой на постъпилите частни граждански дела (обезпечения, производства по 

регламенти, съдебни поръчки по чл. 25 от ГПК и Хагска конвенция от 1965г. и 

др.). През 2017г. те са 670 броя – с 33 броя повече от образуваните през 2019г. 

 Констатиран е спад при образуваните частни граждански дела по чл. 410 и 

чл. 417 от ГПК в сравнение с предходните две години. През отчетната година са 

постъпили общо 2626 броя заявления за издаване на заповед за изпълнение по чл. 

410 и по чл. 417 от ГПК, които са с 681 броя по-малко от образуваните през 

2018г. дела (3307 броя) и с 383 броя по-малко от тези през 2017г. дела (3009 

броя).  

Вещни искове Делби

Облигационни искове, в т.ч. по чл. 422 от ГПК Искове по КТ, в т.ч. по чл. 422 от ГПК

Дела от административен характер Издръжка и изменение  на издръжка

Дела по чл. 410 и чл. 417 от  ГПК Частни граждански дела

Други - искове по СК , ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет; 
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 Относителен дял на постъпилите през 2019г. граждански дела по видове: 
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Относителен дял на постъпилите през 2018г. граждански дела по видове: 
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0,75% 1% 3,86% 7,90% 1,07% 0,04% 0,77% 62,34% 11,99% 10,27% 

 

 

Относителен дял на постъпилите през 2017г. граждански дела по видове: 
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4865 
52 53 308 205 54 5 49 3009 670 460 

100 

% 
1,07% 1,09% 6,33% 4,21% 1,11% 0,10% 1,01% 61,85% 13,77% 9,46% 
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Сравнението показва, че през 2019г. относителният дял на вещните искове 

е нараснал спрямо 2018г. с 0,03% и е намалял, в сравнение с 2017г., с 0,29%. 

Същата линия на промяна следва и процентният дял на делата за делба и искове 

по ЗН - участието на образуваните през 2019г. дела от този вид в общия брой на 

постъпленията, сравнено с 2018г., бележи увеличение с 0,04%; спрямо 2017г. се 

отчита намаление с 0,05%. Същата тенденция се наблюдава и при относителния 

дял на облигационните искове - нарастването спрямо 2018г. е с 1,05%, а спадът 

спрямо 2017г. - с 1,42%. Значителен е ръстът през 2019г. (9,14%) на относителния 

дял на установителните искове спрямо 2017г. - с 4,93%; в сравнение с 2018г. то 

възлиза на 1,24%. Осезаемо е увеличението през 2019г. (4,27%) на относителния 

дял на делата по КТ – с 3,2% спрямо 2018г. и с 3,16 %, в сравнение с 2017г. 

Нараснал е с 0,1% спрямо 2018г. и процентният дял на делата за издръжка и 

изменение на издръжката за 2019г., докато при сравнението с 2017г. се 

наблюдава намаление с 0,14%. Най - съществена е промяната при заповедните 

производства, като намалението спрямо 2018г. е с 6,8%, а спрямо 2017г. – с 

6,31% (през 2019г. те съставляват 55,54% от постъпилите дела, при 61,85% през 

2017г. и 62,34% през 2018г.). Участието на частните граждански дела в общия 

брой образувани дела през 2019г. е увеличено с 1,48% спрямо 2018г. и намалено 

в сравнение с 2017г. с 0,3%. Относителният дял на исковете по СК (с изключение 

на издръжки и изменение), ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., бележи спад спрямо 2018г. с 

0,29% и увеличение с 0,52%, в сравнение с 2017г. 

 

 Постъпилите граждански дела през 2019г. са разпределени за 

разглеждане на съдебните състави, както следва: 

 
№ 

 

Съдия 

 

Общо постъпили  дела  през 2019 година (4728) 

Общо 

дела 

ГД По 

чл.310 

от ГПК 

Адм. 

дела 

ЧГД По чл. 

410 и 417 от 

ГПК 

1 Ст. Ангелов 405 136 6 0 46 217 

2 А.Великова 291 96 7 0 52 136 

3 С. Дженкова 408 124 20 0 54 210 

4 Л. Генов 400 136 6 0 57 201 

5 А. Колева 401 134 6 0 52 209 

6 П. Паскалева 398 136 4 0 61 197 

7 Ст. Тонева 278 86 2 0 44 146 

8 Д. Петкова 397 138 7 0 42 210 

9 Н. Николов 412 140 6 0 55 211 

10 М. Неделчева 391 127 9 0 50 205 

11 Т. Лефтерова 393 134 5 0 40 214 

12 Г. Митева 82 0 0 0 13 69 

13 Кр. Кръстева 14 0 0 0 7 7 

14 М. Кирчева 81 0 0 0 10 71 

15 В. Монов 81 0 0 0 11 70 

16 М. Момчева 81 0 0 0 10 71 

17 Д. Димитров 84 0 0 0 13 71 

18 Р. Симеонов 48 0 0 0 7 41 

19 В. Николов 83 0 0 0 13 70 
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 В таблицата е представена информация за разпределените частни 

граждански дела и заповедни производства по чл. 410 и 417 от ГПК на съдиите от 

двете отделения, в съответствие с решенията на Общото събрание от 12.03.2019г. 

и заповед № 158/26.03.2019г. на административния ръководител-председател (за 

съдиите от Наказателно отделение - считано от 01.04.2019г.). В следващите 

раздели от доклада също са представени данните за разгледаните и свършените 

частни граждански дела от съдиите от Наказателно отделение, като те са 

съобразени съответно и при определяне натовареността на съдиите от 

Гражданско отделението. 

 

3. Разпределение на гражданските дела; изключение от принципа за 

случайно разпределение. 

 Разпределението на гражданските дела в Районен съд – Добрич, се 

извършва на принципа на случайния подбор чрез Централизираната система за 

случайно разпределение в рамките на отделението, а при отвод на всички съдии, 

разпределението се извършва измежду съдиите от Наказателно отделение. 

Изключение е налице за делата от групата „ЧГД по чл. 410 от ГПК“ и от групата 

„ЧГД по искане на КОНПИ и по ЗКИ“ – те се разпределят между съдиите от 

двете отделения, считано от 01.04.2019г., при натовареност 50% за първата група 

и 100% за втората група на всички съдии от Наказателно отделение. 

Образуването и разпределянето на гражданските дела се извършва от 

административния ръководител, а при негово отсъствие или служебна 

ангажираност той се замества от заместника на административния ръководител. 

При едновременно отсъствие на двамата разпределящи или при необходимост 

разпределението на делата може да бъде възложено на определен със заповед на 

административния ръководител съдия. Гражданските дела се разпределят 

ежедневно във времето от 11.00 до 11.30 часа; от 14.00 до 14.30 часа и от 16.00 до 

16.30 часа. Молбите за обезпечение на бъдещ иск, исковите молби, които 

съдържат искане за обезпечение на предявения иск, молбите по ЗЗДН, молбите и 

заявленията, по които се образуват граждански дела, разглеждани от дежурния 

съдия, са докладвани веднага при постьпването им, ведно с подадените до 

момента молби, по които се образуват дела (с оглед спазване реда на 

постъпването им в съда). Графикът за дежурствата на съдиите се определя 

ежемесечно със заповед на административния ръководител.  

 Делата се разпределят по докладчици на принципа на случайния избор - по 

поредност на постъпването им по входящ номер от дневника в регистратурата, 

съобразно техния вид и въведената в програмата група, като разпределящият 

прилага начина на разпределение „автоматично“ в Централизираната система за 

случайно разпределение, освен ако не са налице предпоставки за използване на 

някоя от другите опции за разпределение.  

 От разпределението се изключват съдии само в изрично посочените в т. 4.3 

от Вътрешните правила хипотези: съдията, постановил отменен или обезсилен 

при инстанционния контрол съдебен акт, когато след отмяната или обезсилването 

делото е върнато за разглеждане от друг състав на същия съд; съдията, който се е 

отвел от разглеждане на делото; съдията, който е в невъзможност да участва в 
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разглеждането на делото поради наличие на законово основание – ползване на 

платен годишен отпуск; отпуск по болест; продължителна командировка и други. 

За всяко изключване на съдия от разпределението се обосновава причина. 

 Гражданските дела, разпределяни на дежурен съдия по график, са посочени 

в т. 4.2.1 от Вътрешните правила: заявления за приемане и отказ от наследство по 

чл. 49 и чл. 52 от ЗН; искания за разрешение за действия на разпореждане с 

имущество на непълнолетни и поставени под запрещение по чл. 130, ал. 3 от СК, 

чл. 165, ал. 4 от СК и чл. 168, ал. 2 от СК; искания за разрешение за встъпване в 

брак от навършили 16-годишна възраст непълнолетни по чл. 6, ал. 2 от СК; 

искания за постановяване връщане на дете при отклонение от местоживеенето си 

по чл. 126, ал. 2 от СК; искания за назначаване на особен представител по чл. 29, 

ал. 4 от ГПК при сключване на сделка от непълнолетен и чл. 129, ал. 2 от СК 

(когато не е образувано гражданско дело). 

 Опцията „ръчно” се използва в хипотезите по т. 4.1 от Вътрешните 

правила: при разделяне на производството по гражданско дело по обективно и 

субективно съединени искове - новообразуваното дело по отделените искове е 

разпределяно на първоначално определения докладчик; при преместване на 

съдии по реда на чл. 194, ал. 2 от ЗСВ делата, разпределени на съдията, който 

напуска Районен съд – Добрич, се разпределят на съдията, който постъпва в 

Районен съд – Добрич, чрез опция „ръчно“, ако с решение на Общото събрание 

по чл. 79, ал. 2, т. 4 от ЗСВ постъпващият съдия е определен в състава на същото 

отделение. За всяко разпределение по този начин е обосновавана конкретната 

причина. 

 

 4. Разглеждане на гражданските дела. 

  

 4.1. Дела за разглеждане. 

 През 2019г. са разгледани общо 5467 броя граждански дела, в т.ч. 

неприключените в началото на периода 739 дела и постъпилите през годината 

4728.  

Данните за предходните две години са, както следва: 

 за 2018г. – общо дела за разглеждане - 5879 броя, в т.ч. 574 броя 

несвършени в началото на годината и 5305 броя постъпили през годината.  

 за 2017г. – общо дела за разглеждане - 5332 броя, в т.ч. 467 броя 

несвършени в началото на годината и 4865 броя постъпили през годината. 

 

 
   

Отчетен 

период 

Брой несвършени 

дела в началото на 

периода 

Брой 

постъпили 

дела 

Брой дела за 

разглеждане 

% на постъпилите дела  

спрямо броя на делата за 

разглеждане 

2019г. 739 4728 5467 86,48 % 

2018г. 574 5305 5879 90,24 % 

2017г. 467 4865 5332 91,24 % 
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 Делата за разглеждане през 2019г. бележат спад в сравнение с 2018г. който 

се равнява на 412 дела или на 7,01 %, а спрямо 2017г. се наблюдава ръст със 135 

броя или с 2,53%.  

 Динамиката при делата за разглеждане се определя от постъплението и от 

процентното участие на останалите несвършени дела в началото на всеки от 

наблюдаваните периоди. През 2019г. делът на постъпилите дела е 86,48%, а на 

висящите дела в началото на периода е 13,52%. Наблюдава се спад в участието на 

новообразуваните в общия брой на делата за разглеждане. При съпоставяне на 

данните за 2019г. и 2018г., същият възлиза на 3,76%, а в сравнение с тези за 2017г 

- на 4,76%. Значително по - голям е броят на несвършените дела в началото на 

2019г. в сравнение с предходните две години – висящите 739 дела към 

01.01.2019г. са със 165 броя повече спрямо 2018г. и с 272 броя повече спрямо 

2017г.  

 Подлежащите на разглеждане граждански дела са разпределени по състави:  
 

№ Съдия Общо  дела за разглеждане през 2019 година (5467 броя) 

Общо 

дела 
ГД 

По 

чл.310 

от ГПК 

Адм. 

дела 
ЧГД 

По чл. 

410 и 417 от ГПК 

1 Ст. Ангелов 472 199 8 0 48 217 

2 А. Великова 338 138 8 0 55 137 

3 С. Дженкова 479 188 22 0 57 212 

4 Л. Генов 459 193 7 1 57 201 

5 А. Колева 472 198 8 1 56 209 

6 П. Паскалева 462 197 6 0 61 198 

7 Ст. Тонева 341 145 4 0 46 146 

8 Д. Петкова 465 202 8 0 42 213 

9 Н. Николов 473 196 7 0 56 214 

10 М. Неделчева 465 193 11 0 54 207 

11 Т. Лефтерова 486 220 7 0 43 216 

12 Г. Митева 83 1 0 0 13 69 

13 Кр. Кръстева 14 0 0 0 7 7 

14 М. Кирчева 81 0 0 0 10 71 

15 В. Монов 81 0 0 0 11 70 

16 М. Момчева 81 0 0 0 10 71 

17 Д. Димитров 84 0 0 0 13 71 

18 Р. Симеонов 48 0 0 0 7 41 

19 В. Николов 83 0 0 0 13 70 
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 4.2. Насрочване на делата. 

 Както и през предходните години, производството по граждански дела и 

през отчетния период е протичало в разумни срокове. Проверката за редовност на 

исковата молба е извършвана своевременно. Делата, по които не се провежда 

размяна на книжа, са насрочвани веднага в открито заседание, най - често в 

рамките на месец, и в повечето случаи са приключвали в едно заседание. 

Разпорежданията по чл. 131 от ГПК са постановявани до седмица след 

констатацията на съда за редовност на исковата молба. С определенията по чл. 

140 от ГПК съдът в много случаи е съобщавал на страните и проекта си за доклад 

по делото, което е способствало за разясняване на делата още в първото съдебно 

заседание. Делата са насрочвани в открито заседание без забавяне – в повечето 

случаи и в рамките на същия, най - много в следващия месец, като същата 

срочност е съблюдавана и при отлагане на съдебните заседания. Отклонения са 

допускани по изключение - например през време на съдебната ваканция, или 

когато е необходимо изготвяне на съдебни поръчки в страната или в чужбина, 

или когато са допуснати повече или по - сложни съдебни експертизи. Кратките 

срокове за разглеждане на делата по ЗЗДН, за произнасяне по исканията за 

обезпечение, по заявленията за издаване на заповеди за изпълнение, са спазвани 

без отклонение. При разглеждане на бързите производства са съблюдавани 

сроковете по чл. 311, ал. 1 и чл. 312, ал. 1 и ал. 1, т. 1,  чл. 312, ал. 3 от ГПК. По 

изключение - когато делото е било разпределено или когато отговорът на 

исковата молба е постъпвал в края на деня, съдът се е произнасял най - късно в 

следващия работен ден.  

 

 4.3. Отложени дела – брой и причини. 

 Броят на отложените съдебни заседания по граждански дела през 2019г. е 

1682 броя, през 2018г. е 1415, а  през 2017г. - 1083 броя. 

 Налице е увеличение през 2019г. с 267 броя, при сравнение с данните за 

2018г., и с 599 броя спрямо 2017г. Нарастването на броя на отложените съдебни 

заседания следва да бъде обяснено като последица от значителното увеличение 

на постъпленията, респективно на делата за разглеждане, с провеждане на 

открито съдебно заседание през 2019г., които възлизат на 30,99%, при 25,67% и 

24,38% съответно през 2018г. и 2017г. Влияние оказва и по - големият брой на 

делата по т.н. „потребителски спорове“, по които съдът има задължението да 

следи за наличие на недействителни договорни клаузи, в каквато насока често е 

необходимо да се даде възможност на страните да изразят становище по 

служебно повдигнати от съда въпроси, съответно да посочат доказателства за 

правнорелевантни факти, което налага провеждане на повече открити съдебни 

заседания. През 2019г., освен това, са постъпили значителен брой искови молби 

по трудови спорове, по които е било необходимо назначаване на съдебно -

счетоводна експертиза със значителен обект на изследване; експертизите са 

допускани при подготовката на делата в закрито заседание, но заключенията не 

са били изготвени при разглеждането им в открито заседание и това е обусловило 

отлагането. 

