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1.Постъпили дела, дела за разглеждане и свършени дела за периода 2019 – 
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2.Срочност на правораздавателната дейност – приключени в 3-месечен 

срок дела за периода 2019 - 2021 година. 

3.Постановени в 1 - месечен срок съдебни актове. 
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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 2021г. чрез представяне в аналитичен вид на данни, констатации и 

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

2020г. и 2019г. 

  

І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ НА 

СЪДА, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА. 
 

1. Съдии. 

В началото на 2021 година Районен съд – Добрич е с утвърдена щатна 

численост от 17 съдии. Налице са 2 свободни щатни бройки за съдия, овакантени 

в края на 2020г. 

С решение по протокол № 14 от 22.07.2021г. на Пленума на ВСС е 

съкратена една свободна длъжност „съдия“, считано от датата на приемане на 

решението. 

От 22.07.2021г. до края на годината в щатното разписание на съда 16-те  

бройки за магистрати са разпределени така: 1 щатна бройка за административен 

ръководител – председател; 1 щатна бройка за заместник на административния 

ръководител – заместник председател; 14 щатни бройки за длъжността „съдия“.  

 Със заповед № РД-0543/01.09.2020г. на председателя на Апелативен съд – 

Варна, считано от 08.09.2020г., съдия Павлина Паскалева е командирована в 

Окръжен съд – Добрич. Със заповеди № РД-0161/26.02.2021г. и № РД-

0533/01.09.2021г. на председателя на Апелативен съд – Варна срокът на 

командироване е продължен и след края на отчетния период.  

 Със заповед № 83/11.03.2021г. на председателя на Окръжен съд – Добрич, 

считано от 05.04.2021г., в Районен съд – Добрич е командирован младши съдия 

Георги Пашалиев. С решение на СК на ВСС по протокол № 24 от 22.06.2021г. 

той е назначен на вакантната длъжност „съдия“ в Районен съд – Добрич от 

02.07.2021г. 

С решение на Съдийска колегия на ВСС по т. 7 от протокол № 37 от 

заседание на 26.10.2021г. е освободен, на основание чл. 160 във връзка с чл. 165, 

ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Николай Николов от заеманата длъжност „съдия“ в Районен 

съд - Добрич, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 02.11.2021г. С решение 

по т. 6.1. от същото заседание Съдийската колегия на ВСС поощри, на основание 

чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ и ал. 3, т. 1 от ЗСВ, съдия Николай Николов с 

отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, както и с парична награда за 

проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на 

служебните задължения и високи нравствени качества. 

В края на годината една щатна длъжност „съдия“ е свободна. Изпратено е 

искане до ВСС за заемането й чрез конкурс или чрез назначаване на младши 

съдия. 

Правораздавателната дейност на съда през 2021г. е осъществявана от 

съдиите Анна Великова, Мариана Момчева, Соня Дженкова, Стела Тонева, 

Станимир Ангелов, Любомир Генов, Данчо Димитров, Павлина Паскалева 

(командирована в Окръжен съд – Добрич), Мирослава Неделчева, Николай 



 5 

Николов (до 02.11.2021г.), Веселин Николов, Албена Колева, Минка Кирчева, 

Галя Митева, Деница Петкова, Георги Пашалиев (командирован като младши 

съдия от 05.04.2021г. и встъпил в длъжност „съдия“ на 02.07.2021г.). 
 

2. Държавни съдебни изпълнители. 

 Държавните съдебни изпълнители в Районен съд – Добрич са трима. 

Длъжностите са заети от ръководителя Милена Стойкова,  Антония Лазарова и от 

Ивайло Милев до 14.06.2021г., от която дата той е освободен със заповед на 

Министъра на правосъдието. На 19.11.2021г., след проведен конкурс за заемане 

на освободената бройка, като държавен съдебен изпълнител встъпи Кремена 

Иванова Колева – Янакиева. 

 

 3. Съдии по вписванията. 

  Четирите бройки за съдия по вписванията са заети през целия период от 

ръководителя Теменуга Георгиева, Пепа Маринова, Ирфан Муса и Храбра 

Никова. 

   

 4. Съдебна администрация. 

         Щатната численост на съдебните служители от общата и специализираната 

администрация е 40 броя, разпределени, както следва: съдебен администратор и 

служител по сигурността на информацията; главен счетоводител; системен 

администратор 2 броя (считано от 01.10.2021г. след трансформация на една 

бройка съдебен секретар); административен секретар; съдебен секретар 15 броя; 

счетоводител и касиер, и съдебен секретар; съдебен деловодител - 13 броя; 

съдебен архивар; призовкар – 2 броя; чистач – 2 броя и 1 бройка за шофьор и 

призовкар, и работник по поддръжка сгради. 

         През отчетния период са извършени следните кадрови промени: 

• Поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст са 

прекратени трудовите договори на Парашкева Христова – съдебен секретар (от 

07.01.2021г.); Мария Атанасова – съдебен секретар (от 15.08.2021г.); Цонка Пеева 

– съдебен деловодител (от 05.11.2021г.). Считано от 01.07.2021г., след изтичане 

срока на отправеното предизвестие, е прекратено трудовото правоотношение със 

Сибел Бедел-Мехмедали – съдебен секретар. 

• След провеждане на конкурси за заемането на свободните щатни бройки 

за длъжността „съдебен секретар“ са сключени споразумения по чл. 107 от КТ с 

Диана Кирова (от 12.04.2021г.); Илияна Георгиева (от 11.11.2021г.); Боряна 

Христова (от 15.11.2021г.). 

• Предвид ползването на продължителни отпуски поради временна 

неработоспособност са сключени договори на основание чл. 68, ал. 1 т. 3 от КТ, 

както следва: с Парашкева Христова  - от 12.04.2021г. до завръщане на Мария 

Атанасова – съдебен секретар; с Пенка Рангелова – от 01.07.2021г. до 

завръщането на Маринела Журналова - съдебен деловодител; с Надежда Петкова 

- от 05.10.2021г. до завръщането на Саша Костадинова - чистач; с Майя 

Сапожникова - от 25.10.2021г. до завръщане на титуляра Валентина Петкова - 

съдебен деловодител.  
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         В края на отчетния период е налице една незаета щатна бройка за 

длъжността „съдебен деловодител“.  