 Най - честите причини за отлагане на гражданските дела са: за събиране на 

доказателства и изготвяне на експертизи (типична причина поради особеностите 
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на първоинстанционното исково производство); нередовно призоваване на 

страна, вещо лице или свидетел; неизготвено в срок заключение по допусната 

съдебна експертиза; неявяване на страна и пълномощника й поради препятствие, 

което не е могло да бъде преодоляно; спиране на производството и други, 

посочени по вид и брой в следващата таблица.  

   

 Брой отложени заседания по граждански дела през 2019г. и причини за 

отлагането им. 
 

Причина за отлагане на заседание Брой отложени заседания 

За събиране на доказателства 440 

За изготвяне на експертиза 497 

Поради нередовно призоваване  172 

Поради отменен ход по същество 21 

Поради спиране на производството по делото по чл.229 от ГПК 64 

Поради постигната спогодба 35 

Оставяне без движение на исковата молба 13 

Поради изпращане на делото по обжалване 4 

За организиране на проц. защита, вкл. по чл.144 и чл.36 от ГПК 10 

С решение по допускане на делба 18 

На осн. чл. 142, ал. 2 от ГПК 86 

Неизготвена в срок експертиза и възражение на страна по 

делото 
121 

С определение по привременни мерки 13 

За обявяване на решение по дела по ЗЗДН 17 

За конституиране на страна, привличане или встъпване на 

помагач 
7 

Поради изменение на иска, главно встъпване 11 

За лично изслушване на страна по делото 8 

За изразяване на становище по доказателствата 8 

Поради неявяване на призован свидетел 2 

За конституиране на главна страна, необходим другар 15 

Преразпределено на друг съдия-докладчик 7 

За изготвяне на съдебна поръчка 4 

Поради даване възможност за отговор в срок по чл. 131 от ГПК 7 

Поради поправка на съдебен протокол 1 

Поради служебен ангажимент на съдия-докладчика 62 

Други причини, непосочени по-горе 39 

Общо 1682 броя 
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За събиране на доказателства

За изготвяне на експертиза

Поради нередовно призоваване 

Поради отменен ход по същество

Поради спиране на делото

Поради постигната спогодба

Оставяне без движение на исковата молба

Поради изпращане на делото по обжалване

За организиране на процесуална защита, вкл. по чл. 144 и чл. 36 от ГПК

С решение по допускане на делба

На осн. чл. 142, ал. 2 от ГПК

Неизготвена в срок експертиза и възражение на страна по делото

С определение по привременни мерки

За обявяване на решение по дела по ЗЗДН

За конституиране на страна, привличане или встъпване на трето лице помагач

Поради изменение на иска, главно встъпване

За лично изслушване на страна по делото

За изразяване на становище по доказателствата

Поради неявяване на призован свидетел

За конституиране на главна страна,необходим другар

Преразпределение на друг съдия-докладчик

За изготвяне на съдебна поръчка

Поради даване възможност за отговор в срок по чл. 131 от ГПК

Поради поправка на съдебен протокол

Поради служебен ангажимент на съдия-докладчика

Други причини, непосочени по-горе
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 4.4. Основателни молби за определяне на срок по чл. 255 от ГПК. 

 През 2019г., както и през предходните две години, няма основателни молби 

за определяне на срок по чл. 255 от ГПК. През отчетната година е постъпила 

молба за определяне на срок по чл. 255 от ГПК по едно дело, като същата е 

приета за неоснователна. Констатацията е показател за това, че съдиите от 

Гражданско отделение са извършвали своевременно следващите се процесуални 

действия по възложените им дела.  

  

 5. Свършени дела, срочност при изготвяне на съдебните актове. 

  

 5.1. Свършени дела. 

 Свършените граждански дела през отчетния период са 4642 броя и са с 

9,69% или с 498 броя по - малко от отчетените през 2018г. и с 2,44% или със 116 

броя по - малко от приключените през 2017г. 

  Данните за приключените дела в сравнителен порядък за трите години и 

конкретизация за свършените с акт по същество и с определение за прекратяване 

дела са представени в следващата таблица.  

 

Отчетен 

период 

Брой 

свършени 

дела 

Брой решени 

дела по 

същество 

Дял на 

решените по 

същество дела 

Брой 

прекратени 

дела 

Дял на 

прекратените 

дела 

2019г. 4642 3921 84,47% 721 15,53% 

2018г. 5140 4386 85,33% 754 14,67% 

2017г. 4758 4033 84,76% 725 15,24% 

   

 Не се наблюдава драстична промяна в процентните стойности на 

приключените граждански дела с акт по същество и с определение за 

прекратяване през трите години – разликата е до един процент и затова е 

несъществена.  

 Аналогична е тенденцията и при прекратените граждански дела с 

одобряване на спогодба. През 2019г. със спогодба са приключени 62 дела, които 

представляват 8,6% от прекратените и 1,34% от общо свършените за периода. 

През 2018г. спогодба е постигната също по 62 дела - 8,22 % от прекратените и 

1,21 % от общо свършените за същата година. През 2017г. със спогодба са 

приключени 67 дела - 9,24% от прекратените и 1,41% от общо свършените. 

Разликите са незначителни и отново в границите до един процент.  

 Прекратените по други причини дела, в т.ч. поради връщане на нередовни 

искови молби, поради недопустимост на иска, поради оттегляне или отказ от 

иска, поради неподсъдност, са: 659 дела през 2019г.; при 692 броя за 2018г. и 658 

броя през 2017г. В сравнение с 2018г. прекратените по други причини дела са с 

33 броя по - малко.  

 Свършените през 2019г. дела съставляват 84,91% от общия брой 

разгледани дела. През 2018г. свършените дела са 87,43% от общия брой 

разгледани дела, а за 2017г. този показател е 89,23%. Намалението за  2019г. е с 

2,52 % в сравнение с 2018г. и с 4,32 % в сравнение с 2017г. 
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 Свършени граждански дела през 2019г.:  
 

№ Съдия Общо  свършени дела през 2019 година 

Общо 

дела 

ГД По чл.310 

от ГПК 

Адм. 

дела 

ЧГД По чл. 

410 и 417 

от ГПК 

1 Ст. Ангелов 397 125 7 0 48 217 

2 А. Великова 291 95 4 0 55 137 

3 С. Дженкова 402 132 6 0 53 211 

4 Л. Генов 393 129 6 1 56 201 

5 А. Колева 386 115 5 1 56 209 

6 П. Паскалева 393 133 4 0 59 197 

7 Ст. Тонева 283 89 2 0 46 146 

8 Д. Петкова 385 127 4 0 41 213 

9 Н. Николов 386 120 4 0 53 209 

10 М. Неделчева 379 114 6 0 52 207 

11 Т. Лефтерова 395 130 7 0 43 215 

12 Г. Митева 81 0 0 0 13 68 

13 Кр. Кръстева 14 0 0 0 7 7 

14 М. Кирчева 81 0 0 0 10 71 

15 В. Монов 81 0 0 0 11 70 

16 М. Момчева 81 0 0 0 10 71 

17 Д. Димитров 84 0 0 0 13 71 

18 Р. Симеонов 48 0 0 0 7 41 

19 В. Николов 82 0 0 0 13 69 

  

  

 Свършени граждански дела с акт по същество през 2019г.:  

 
№ Съдия От свършените дела, решени по същество 

Общо 

дела 

ГД По чл.310 

от ГПК 

Адм 

дела 

ЧГД По чл. 

410 и 417 

от ГПК 

1 Ст. Ангелов 325 92 6 0 40 187 

2 А. Великова 235 66 3 0 45 121 

3 С. Дженкова 342 97 3 0 49 193 

4 Л. Генов 325 94 3 1 52 175 

5 А. Колева 337 92 4 1 55 185 

6 П. Паскалева 333 96 3 0 54 180 

7 Ст. Тонева 241 64 2 0 42 133 

8 Д. Петкова 315 90 2 0 39 184 

9 Н. Николов 314 83 3 0 49 179 

10 М. Неделчева 325 89 5 0 49 182 

11 Т. Лефтерова 319 91 5 0 34 189 

12 Г. Митева 75 0 0 0 13 62 

13 Кр. Кръстева 14 0 0 0 7 7 

14 М. Кирчева 67 0 0 0 9 58 

15 В. Монов 77 0 0 0 11 66 

16 М. Момчева 73 0 0 0 10 63 

17 Д. Димитров 79 0 0 0 13 66 

18 Р. Симеонов 46 0 0 0 7 39 

19 В. Николов 79 0 0 0 13 66 
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 Свършени граждански дела с определение за прекратяване през 2019г.:  

 

№ Съдия От свършените дела, прекратени 

Общо 

дела 

ГД По чл.310 

от ГПК 

Адм 

дела 

ЧГД По чл. 

410 и 417 

от ГПК 

1 Ст. Ангелов 72 33 1 0 8 30 

2 А. Великова 56 29 1 0 10 16 

3 С. Дженкова 60 35 3 0 4 18 

4 Л. Генов 68 35 3 0 4 26 

5 А. Колева 49 23 1 0 1 24 

6 П. Паскалева 60 37 1 0 5 17 

7 Ст. Тонева 42 25 0 0 4 13 

8 Д. Петкова 70 37 2 0 2 29 

9 Н. Николов 72 37 1 0 4 30 

10 М. Неделчева 54 25 1 0 3 25 

11 Т. Лефтерова 76 39 2 0 9 26 

12 Г. Митева 6 0 0 0 0 6 

13 Кр. Кръстева 0 0 0 0 0 0 

14 М. Кирчева 14 0 0 0 1 13 

15 В. Монов 4 0 0 0 0 4 

16 М. Момчева 8 0 0 0 0 8 

17 Д. Димитров 5 0 0 0 0 5 

18 Р. Симеонов 2 0 0 0 0 2 

19 В. Николов 3 0 0 0 0 3 

 

  

 5.2. Свършени в 3-месечен срок дела. 

 От приключените през 2019г. общо 4642 граждански дела в 3-месечен срок 

са свършени 4097 броя (88%). Данните за 2018г. са: 4695 броя дела от 5140 броя 

(91%), а за 2017г.: 4379 броя (92%) от общо 4758 броя.  
  

Отчетен 

период 

Брой 

свършени дела 

Брой свършени 

дела в срок до 3 

месеца 

%-но съотношение между брой 

свършени дела и брой свършени дела в 

срок до 3 месеца, считано от 

определението по чл. 140 от ГПК 

2019г. 4642 4097 88 % 

2018г. 5140 4695 91 % 

2017г. 4758 4379 92 % 

 

 През 2019г. се отчита намаление с 3% в сравнение с 2018г. и с 4% спрямо 

2017г. на приключване на производството в рамките на 3-месечен срок. 

 Резултатът изисква анализ на данните за участието в общия обем на 

образуваните дела на постъпилите частни граждански дела, в това число 

заповедните производства, тъй като тези дела приключват винаги в рамките на 3-

месечния срок. 
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Отчетен 

период 

Брой постъпили 

частни граждански 

дела, в това число 

заповедни 

производства 

Дял на постъпилите 

частни граждански 

дела, в това число 

заповедни, в общия 

брой образувани дела 

Брой 

постъпили 

граждански 

дела 

Дял на 
постъпилите 

граждански 

дела 

2019г. 3263 69,01% 1465 30,99% 

2018г. 3943 74,33% 1362 25,67% 

2017г. 3679 75,62% 1186 24,38% 

  

Установява се значително увеличение през 2019г. на постъпилите 

граждански дела, като то възлиза на 5,32% в сравнение с 2018г. и на 6,61% 

спрямо 2017г. Със същите стойности е намален делът на частните граждански 

дела, които се разглеждат и приключват в кратки срокове. При това намалението 

на свършените в 3-месечен срок дела е по - малко от увеличението на 

постъпилите граждански дела, производството по които протича с провеждане на 

открито заседание. С оглед тези данни, въпреки отчетеното намаление на броя 

свършени дела в срок до 3 месеца, постигнатите 88% следва да се приемат за 

отличен резултат. 

  

 5.3. Останали несвършени дела. 

 Останалите несвършени граждански дела в края на 2019г. са 825 броя и те 

съставляват 15,09% от делата за разглеждане през периода. Висящите дела в края 

на 2018 г. са 739 броя - 12,57 % от делата за разглеждане, а в края на 2017г. - 574 

броя, които са 10,77% от общия брой дела за разглеждане.  

Показателят е по – висок за отчетната година в сравнение с предходните 

две, като покачването му е съответно на намалението на постъпилите заповедни 

производства (представено подробно в т. 5.2.). От значение също е и изменението 

на чл. 47, ал. 1 от ГПК, което доведе до удължаване на процеса по връчване на 

съобщението по чл. 131 от ГПК на ответника. В повечето случаи образуваните 

дела по чл. 422 от ГПК са в хипотезата на чл. 415, ал. 1, т. 2 от ГПК – когато 

заповедта за изпълнение е връчена на длъжника при условията на чл. 47, ал. 5 от 

ГПК, а това от своя страна означава провеждане на повече действия за връчване 

на исковата молба на ответника, последвани от назначаване на особен 

представител. При последното са констатирани забавяния поради 

несвоевременно определяне на адвокат от Адвокатския съвет на Адвокатска 

колегия – Добрич, най – често поради несъгласие с определения от съда депозит 

– проблем, който към края на периода може да се приеме за преодолян. 

Законодателните промени, извършени със ЗИД на ГПК, Обн., ДВ, бр. 86 от 

2017г., създадоха предпоставки за увеличаване на висящността на 

производството по граждански спорове и често делата, образувани през второто 

шестмесечие на годината, не могат да приключат до изтичането й, съответно се 

отчитат като несвършени. Освен това, голям брой от делата по трудовите спорове 

са постъпили през съдебната ваканция и при отчитане на времето за размяна на 

съдебните книжа, а също и това, че са отлагани, следствие невъзможност за 

изготвяне на заключението от вещото лице до първото съдебно заседание, 

логично са останали несвършени в края на годината. Като се има предвид всичко 
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посочено, повишеният процент на останалите несвършени дела в края на 

отчетната година е обоснован с обективни причини.  

 

Отчетен 

период 

Брой 

граждански 

дела за 

разглеждане 

Брой 

свършени 

дела 

Брой останали 

несвършени дела в 

края на периода 

% на несвършените дела в 

края на периода спрямо 

броя на делата за 

разглеждане 

2019 година 5467 4642 825 15,09% 

2018 година 5879 5140 739 12,57% 

2017 година 5332 4758 574 10,77% 

 

5.4. Срочност при изготвяне на съдебните актове. 

От всички съдебни актове, приключващи производството по граждански 

дела (4642 броя), в законоустановения срок са обявени 99,96% (4640 броя). 

Наблюдава се значително увеличение на показателя, сравнен с данните за 2018г., 

когато същият е възлизал на 99,86% (5133 броя) от всички съдебни актове (5140 

броя) и доближаване до резултата от 2017г. - 99,98% (4757 броя).  Допуснатото 

забавяне е само при 0,04% от делата, и то е в рамките на няколко дни. 

 

Отчетен 

период 

Брой свършени 

дела 

Брой дела с обявен акт в 

1-месечен срок 

% на обявените в 1-мес. срок 

актове спрямо общия брой на 

решените дела 

2019 година 4642 4640 99,96% 

2018 година 5140 5133 99,86% 

2017 година 4758 4757 99,98% 

  

  

 6. Неприключени в разумен срок дела - брой и причини. 

 Неприключените граждански дела към 31.12.2019г., които са с висящност 

над една година, са 76 броя и са с 9 броя повече от отчетените 67 броя към 

31.12.2018г. Към датата на изготвяне на настоящия доклад 8 броя от отчетените 

дела вече са приключени, по 2 дела за съдебна делба е постановено решение по 

допускане на делбата, а 5 дела са обявени за решаване. 

Сравнителният анализ спрямо данните към края на предходния годишен 

период показва запазване на броя на делбените производства (28 броя към 

31.12.2019г. и 27 броя към 31.12.2018г.), като това не се отнася за относителния 

им дял (36,8%, при 40,30% към 31.12.2018г.) в общия брой дела с висящност над 

една година, за който следва да се отчете значително намаление. Същата 

констатация е относима и към: исковете по КТ – 4 броя и 5,26%, при 4 броя и 

5,97% към 31.12.2018г.; исковете по СК – 3 броя и 3,94%, при 3 броя и 4,48% към 

края на предходната година. Значително увеличение се наблюдава при 

несвършените дела по предявени установителни искове – 10 броя и 13,15%, при 4 

броя и 5,97% към 31.12.2018г. и по облигационни искове – 22 броя и 28,9%, при 
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14 броя и 20,9% към 31.12.2018г. Неприключените в едногодишен срок вещни 

спорове, както и относителният им дял, са намалели – 9 броя и 11,8%, при 12 

броя и 17,9% към 31.12.2018г.  