Съотношението на съдебните служители и магистрати по щатно 

разписание е 2,5 (40/16); а на служителите към броя на магистратите, държавните 

съдебни изпълнители и съдиите по вписванията е 1,74 (40/23). Показателите са 

значително по – ниски от средните за районните съдилища в областните градове, 

отчетени към 30.12.2020г. – съответно 2,81 и 2,10. Няколко пъти през годината са 

отправяни искания до Комисия Съдебна администрация към Съдийска колегия на 

ВСС за разкриване на щатни длъжности за съдебен помощник, секретар и 

деловодител, които не са уважавани с мотив за ниска натовареност на съдебния 

орган. Създадена е много добра организация на работата на принципа за взаимна 

заменяемост и съвместяване на задълженията. И през 2021г., въпреки кадровите 

промени, с усилията и старанието на служителите, е постигнато качествено 

изпълнение на задълженията за подпомагане управлението на съда и 

правосъдната дейност.  

Наложително е в щата на съда да се предвиди бройка за един съдебен 

помощник, който да подпомага работата по заповедните производства и 

администрирането на делата. Въвеждането на втора деловодна система усложни 

механизмите за извличане и обобщаване на статистически сведения и справки за 

дейността на отделните магистрати и за съда като цяло. Това изисква и 

увеличение на щата с 1 бройка за „съдебен статистик“. Почти перманентните 

кадрови затруднения в служба „Деловодство“ биха се преодолели, при условие, 

че в щата на съда има още 1 бройка за длъжността „съдебен деловодител“.   

 

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

 Административното ръководство на съда се осъществява от 

административен ръководител – председател Анна Великова и 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, 

административно – наказателни дела и частни граждански дела по искания за 

разкриване на банкова тайна. В началото на 2021г. Наказателно отделение 

включва 7 съдебни състава. По решение на Общото събрание на съдиите от 

02.07.2021г. числеността на съдиите от Наказателно отделение е променена на 6, 

а с решение по протокол № 14 от 22.07.2021г. на Пленума на ВСС е съкратена 

свободната щатна бройка за длъжността „съдия“. В края на 2021г. в отделението 

работят 5-ма съдии: заместник на административния ръководител – заместник 

председател Мариана Момчева, съдия Минка Кирчева, съдия Данчо Димитров, 

съдия Веселин Николов и съдия Галя Митева. 

Съдиите от Гражданско отделение разглеждат граждански дела, частни 

граждански дела и административни производства по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ. В 

началото 2021г. в състава на отделението участват 10 съдии. Считано от 

05.04.2021г., съгласно решение на Общото събрание на съдиите, те са 11 броя.   

Поименният списък на магистратите от Гражданско отделение е следният: 

административен ръководител - председател Анна Великова, съдия Соня 
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Дженкова, съдия Стела Тонева, съдия Станимир Ангелов, съдия Любомир Генов, 

съдия Павлина Паскалева (командирована в Окръжен съд - Добрич), съдия 

Мирослава Неделчева, съдия Георги Пашалиев (командирован младши съдия от 

05.04.2021г. и назначен на длъжност „съдия“ от 02.07.2021г.), съдия Николай 

Николов (до 02.11.2021г.), съдия Албена Колева и съдия Деница Петкова. От 

02.11.2021г. едната бройка в отделението е незаета. 

 В Районен съд – Добрич има трима държавни съдебни изпълнители и 

четирима съдии по вписванията, с ръководители съответно: Милена Стойкова и 

Теменуга Георгиева. 

Съдебните служители са структурирани в обща и специализирана 

администрация. Работата им е организирана съобразно изискванията на Закона за 

съдебната власт и Правилника за администрацията в съдилищата и се ръководи 

от съдебния администратор Албена Димитрова.  

Действащият Стратегически план за развитие за периода 2020 – 2022 

година е основан на принципа за гарантиране върховенството на закона. Той 

дефинира цели за достигане приоритетите в дейностите в съда: 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.  

Приложимата за периода 2019г. – 2021г. Стратегия за управление на риска 

предписва етапите, през които преминава процесът по управление на риска, 

използвания подход, отговорните лица и основните изисквания към процеса. 

Процедурата въвежда стандартизиран подход за управление на риска в съда, 

който позволява навременно предприемане на адекватни действия спрямо 

идентифицирани рискове, застрашаващи постигането на целите му.  

За системното повишаване ефективността на управлението на работния 

процес в съда е създадена стройна система от вътрешни правила. През годината 

са утвърдени нови и актуализирани действащи (неизчерпателно) - Стратегически 

план за развитие; Правила за: случайното разпределение на делата; контрол на 

процесите на събиране на дължимите държавни такси и присъдени вземания; 

организация на публикуването на съдебните актове; разглеждане на наказателни 

дела в Районен съд – Добрич посредством видеоконференция; провеждане на 

видеоконференция в Районен съд – Добрич по дела, в които се събират 

доказателства по реда на ГПК; План за действие при възникване на кризисна 

ситуация в комуникацията; Алгоритъм за връчване на призовки, съобщения и 

съдебни книжа на адрес на електронна поща; Списък на интегрираните 

електронни услуги, които се предоставят от Районен съд – Добрич; Алгоритъм за 

въвеждането на отвод/самоотвод на съдия-докладчик в Единната информационна 

система на съдилищата. 