  И през този период отново делата за съдебна делба имат най – голям дял в 

отчетените като неприключени над една година. Тези дела обикновено са с 

фактическа и правна сложност, която се среща както в производството по 

допускане на делбата, така и при нейното извършване. Конституирането и 

призоваването на страните по тези дела (задължителни необходими другари), 

включително и по почин на съда, уточняването на претенциите, големият обем 

доказателствен материал, обективно забавят производството. По повечето от тези 

дела е постановено решение по допускане на делбата (с последвало обжалване), 

като към настоящия момент те са висящи във втора фаза или все още не са 

върнати от инстанционен контрол.  

Друга причина за продължителността на съдопроизводството е спирането 

му в хипотезите най - често на чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК (за срок най - много от 6 

месеца) и по чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК (понякога и за по – дълъг период). По част 

от делата, които не са приключени в оптималния срок, се е извършвало 

многократно призоваване на ответник/ци на няколко адреса – на посочен в 

исковата молба, на настоящ, на постоянен, по месторабота, като се е стигало и до 

назначаване на особен представител. На следващо място не са редки случаите на 

усложнения в предмета на делото чрез предявяване на насрещни или инцидентни 

искове. Провеждани са съдебни поръчки. 

 Несвършването на делата в срок до една година от образуването им не се 

дължи на недобрата работата на съдиите – докладчици, а на обективни причини - 

протичането на делата за делба в две фази с обжалване на решенията по 

допускане на делбата пред по - горни инстанции, разширения предмет на 

доказване по повечето дела и обемния доказателствен материал, упражняването в 

пълнота на процесуалните права на страните, настъпвалите различни усложнения 

в предмета, страните или развитието на делото. Като се има предвид, че разумен 

е подходящият, според конкретни обстоятелства – страни, предмет, усложнения в 

тях на всяко дело, срок на приключване на едно дело, който не държи прекалено 

дълго и необосновано в неизвестно положение страните, то посочените по - горе 

дела, макар и висящи в края на отчетната година (като една част са вече решени), 

поради причините, обусловили неприключването им, не могат да бъдат приети за 

неразгледани в разумен срок. 

 

 7. Дела с отменен ход по същество. 

 През 2019г. има 21 дела с отменен ход по същество (0,38% от делата за 

разглеждане), които при пръв прочит са значително повече от предходните 

години (10 броя през 2018г. и 9 броя през 2017г., съставляващи и през двете 

години 0,17% от делата за разглеждане), но всъщност резултатът е дори по - 

добър и това се установява при прегледа на причините, наложили провеждане на 

ново открито съдебно заседание. Единадесет дела, по които е бил даден ход по 

същество, са били преразпределени на друг състав поради продължително 

отсъствие на докладчика, следствие заболяване, и с оглед изискването на чл. 235, 

ал. 1 от ГПК е било необходимо да се проведе заседание, в което да завърши 
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разглеждането на делото пред решаващия състав. Освен това две дела са 

прекратени поради недопустимост на иска, като преценката е изисквала анализ 

на събраните в хода на производството доказателства. По четири дела са 

настъпили нови обстоятелства, които са наложили отменяване хода по същество 

(отказ, оттегляне на иска, постъпила молба след заседанието, но изпратена преди 

него, настъпил нов факт от съществено значение за спора). Така по 17 от всички 

21 дела са били налице обективни предпоставки за отмяна хода по същество, а 

във всички останали случаи (4 дела или 0,07% от делата за разглеждане) е било 

необходимо да бъдат отстранени допуснати процесуални нарушения, с оглед 

гарантиране процесуалните права на страните. Затова, въпреки по-големия брой 

на делата с отменен ход по същество през 2019г., по този показател следва да се 

отчете подобрение. 

 

 8. Натовареност. 

 Натовареността по щат на база разгледани дела за 2019г., при 5467 

граждански дела за разглеждане и 11,5 съдии по щат, участващи в състава на 

Гражданско отделение, е 39,62 средномесечно дела за разглеждане от 1 съдия по 

щат.  

Показателят за 2018г., при 5879 граждански дела за разглеждане и 12 съдии 

по щат, е 40,83 средномесечно дела за разглеждане от 1 съдия по щат.  

При същия състав от 12 съдии и 5332 граждански дела за разглеждане, 

натовареността по щат за 2017г., е 37,03 средномесечно дела за разглеждане от 1 

съдия по щат.  

 Натовареността по щат спрямо свършените дела през 2019г., при 4642 

свършени граждански дела и 11,5 съдии по щат в Гражданско отделение, е 33,64. 

При 5140 свършени граждански дела през 2018г. и 12 съдии по щат, 

натовареността по щат спрямо свършените дела е 35,69.  

През 2017г. са свършени 4758 граждански дела и при 12 съдии по щат 

натовареността по щат спрямо свършените дела е 33,04. 
    

Отчетен период 
Натовареност по щат 

спрямо делата за разглеждане 

Натовареност по щат спрямо 

свършените дела 

2019 година 39,62 33,64 

2018 година 40,83 35,69 

2017 година 37,03 33,04 
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 Действителната натовареност на Гражданско отделение през 2019г. (при 

работили реално 11 съдии, или 128,2 отработени човекомесеца) е 38,42 на база 

разгледани дела и 32,01 на база свършени дела. Тя е изчислена на база 

разгледаните, съответно свършените, дела само от съдиите от Гражданско 

отделение и не включва броя на частните граждански дела, които са разгледани и 

приключени от съдиите от Наказателно отделение и които са отчетени при 

определяне на тяхната действителната натовареност. 

Действителната натовареност на Гражданско отделение през 2018г. (при 

работили реално 11 съдии, или 132 отработени човекомесеца) е 44,54 на база 

разгледани дела и 38,94 на база свършени дела.  

Данните за 2017г., са както следва: 40,52 на база разгледани и 36,16 на база 

свършени дела.   

  Различията са повлияни от статистическите данни за разгледаните и 

решените дела, но също и от действително отработени човекомесеци на 

отделението през трите години.  

 

  

Отчетен период 

Действителна натовареност 

на ГО спрямо делата за 

разглеждане 

Действителна натовареност на 

ГО спрямо свършените дела 

2019 година 38,42 32,01 

2018 година 44,54 38,94 

2017 година 40,52 36,16 

 

  

 Действителната натовареност на съдиите от Гражданско отделение е 

намаляла през 2019г. в цифрово изражение, в сравнение с 2018г. и 2017г., 

въпреки съкращаването на 1 щатна бройка за „съдия“ от състава на отделението и 

това се дължи, както на по - малкото общо постъпление на дела през отчетната 

година, така и на промяната в организацията на работата по граждански дела, 

извършена от 01.04.2019г. (разглеждане от съдиите от Наказателно отделение с 

натовареност от 50% на заповедни производства по чл. 410 от ГПК и от 100% за 

на дела за разкриване на банкова тайна). Поради същественото изменение в 

структурата на делата обаче, изразяващо се в намаляване на заповедните 

производства и увеличаване на гражданските дела (искови и охранителни 

производства), не е настъпило същностно намаление в натовареността по 

гражданските дела. 

  

9. Качество на съдебните актове. 

 През 2019г. са обжалвани общо 295 акта по граждански и административни 

дела, през 2018г. – 222 акта и през 2017г. - 285 акта. 

 Общият брой актове, постановени от по – горна инстанция през 2019г. 

(включително по дела, изпратени по жалба в предходни години), е 264 броя (160 

решения и 104 определения). Върнатите от обжалване дела през 2018г. са 237 

броя, а през 2017г. – 227 броя. 
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Резултатите от инстанционната проверка през 2019г. са следните: 

 

 потвърдени актове – 188 броя – 71,21% 

 изменени актове – 23 броя – 8,71% 

 отменени актове – 53 броя – 20,08% 

От сравнителния анализ на процентното участие на резултатите от 

инстанционния контрол в общия обем на върнатите от обжалване актове се 

установява, че през 2019г. делът на потвърдените актове (71,21%) е увеличен със 

7,07% спрямо 2018г. (64,14%) и с 1,17% в сравнение с данните за 2017г. (70,04%). 

Делът на отменените актове, съпоставен с отчетения през 2018г. (24,05%), е 

спаднал с 3,97%, а в сравнение с 2017г. (18,94%) същият е увеличен с 1,14%. 

Изменените актове са намалели с 2,30%, в съпоставка с отчета за 2017г. (11,01%) 

и с 3,10% в сравнение с показателя за 2018г. (11,81%). 

 

 

  

Потвърдени

Изменени

Отменени

 

  

 Отмяната на актовете е постановявана основно поради неправилно 

приложение на материалния и процесуалния закон. Част от причините за 

отменяването или изменяването на съдебните актове са обективни – предприети 

отказ или оттегляне на иска, постигане на спогодба във въззивната инстанция, 

както и представени от страните нови доказателства. В някои случаи актовете са 

частично отменени по отношение само размера на издръжката или 

обезщетението за неимуществени вреди. В немалко случаи споровете са 

разкривали правна и/или фактическа сложност. Налице са отменени актове и 

поради промяна на действаща при постановяването им съдебна практика. 

Големият процент на повишение на потвърдените актове спрямо предходната 

2018г. - 7,07%, е показателен за подобряване в работата по граждански дела.  
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По статистически индекси, приети от ВСС, данните за резултатите от 

обжалването на актовете по граждански дела са следните:  

Решения 

Индекс Резултат от обжалване Брой 

1 Изцяло потвърдено 110 

3а 
Изцяло отменено от горната инстанция и постановен акт по същество 

или изцяло отменено и върнато за разглеждане 
23 

3б Изцяло обезсилено и върнато или не за ново разглеждане 2 

4а 
Изцяло отменено или обезсилено по обективни причини – допуснати 

нови доказателства пред въззивната инстанция 
2 

4б 

Изцяло отменено или обезсилено по обективни причини – отказ или 

оттегляне на исковата молба пред горна инстанция или постигане на 

спогодба (медиация, или изтекъл срок, който не е бил налице при 

постановяване на първоинстанционното решение и други 

1 

5а 
Потвърдено в едната част, отменено в другата част и постановен акт 

по същество или върнато за ново разглеждане 
17 

5б 
Потвърдено в едната част, обезсилено в другата част и върнато или 

не за ново разглеждане 
2 

6а 

Потвърдено в едната част, отменено или обезсилено в другата част по 

обективни причини – представяне на нови доказателства пред 

въззивната инстанция, които са обусковили отмяната или 

обезсилването 

1 

  

 Определения и разпореждания 

Индекс Резултат от обжалване Брой 

1 Изцяло потвърдено 78 

3а 
Изцяло отменено от горната инстанция и постановен акт по същество 

или изцяло отменено и върнато за разглеждане 
18 

3б Изцяло обезсилено и върнато или не за ново разглеждане 2 

4а 
Изцяло отменено или обезсилено по обективни причини – допуснати 

нови доказателства пред въззивната инстанция 
2 

4б 

Изцяло отменено или обезсилено по обективни причини – отказ или 

оттегляне на исковата молба пред горна инстанция или постигане на 

спогодба (медиация, или изтекъл срок, който не е бил налице при 

постановяване на първоинстанционното решение и други 

1 

5а 
Потвърдено в едната част, отменено в другата част и постановен акт 

по същество или върнато за ново разглеждане 
3 

 

Административни дела 

Индекс Резултат от обжалване - решения Брой 

3а 
Изцяло отменено от горната инстанция и постановен акт по същество 

или изцяло отменено и върнато за разглеждане 
1 

4а 
Изцяло отменено или обезсилено по обективни причини – допуснати 

нови доказателства пред въззивната инстанция 
1 

 

 В приложение  към доклада за дейността на съда са представени справки за 

резултатите от върнати обжалвани граждански дела на съдиите от Районен съд – 

Добрич за 2019г., съобразени с утвърдените от Висшия съдебен съвет индекси за 

отчитане резултатите от инстанционната проверка на съдебните актове. 
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 V. ТЕНДЕНЦИИ В ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД – ДОБРИЧ. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА СЪДИИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА 

КВАЛИФИКАЦИЯТА.  

 
 При обследване броя на постъпилите през годината наказателни дела се 

наблюдава запазване на тенденцията на намаление, но то не е толкова драстично, 

както през 2018г. Докато през 2018г. са образувани със 122 дела по - малко в 

сравнение с 2017г., разликата при постъплението през отчетнаия период и 

предходната година възлиза само на 13 броя. При това се очертава важна 

промяна в структурата на наказателните дела, която се изразява в нарастване на 

броя и на относителния дял в общия обем на НОХД (със 7% спрямо 2018г.), при 

спад на НАХД. Последното е в отличие от данните за 2018г., когато е 

наблюдавано намаление по всички видове наказателни дела, с изключение на  

административнонаказателните дела. Отново най - голям е броят на делата от 

общ характер по обвинение за извършени общоопасни престъпления. 

Тенденцията за постъпателно увеличаване на делата за този вид престъпни 

състави през предходните години е затвърдена, като през отчетната увеличението 

е с 58 броя спрямо 2018г. и с 81 броя в сравнение с 2017г. В по - голямата си част 

тези дела са с фактическа и правна сложност. Командироването на един съдия от 

отделението в друг орган на съдебната власт дава своето отражение, както върху 

натовареността на колегията, така и върху организацията на работата 

(дежурствата през почивните дни се разпределят между петима съдии). Предвид 

изискването за неизменност на състава по наказателни дела, преразпределените 

дела на останалите съдии от отделението не са голям брой, и поради това по -

съществено отражение върху натовареността на магистратите оказва това, че от 

01.04.2019г. те участват в разглеждането на частните граждански дела по чл. 410 

от ГПК и за разкриване на банкова тайна, а като се има предвид и повишеното 

постъпление на НОХД, не може да се каже, че съдиите са работили при ниска 

натовареност. И през отчетната година е продължило срочното разглеждане на 

наказателните дела (няма неразгледани в разумен срок дела; голям е процентът на 

свършените в 3-месечен срок дела), постигнато е повишение на процента на 

постановените в срок актове, а подобрените резултати от инстанционния контрол 

над актовете свидетелстват за високото качество на работата на магистратите. 

 За разлика от предходните две години, през 2019г. се наблюдава намаление 

в постъплението на граждански дела - с 2,82% (със 137 дела) в сравнение с 2017г. 

и с 10,88% (с 577 дела) спрямо 2018г. То обаче е съсредоточено при заповедните 

производства – спадът е с 20,59% спрямо 2018г. и с 12,73% спрямо 2017г., и той 

следва да бъде определен като съществен. Драстично е променена структурата на 

гражданските дела, защото през 2019г. подадените заявления по чл. 410 и по чл. 

417 от ГПК съставляват 55,54% от постъпилите дела, докато през 2017г. и през 

2018г. са били съответно 61,85% и 62,34%. Както и през 2018г., през отчетната 

година се наблюдава значително увеличение при гражданските дела по общия 

ред и при производствата по чл. 310 от ГПК (последното е с 20% спрямо 2018г.), 

като то е съсредоточено при делата, образувани по предявени установителни 

искове, облигационни искове, за разглеждане на трудови спорове. Това са 

производствата, които в най - голяма степен детерминират показателите за 
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бързина и качество на правораздаването, а също така повлияват реалната 

натовареност на магистратите. Последната не може да бъде определена като 

намалена, въпреки отчетения малък спад в цифрово изражение, именно поради 

съществената промяна в структурата на гражданските дела. Наред с това 

производството по заповедните производства става все по - трудоемко и затова 

намаляването на броя на тези дела не води автоматично до намаляване на 

времето, отделяно за разглеждането и администрирането им. Протеклите през 

годината промени в числения състав на отделението също имат своето отражение 

и като значими фактори следва да се определят, както съкращаването на една 

бройка в началото на второто полугодие, така и продължителното отсъствие на 

един съдия от колегията по здравословни причини. Разбира се, участието на 

съдиите от Наказателно отделение в разглеждането на заповедните производства 

по чл. 410 от ГПК и на делата за разкриване на банкова тайна, оказа своето 

влияние и позволи известно намаление на натовареността на съдиите и на 

служителите в Гражданското отделение. И отново трябва да се отбележат 

отличните резултати по показателите за бързина на съдопроизводството (няма 

основателни молби за определяне на срок при бавност; няма неразгледани в 

разумен срок дела; голям е процентът на свършените в 3-месечен срок дела), за 

срочност (актовете са обявявани в срок) и за високо качество на постановяваните 

съдебни актове (значително повишаване на потвърдените съдебни актове).   

 В заключение, за поредна година резултатите от правораздавателната 

дейност на съда по наказателни и по граждански дела са много добри. Те не са 

изненадващи, защото са логичното следствие от усиления труд на съдиите от 

Районен съд – Добрич, които имат продължителен юридически стаж, значителен 

професионален опит и висока квалификация, отчетени при атестирането им 

(всички имат много добра оценка). Съдиите от Наказателно отделение са с 

придобит ранг „съдия във ВКС и ВАС“; седем съдии от Гражданско отделение са 

с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, двама съдии имат ранг „съдия в апелативен съд“; 

един съдия е с ранг „съдия в окръжен съд“; по отношение на двама от 

магистратите не са настъпили необходимите обстоятелства за започване на 

процедура за повишаване в ранг. Качеството на правораздаването в Районен съд 

– Добрич винаги е било на много високо ниво и резултатите от дейността на съда 

през 2019г. затвърждават тази трайна тенденция.   

 

 3. Допълнителни дейности на съдиите и повишаване на 

квалификацията. 

 И през 2019г. съдиите участваха в редица допълнителни дейности в 

подпомагане на административната работа на съда (участие в комисии, работни 

групи), а също и в немалко обществени изяви, свързани с инициативи на съда, 

насочени към популяризиране на дейността на органите на съдебната власт – 

Деня на отворените врати; Образователна програма „Съдебна власт – 

информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратура“. 

Лектори в Образователната програма през 2019г. бяха съдиите Албена Колева, 

Любомир Генов, Деница Петкова, Веселин Монов, Татяна Лефтерова и Данчо 

Димитров; симулативните процеси се проведоха под ръководството на съдиите 

Албена Колева, Соня Дженкова и Стела Тонева; в състава на журито при 
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викторината участваха съдиите Веселин Монов, Данчо Димитров, Любомир 

Генов и Деница Петкова. Внимание на тези дейности е обърнато в раздел ХІ от 

доклада. 

 През 2019г. съдиите обсъдиха и формираха становища по отношение на 

възможността за кратки мотиви на съдебните решение (гражданско и наказателно 

право) и по темата „Заповедно производство в контекста на проблеми в 

правоприлагането. Предложения за законодателни изменения, които да доведат 

до по-голяма ефективност за заповедното производство.“. 

 На работна среща съдиите от Гражданско отделение обсъдиха и изразиха 

становище по постъпил сигнал във ВКС от правен сайт „Предизвикай правото“ за 

наличие на противоречиво разрешавани от съдилищата въпроси в заповедното 

производства и налице ли е наложителност за образуване на тълкувателно 

производство по посочените в сигнала въпроси, а именно: Влязлата в сила 

заповед за изпълнение поради неподадено възражение от длъжника прекъсва ли 

погасителната давност, и ако да, от кой момент? 

 Изразени бяха и становища по още два въпроса, предмет на т.д. № 1/2019г. 

и т.д. № 2/2019г. по описа на ОСГТК на ВКС: „Договорът за прехвърляне на 

вещни права върху чужд недвижим имот разваля ли се по право по силата на 

влязло в сила решение за съдебно отстранение срещу приобретателя на имота 

или е необходимо предявяването на иск по чл. 189, ал. 1 от ЗЗД във връзка с чл. 

87, ал. 3 от ЗЗД?“ и „Притежава ли активна метариално-правна легитимация за 

предявяване на иска по чл. 135, ал. 1 от ЗЗД цесионер, ако увреждащата сделка 

или действие са извършени след като е възникнало вземането на първоначалния 

кредитор-цедент, но преди сключавето на договора за прехвърляне на 

вземането?“.  

 На Общо събрание на съдиите бе избран нов състав на Комисията по 

професионална етика при Районен съд – Добрич, като на същото събрание бе 

обсъдена и практиката на Окръжен съд – Добрич по заповедните производства. 

 Съдиите полагат непрекъснати усилия и за повишаване на своята 

професионална квалификация. 

 Съдиите Анна Великова, Мариана Момчева, Албена Колева, Станимир 

Ангелов, Любомир Генов, Павлина Паскалева, Минка Кирчева, Николай 

Николов, Мирослава Неделчева, Татяна Лефтерова-Савова, Веселин Николов, 

Стела Тонева, Деница Петкова, Соня Дженкова, Веселин Монов, Данчо 

Димитров и Галя Митева участваха в семинар на тема: „Техники за препращане 

от съд към медиация“, организиран от Окръжен съд – Добрич и Районен съд - 

Добрич, съвместно с Център за разрешаване на спорове, по проект „Медиация в 

подкрепа на бизнеса: справедливото и целесъобразно разрешаване на спорове, 

чрез съдебни програми за медиация“. 

 Съдиите Анна Великова и Албена Колева участваха в кръгла маса  на тема: 

„Анализ на проблемите в съдебното решаване на родителски спорове и 

наличните добри практики“. 

 Съдиите Деница Петкова, Любомир Генов, Мирослава Неделчева, Николай 

Николов, Павлина Паскалева, Соня Дженкова, Станимир Ангелов и Татяна 

Лефтерова-Савова участваха в регионално обучение на тема: „Ефективната 
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комуникация – специализирани техники в помощ на съдията при препращане към 

медиация“. 

 Съдиите Татяна Лефтерова-Савова и Галя Митева участваха в дискусионна 

среща, посветена на представяне на методология за индивидуална оценка на 

нуждите на деца жертви на престъпление, създадена по проект E-PROTECT. 

 Съдиите Мирослава Неделчева и Деница Петкова участваха в обучение на 

тема: „Международен граждански процес – семейни спорове.“, организирано по 

Проект „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на 

правосъдието“. 

 Съдиите Мирослава Неделчева, Минка Кирчева, Любомир Генов, Деница 

Петкова, Павлина Паскалева, Соня Дженкова, Стела Тонева и Татяна Лефтерова-

Савова участваха в регионално обучение на тема: „Механизми за успешна 

комуникация в извънредни и кризисни ситуации в органите на съдебната власт“. 

 Съдия Анна Великова участва в конференция на тема „За ефективността на 

правосъдието“ и в кръгла маса с международно участие „Задължителна медиация 

в полза на страните – възможности и приложно поле”.   

 Съдия Галя Митева участва в семинар, посветен на правото на присъствие 

на подсъдимите и обвиняемите в наказателния процес, организиран в рамките на 

проект „Укрепване на правото на лицата да присъстват в наказателния процес“ 

(PRESENT), който се изпълнява от организации от България, Австрия, Кипър, 

Португалия, Румъния и Словакия под ръководството на Фондация „Право и 

Интернет“. 

 Съдия Мирослава Неделчева участва в обучение на тема: „Достъп до 

правосъдие за хората с увреждания”, организиран  от Академията за Европейско 

право и Европейския форум на хората с увреждания. 

 Съдия Любомир Генов участва в семинар на тема: „Медийни атаки срещу 

независимостта на съдебната власт в периода август 2018г. – октомври 2019г.“ и 

„Актуални въпроси във връзка с конкурсите и атестирането на съдиите“., 

организиран от Съюз на съдиите в България. 

 Съдиите Анна Великова, Мариана Момчева и Веселин Монов участваха в 

Конференция с международно участие „Българското правосъдие за деца тридесет 

години след Конвенцията за правата на детето.“.                 

 

VІ. ПРОВЕРКИ ОТ ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН 

СЪВЕТ И ОТ ОКРЪЖЕН СЪД – ДОБРИЧ. ТЕКУЩ КОНТРОЛ. ОДИТЕН 

ДОКЛАД. 

 

1. Проверки от Инспектората към ВСС. 

1.1. В изпълнение на заповед № ПП-01-40 от 11.06.2019г. на главния 

инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет през 2019г. е извършена 

комплексна, планова проверка на организацията по образуването, движението и 

приключването на граждански дела, образувани в периода от 01.01.2017г. – 

31.12.2018г.,  както и на неприключени към момента на проверката производства, 

образувани в Районен съд - Добрич преди 01.01.2019г. 

В Акта за резултати от извършената проверка въз основа на направените 

констатации и изводи за: много добра организация на работния процес;  
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своевременно образуване, разпределяне на случаен принцип, докладване, 

извършване на проверка за редовност на исковата молба, насрочване, 

разглеждане на делата и обявяване на съдебните актове; стриктно спазване на 

процесуалните срокове по бързи производства, заповедни производства, 

обезпечителни производства, Закона за защита от домашното насилие, както и на 

особените изисквания на Закона за закрила на детето; недопускане на 

противоречива съдебна практика по сходни въпроси, а също и липса на 

необосновани отводи, са дадени няколко препоръки: председателят да упражнява 

постоянен контрол върху дейността на съдебните служители и да предприема 

необходимите административни мерки за подобряване работата им, с цел 

спазване изискванията на ПАС при водене на регистъра на съдебните решения по 

чл. 235, ал. 5 ГПК и отстраняване на допуснатите пропуски при движението и 

администрирането на делата, съобразно ПАС и вътрешните правила; по всички 

дела, по които са засегнати права и законни интереси на малолетни и 

непълнолетни деца, съдиите да уведомяват компетентната Дирекция “Социално 

подпомагане” по настоящия им адрес за изпращане на представител в съдебно 

заседание, който да изрази становище или при невъзможност, да се предостави 

социален доклад по делото, в изпълнение разпоредбата на чл. 15, ал. 6 от Закона 

за закрила на детето; съдиите на общо събрание да анализират, обобщят и 

уеднаквят практиката на съда по насрочване на гражданските дела по общия 

исков ред и тези, разглеждани по реда на бързото производство, обезпечителното 

производство и производствата по чл. 130 от СК, както и практиката на съда при 

отсрочване на съдебните заседания по делата. 

Констатациите и изводите са обсъдени на събрание на съдиите от 

Гражданско отделение, като след анализа им са приети конкретни решения по 

препоръките в акта, касаещи движението по делата и уеднаквяване практиката на 

съставите. Съдебните служители са запознати със съдържанието на акта, като са 

предприети и необходимите мерки за изпълнение на препоръките към 

деловодната дейност – с нарочна заповед на административния ръководител е 

указан подробно начинът за прецизното водене на регистъра на съдебните 

решения, с друга заповед е обърнато внимание за стриктното изпълнение на 

задълженията на съдебните деловодители по преглед на спрените дела, както и е 

възложен ежемесечен контрол на съдебния администратор по съблюдаването им.  

 

1.2. В изпълнение на заповед № ТП-01-05 от 01.07.2019г. на главния 

инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет през 2019г. е извършена 

тематична проверка по образуване, движение и приключване на гражданските 

дела, разгледани по реда на чл. 62, ал. 6, т. 1 от ЗКИ, образувани в периода 

01.01.2017г. до 31.12.2018г., и анализ на съдебната практика в  някои районни 

съдилища, в т.ч и на Районен съд – Добрич.  

Акт от извършената тематична проверка не е постъпил. 

 

2. Проверки от Окръжен съд – Добрич.  

В изпълнение на заповед № 559 от 09.12.2019г. на административния 

ръководител – председател на Окръжен съд – Добрич през януари 2020г. е 
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извършена проверка на организацията на дейността на съдиите от районните 

съдилища от Добрички съдебен окръг за периода 01.01.2019г. – 31.12.2019г.  

Към момента на изготвяне на настоящия доклад обобщеният акт от 

проверката не е получен. 

 

3. Текущ контрол. 

В изпълнение на решение по т. 46.3.5 по протокол № 20 от 23.05.2013г. на 

ВСС и заповед № 328 от 09.09.2014г. на административния ръководител на 

Окръжен съд – Добрич, и през 2019г. бе извършена двукратно проверка на 

несвършените граждански, административни и наказателни дела, които са 

продължили повече от една година, с цел недопускане на нарушения на правото 

на разглеждане и решаване на делата в разумни срокове и предприемане на 

организационни мерки за това. Резултатите от проверките са докладвани на 

председателя на Окръжен съд – Добрич. 

И през тази година продължи осъществявания текущ контрол на 

съдопроизводството въз основа ежемесечно отчитаните пред административния 

ръководител на справки за дейността на съдебните състави от Наказателно 

отделение и от Гражданско отделение. Констатациите и предприетите мерки са 

обективирани в протоколи, като в зависимост от конкретните данни в месечните 

справки в протоколите са разпореждани допълнителни проверки и конкретни 

действия, издавани са заповеди за по - добрата организация на работата. 

За непрекъснатото подобряване на своята дейност съдиите от двете 

отделения продължиха да провеждат работни срещи за обсъждане на въпроси по 

приложението на правото – текущо и при законодателни промени.  

Всички предприети действия и установени вече добри практики в съда 

имат за цел поддържане на високи стандарти в работата и много добро качество 

на правораздаването в Районен съд - Добрич. 

 

4. Одитен доклад за извършен одитен ангажимент за увереност. 

 В изпълнение на заповед № ВСС-10161 от 14.08.2019г. на представляващия 

ВСС е извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ – 1906 в 

Районен съд – Добрич. Целите и обхватът на ангажимента са съобразно 

утвърдения годишен план за дейността по вътрешен одит на дирекция „Вътрешен 

одит“ във ВСС за 2019г. Одитните процедури, свързани с изпълнението на 

одитния ангажимент, са извършени в периода от 19.08.2019г. до 05.09.2019г., 

включително.  

 Въз основа на резултатите от одитния ангажимент одитният екип е приел, 

че може да се даде увереност, че: бюджетът на съда се планира съгласно 

нормативните изисквания; приходите и бюджетните разходи се администрират в 

съответствие с нормативните изисквания; отчитането на бюджетния ресурс е 

организирано и се извършва в съответствие с нормативните изисквания 

(пропуските в прилагането на Счетоводната политика на съдебната система не са 

се отразили на процеса); отчитането на средствата по набирателната сметка е в 

съответствие с нормативните изисквания и осигурява надеждност на 

информацията за произхода и предназначението им; въведените контролни 

механизми са осигурили в достатъчна степен надеждността на финансово -
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счетоводната информация и опазването на активите; управлението и 

стопанисването на съдебното имущество, както и управлението на човешките 

ресурси, са в съответствие с нормативните изисквания. За констатираните 

слабости (окачествени като нискорискови) е посочено, че не се проявяват често и 

не оказват съществено влияние върху дейността на съда. За тяхното отстраняване 

още в хода на проверката са взети мерки, които са приети от одитния екип в 

доклада за извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1906 в 

Районен съд – Добрич за адекватни: утвърдени са Вътрешни правила за 

организацията на работата и документооборота в Съдебно-изпълнителната 

служба, в които е детайлизирано съставянето на платежни нареждания при 

спазване на системата на двойния подпис; установен е ред за проверка на 

изпълнителните дела, по които няма движение; утвърдени са Правила за работа в 

Бюрото за съдимост; утвърдени са нови Вътрешни правила за упражняване на 

предварителен контрол, които напълно съответстват на Закона за финансовото 

управление и контрол и методологията за вътрешен контрол; определено е 

материално отговорно лице за новопридобития лек автомобил; приведено е в 

съответствие с указанията документирането на изплатените суми за заплати от 

касата на съда и осчетоводяването на платените авансово суми по договори през 

2019г. След получаване на предварителния доклад, с нарочни заповеди е 

въведена допълнителна контролна процедура върху работата на 

специализираната администрация, както и е доразвит процеса по водене на 

регистъра за изпълнителните листове. Изпълнена е и последната препоръка, като 

е регламентиран ред и начин, по който всички действия по изчисляването на 

работните заплати с използвания в съда програмен продукт се извършват от 

служител на съда. С това всички вътрешни правила и процедури в съда са изцяло 

в съответствие с действащите нормативни изисквания. 