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, 

администриране и приключване на делата. Двукратно в годината се извършва 

проверка за спазване на принципа за навременност на правораздаването. 
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Разпределението на гражданските и наказателните дела 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 равномерно 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. В началото на 2021г. е използван централизираният модул на 

Система за случайно разпределение на делата, а от 01.03.2021г. – Единната 

информационна система на съдилищата. Достъпът до всяка от системите се 

осъществява посредством квалифициран електронен подпис. Гражданските дела 

се образуват и разпределят от административния ръководител, а наказателните от 

заместника на административния ръководител. При отсъствие те се заместват, а 

при едновременно отсъствие образуването и разпределението се възлага на съдия 

с нарочна заповед на административния ръководител. В почивните и празничните 

дни наказателните дела по дежурство се образуват и разпределят от дежурния 

съдия. Разпределението се извършва по Вътрешни правила, приети от Общото 

събрание и утвърдени от административния ръководител, публикувани на 

интернет страницата на съда. Правилата са в съответствие с разпоредбите на 

Закона за съдебната власт, Правилника за администрацията в съдилищата, 

Единната методика по приложението на принципа за случайно разпределение на 

делата в районните, окръжните, административните, военните, апелативните и 

специализираните съдилища и Методически указания за работа на съдилищата с 

ЕИСС, приети с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 

21/23.06.2020г. на основание чл. 30, ал. 5, т. 5 от ЗСВ.  В тях подробно са 

очертани приложимите начини на разпределение: автоматично, ръчно и на 

дежурен съдия, както и случаите на изключване на съдия от разпределението или 

на повторно разпределение. Графиците за дежурство се утвърждават със заповед 

на административния ръководител. За всяко разпределение се генерира протокол, 

който се разпечатва и прилага по конкретното дело. В периодите на 

дистанционна работа дейностите по образуване и разпределяне на делата са 

регламентирани в нарочни заповеди, издадени в съответствие със Закона за 

мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение 

на Народното събрание от 13.03.2020г. и за преодоляване на последиците, 

Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия, приети от 

Съдийската колегия на ВСС, както и решенията на Общото събрание на съдиите. 

Изпълнителните дела се разпределят на принципа на случайния избор 

съобразно поредността на постъпването на молбите за образуване, посредством 

програмата 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.  

За разпределението на случаен принцип на преписките, образувани от 

съдиите по вписванията при Районен съд – Добрич, се използва също програмния 

продукт LawChoice. Разпределението се извършва въз основа утвърдени от 

административния ръководител на съда Правила и е съобразно поредността на 

постъпване на молбите за вписване, отбелязване или заличаване, заведени във 

входящия регистър на Служба по вписванията.  
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ІІ. ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ 

НА РАЙОНЕН СЪД – ДОБРИЧ.  

 

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

2019 – 2021 година. 

 

1.1. Постъпили дела. 

През 2021г. в Районен съд – Добрич са постъпили общо 5559 дела, които са 

с 261 броя повече от постъпилите 5298 дела през 2020г. и със 781 броя по - малко 

от постъпилите 6340 броя през 2019г.  

 

 
                      

От общо образуваните 5559 дела гражданските дела са 4071 броя (73,23%), 

а наказателните – 1488 броя (26,77%). През 2020г. от общо постъпилите 5298 

дела гражданските дела са 3906 броя (73,73%), а наказателните – 1392 броя 

(26,27%). Данните за 2019г. са: общо постъпилите 6340 дела гражданските дела 

са 4728 броя (74,57%), а наказателните – 1612 броя (25,43%).  

 Установява се тенденция към намаление на относителния дял на 

гражданските дела, съответно увеличение на наказателните дела, като промяната 

е незначителна спрямо 2020г.  -  с 0,50% и  по – забележима спрямо 2019г. – с 

1,34%.  

 Средномесечното постъпление на един съдия по щат възлиза на 27,94 броя. 

Показателят бележи увеличение  - с 1,97 броя в сравнение с 2020 година (25,97 

броя) и намаление с 0,62 броя спрямо 2019 година (28,56 броя). 

 

Отчетен 

период 

Брой постъпили 

дела 

Брой съдии по 

щат 

Средномесечно постъпление на 1 

съдия по щат на база 12 месеца 

2021г. 5559 16,58 27,94 

2020г. 5298 17 25,97 

2019г. 6340 18,5 28,56 

      

 

При 14,58 действително работили съдии (поради: командироване на един 

съдия в Окръжен съд – Добрич; освобождаването от длъжност на един съдия 
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поради навършване на 65-годишна възраст, считано от 02.11.2021г.; 

командироването в Районен съд – Добрич от 05.04.2021г. и последващото 

назначаване на вакантната длъжност на един съдия), средномесечното 

постъпление на един съдия се равнява на 31,73 броя. Показателят е значително 

завишен в сравнение с отчетения през 2020г. (28,61) - с 3,12 броя, като по 

отношение на 2019г. (29,90) увеличението е с 1,83 броя. 

 

Отчетен 

период 

Брой постъпили 

дела 

Брой съдии 

 

Средномесечно постъпление на 1 

съдия на база 12 месеца 

2021г. 5559 14,58 31,73 

2020г. 5298 15,43 28,61 

2019г. 6340 17,67 29,90 

 

 

 1.2. Дела за разглеждане. 
 Делата за разглеждане през 2021г. са 6606 броя, в т.ч. несвършени в 

началото на отчетния период 1047 броя дела и постъпили през годината 5559 

дела. 

Данните за предходните две години са, както следва: за 2020г. – 

несвършени в началото на годината 1059 броя, постъпили през годината – 5298 

броя, общо дела за разглеждане - 6357 броя; за 2019г. – несвършени в началото на 

годината 975 броя, постъпили през годината - 6340 броя, общо дела за 

разглеждане - 7315 броя;  

Делата за разглеждане през 2021г. са с 249 броя повече спрямо 2020г. и със 

709 броя по-малко в сравнение с 2019г. 

 Наблюдава се лек спад на броя на несвършените дела в началото на 2021г. 

(1047 броя) спрямо несвършените 1059 дела в началото на 2020г. – разликата е от 

12 броя. В сравнение с висящите 975 броя към 01.01.2019г. се констатира 

увеличение със 72 броя.  

 

Отчетен 

период 

Брой висящи в 

началото на 

2021г. дела 

Брой постъпили 

през 2021г. дела  

Общ брой дела за разглеждане през 

2021г. 

2021г. 1047 5559 6606 

2020г. 1059 5298 6357 

2019г. 975 6340 7315 

 

  

През 2021г. делът на разгледаните граждански дела е 72,78%, а на 

наказателните – 27,22%. Данните за 2020г. са съответно 74,42% и 25,58%, а за 

2019г.  - 74,74% и 25,26%. Изводът е, че промяната е аналогична на установената 

при постъпилите дела – намаление на относителния дял на разгледаните 

граждански дела, съответно увеличение на обема на наказателните дела. 
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 Показателите за средномесечния брой разгледани дела от 1 съдия по щат на 

база 12 месеца са, както следва: 33,20 броя за 2021г., 31,16 броя за 2020г., при 

32,95 броя за 2019г. Видно е увеличението спрямо двете предходни години, което 

реално е с по - високи стойности, като се вземе предвид броя на действително 

работилите съдии.   