 

 

VІІ. ДЪРЖАВНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ. 
    

1. Кадрова обезпеченост. 

Държавните съдебни изпълнители осъществяват принудителното 

изпълнение на частни притезания и възложените им от държавата за събиране 

публични вземания в случаите, определени със закон.  

През 2019г., както и през предходните два периода, в Районен съд – Добрич 

са назначени трима държавни съдебни изпълнители. 

 
 

 

Държавен съдебен изпълнител Юридически стаж към 31.12.2019 година 

Ивайло Милев 13 г.   09 м.   14  дни 

Антония Лазарова  17 г.   05 м.   09  дни 

Милена Стойкова-Недева 15 г.   04 м.   20  дни 

          



 70 

 2. Несвършени в началото на периода изпълнителни дела, постъпили 

изпълнителни дела и дела за разглеждане за периода 2017г. - 2019г. 

Несвършените в началото на 2019г. изпълнителни дела са 4917 броя (при 

4755 броя в началото на 2018г. и 4792 броя в началото на 2017г.).  

 Постъпилите през 2019г. дела са 821 броя и те са значително повече от 

образуваните през предходните 2 години (671 броя за 2018г. и  562 броя за 

2017г.). Увеличението спрямо 2018г. е със 150 броя, а в сравнение с 2017г. то 

възлиза на 259 броя.  

 Данните за постъпилите изпълнителни дела средно на 1 държавен съдебен 

изпълнител по щат за 1 месец са, както следва: 

 

 

Отчетен 

период 

Брой постъпили 

дела 
Брой ДСИ 

Средномесечно постъпление на 1 

ДСИ по щат на база 12 месеца 

2019 година 821 3 22,81 

  2018 година 671 3 18,64 

  2017 година 562 3 15,61 
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Постъпилите през 2019г. общо 821 дела са разпределени по предмет така: 

дела за изпълнение в полза на държавата – 594  броя (за частни вземания – 10 

броя и за публични вземания – 584 броя); дела за изпълнение в полза на 

юридически лица – 58 броя (в полза на банки – 12 броя, в полза на търговци – 15 

броя и в полза на други юридически лица – 31 броя); дела за изпълнение в полза 

на граждани – 119 броя (за издръжка – 36 броя, други – 70 броя, по трудови 

спорове – 6 броя и за предаване на дете – 7 броя); дела за изпълнение на 

чуждестранни решение – 1 брой; дела за изпълнение на обезпечителни мерки – 

49 броя. 

Делата за разглеждане през 2019г. са общо 5738 броя (при 5426 през 2018г. 

и 5354 за 2017г.), в т. ч. дела за изпълнение в полза на държавата – 1442 броя (за 

частни вземания – 316 броя и за публични вземания – 1126 броя); дела за 

изпълнение в полза на юридически лица – 1946 броя (в полза на банки – 56 броя, 

в полза на търговци – 1648 броя и в полза на други юридически лица – 242 броя); 

дела за изпълнение в полза на граждани – 2256 броя (най - голям е делът на 

делата за издръжка – 1122 броя, следван от други, различни от изброените – 962 



 71 

броя, по трудови спорове – 64 броя и за предаване на дете – 108 броя); дела за 

изпълнение на чуждестранни решение – 21 броя; дела за изпълнение на 

обезпечителни мерки – 73 броя.  

Изнесените данни показват, че през 2019г. продължава тенденцията за 

увеличение на постъпленията (821 постъпили изпълнителни дела), като по 

отношение данните за предходната 2018г. (671 постъпили изпълнителни дела) 

разликата се изразява в 150 дела, а в сравнение с отчета за 2017г. (562 постъпили 

изпълнителни дела) – 259 дела. Съответно на нарастването на постъпленията е и 

покачването на показателя за разгледани изпълнителни дела. Сравнението на 

данните за 2019г. и за предходните две години показва разлика, възлизаща на 312 

дела, съответно на 384 дела, в полза на 2019г. 

Повишава се и средномесечното постъпление  на 1 съдебен изпълнител по 

щат на база 12 месеца - с 4,17 броя дела спрямо 2018г. и със 7,20 броя дела в 

сравнение с 2017г. 

   

3. Разпределение на изпълнителните дела. 

 Делата в Съдебно – изпълнителната служба към Районен съд – Добрич се 

разпределят на принципа на случайния избор съобразно поредността на 

постъпването на молбите за образуване, посредством компютърна програма 

LawChoice, инсталирана на сървъра на съда, с ограничен брой връзки към 

компютрите на разпределящите и при спазване на утвърдени от 

административния ръководител на съда Вътрешни правила. Изпълнителните дела 

се разпределят от ръководителя на службата ежедневно в началото и в края на 

работния ден – от 8.00 до 10.00 часа и от 16.00 до 16,30 часа. При отсъствие на 

ръководителя на службата разпределението се извършва от заместващия го 

държавен съдебен изпълнител или лице, определено от административния 

ръководител на съда с нарочна заповед. Държавен съдебен изпълнител се 

изключва от случайния избор само в случай на ползване на отпуск (поради 

временна нетрудоспособност, платен годишен отпуск и други), както и в 

предвидените от закона случаи. За нуждите на разпределението са обособени 

групи дела, според предмета на делото (предаване на дете, въвод във владение, 

събиране на суми, обезпечителни заповеди, предаване на движими вещи, 

действие по чл. 526 от ГПК, действие по чл. 527 от ГПК, делба, опис на 

наследство). Разпределението на постъпилите изпълнителни дела, независимо от 

вида им, се извършва между всички държавни съдебни изпълнители, освен ако 

взискателят не е посочил конкретен докладчик. Определеният на случаен 

принцип докладчик може да бъде заменян само при отвод или отсъствие, като 

новото разпределение също се извършва на случаен принцип. След приключване 

на всяко разпределение се изготвя протокол на хартиен носител, копие от който 

се прилага към делото. 

 

 4. Свършени дела през 2019г. Останали несвършени дела в края на 2019г.  

Свършените през годината дела са 608 броя (при 492 дела за 2018г. и 588 

дела за  2017г.). Броят на свършените дела през 2019г. е завишен спрямо 2018г. 

със 116 броя и с 20 броя, в сравнение с 2017г. Свършени чрез реализиране на 
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вземането са 326 броя; прекратени по други причини са 282 броя дела. Отделно 

на друг съдебен изпълнител са изпратени 22 дела. 

  В края на годината несвършените дела са 5108 броя. Статистическите 

данни отчитат увеличение на висящите деля в края на периода със 191 броя 

спрямо 2018г. (4917 броя) и с 353 броя, съпоставени с данните за 2017г. (4755 

броя), което е нормално следствие от повишеното постъпление през годината. 

 

 5. Подлежаща на събиране сума. Събрана сума. Останала несъбрана 

сума в края на периода. 

Дължимата сума по изпълнителни дела в началото на 2019г. възлиза на 

15 647 011 лева. Дължимите суми по образуваните през отчетния период 

изпълнителни дела са 2 598 018 лева. Подлежащата на събиране сума през 2019г., 

формирана като сбор от посочените данни, е 18 245 029 лева.  

Общата събрана сума, формирана от: такси  68 043 лева; приети други 

разноски – 31 794 лева; лихви – 58 504 лева; суми по изпълнителни листове -

588 662 лева, е 747 003 лева. Частта от общо събраната сума, която е платена 

доброволно, е  106 500 лева. 

При анализиране на данните за събраната сума за изминалите 3 години се 

установява, че през отчетния период се наблюдава леко занижение, в сравнение с 

2018г., когато е събрана сумата от 799 328 лева, но значително завишение, 

спрямо 2017г., когато е отчетена сумата от 598 947 лева. Намалението спрямо 

2018г. е обусловено от факта, че сумата, подлежаща на събиране по 

изпълнителните дела, в преобладаващите случаи е малка. Размерът на събраната 

през 2019г. сума е  увеличен със 148 056 лева в сравнение с 2017г. 

  

. 

Отчетен 

период 
Общо събрани суми 

От тях: в полза на 

взискателите 

От тях: в полза на Районен 

съд държавни такси 

2019 година 747 003 лева 678 960 лева 68 043 лева 

2018 година 799 328 лева 714 097 лева 85 231 лева 

2017 година 598 947 лева 526 533 лева 72 414 лева 

  

  

 Отчетеното през 2019г. намаление на общата събрана сума, в сравнение с 

данните за 2018г., се отразява и върху показателя за събраните суми в полза на 
Районен съд – Добрич. Събраната сума е 68 043 лева и е със 17 188 лева по – 

малка от тази за предходната година. Въпреки увеличението на общата събрана 

сума, констатирано през 2019г. спрямо 2017г., при съпоставяне на събраните 

суми в полза на Районен съд – Добрич се наблюдава отново понижение, но в по – 

малък размер – с 4 371 лева.  

 Несъбраните суми по прекратените изпълнителни дела (изпратени по 

подсъдност, изпратените на друг съдебен изпълнител изпълнителни дела, 

прекратените по давност и др.) възлизат на  2 170 867 лева.                    

Подлежащата на събиране сума в края на отчетния период е 15 485 500 

лева. 
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 6. Натовареност на държавните съдебни изпълнители.  

Спрямо постъпилите дела данните за натовареността на държавните 

съдебни изпълнители по щат за 2019г. показват значително увеличение в 

сравнение с предходните два периода. Натовареността по щат на база образувани 

дела е по – висока - с 4,17 броя средномесечно в сравнение с  2018г. и със 7,2 

броя средномесечно спрямо данните за 2017г. 

При съпоставянето на данните за действителната натовареност, изчислена 

на база образувани дела и отработени човекомесеци, се установява, че, съответно 

на значителното увеличение на постъпленията, през 2019г. се наблюдава 

увеличение на показателя, в сравнение с 2018г. и 2017г. 

 

  

Отчетен 

период 

Брой 

постъпили 

дела 

Натовареност по щат (3 

ДСИ) спрямо постъпили 

дела 

Действителна натовареност 

спрямо постъпили дела 

2019 година 821 22,81 24,15 

2018 година 671 18,64 22,37 

2017 година 562 15,61 23,42 

 

0

5

10

15

20

25

30

Средномесечно постъпление на 1 
ДСИ по щат на база 12 месеца

Средномесечно постъпление на 1 
действително работил ДСИ

2019

2018

2017

 
 

На база свършени изпълнителни дела натовареността по щат бележи 

увеличение – по-съществено спрямо 2018г. Действителната натовареност през 

2019г., изчислена на база приключени дела и отработени човекомесеци, също 

показва растеж, в сравнение с отчетената през 2018г. и спад по отношение на 

изчислената за 2017г.  

 

 

Отчетен 

период 

Брой свършили 

дела 

Натовареност по щат (3 

ДСИ) спрямо свършени 

дела 

Действителна натовареност 

спрямо свършени дела 

2019 година 608 16,89 17,88 

2018 година 492 13,67 16,40 

2017 година 588 16,33 24,50 
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Във всички случаи действителната натовареност на държавните съдебни 

изпълнители е повлияна от една страна от броя на постъпилите и свършените 

дела, но от друга и от реалната заетост на щата – от 01.07.2018г. и през цялата 

2019г. съдебните изпълнители работят в пълен състав, докато през 2017г. и до 

01.07.2018г. са работили само двама. 

 Конкретните данни за работата на държавните съдебни изпълнители през 

2019г., а именно - образувани дела, свършени дела и събрани суми по 

докладчици, са следните: 

 

 

ДСИ 
Образувани 

дела 

Приключени 

дела 

Прекратени 

дела 
Събрана сума в лева 

Антония Лазарова 216 103 149 185 348  

Ивайло Милев 358 186 86 391 320  

Милена Стойкова 247 37 47 170 335 

 

 

7. Тенденции в дейността на държавните съдебни изпълнители. 

Държавните съдебни изпълнители в Районен съд – Добрич имат 

продължителен юридически стаж и професионален опит, висока квалификация. 

За доброто качество на тяхната работа говорят данните за броя на постъпилите 

жалби срещу действията по изпълнителни дела през отчетния период – 10 броя, 

от които по 3 действията са потвърдени, по 1 жалба е отменено постановлението 

на държавния съдебен изпълнител, по 2 жалби няма произнасяне от Окръжен съд 

- Добрич и 4 жалби са в процес на администриране.  

Съдебните изпълнители работят и за повишаване на своята квалификация. 

През 2019 година Ивайло Милев участва в следните обучителни мероприятия: в 

семинар на тема: „Техники за препращане от съд към медиация“, организиран от 

Окръжен съд – Добрич, съвместно с Център за разрешаване на спорове, по проект 

„Медиация в подкрепа на бизнеса: справедливото и целесъобразно разрешаване 

на спорове, чрез съдебни програми за медиация“; в регионално обучение на тема: 

„Механизми за успешна комуникация в извънредни и кризисни ситуации в 

органите на съдебната власт“, организирано по Проект „Качествено 

професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието” и в 

семинар на тема: „Обучение за работа с Информационна система на съдебното 

изпълнение.“. Ивайло Милев за трета поредна година участва в организирането и 

провеждането на викторината от заключителния етап на Образователната 

програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени 

съдилища и прокуратура.“. 

                

8. Проверки на дейността на държавните съдебни изпълнители. 

В съответствие със заповед № ВСС-10161 от 14.08.2019г. на ВСС бе 

извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ – 1906 в Районен съд – 

Добрич. Целите и обхватът на ангажимента включиха и дейността на „Съдебно-
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изпълнителна служба“ при Районен съд – Добрич. Дадените от одиторите 

препоръки във връзка с дейността на службата са изпълнени още в хода на 

одитния ангажимент, като са утвърдени Вътрешни правила за организацията на 

работата и документооборота в Съдебно-изпълнителна служба, определящи и 

реда за спазване на системата на двойния подпис при издаване на платежните 

нареждания, както и е установена процедура за преглед на изпълнителните дела, 

по които няма движение.  

Проверка на организацията на дейността държавните съдебни изпълнители 

от районните съдилища от Добрички съдебен окръг за периода 01.01.2019г. – 

31.12.2019г. е извършена и в изпълнение на заповед № 559 от 09.12.2019г. на 

административния ръководител – председател на Окръжен съд – Добрич, но до 

края на месец януари обобщения доклад от нея не е постъпил. 

 

 

 VІІІ. СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА. 

 

1. Кадрова обезпеченост. 

Съдиите по вписванията разпореждат или отказват вписванията, 

отбелязванията или заличаванията в имотния регистър и се произнасят за 

издаването на справки и удостоверения.  

През 2019г. в Районен съд – Добрич работиха четирима съдии по 

вписванията. Ръководител на съдиите по вписванията е Теменуга Георгиева. 

 

Съдии по вписванията Юридически стаж към 31.12.2019 година 

Пепа Маринова 22 г.  06 м.  16 д. 

Теменуга Георгиева 16 г.  02 м.  11 д. 

Ирфан Муса 16 г.  04 м.  00 д. 

Храбра Никова 15 г.  10 м.  06 д. 

  

   

2. Постъпление за периода 2017 – 2019 година. 

През 2019г. са регистрирани 10 955 броя молби за вписване, отбелязване 

или заличаване с произнасяне от съдиите по вписванията. По 10 900 броя от тях е 

разпоредено вписване, а постановените откази са 55 броя. Обжалвани са 7 от тях, 

като 2 са потвърдени, един - в рамките на отчетния период и 1 – в началото на 

2020г., 4 са отменени, а по 1 няма произнасяне.  

През 2018г. са регистрирани 10 955 броя молби за вписване, отбелязване 

или заличаване с произнасяне от съдиите по вписванията. По 10 907 броя от тях е 

разпоредено вписване, а постановените откази са 48 броя. Обжалван е 1 от тях, 

като същият е потвърден.  

През 2017г. са регистрирани 12 303 броя молби за вписване, отбелязване 

или заличаване с произнасяне от съдиите по вписванията. По 12 224 броя от тях е 

разпоредено вписване, а постановените откази са 79 броя. Обжалвани са 4 от 
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отказите, от които 2 са потвърдени, а 2 са отменени. 

 Регистрираните молби за вписване, отбелязване или заличаване с 

произнасяне от съдиите по вписванията през 2019г. са запазили броя си в 

сравнение с 2018г., но бележат спад в сравнение с данните за 2017г. 