 

Отчетен 

период 

Брой разгледани 

дела 

Брой съдии по 

щат 

Средномесечен брой разгледани дела 

от 1 съдия по щат на база 12 

месеца 

2021г. 6606 16,58 33,20 

2020г. 6357 17 31,16 

2019г. 7315 18,5 32,95 

 

 

Средномесечният брой разгледани дела от 1 съдия (при заетост от 14,58 

съдии) на база 12 месеца през 2021г. (37,76 броя), в сравнение с 2020г. (34,33 

броя) е нарастнал с 3,43 броя. Съпоставени с данните за 2019г. – 34,49 броя, тези 

за 2021г. показват увеличение с 3,27 броя дела. 

 

Отчетен 

период 

Брой разгледани 

дела 

Брой съдии 

(заети бройки) 

Средномесечен брой разгледани дела 

от 1 съдия на база 12 месеца 

2021г. 6606 14,58 37,76 

2020г. 6357 15,43 34,33 

2019г. 7315 17,67 34,49 

 

 

1.3. Свършени дела. 
 През 2021г. са приключени общо 5543 броя дела. 

 Данните за предходните две години са: 5310 броя дела за 2020г., 6256 броя 

дела през 2019г. През 2021г. се отчита увеличение на броя свършени дела спрямо 

2020г. с 233 броя. По отношение на данните за 2019г. се установява намаление на 

броя свършени дела, възлизащо на 713 броя дела. 

Делът на свършените граждански дела през 2021г. (74,11%) от общия брой 

на приключените през годината дела (при 25,89% за наказателните дела) е 

намален с 1,11% в сравнение с 2020г. (делът на свършените граждански дела е 

75,22%, а на наказателните – 24,78%). По отношение на 2019г. (делът на 

свършените граждански дела е 74,20%, а на наказателните – 25,80%) промяната е 

несъществена и възлиза на 0,09%.  

 Установява се увеличение на показателя средномесечен брой свършени 

дела от 1 съдия по щат на база 12 месеца за 2021г. – 27,86 броя, в сравнение с 

отчетения за 2020г. - 26,03 броя, и намаление спрямо 2019г., когато той е 28,18 

броя. 
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Отчетен 

период 

Брой свършени 

дела 

Брой съдии 

по щат 

Средномесечен брой свършени дела 

от 1 съдия по щат на база 12 

месеца 

2021г. 5543 16,58 27,86 

2020г. 5310 17 26,03 

2019г. 6256 18,5 28,18 

 

 

Данните за средномесечно свършени 31,68 броя дела от 1 съдия (при 

действително работили 14,58 съдии) на база 12 месеца през 2021г. показват 

разлика от 3,82 броя спрямо показателя по щат (27,86 броя). 

През 2021г. (31,68 броя) този показател е по-висок спрямо предходните два 

периода – с 3 спрямо 2020г. (28,68 броя) и с 2,18 в сравнение с 2019г. (29,50 

броя). 

 

Отчетен 

период 

Брой свършени 

дела 

Брой съдии 

(заети бройки) 

Средномесечен брой свършени дела 

от 1 съдия на база 12 месеца 

2021г. 5543 14,58 31,68 

2020г. 5310 15,43 28,68 

2019г. 6256 17,67 29,50 

  

 

1.4. Несвършени в края на периода дела. 

Останалите несвършени в края на 2021г. дела са 1063 броя. Те съставляват 

16,09% от общия брой на делата за разглеждане.  

 Показателят (като процентен дял) за 2020г. (1047 броя) е 16,47%, а за 

2019г. (1059 броя) е 14,48%. 

 

Отчетен 

период 

Брой дела за 

разглеждане 

Брой свършени 

дела 

Останали несвършени дела в края 

на периода 

Брой Процент 

2021г. 6606 5543 1063 16,09 % 

2020г. 6357 5310 1047 16,47 % 

2019г. 7315 6256 1059 14,48 % 

 

 

От останалите неприключени в края на периода дела 65,85% са граждански 

и 34,15% са наказателни. Сравнителният анализ на тези данни и същите за 2020г. 

(70,39% са граждански, 29,61% са наказателни) и за 2019г. (77,90% са 

граждански, 22,10% са наказателни) показва намаление на обема на 

несвършените граждански дела с 4,54%, в сравнение с 2020г., и с 12,05% спрямо 
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2019г. Резултатът кореспондира с констатираното намаление на относителния 

дял на гражданските дела през отчетната година. Наблюдава се нарастване на 

броя несвършени дела в края на 2021г., спрямо отчетените през 2020г и 2019г., но 

намаление на процентния им дял спрямо 2020г.  

 

 2. Срочност на правораздавателната дейност - приключени в 3-

месечен срок дела за периода 2019 – 2021 година.  

 От общо свършените 5543 дела през 2021г. в 3-месечен срок са 

приключени 4749 дела, което съставлява 86% от всички дела. Данните за този 

показател спрямо всички приключени дела за предходните две години показват 

значително увеличение на обема на приключените в кратък срок дела спрямо 

2020г. и лек спад, само с 1%, в сравнение с 2019г. 

 

 

Отчетен 

период 

Брой свършени 

дела 

Свършени дела в срок до 3 месеца 

Брой % 

2021г. 5543 4749 86 % 

2020г. 5310 4396 83 % 

2019г. 6256 5440 87 % 

 

 

3. Постановени в 1 – месечен/шестдесетдневен срок съдебни актове. 

През 2021г. в едномесечен срок по гражданските дела, съответно в 

едномесечен/шестдесетдневен срок по наказателните дела, са постановени 

99,78% (5531 броя) от всички съдебни актове (5543 броя). 

През 2020г. в тези срокове са постановени 99,49% (5283 броя) от всички 

съдебни актове (5310 броя). 

За 2019г. данните са: 99,89% (6249 броя) от всички съдебни актове (6256 

броя). 