         През 2019г. са извършени общо 12 823 броя справки (устни и писмени), в 

т.ч. издадени 3 661 удостоверения и 9 162 броя справки за вписванията, 

отбелязванията и заличаванията по партидите на лицата и преписи.  

 През 2018г. са извършени общо 12 826 броя справки (устни и писмени), в 

т.ч. издадени 3 746 удостоверения и 9 080 броя справки за вписванията, 

отбелязванията и заличаванията по партидите на лицата и преписи.  

 Данните за 2017г. са следните: извършените справки са 12 230 броя, в т.ч. 

3 402 броя издадени удостоверения и 8 828 броя справки по партида на лице и 

издадени преписи. 

 Констатирано е повишение на броя на издадените удостоверения през 

2019г., спрямо 2017г., докато по отношение на данните за 2018г. се отчита 

относително запазване ръста на показателя. 

          Тенденция към значително увеличение се забелязва при броя на  

извършените справки по партидата на лицата и издадените преписи през 2019г., 

2018г.  и 2017г. 
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 На основание чл. 70, ал. 2 от ЗКИР при сделка с недвижим имот 

едновременно с вписването съдията по вписванията изготвя партидата по чл. 65, 

ал. 3 на имота и записва в подлежащия на вписване акт нейния номер. През 

2019г. съдиите по вписванията са разпоредили създаването на 4 706 нови партиди 

- имотни и предварителни имотни (при 4 727 броя  за 2018 г. и 5599 броя през 

2017г.), като наред с това са продължили дейността си за попълване на 

информация във вече създадените такива. 

 Събрани през отчетната година такси по Закона за държавните такси и 

Тарифите, предвиждащи заплащане на такива за вписвания, са в размер на  

442 924,42 лева. Сумата е значително е по-ниска в сравнение с тази през 2018г. - 

525 958,82 лева, но бележи повишение в сравнение с 2017г. - 382 112 лева. 

 Данните за извършените от съдиите по вписванията при Районен съд - 

Добрич вписвания, отбелязвания и заличавания, откази, създадени партиди и 

справки за 2019г., са представени в следващата таблица. 
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І. ВПИСВАНИЯ, в т.ч.: ОБЩ БРОЙ – 10 955, в т.ч.: 

Дарения  868 
Продажби 3 142 
Замени   41 
Констативни  689 
Договорни ипотеки 497 
Обявени завещания 20 

ОБЩО С НОТАРИАЛНИ ДЕЛА 5 257 

АДС  49 

АОС  806 

Искови молби 83 

Законни ипотеки 118 
Възбрани 680 

Особен залог 0 

ОБЩО БЕЗ НОТАРИАЛНИ ДЕЛА 

  
1 736 

ДРУГИ ВПИСВАНИЯ, 

ОТБЕЛЯЗВАНИЯ И ЗАЛИЧАВАНИЯ

  
3962 

ІІ. ОТКАЗИ от вписване, отбелязване 

или заличаване, в т.ч. 
ОБЩ БРОЙ – 55, в т.ч.: 

Необжалвани 48 

Обжалвани 7 (по 1 няма произнасяне) 

      От обжалваните - потвърдени 2 

      От обжалваните - отменени 4 

ІІІ. СЪЗДАДЕНИ ПАРТИДИ (имотни и 

предварителни) 
4 706 

ІV. РАЗПОРЕЖДАНИЯ ЗА СПРАВКИ 

(устни и писмени) 
ОБЩ БРОЙ – 12 823, в т.ч.: 

Удостоверения за тежести и лице  3 661 

Справки по партидата на лице и преписи 9 162 

 

  

 3. Разпределение на делата и преписките. 

 За разпределението на случаен принцип на преписките, образувани от 

съдиите по вписванията при Районен съд – Добрич, се използва програмен 

продукт LawChoice. Разпределението се извършва въз основа утвърдени от 

административния ръководител на Районен съд - Добрич правила и е съобразно 

поредността на постъпване на молбите за вписване, отбелязване или заличаване, 

заведени във входящ регистър на Служба по вписванията. Делата по вписванията 

се разпределят от дежурен съдия по вписванията. Разпределението се извършва 

всеки работен ден от 10,00ч. до 15,30ч. Графикът за дежурствата на съдиите по 

вписванията се изготвя помесечно от ръководителя на съдиите по вписванията. 

Съдия по вписвания се изключва от случайния избор само в случай на ползване 

на отпуск поради временна нетрудоспособност, полагащ се платен годишен 

отпуск, както и в предвидените от закон случаи. Разпределението на постъпилите 

дела по вписванията, независимо от вида им, се извършва между всички съдии по 

вписванията. След приключване на разпределението за деня се изготвя протокол 
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на хартиен носител, който се подрежда в папки – класьор, групирани по месеци. 

 

4. Натовареност на съдиите по вписванията. 

 Средната годишна натовареност на 1 съдия по вписванията през отчетната 

година и за сравнение през предходните три години е следната: 

 

  2019 година: 2738 вписвания, 3205 справки и 1176 партиди 

  2018 година: 2748 вписвания, 3207 справки и 1182 партиди 

  2017 година: 3076 вписвания, 3058 справки и 1400 партиди 
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При съпоставянето на данните за 2019г. и 2018г. се констатира  запазване 

на натовареността на съдиите по вписванията. Установените стойности на 

натовареност на база извършени вписвания и създадени партиди, сравнени с 

отчетените през 2017г., са по – ниски с 0,89% или с 338 броя, съответно с 0,84% 

или с 224 броя. Налице е увеличение през 2019г, в сравнение с 2017г., на 

натовареността на 1 съдия по вписванията на база справки за вписванията, 

отбелязванията и заличаванията по партидите на лицата и за издаването на 

преписи, възлизащо на 0,95% (147 броя). 

  

5. Тенденции в дейността на съдиите по вписванията. 

И през 2019г. съдиите по вписванията работиха в пълен състав. Те имат 

продължителен юридически стаж и професионален опит, притежават висока 

квалификация. Високото качество на тяхната работа намира отражение в малкия 

брой обжалвани откази, като през отчетната година от всички 55 отказа са 

обжалвани  само седем.  

За повишаване на своята квалификация съдиите по вписванията Теменуга 

Тодорова Георгиева, Храбра Иванова Никова и Ирфан Ахмед Муса участваха в 

семинар на тема: „Техники за препращане от съд към медиация“, организиран от 

Окръжен съд – Добрич, съвместно с Център за разрешаване на спорове, по проект 

„Медиация в подкрепа на бизнеса: справедливото и целесъобразно разрешаване 

на спорове, чрез съдебни програми за медиация“. 

Теменуга Георгиева за трета поредна година участва в организирането и 

провеждането на викторината от заключителния етап на Образователната 

програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени 

съдилища и прокуратура.“. 
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6. Проверки на дейността на съдиите по вписванията. 

Проверка на работата на съдиите по вписванията през 2019г. е извършена  

от съдии от Окръжен съд – Добрич в изпълнение на заповед № 559 от 

09.12.2019г. на административния ръководител – председател на Окръжен съд – 

Добрич, но до края на месец януари обобщения доклад от нея не е постъпил. 
 

ІХ. БЮРО ЗА СЪДИМОСТ. 

 

Дейността на службата е съобразена с изискванията на Наредба № 8 от 

26.02.2008г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост и 

е под контрола на заместника на административния ръководител Мариана 

Момчева. В Бюрото за съдимост се поддържат и съхраняват картотеки на 

бюлетините за съдимост и на бюлетините за наложени административни 

наказания по чл. 78а НК, азбучни указатели и входящ регистър на хартиен 

носител и в електронен архив. Издават се свидетелства и справки за съдимост на 

лицата, родени в съдебния район. На основание чл. 70, ал. 2 от Закона за 

съдебната власт и в изпълнение на заповед № 370/25.08.2016г. на 

административния ръководител на Районен съд – Добрич през 2019г. двукратно 

се извърши служебна проверка за съдимостта на съдебните заседатели. 

Работата в службата е максимално оптимизирана. Изходящите документи 

се генерират чрез автоматизираната информационна система „Бюра съдимост”, 

която е разработена и обслужвана от Консорциум „Лирекс БГ” ООД – „Индекс – 

България” ООД. Извършва се актуализация на локалните база данни от 

ЕСГРАОН два пъти годишно. 

  Достъпът до бюрото за съдимост на гражданите е максимално улеснен - 

дейността е съсредоточена в помещение на първия етаж в Съдебната палата; в 

службата е инсталирано ПОС терминално устройство, което улеснява гражданите 

при заплащане на таксата за издаване на свидетелството за съдимост.  

  Осигурена е оптимална организация на работата с оглед своевременното 

обслужване на гражданите и институциите - в службата работи един деловодител 

– Кина Евтимова; при отсъствието й тя бива замествана от двама обучени съдебни 

секретари; с оглед спазването на условието за непрекъснато работно време, в 

рамките на едночасовата почивка, в службата ежедневно работят двама съдебни 

деловодители. 

През отчетната година са:  

 издадени свидетелства за съдимост – 8 310 броя 

 издадени справки за съдимост – 3 070  броя 

 въведени бюлетини за съдимост – 660   броя 

 изпратени искания –  2 268  броя 

 изпратени справки –  5 505  броя. 

 Наблюдава се запазване спрямо 2018г. на средномесечното натоварване на 

база издадени справки за съдимост, като отчетените данни са: за 2019г. – 255,83 

броя; за 2018г. - 258,83 броя; 246,33 броя за 2017г. 

 Въз основа на критерия издадени свидетелства за съдимост 

средномесечната натовареност за 2019г. бележи спад до 692,50 броя, при  2018г. 
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до 821,42 броя и 922,42 броя за 2017г.  

 

X. ДЕЙНОСТ НА СЪДЕБНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ. 

 

В своята дейност съдебната администрация в Районен съд – Добрич се 

ръководи от принципите на законност, отговорност, прозрачност, бързина, 

ефективност, лоялност и йерархична подчиненост съобразно изискванията за 

качествено обслужване на физическите и юридическите лица, както и на 

професионалната етика на съдебните служители. 

Организационната структура и функциите на администрацията 

съответстват на приетия от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на 

основание чл. 341, ал. 1 от Закона за съдебната власт Класификатор на 

длъжностите в администрацията на съдилищата и на Правилата за неговото 

прилагане. 

При организирането на дейността на съдебната администрация 

ръководството на Районен съд – Добрич полага системни усилия за постигане на 

високо качество на работния процес, отлична работа в екип, спокойна и 

компетентна комуникация с гражданите. 

 

Обслужване на физически и юридически лица. Подпомагане на 

съдебната дейност. 

В службите, които работят с физически и юридически лица, чрез плаващо 

ползване на междудневната почивка от съдебните служители, се осигурява 

непрекъснатост в обслужването на гражданите от 09,00 до 17,00 часа. 
В значителна степен е оптимизиран процесът за предоставянето на 

информация за правораздаването в Районен съд – Добрич, като: справките се 

извършват чрез електронните аналози на съдебните дела, създадени в САС 

„Съдебно деловодство“; обслужването на страните по делата и адвокатите се 

извършва от дежурен деловодител, в съответствие с утвърден график; на 

страните по делата е осигурена възможност за безналични плащания на държавни 

такси и разноски чрез магнитни или чип карти (дебитна или кредитна) на четири 

ПОС - терминални устройства, като за дейността са  утвърдени и се прилагат 

Вътрешни правила за организация на работата при събиране на приходи и други 

постъпления чрез картови плащания, извършвани посредством ПОС - 

терминални устройства в Районен съд - Добрич. 

 

Повишаване квалификацията на администрацията. 

Повишаването на квалификацията е непрекъснат процес на 

усъвършенстване и обогатяване компетентностите на работещите. Чрез него се 

подобрява работната среда, а служителите да се чувстват по-ценени и 

мотивирани, което на свой ред увеличава тяхната ефективност. 

През отчетния период съдебните служители, в зависимост от конкретните 

потребности и възложените им задължения, взеха участие в регионални обучения 

и семинари, както и в такива, организирани от Националния институт на 

правосъдието и по оперативни програми, на следните теми: „Протокол и етикет“; 

„Анализ на често срещаните затруднения в работния процес с програмния 
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продукт САС“Съдебно деловодство“;  „Закон за достъп до обществена 

информация“; „Въвеждащо обучение по Закона за мерките срещу изпирането на 

пари“; „Работа с новите актуализации на САС„Съдебно деловодство”; 

„Комуникационни умения и изпълнение на комуникационната стратегия на 

съдебната власт 2014-2020 година.“; „Управление и развитие на екипи. Екипна 

работа и ефективност.“; „Предизвикателства и перспективи пред 

Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско 

доверие. Отворени съдилища и прокуратури.“; „Предизвикателства и 

перспективи пред Образователната програма „Съдебна власт – информиран 

избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури.“; семинар на 

принципа „train-the-trainer“ за лектори в Образователната програма "Съдебната 

власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и 

прокуратури" на тема  "Запознаване с  правото и съдебната сисмета - особен вид 

урок."     

 Съдебният администратор взе участие в Третата годишна среща с 

представителите на органите на съдебната власт, участници в Образователна 

програма "Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени 

съдилища и прокуратура". 

 

Обща администрация. Специализирана администрация. 

Успешното функциониране на съдебната система изисква и добре 

подготвена съдебна администрация. Съдебните служители в Районен съд - 

Добрич са структурирани в обща и специализирана администрация. Работата им 

е организирана съобразно изискванията на Закона за съдебната власт и 

Правилника за администрацията в съдилищата. Служителите в преобладаващата 

си част са с продължителен стаж в съдебната система и имат много добра 

квалификация. В администрацията на съда са формирани отношения на сплотен и 

солидарен колектив. 

Общата и специализираната администрация в Районен съд - Добрич се 

ръководи и контролира пряко от съдебния администратор Албена Димитрова, 

която е и служител по сигурността на информацията. Със заповед № 

239/30.05.2018г. на съдебния администратор е възложено да изпълнява и задачите 

по в чл. 39 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 

27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с 

обработването на лични данни. Албена Димитрова е и наставник в 

Образователната програма "Съдебната власт - информиран избор и гражданско 

доверие. Отворени съдилища и прокуратури". 

Административният ръководител и съдебният администратор се 

подпомагат от административен секретар Миглена Колева, с възложени и 

допълнителни функции (завеждащ регистратура по ЗЗКИ, водене на служебните 

досиета на щатния състав, водене на регистъра за постъпилите искания по Закона 

за електронните съобщения, организиране снабдяването с канцеларски 

материали, материална отговорност за активи на съда, както и с непланирани 

задачи, изпълнението на които има временен характер).  

Важна роля в подпомагането на председателя на Районен съд – Добрич при 

управлението на финансовите средства и стопанисването на съдебната сграда има 
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Служба „Финансова дейност и снабдяване”. Счетоводната дейност се 

осъществява под ръководството на председателя от главния счетоводител 

Веселина Драгнева и счетоводител и касиер, и съдебен секретар Бистра 

Хаджиева. През отчетния период финансовата служба продължи да упражнява 

контрол върху извършваните разходи чрез въведените в предходни години 

строги правила за разходване на средствата.  

Системния администратор Георги Колев, освен основните функции за 

въвеждане в експлоатация и поддържане на наличния хардуер и софтуер, 

отговаря и за: обработката и публикуването на съдебните актове в интернет сайта 

на съда; поддържане в актуалност на Web - сайта на Районен съд – Добрич; 

администриране на достъпа на лицата от съда до електронните услуги, 

получавани от електронната платформа на НАП; публикуването на съобщенията 

и вътрешните актове във папките за локална кореспонденция и много други.  

 

Служба "Съдебни секретари" 

През отчетната година в служба „Съдебни секретари” работиха 16 

служителя. Работата в службата се разпределя ежеседмично. Съдебните 

секретари, освен основните си задължения, изпълняват и редица допълнителни 

такива: изготвят периодични справки за работата на съдебните състави; 

обезличават съдебните актове; извършват сканиране на новопостъпилите 

документи, приети в открито съдебно заседание, както и присъединяване на 

изготвените протоколи, писма и други документи в електронната база данни; 

участват в осигуряването на непрекъснатост на работното време на 

деловодствата, бюрото за съдимост, архива и регистратурата; подпомагат при 

нужда работата в служба „Архив“.  