 

 

Отчетен 

период 

Брой свършени 

дела 

Свършени дела в 1- месечен/шестдесетдневен 

срок 

Брой    % 

2021г. 5543 5531 99,78 % 

2020г. 5310 5283 99,49 % 

2019г. 6256 6249 99,89 % 

 

 

В определения от закона инструктивен срок са обявени 1431 акта по 

наказателни дела и 4100 акта по граждански дела. Запазен е традиционно 
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високият процентен дял на постановените актове в инструктивните срокове. 

Допуснатото забавяне при 5 акта по граждански дела е в периода на изолация и 

боледуване на съдия – докладчика. При останалите общо 7 акта, от които 4 по 

наказателни и 3 по граждански дела, съставляващи 0,13% от постановените през 

годината, се касае за дела с фактическа и правна сложност, приключени при 

усложнена епидемична обстановка. В особените условия на 2021г., постигнатият 

резултат е много добър и е по – висок от установения през предходната година с 

0,3%. 

 

 

 

Брой 

свършени 

дела през 

2021г. 

Свършени дела в 1- месечен/шестдесетдневен 

срок 

Брой % 

Районен съд – 

Добрич 
5543 5531 99,78 % 

Наказателни 

дела 
1435 1431 99,72 % 

Граждански 

дела 
4108 4100 99,81 % 

 

 

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

върнати (включително и като процент) за периода 2019 - 2021 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: 

 

 349 броя обжалвани през 2021г. – 6,30 % от свършените дела  

 493 броя обжалвани през 2020г. - 9,28 % от свършените дела  

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

 Намаляват като брой и като дял от свършените дела, обжалваните от 

страните съдебни актове – с 2,98% спрямо 2020г. и с 0,51% спрямо 2019г. 

 Резултатите от инстанционния контрол през 2021г. на актовете по дела в 

Районен съд – Добрич (част от които са образувани и обжалвани през предходни 

периоди), при 341 броя общо върнати от обжалване акта, които са с 65 броя по-

малко спрямо отчетените 406 през 2020г. и със 120 броя по – малко от тези през 

2019г. (461 броя), са следните: 

 потвърдени - 252 броя (73,9%) 

 изменени - 36 броя (10,56%)  

 отменени - 53 броя (15,54%) 
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Отчетен 

период 

Общ брой 

актове 

Потвърдени актове Изменени актове Отменени актове 

Брой % Брой % Брой % 

2021г. 341 252 73,9% 36 10,56% 53 15,54% 

2020г. 406 284 69,95% 40 9,85% 82 20,2% 

2019г. 461 342 74,19% 30 6,5% 89 19,31% 

 

Обобщено, данните за трите години показват, че потвърдени са 73,9% от 

актовете по всички върнати от обжалване дела, което е много добър резултат и 

положителен атестат за качеството на правораздаването. Налице е леко 

намаление на дела им спрямо 2019г. и значително увеличение в сравнение с 

2020г. При изменените актове се наблюдава плавно увеличение на участието им в 

общия обем върнати актове от инстанционен контрол. През 2021г. има рязък спад 

на дела на изцяло отменените актове, в сравнение с предходната два периода.  

 

 5. Натовареност по щат и действителна натовареност спрямо 

делата за разглеждане и спрямо свършените дела за периода 2019 - 2021 

година. 

През 2021г. щатната численост на съдиите претърпя промени, като в 

началото на периода магистратските длъжности са 17, а в края на годината са 

налице 16 щатни бройки за съдия, от които заети са 15, а 1 е свободна. Освен 

това, през цялата 2021г. един съдия бе командирован в Окръжен съд – Добрич, а 

единият съдия започна работа на 05.04.2021г.  

През 2021г. натовареността по щат е 34,41 спрямо делата за разглеждане и 

28,87 спрямо свършените дела. 

 Сравнението с показателите, отчетени през 2020г. (31,16 разгледани дела и 

26,03 свършени дела) и 2019г. (32,95 разгледани дела и 28,18 свършени дела), 

показва увеличение, като за 2021г. то възлиза на 3,25 и 2,84 дела (в сравнение с 

2020г.), съответно на 1,46 и 0,69 дела (в сравнение с 2019г.).   

   Действителната натовареност на база отработени 171,5 човекомесеци от 

съдиите спрямо делата за разглеждане през отчетния период е 38,52 броя, а 

спрямо свършените дела – 32,32 броя. 

Показателят се характеризира със съществено увеличение в сравнение с 

2020г. (34,09 броя и 28,47 броя) и 2019г. (35,30 броя и 30,19 броя).  

 

 

Отчетен 

период 

Натовареност по щат  Действителна натовареност 

Разгледани дела Свършени дела Разгледани дела Свършени  дела 

2021г. 34,41 28,87 38,52 32,32 

2020г. 31,16 26,03 34,09 28,47 

2019г. 32,95 28,18 35,30 30,19 
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ІІІ. НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ. 

 

1. Кадрова обезпеченост. 

В началото на отчетния период Наказателно отделение в Районен съд – 

Добрич включва 5 заети и 2 свободни щатни бройки. Съгласно решение на 

Общото събрание на съдиите от 02.07.2021г., в състава на Наказателно отделение 

участват 6 съдии (пет заети и една вакантна). С решение по протокол № 14 от 

22.07.2021г. на Пленума на ВСС е съкратена една свободна длъжност „съдия“, 

считано от датата на вземане на решението. От тази дата численият състав на 

Наказателно отделение наброява 5 съдии. През 2021г. в Наказателно отделение 

работиха съдиите: 

 

 

Съдия Юридически стаж 

Мариана Момчева 21г. 07м. 26д. 

Минка Кирчева 19г. 03м. 04д. 

Данчо Димитров 18г. 08м. 29д. 

Веселин Николов 23г. 01м. 15д. 

Галя Митева  17г. 11м. 12д. 

      

 

2. Постъпление на наказателните дела за периода 2019 - 2021 година. 

Структура на наказателната престъпност. 

 

2.1. Постъпление на наказателните дела за периода 2019 - 2021 година. 

През 2021г. са постъпили 1488 броя наказателни дела, при 1392 броя 

образувани през 2020г. и 1612 образувани дела през 2019г.  

Налице е увеличение спрямо предходната 2020г. с 96 броя, а в сравнение с 

2019г. е отчетено намаление със 124 броя. 

 

Брой постъпили наказателни дела

2021 1488

2020 1392

2019 1612  
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Постъплението на наказателните дела по предмет е, както следва: 
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2021г. 416/ 237 33 62 238 0 12 69 9 434 305 

2020г. 403/210 49 62 219 1 10 44 6 447 212 

2019г. 456/277 40 58 197 2 12 58 6 601 260 

  

Установява се увеличение на образуваните през 2021г. дела от общ 

характер (416 броя) в сравнение с постъпленията през 2020г. (403 броя), като 

разликата възлиза на 13 дела. Съпоставен с данните за 2019г. (456 дела), броят на 

постъпилите дела е намален с 40 дела. 

 От общо постъпилите 416 броя НОХД, по предложение на прокурора за 

одобряване на споразумение по чл. 382 от НПК са образувани 237 дела (56,97%), 

при 210 дела през 2020г. (52%) и 277 броя през 2019г. (60,75%). По внесен 

обвинителен акт са образувани 179 дела, при 193 броя през 2020г. и 179 броя през 

2019г. През 2021г. се наблюдава намаление на внесените от прокуратурата 

обвинителни актове до нивата от 2019г. 

По-малко са образуваните през 2021г. наказателни дела от частен характер 

(33 броя), в сравнение с образуваните 49 броя през 2020г. и 40 броя през 2019г., 

като разликата се изразява съответно в 16 броя и 7 броя.  

Сравнението с данните за предходните години на постъплението на делата 

по чл. 78а от НК показва, че през 2021г. то е еднакво с отчетеното през 2020г. - 62 

броя, и е с 4 броя повече в сравнение с установените 58 броя през 2019г. 

През 2021г. са образувани 238 броя НЧД от досъдебно производство, които 

са с 19 броя по - малко от постъпилите през 2020г. (219 броя), а спрямо данните 

за 2019г. (197 броя) те са с 41 броя повече. 

Общо образуваните НЧД от съдебното производство през 2021г. (434 броя) 

бележат значителен спад, като в сравнение с 2020г. (447 броя) той възлиза на 13 

броя, а спрямо 2019г. (601 броя) разликата е значителна - 167 броя.  

Постъпили са 12 предложения за налагане на принудителни медицински 

мерки по чл. 89 от НК. Сравнителният анализ показва относително запазване на 

тези постъпления - те са с 2 броя повече спрямо 2020г. (10 броя) и с еднакъв брой 

спрямо 2019г. (12 броя). 

При кумулациите през 2021г. (69 броя) се наблюдава тенденция към 

нарастване броя на постъпилите дела с този предмет, като то е с 25 броя спрямо 

2020г. (44 броя) и с 11 броя в сравнение с 2019г. (58 броя). 

Няма образувани дела по ЗБППМН, докато през 2020г. е имало 1 брой, а 

през 2019г. е имало постъпили 2 броя дела от този вид. 
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Делата през 2021г., образувани по молби за реабилитация (9 броя), бележат 

увеличение с 3 броя спрямо предходните две години (по 6 броя). 

При останалите НЧД от съдебното производство (344 броя) се наблюдава 

намаление – с 42 дела спрямо постъпилите през 2020г. (386 броя) и със 179 броя 

дела в сравнение с образуваните през 2019г. (523 броя). 

Образуваните през 2021г. административно - наказателни дела са 

значително повече – 305 броя, които са с 93 броя повече в сравнение с 

постъпилите през 2020г. (212 броя) и с 45 броя повече спрямо 2019г. (260 броя).   
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Относителен дял на постъпилите наказателни дела по видове за периода 

2019г. – 2021г.:  
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2
0

2
1

г
. 1488 

броя 
416 33 62 0 12 69 238 344 305 9 

100% 27,96% 2,22% 4,17% 0% <1% 4,64% 15,99% 23,12% 20,50% < 1% 

2
0

2
0

г.
  

1392 броя 403 49 62 1 10 44 219 386 212 6 

100% 29% 3,5% 4,5% <1% <1% 3,2% 15,7% 27,7% 15,2% <1% 

2
0
1
9
г.

 

1612 броя 456 40 58 2 12 58 197 523 260 6 

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

 

Процентното участие на наказателните дела от общ характер в общия обем 

на наказателните дела през 2021г. (27,96%) е близко до това през 2019г. (28%) и 

по-малко, в сравнение с 2020г. (29%). Броят на образуваните дела от общ 

характер зависи от работата на Районна прокуратура – Добрич и разследващите 

органи, като през 2021г. са внесени по - малко обвинителни актове, в сравнение с 

предходната 2020г. (193 броя), и равен брой с внесените през 2019г.  - 179 броя.  

Наблюдава се незначително увеличение на относителния дял на 

наказателните дела от частен характер през 2021г. (2,22%) в сравнение с 2019г. 

(2%), а спрямо 2020г. (3,5%) се констатира намаление с 1,28%.  

Делът на производствата по чл. 78а от НК (4,17%) е относително еднакъв с 

отчетените през 2020г. (4,5%) и 2019г. (4%). 

През 2021г. няма образувани дела по ЗБППМН (през предходните години 

техният дял е бил под 1%). Трайно до 1% съставляват делата за принудителни 

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

наказателните дела на тези за определяне на общо наказание (кумулации) през 

2021г. (4,64%) бележи ръст спрямо отчетените през 2020г. (3,2%) и 2019г. (4%). 

При останалите НЧД от съдебното производство през 2021г. (23,12%) се 

наблюдава намаление спрямо 2020г. (27,7%) и 2019г. (32%). Участието на НЧД 

от досъдебното производство в общия брой дела е увеличено за втора поредна 

година, като данните по този показател са: 2021г. - 15,99%; 2020г. - 15,7%; 2019г. 

- 12%. 

За разлика от 2020г., когато се наблюдава намаление на дела на 

административно - наказателните производства спрямо 2019г., през 2021г. има 

значително увеличение на обема им - те съставляват 20,50% от постъпилите в 

съда дела, като в сравнение с 2020г. (15,2%) увеличението е с 5,30%, а спрямо 
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2019г. (16%) - с 4,50%.  

  

2.2. Структура на наказателната престъпност. 