През 2019г. в службата работиха: Мария Атанасова, Ирена Иванова, 

Парашкева Христова, Румяна Радева (до 08.11.2019 г.), Калинка Михайлова, 

Галина Христова, Теодора Димова (в отпуск за отглеждане на дете от 11.09.18г.), 

Здравка Йорданова (от 11.07.2019г. до завръщане на титуляра Теодора Димова), 

Валентина Петкова, Маргарита Калинова, Милена Александрова, Диана 

Димитрова, Христина Христова, Геновева Димитрова, Стела Димова, Стоянка 

Петрова и Сибел Бедел Мехмедали, Румяна Койчева (от 08.11.2019г.). Считано от 

08.11.2019г., на основание чл. 326, ал. 1 от КТ, е прекратено трудовото 

правоотношение с Румяна Радева – съдебен секретар, като от същата дата на 

длъжността е преназначена Румяна Койчева, заемала дотогава бройка за съдебен 

деловодител.  

Средномесечното натоварване на един съдебен секретар на база разгледани 

дела за 2019г. възлиза на 38,10 броя. За сравнение: данните за 2018 г. показват 

40,35 броя дела, а данните за 2017г. сочат 37,97 броя. 

 

Служба "Съдебно деловодство" 

Служба ”Съдебно деловодство” включва 13 съдебни служители – петима 

деловодители в деловодството към Гражданско отделение; трима деловодители в 

деловодството към Наказателно отделение; двама в Съдебно-изпълнителната 

служба; двама в служба „Регистратура“, където паралелно с изпълнението на 

дейностите, регламентирани в Правилника за администрация в съдилищата, се 
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създава електронен аналог на съдебните дела и се отразяват данните за 

извършеното призоваване по делата на съда; един в служба „Бюро съдимост“.  

Всички деловодни книги, както и постъпилите за разглеждане дела, се 

обработват, подреждат и съхраняват от служителите в деловодството, съобразно 

изискванията на Правилника за администрация в съдилищата и вътрешните 

актове. Наред с това съдебните деловодители информират ежеседмично съдебния 

администратор за проверените и подготвени за архив дела, а ежемесечно за 

резултатите от извършения инстанционен контрол на актовете на съда. 

Периодично извършват справки за броя на образуваните, свършените и спрените 

дела, както и тези с отменен ход по същество, за ненасрочени или оставени без 

движение дела, ведно с причините за това. Службата следи за налични остатъци 

на суми по приключилите дела, както и за правилното внасяне на сумите по 

съответните сметки. 

През 2019г. в деловодството към Гражданско отделение работиха следните 

служители: Цонка Пеева, Светлана Георгиева, Маргарита Кавръкова (до 

08.05.2019г.), Пламена Стоилова, Людмила Михалева и Румяна Койчева (от 

08.05.2019г. до 08.11.2019г.); Камелия Дженкова (считано от 08.11.2019г.). 

Деловодителят Маргарита Кавръкова освободи заеманата длъжност, на 

основание чл. 325, ал. 1, т. 1 от КТ, считано от 08.05.2019г. След провеждането на 

конкурс за заемането на длъжността „съдебен деловодител“, считано от 

11.07.2019г., е сключено споразумение по чл. 107 от КТ с класираната на първо 

място – Румяна Иванова. След преназначаването й от 08.11.2019г. на длъжността 

„съдебен секретар“, на свободната длъжност „съдебен деловодител“, считано от 

същата дата,  е назначена Камелия Дженкова, на основание чл. 68, ал. 1, т. 4 от 

КТ. 

Съдебните деловодители отговарят за обработването на гражданските дела, 

разглеждани от 11 съдебни състава. Служителите в деловодството към 

Гражданско отделение работят при високо ниво на средномесечно натоварване, 

което до известна степен се преодоля с реорганизацията на работата на 

служителите, извършена след 01.04.2019г., тъй като делопроизводството по 

разгледаните от съдиите от Наказателно отделение частни граждански дела се 

извършва от съдебните деловодители към него. 

Средномесечната натовареност на един съдебен деловодител на база 

разгледани граждански дела през 2019г. е 82,12 броя, при нива от 97,98 броя за 

2018г. и 88,87 броя за 2017г. 

В деловодството към Наказателно отделение работиха служителите 

Милена Атанасова, Тодорка Георгиева (до 22.04.2019г.), Йорданка Наскова и 
Ваня Иванова (от 11.07.2019г.). Считано от 22.04.2019г., на основание чл. 328, ал. 

1, т. 10 във връзка с чл. 335, ал. 2, т.1  от Кодекса на труда, е прекратено 

трудовото правоотношение със съдебен деловодител Тодорка Георгиева. След 

провеждане на конкурс за заемането на две щатни бройки за длъжността 

„съдебен деловодител“, считано от 11.07.2019г. е сключено споразумение по чл. 

107 от КТ с класираната на първо място Ваня Иванова. 

Тримата съдебни деловодители отговарят за обработването на 

наказателните и частните граждански дела, разглеждани от 7 съдебни състава (а 

считано от 20.08.2019г. – от 6 състава). Служителите отразяват прецизно 
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информацията за етапите на съдопроизводството, като това способства за обмена 

на коректни данни между САС „Съдебно деловодство“ и ядрото на ЕИСПП, 

където се генерира цялата информация по наказателните производства през 

всички инстанции до изпълнение на наказанието на осъдените лица. 

Деловодителите отговарят и за приемането, правилното съхранение, 

унищожаването и годишния преглед на веществените доказателства, описани в 

книгата за веществените доказателства на съда.  

Средномесечната натовареност на един съдебен деловодител на база 

разгледани дела за 2019г. е 66,33 броя, при нива 51,92 броя за 2018г. и 54,52 броя 

дела за 2017г.  

В служба „Регистратура“ работят двама служители - Костадинка Георгиева 

и Димитричка Димитрова. Служителите сканират всички новопостъпили книжа, 

въз основа на които се образуват граждански и наказателни дела в Районен съд – 

Добрич, както и книжата по вече образувани дела и ги присъединяват в 

електронната папка на съответното дело в използваната деловодна програма САС 

„Съдебно деловодство”. При тяхно отсъствие или при по-голяма натовареност, 

същите са подпомагани от служителите от служба „Съдебни секретари“.  

През отчетния период в регистратурата на съда са постъпили 26842 броя 

входящи документи, обработени са 9 137 броя изходящи документи и 11 694 броя 

призовки и съдебни книжа. През 2018г. постъпилите документи са 24906 броя; 

обработените - 8137 броя изходящи документи и 11 594 броя призовки и съдебни 

книжа. За 2017г. показателите са следните: постъпили входящи документи – 

22806 броя, изходящи документи – 8932 броя, изпратените призовки и съобщения 

– 11145 броя.  

  Средномесечната натовареност на 1 съдебен деловодител на база входящи 

документи е 1118,4 броя. Показателят за предходните две години възлиза на: 2 

075,5 броя за 2018г. и 1 900,5 броя за 2017г. 

В деловодството към държавните съдебни изпълнители работят двама 

служители – Антония Павлова и Маринела Журналова. На единия от 

деловодителите е възложено да подпомага превеждането на постъпилите по 

делата суми, съвместно с лицето, отговорно за счетоводните записвания, а на 

другия - да извършва ежедневна проверка на действително постъпилите суми по 

транзитната сметка на съда по реда на Вътрешните правила за контрол на 

процесите на събиране на дължимите държавни такси и присъдени вземания в 

Районен съд – Добрич.  

Средномесечната натовареност на един съдебен деловодител на база 

постъпили изпълнителни дела за отчетния период е 34,21 броя, при нива 27,95 

броя за 2018 г. и 23,42 броя за 2017 г. 

При отсъствие на съдебен деловодител, същият се заместват от обучен 

служител от служба „Съдебни секретари“. 

  

 Служба  "Архив" 

 През изминалата година в служба „Архив“ работи един служител - 

Димитричка Йорданова, като осигуряващи заместването й са двама съдебни 

секретари – Диана Димитрова и Стела Димова. 
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През 2019г. в архива на Районен съд -Добрич са внесени общо 6045 броя 

дела, от които 4231 броя граждански дела,  1814 броя наказателни дела и 607 

изпълнителни дела. Архивните дела се съхраняват правилно в шестте 

архивохранилища на съда.  

 В рамките на отчетния период приключи прегледът и експертизата на 

ценността на граждански, наказателни и изпълнителни дела, архивирани през 

2010г. и 2011г. Отделиха се и се обособиха в томове документите с дългосрочно 

справочно значение и тези с постоянен срок на съхранение. Неценните 

документи се унищожиха чрез рециклиране в началото на месец декември 2019г.

   

 Служба "Връчване на призовки и съдебни книжа" 

  Връчването на призовките и съдебните книжа е възложено на Галина 

Кондова и Димитър Георгиев. Работата им е организирана общо с лицата, 

заемащи аналогични длъжности в Окръжен съд – Добрич по силата на 

споразумение по чл. 73, ал. 1 и 2 от Правилника за администрацията в 

съдилищата. Служителите работят при високо ниво на натовареност, с особени 

затруднения при отсъствие на някой от тях. През 2019г. беше прекратено 

сключеното през предходната година споразумение между административните 

ръководители на Районен съд – Добрич и Административен съд - Добрич за 

взаимно заместване на призовкарите при тяхното отсъствие. След разкриването 

на една щатна бройка за длъжността „шофьор и призовкар, и работник по 

поддръжка сгради“, считано от 01.01.2010г. и заемането й след провеждане на 

конкурс, този проблем ще бъда до голяма степен преодолян. 

 

  Съдебни служители, заемащи длъжността "Чистач" 

На служителите, заемащи длъжността „чистач“ - Саша Костадинова и 

Галина Николова, отделно от почистването на работните и санитарните 

помещения, общите и фасадните части на Съдебната палата, и съдебните зали, е 

възложено да подпомагат регистрирането на изходящите съдебните книжа, 

подлежащи на връчване в град Добрич. Служителите са ангажирани и с 

получаването и изпращането на кореспонденцията на съда. 

 
Съдебните служители се атестират ежегодно по установения ред в 

Правилника за съдебната администрация и вътрешните актове. Те имат 

продължителен стаж в системата, голям професионален опит и висока лична 

мотивация; стараят се да изпълняват стриктно служебните си задължения; 

проявяват професионална отговорност и дисциплинираност; съблюдават нормите 

на Етичния кодекс на съдебния служител; работят отлично в екип; поддържат 

много добри колегиални отношения; полагат усилия за повишаване на своите 

компетентности. Служителите от общата администрация, под ръководството на 

съдебния администратор, са незаменими сътрудници на административния 

ръководител, а тези от специализираната администрация – на магистратите и 

държавните съдебни изпълнители, в подпомагане и осигуряване осъществяването 

на съдебната дейност. И през отчетната година със своята работа съдебните 

служители допринесоха за постигане на отличните резултати на съда по 

навременно образуване, разглеждане и приключване на делата, за качественото 
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административното обслужване на гражданите и за утвърждаване авторитета на 

институцията. 

 

ХІ. ОТЧЕТ – АНАЛИЗ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ. 
 

Дейността на Районен съд – Добрич по изпълнение на Комуникационната 

стратегия на съдебната власт 2014г. – 2020г. е насочена към подобряване на 

публичния образ на съдебната власт.  

В Районен съд – Добрич е разработен и утвърден План за действие за 

изпълнение на Комуникационната стратегия през 2019г. по посочените в същата 

стандарти, който включва управленски действия за комуникационни дейности, 

съобразени със спецификата на работата на институцията. Планът, в табличен 

вид, е изложен в приложение към доклада. 

През 2019г. са регистрирани единадесет заявления (искания) за достъп до 

обществена информация. В съответствие със Закона за достъп до обществена 

информация, в Районен съд - Добрич се води регистър на писмените заявления и 

устните запитвания. Утвърдени са Вътрешни правила за предоставяне на достъп 

до обществена информация в Районен съд – Добрич, които са публикувани на 

електронната страница на съда.  

И през 2019г. продължават дейностите, насочени към повишаване на 

прозрачността и осигуряване на възможност за отдалечен достъп до съдебните 

дела. Допълнително към методите за отдалечено достъпване до съдебните 

документи, освен чрез ЦУБИПСА и УЕБ-базирания портал за достъп до 

съдебните дела по описа на съдилищата във Варненския апелативен район, през 

отчетната година се въведе в експлоатация и модул за достъп до електронните 

папки на делата чрез Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП). Същият 

функционира при спазване на Правилата за достъп до електронни съдебни дела в 

ЕПЕП на ВСС. Издадена е заповед, с която е определен редът за осъществяване 

на достъп до електронните съдебни дела на съда и за утвърждаване на образци на 

заявления за създаване на индивидуален профил; за предоставяне на достъп до 

конкретно дело; за заявяване получаването на призовки и съобщения по 

електронен път. 

Като част от изграждането на Единния портал за електронно правосъдие, в 

края на годината бе въведен в действие новият сайт на Районен съд - Добрич, 

който е източник на информация за гражданите, свързана с работата на Районен 

съд - Добрич, актуални събития, съдебните актове, насрочените съдебни 

заседания, обявените конкурси за заемане на вакантни места, образци на 

документи и други. Изработени са нови електронни сектори, които съдържат 

полезна информация за съда, в т.ч. за неговата история. Разшири се обхвата на 

полезната информация за гражданите. В изпълнение на чл. 56, ал. 1 от ЗДБРБ се 

поддържа и сектор „Утвърден бюджет“. 

Подобряването и на вътрешния комуникационен процес е от съществено 

значение за изпълнение на целите на Комуникационната стратегия. В Районен 

съд - Добрич е създадена и се поддържа система за оповестяване на служебна 

информация чрез мрежа от споделени папки. Използват се и други начини за 
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комуникация, като периодични оперативни съвещания на ръководителя на съда и 

заместника му за обсъждане на актуални въпроси от съответните ресори, срещи с 

подчинени ръководни длъжностни лица по конкретен повод, по преценка на 

ръководителя или по тяхна инициатива. Изградената информационна и 

комуникационна система осигурява получаването и предоставянето на 

своевременна, актуална и точна информация от и до съдиите, държавните 

съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и служителите. През 2019г. за 

съдебните служители са публикувани 175 информационни бюлетини, за 

магистратите – 298 информационни бюлетини, за държавните съдебни 

изпълнители 45 бюлетина и за съдиите по вписванията – 15 броя. 

Във връзка с подобряване на комуникацията с обществеността и 

популяризиране на дейността на институцията, през 2019г. се проведоха редица 

събития и информационни кампании, насочени към гражданите. Обществеността 

е информирана за всички проведени мероприятия чрез пет публикации в сайта на 

съда и девет в медиите. За правораздавателната дейност на съда регулярно се 

изнасят съобщения. 

Чрез ежегодната си инициатива „Ден на отворените врати“ Районен съд – 

Добрич реализира приетите за основни насоки на своята дейност цели – 

публичност на работата на съда, подходящо и достъпно осведомяване за 

предоставяните административни услуги, както и информиране на обществото за 

дейността му.  

През 2019г. денят на отворените врати в Районен съд - Добрич премина под 

мотото „Открито за съдебната власт“ и беше посветен на Деня на Българската 

конституция - 16 април. Интерес към инициативата проявиха граждани, 

заинтригувани от предварително обявената програма на събитието, както и 

родители на участващите в проявите деца.  

 При откриване на инициативата председателят на съда,  който акцентира 

върху ролята на образователната програма за повишаване на правната култура на 

подрастващите и за подпомагане на тяхното професионално ориентиране. 
Проведен бе симулативен процес от петокласници на СУ “Димитър Талев“ по 

сюжет на разказа „Син“ на Елин Пелин, под ръководството на Албена Колева - 

съдия от Гражданско отделение. В рамките на събитието бяха обявени и 

победителите в организирания от съда конкурс за детска рисунка на тема 

„Правосъдие“, в който се включиха ученици от четвърти клас в СУ “Димитър 

Талев“. Най-добрите творби бяха подредени в изложба. Авторите на отличените 

рисунки и участниците в симулативния процес по сюжет на разказа получиха 

награди.  