През 2021г., както през 2020г. и 2019г., с най - голям дял от образуваните 

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

Общоопасни престъпления. Отчетени са 262 дела за тези престъпни състави, 

които съставляват 62,98% от всички постъпили НОХД. Данните за 2020г. са 256 

броя или 63,52% от всички постъпили НОХД, а за 2019г. са 275 броя или 60,31% 

от всички НОХД. Установява се леко увеличение на броя на тези дела в 

сравнение с предходната 2020г. – с 6 броя и по – значително намаление - с 13 

броя спрямо 2019г. Делът на производствата на тези престъпни състави в обема 

на всички постъпили НОХД е незначително намален спрямо 2020г. с 0,54% и 

увеличен спрямо 2019г. с 2,67%. 

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

част на НК – Престъпления против собствеността – 98 броя или 23,56% от общия 

брой постъпили наказателни дела от общ характер. Констатира се съществено 

увеличение спрямо 2020г., когато са образувани 85 броя (21% от общия брой 

НОХД), и намаление с 4 броя спрямо 2019г, когато са постъпили 102 броя или 

22,37% от всички наказателни дела от общ характер. 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 71 броя; през 

2020г. те са били 60 броя, при 66 броя за 2019г. 

Следват наказателните дела от общ характер за престъпления по Глава VІ 

от Особената част на НК – Престъпления против стопанството – 14 броя. Налице 

е намаление - с 6 броя в сравнение с 2020г. (20 броя), а спрямо 2019г., когато са 

образувани 21 броя дела за престъпление от този вид, то е със 7 броя.  

Същата тенденция се констатира и при престъпленията по Глава II от 

Особената част на НК – Престъпления против личността (14 броя). Намалението, 

в сравнение с предходната 2020г. (20 броя) е с 6 броя, а спрямо 2019г. (21 броя) 

то е със 7 броя.  

През 2021г. са образувани 11 дела по обвинение за извършени 

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

Отчита се увеличение спрямо 2020г., когато тези дела са били 8 броя. През 2019г. 

са образувани почти двукратно повече дела (20 броя). 

Делата за престъпления по Глава IV от Особената част на НК – 

Престъпления против брака, семейството и младежта през 2021г. са 8 броя, като 

при тях се наблюдава намаление спрямо 2020г. (10 броя) с 2 броя и увеличение с 

1 брой спрямо 2019г. (7 броя). 

През отчетната 2021 година са образувани 4 дела, през 2020г. - 3 дела, а 

през 2019г. - 8 дела за престъпления по Глава VIII от Особената част на НК – 

Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и 

лица, изпълняващи публични функции. 

Образуваните дела за престъпления по Глава X от Особената част на НК – 

Престъпления против реда и общественото спокойствие през 2021г. са 3 броя, 

при 0 броя през 2020г. и 1 брой през 2019г.  
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През 2021г. се отчитат 2 дела по внесени обвинителни актове за 

престъпления по Глава III от Особената  част на НК – Престъпления против 

правата на гражданите, при 1 брой за 2020г. и 1 брой за 2019г. 
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2021г. 14 2 8 98 14 4 11 3 262 

2020г. 20 1 10 85 20 3 8 0 256 

2019г. 21 1 7 102 21 8 20 1 275 

 

Постъпилите наказателни дела през 2021г. са разпределени за разглеждане 

на съдебните състави, както следва: 

 

съдия 

 Общо постъпили дела  през 2021 година 

ОБЩО 

ДЕЛА 
НОХД НЧХД 

Чл.78а 

от НК 
ЧНД АНД 

Мариана Момчева 300 81 8 12 142 57 

Данчо Димитров 296 91 7 14 116 68 

Минка Кирчева 294 82 6 12 132 62 

Веселин Николов 296 70 7 12 146 61 

Галя Митева 302 92 5 12 136 57 

 

  

3. Разглеждане на наказателните дела. 

 

 3.1. Дела за разглеждане. 

Разгледаните наказателни дела през 2021г. са 1798 броя, в т.ч. 

неприключени в началото на периода 310 броя и постъпили през годината 1488 

дела. През 2020г. делата за разглеждане са 1626 броя, от които 234 броя 

несвършени към 01.01.2020г. и 1392 броя постъпили през годината. Показателят 

за 2019г. за разгледаните наказателни дела е отчетен с 1848 броя; несвършените в 

началото на периода - 236 броя; постъпилите дела - 1612 броя. Броят на 

наказателните дела за разглеждане през 2021г. бележи увеличение със 172 броя в 

сравнение с 2020г. и намаление с 50 броя спрямо 2019г.  
 

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 

2021г. 310 1488 1798  82,76 % 

2020г. 234 1392 1626 85,61% 

2019г. 236 1612 1848 87,23% 
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По - голям е броят на несвършените дела в началото на 2021г. в сравнение 

с предходните две години. Висящите дела към 01.01.2021г. са със 76 броя повече 

спрямо 2020г. и със 74 броя повече спрямо 2019г. 

Намаление се установява при участието на постъпилите дела в общия брой 

на делата за разглеждане - през 2021г. те съставляват 82,76%, като разликата в 

сравнение с това през 2020г. (85,61%) възлиза на 2,85%, а спрямо с 2019г. 

(87,23%) - на 4,47%.  

Подлежащите на разглеждане наказателни дела са разпределени по 

състави:  

 

съдия 

 Общо дела за разглеждане през 2021 година 

ОБЩО 

ДЕЛА 
НОХД НЧХД 

Чл.78а 

от НК 
ЧНД АНД 

Мариана Момчева 364 102 17 15 151 79 

Данчо Димитров 346 102 19 18 120 87 

Минка Кирчева 370 102 21 15 140 92 

Веселин Николов 355 96 18 15 151 75 

Галя Митева  363 112 16 15 142 78 

 

 

3.2. Насрочване на делата. 

Веднага след разпределението им делата се предават на докладчиците, 

които ги насрочват при съблюдаване изискванията на процесуалния закон, без 

забавяне.  

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

чл. 247б, ал. 2, т. 1 от НПК (предишен чл. 247а, бр. 110 от 2020г., в сила от 

30.06.2021г.), са 411 броя, от които 5 броя са насрочени в тримесечния срок, по 

обосновани причини и след писмено разрешение на председателя на съда. 