 Със съдействието на съдия Соня Дженкова и съдия Стела Тонева се 

проведе още един симулативен процес, в който ученици от горния курс на СУ 

„Димитър Талев“ влязоха в ролите на съдия, адвокати, вещо лице и свидетели в 

производство по гражданско дело. В деня на отворени врати в Районен съд - 

Добрич гостуваха и ученици от СУ „Св. Климент Охридски“ град Добрич“, които 

по време на информационния тур бяха запознати от съдебния администратор 

Албена Димитрова със структурата и работата на съдебната администрация.  

По традиция в Деня на отворените врати в районния съд се състоя и 

викторина. Представиха се отбори от ПГТ „Пейо Яворов“ и СУ “Димитър Талев“, 
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които бяха партньори на съда в образователната програма „Съдебната власт - 

информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”. 

Викторината беше организирана от Ивайло Милев – държавен съдебен 

изпълнител и Теменуга Георгиева - ръководител на съдиите по вписванията. 

Представянето на отборите беше оценявано от жури, в което участваха лекторите 

в образователната програма, магистратите Любомир Генов, Данчо Димитров, 

Деница Петкова, Албена Колева и Веселин Монов.  

За посетителите в Районен съд-Добрич бяха осигурени информационни 

брошури на тема: „Сигнализиране за извършено престъпление и правата на 

гражданите като свидетели“. В деня на отворените врати беше дадена 

възможност на  гражданите да се запознаят с работата на службите в съда. 

        През годината шестима съдии от Районен съд – Добрич изнесоха 12 лекции 

пред учениците от СУ “Димитър Талев“ – Добрич и ПГТ „Пейо Яворов“ – 

Добрич, както следва:  

 Съдия Любомир Генов – „Разделение на властите според Конституцията 

на Република България. Функции на съдебната власт. Структура на съдебната 

система. Висш съдебен съвет.“; 

 Съдия Татяна Лефтерова – „Представяне на професиите съдия, прокурор, 

следовател и запознаване със статуса на магистратите.“; 

 Съдия Деница Петкова – „Домашното насилие над малолетни и 

непълнолетни и мерките за защита на правата на жертвите.“; 

 Съдия Данчо Димитров – „Трафик на хора.“; 

 Съдия Албена Колева – „Съдебни процедури с участие на деца и правата 

на децата в тези процедури, органи, които могат да им предложат подкрепа и 

защита.“; 

 Съдия Веселин Монов – „Хулигански прояви на непълнолетни лица и 

последици. Детското насилие.“. 

Мероприятията способстваха за обогатяване на правните познания на 

подрастващите, за превенция на противообществените им прояви и за 

запознаване с възможностите за защита на техните права. 

На 06.12.2019г. Районен  съд - Добрич даде официален старт на работата си 

по Образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и 

гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ за учебната 

2019/2020г. Възпитаниците на Професионалната гимназия по ветеринарна 

медицина „Проф. Д-р Георги Павлов“, Частната профилирана гимназия по 

туризъм и предприемачество „Райко Цончев“ и Частно основно училище „Мария 

Монтесори“ бяха посрещнати от председателя на съда Анна Великова, която 

изрази увереност, че работата по програмата ще повиши правна грамотност и 

култура на младите хора, ще оформи у тях нагласата, че установеният правов ред 

трябва да се спазва и ще доведе до повишаване на доверието им в съдебната 

власт. С оглед насърчаване прилагането на медиацията като по - благоприятен за 

страните способ за уреждане на спорове гимназистите слушаха лекция на тема 

„Медиацията като извънсъдебен способ за решаване на спорове“, представена от 

адвокатите и медиатори – Мария Миталова и Ивайла Стефанова. Учениците от 

Частно основно училище „Мария Монтесори“ се срещнаха със съдия Мирослава 

Неделчева и съдебния администратор Албена Димитрова, от които научиха как 
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работи съдът и какви спорове решава. Децата имаха възможност да заемат 

местата на участниците в съдебните процеси. 

          През месец ноември 2019г. съдебният администратор Албена Димитрова за 

поредна година участва в семинар на принципа „train-the-trainer“, организиран за 

лекторите и наставниците в Образователната програма "Съдебната власт - 

информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури"  

на тема  "Запознаване с  правото и съдебната система - особен вид урок.".   

Комуникацията е основополагащ фактор за доброто име и просперитета на 

всяка институция. Тя е целенасочена дейност, свързана с постигането на 

конкретни резултати, които Районен съд – Добрич системно се стреми да 

повишава. 

 

 ХІІ. МАТЕРИАЛНА И ФИНАНСОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ. 

 

1. Сграден фонд. Условия на труд. 
 Районен съд - Добрич се помещава в Съдебната палата в град Добрич, 

заедно с Окръжен съд - Добрич, Окръжна и Районна прокуратура - Добрич, ОЗ 

„Охрана”.  

Във връзка с утвърдения и внедрен „Стандарт за условията на труд в 

органите на съдебната власт и ефективен механизъм за прилагане на приетия 

стандарт и контрол по изпълнението му“ (Решение по протокол № 30 от 

06.12.2018г. от заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет), през 2019г. е 

актуализирано съдържанието на Правилата за здравословни и безопасни 

условията на труд в Районен съд – Добрич. Избран и утвърден е нов състав на 

Комисията по условия на труд за следващия 4-годишен мандат. Предвид 

решението му и във връзка със задължението на работодателя по чл. 9, ал. 2 от 

Наредба № 7 от 15.08.2005г. за минималните изисквания за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи, в края на 

отчетния период се осигуриха финансови средства за извършване на 

профилактични медицински прегледи от специалист по очни болести и за 

закупуване на средства за коригиране на зрението на работещите с видеодисплеи. 

С оглед осигуряването на пожарна безопасност и поддържане на противопожарен 

ред, както и с цел поддържане в изправност на оборудването в помещенията, 

използвани от Районен съд – Добрич, през 2019г. бе извършена подмяна на 

климатичната система в едно работно помещение и офис – обзавеждане на две 

работни места. 

 През отчетната 2019г. се реализираха планираните в предходните години 

ремонтни дейности, свързани с боядисване на 8 кабинета и подмяна на подовата 

настилката в 5 работни помещения.  

Към настоящия момент Районен съд - Добрич отчита постигането на 

значително подобрени условия на труд за магистратите, държавните съдебни 

изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните служители.   

 

 2. Финансова обезпеченост. 

 Бюджетната сметка за 2019г. на Районен съд - Добрич е утвърдена с 

решение на ВСС по Протокол № 2 от 24.01.2019г. Предприети са 17 броя 
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корекции. Ръководството на Районен съд – Добрич извършва системно 

прецизиране на бюджетните разходи посредством регулярен преглед на 

оперативните плащания и идентифициране на онези от тях,  които могат да бъдат 

намалени. Финансово - бюджетната дейност на съда се осъществява при 

стриктното спазване на Закона за държавния бюджет, Закона за финансовото 

управление и контрол в публичния сектор, Закона за счетоводството, 

Постановленията на МС за изпълнение на държавния бюджет, приетите от ВСС 

решения и указанията за изпълнението им, както и утвърдените вътрешни 

правила по СФУК. В съда са изградени, функционират ефективно и непрекъснато 

се усъвършенстват взаимно свързаните елементи на финансовото управление и 

контрол. Издадени са вътрешни правила, регламентиращи конкретните сфери на 

дейности. Всички процедури и правила, като част от системата за финансово 

управление и контрол, се спазват стриктно, при необходимост същите биват 

надлежно актуализирани в съответствие с последващи законодателни промени. 

 И през отчетната година събирането на публичните вземания на съда се 

възлага на държавните съдебни изпълнители. Стриктно се спазва процедурата по 

счетоводното начисляване и проследяване на възложените за събиране публични 

вземания в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – 

Добрич. 

          През 2019г. се отчита спад на приходите по бюджета (714 042,12 лева) с 

12% спрямо 2018г. Последното е резултат от значителното намаление на 

приходите от лихви поради промяната на лихвения процент. Намаление се отчита 

и при приходите от конфискувани средства за 2019г. Приходите от такси по 

изпълнителни дела са намалели със 17%  - 73 592,63 лева за 2019г. 

         През отчетната година стриктно се спазват и прилаган утвърдените 

Вътрешните правила за контрол на процесите на събиране на дължимите 

държавни такси и присъдени вземания в Районен съд – Добрич, по реда на които 

се извършва ежедневен контрол на действително постъпилите суми по 

транзитната сметка на съда. 

 

ХІІІ. ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ И ИНФОРМАЦИОННО 

ОСИГУРЯВАНЕ. 
 

Информационната политика на Районен съд – Добрич е изградена изцяло 

върху принципа за пълна прозрачност и достъп до информация за всички 

заинтересовани граждани и страни по делата, при пълно спазване на законите на 

Република България.  

Като мярка към целите, заложени в Стратегията за въвеждане на 

електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014-

2020, е проектът „Доразвитие и централизиране на порталите в сектор 

„Правосъдие“ за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие“, 

осъществяван по Оперативна програма „Добро управление“ и в доразвитие на 

Единния портал на електронното правосъдие. В края на 2019г. се извърши 

миграция на интернет страниците на съдилищата в Единния портал. Чрез проекта 

се осигурява необходимата централизирана информация за ефективно използване 

на поне една нова електронна услуга, а именно „Подаване на заявление за 
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издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК“. В тази връзка със 

заповед на административния ръководител от декември 2019г. в Районен съд - 

Добрич бе определен редът за своевременна обработка на постъпили заявления 

по чл. 410 от ГПК чрез електронна услуга за подаване им чрез интернет сайта на 

съда или чрез Електронния портал за електронно правосъдие. Предприети са и 

необходимите действия за осигуряване на възможност за ползване на служебна 

кореспонденция посредством WebMall, POP3/POP3S, IMAP/IMAPS, SMTP или 

други портове в домейн и хостинг, собственост на Районен съд – Добрич. 

В края на годината започна да функционира новият сайт на Районен съд – 

Добрич, в който са изработени нови електронни сектори с информация за 

историята, структурата и дейността на съда. На интернет страницата на съда се 

поддържа автоматично календара на насрочените открити заседания, публикуват 

се постановените съдебни актове; оповестяват се обявите за свободни работни 

места и резултатите от конкурси, обявите за обществените поръчки, както и 

публичните продажби на държавните съдебни изпълнители. Отразяват се събития 

и предстоящи инициативи.  

В Районен съд - Добрич се поддържа и осигурява съхранението на 

приетите и създадените електронни документи, както и се изгражда масив с 

електронни данни по гражданските, административните и наказателните дела по 

описа съда. Внедрена е САС „Съдебно деловодство”. Продуктът е актуализиран с 

нови версии, с които се постига подобряване на функционалността на системата. 

Във връзка с подобряването на работата с автоматизираната система за 

управление на делата е създадена организация и са предприети съответни 

действия, които са насочени към въвеждането в системата на пълна и коректна 

информация за разглежданите дела в Добрички районен съд. Посоченото е 

прието за една от приоритетните задачи, свързани с подобряване дейността на 

съда, тъй като въвеждането на коректни данни в автоматизираната система е 

необходимия базис за последващо използване на системата за автоматично 

извличане на прецизна и пълна информация.  

 Автоматизираната информационна система в Районен съд - Добрич е 

свързана с ядрото на ЕИСПП и през 2019г. съдът продължава да изпълнява 

задълженията си по осъществяване на единно информационно осигуряване на 

дейността по противодействие на престъпността.  

В резултат на осъществяване на връзка с Адвокатска колегия – Добрич, 

документите за определяне на адвокати по Закона за правна помощ се разменят 

по електронен път, което значително намалява времето за обработка на 

съпровождащите документи и времето за получаване на уведомителното писмо, 

което Адвокатска колегия – Добрич изпраща до съда в отговор на отправеното 

искане.  

Осъществена е връзка с Единния портал за електронно правосъдие. 

Порталът дава възможност за преглед на електронните копия на делата по описа 

на Районен съд – Добрич. В изпълнение на Правилата за достъп до електронни 

съдебни дела в ЕПЕП на ВСС, административният ръководител на Районен съд – 

Добрич определи със заповед реда за осъществяване на достъп до електронните 

съдебни дела на съда и утвърди образци на заявления за създаване на 

индивидуален профил, за достъпване до конкретно дело и за получаване на 
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съобщения, призовки и уведомления чрез системата. През отчетната година са 

постъпили 30 броя заявления за разрешение за изработване на акаунт за достъп 

до системата и 29 броя заявление за разрешение за достъп до конкретно дело.  

И през 2019г. продължава използването на  модула „Призовкар” към САС 

„Съдебно деловодство”, чрез който ежедневно се разпечатва Описна книга на 

призовкаря за изготвените и предадени на служителите по призоваването 

призовки и съобщения. Това дава възможност да бъдат проследявани сроковете 

за връчване на съдебните книжа.  

Разпределението на делата в Районен съд - Добрич се извършва чрез 

Система за случайно разпределение на делата, разработена от Смарт Системс и 

предоставена от Висш съдебен съвет. За случайно разпределение на 

изпълнителните дела се използва програмния продукт „Law Choice”; същият се 

използва и от съдиите по вписванията. 

Текущо се обновяват данните в Системата за изчисляване натовареността 

на съдиите, чрез която по реда на Правилата за оценка на натовареността на 

съдиите се отразяват и измерват показатели за натовареност.     

В съдебно – изпълнителната служба се работи с деловодната програма JES 

TEMIDA 2000, която е напълно съвместима с експорта към регистъра на 

длъжниците на АДСИБ. Към системата функционира и модул, който осигурява 

достъп до регистъра на банковите сметки и сейфове. 

В отдел „Финансова дейност“ се използва продуктът „Web Конто 66”.  

 През 2019г. продължава работата в бюрото за съдимост по внедрената 

програма АИС „Бюро съдимост, като през октомври месец беше извършена 

актуализация на базите данни на ЕСГРАОН. 

Използва се правно - информационната система „АПИС 7”, а за съдиите по 

вписванията - „СИЕЛА“.  

Осигурен е достъп до База данни  „Население“ от определени служители с 

квалифициран електронен подпис, както и безплатен отдалечен достъп до 

Имотния регистър (Службите по вписванията) чрез приложението И-Кадастър. 

През отчетната година е налице достъп до НАП - Портал за електронни 

услуги, като през 2020г. предстои предприемане на действия за разширяване на 

обхвата на ползваните от Районен съд – Добрич. 

В съда е изградена локална мрежа за обмен на информация и данни.  

Всички работни места в Районен съд - Добрич са обезпечени с компютри и 

принтери, в деловодствата са на разположение многофункционални копирни 

устройства; съдебните зали са озвучени и оборудвани със системи за паралелен 

звукозапис; в пространството пред залите са монтирани електронни 

информационни табла за осведомяване на участниците в делата за графика на 

заседанията.  

 През 2019г. наличната техника е поддържана в изправност и ремонтирана 

при необходимост, като нови системи не са въвеждани. Техническата 

обезпеченост на работните места Районен съд – Добрич може да се определи като 

много добра. Изключение прави оборудването за принтиране и копиране, 

разположено в деловодството към държавните съдебни изпълнители, което 

следва да бъде подменено с ново, с предназначение за сканиране и копиране на 

голям брой документи. В края на периода вече е налице необходимост от 
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осигуряване на нови работни станции и звукозаписни системи в три съдебни 

зали. 

 

 

ХІV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ИЗВОДИ. 

 

Налагащият се обобщен извод е, че и през 2019г. съдиите, държавните 

съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебни служители в Районен 

съд – Добрич не са отстъпили от нормите за високо качество на правораздаването 

и на административното обслужване. Отчетените резултати се дължат на тяхната 

отлична подготовка, обичта към професията, отговорното и етично отношение 

към работата и към колектива.  

Постигнатото ми дава увереност, че и занапред управлението ще бъде 

насочено към въвеждане на по - високи стандарти и оптимизиране на 

организацията на работата, правораздаването ще продължи да бъде в 

утвърждаване върховенството на закона, а цялостната дейност на съда ще бъде 

насочена към повишаване на общественото доверие в институцията.  

Поздравявам за отчетените резултати и благодаря за труда, отношението 

към работата, съдействието и подкрепата на всички съдии, съдии по вписванията, 

държавни съдебни изпълнители и съдебни служители в Районен съд – Добрич. 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ – 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД – ДОБРИЧ: 

 

                                                  АННА ВЕЛИКОВА 
 

 

 

  