 Няма НОХД, насрочени извън сроковете по чл. 247б, ал. 2, т. 1 от НПК. 

 

3.3. Отложени дела – брой и причини. 

Общият брой съдебни заседания, в които разгледаните наказателни дела са 

били отложени през 2021г., е 1552 броя, като за всички от тях е съобразена 

разпоредбата на чл. 271, ал. 10 от НПК. За 2020г. те са 1527 броя, през 2019г. - 

1357 броя. 

 Установява се ръст на отложените съдебни заседания през 2021г., възлизащ 

на 25 броя при сравнение с данните за 2020г., което е напълно съответно с 

констатираното увеличение на делата за разглеждане. Спрямо 2019г. разликата от 

195 броя се дължи предимно на усложнената епидемична обстановка в страната и 

няколкократното повишение на заболеваемостта през 2021г. Отново най – 

честите причини за отлагане на заседанията са за събиране на доказателства; 

неявяване на подсъдим, пълномощник, жалбоподател; за изготвяне на 

експертиза; нередовно призоваване. 
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Брой отложени наказателни дела през 2021г. и причини за отлагането: 

 

Причина за отлагане на заседание 

Брой 

отложени 

заседания 

%-но 

съотношение 

спрямо 

общия брой 

отложени 

съдебни 

заседания 

За изготвяне на съдебна експертиза 150 9.66% 

За организиране на процесуална защита, вкл. и чл.36 ГПК 22 1.42% 

За постигане на спогодба 64 4.12% 

За разглеждане на делото по чл.371 НПК 5 0.32% 

За разглеждане по общия ред 64 4.12% 

За събиране на доказателства 585 37.69% 

Изразяване на становище по доказателства, представени от другата 

страна 

1 0.06% 

Неизготвена експертиза, изготвена извън срока по чл.199 ГПК, 

неявяване на вещо лице 

3 0.19% 

Нередовно призоваване на страна, вещо лице, свидетел 26 1.68% 

Нередовно призоваване /подсъдим, пострадал, свидетел/ 89 5.73% 

Неспазване седем дневен срок за връчване на книжата  чл.254 НПК 2 0.13% 

Неявяване на вещо лице 9 0.58% 

Неявяване на подсъдим /пълномощник/жалбоподател 375 24.16% 

Неявяване на призован свидетел 28 1.80% 

Неявяване на свидетел/пострадал 33 2.13% 

Обявяване на подсъдимия за ОДИ 3 0.19% 

Отпуск на адвокат 29 1.87% 

Служебна ангажираност на съдия-докладчик 1 0.06% 

Други причини 63 4.06% 

ОБЩ БРОЙ 1552 100.00% 

 

 

Другите причини включват: представен болничен лист; за изплащане на 

издръжка; изменение на обвинението; възстановяване на имуществени вреди; 

съдебна поръчка; починал съдебен заседател; неявяване на съдебен заседател; за 

постановяване на присъда; заболяване на съдия-докладчика; спряно; допусната 

ОФГ в обвинителен акт; без движение. 
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3.4. Върнати на прокурора дела. 

Върнатите на прокурора дела на основание чл. 249, ал. 2 от НПК през 

2021г. са 4 броя; за 2020г. са отчетени 6 броя, а за 2019г. - 2 броя. Най – честите 

причини за това са допуснати на досъдебното производство отстраними 

съществени нарушения на процесуални правила, довели до ограничаване на 

процесуалните права на обвиняемия, на пострадалия или на неговите 

наследници. Налице са и 2 броя дела, образувани по чл. 78а от НК, върнати на 

прокурора на основание чл. 377 от НПК. 

 

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

 

4.1. Свършени дела. 

През 2021г. са приключени 1435 наказателни дела – 79,81% от делата за 

разглеждане (1798 броя). Свършените през предходните две години дела са: 1316 

броя или 80,93% от делата за разглеждане (1626 броя) през 2020г. и 1614 броя 

или 87,34% от делата за разглеждане (1848 броя) през 2019г. Наблюдава се 

намаление на дела на свършените дела през 2021г. (79,81% ) с 1,12%, спрямо 

предходната 2020г. (80,93%) и със 7,53 % спрямо 2019г. (87,34%). 

От свършените през 2021г. общо 1435 наказателни дела с акт по същество 

са приключени 959 броя (66,83%); прекратените дела са 476 броя (33,17%), а от 

тях прекратените със споразумение са 348 броя (24,25%), от които 237 броя със 

споразумение по чл. 382 от НПК и 111 броя със споразумение по чл. 384 от НПК.  

 

Приключени дела през 2021г., 2020г. и 2019г.: 

 

Период 

Брой 

свърше

ни дела 

Решени по същество 

дела 
Прекратени дела 

Прекратени дела със  

споразумение 

Брой % Брой % Брой % 

2021г. 1435 959 66,83% 476   33,17 % 348  24,25% 

2020г. 1316 914 69,45% 402 30,55% 317 24,09% 

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

 

Налице е намаление с 2,62 % спрямо 2020г. и с 2,75 % в сравнение с 2019г. 

на относителния дял на приключените дела с акт по същество, като 

пропорционално е увеличено процентното участие на прекратените дела. 

Делът на наказателните производства, приключили със споразумение по 

чл. 382 от НПК и по чл. 384 от НПК, от общия брой на свършените дела, е 

несъществено увеличен спрямо предходните две години, като нарастването е с 

0,16% в сравнение с 2020г. и с 0,58% при съпоставяне с данните за 2019г.  

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 (2021г. – общо 348 броя, от които 237 

броя със споразумение по чл. 382 от НПК и 111 броя със споразумение по чл. 384 

от НПК; 2020г. – общо 317 дела, от които 208 броя по чл. 382 от НПК и 109 броя 
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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) 

Предадените на съд през 2021г. лица за извършени престъпления от общ 

характер са 436 броя; за 2020г. те са 395 броя, а за 2019г. – 464 броя. Наблюдава 

се увеличение на броя на съдените лица спрямо 2020г. с 41 броя и намаление 

спрямо 2019г. с 28 броя. 

През 2021г. са осъдени 424 лица за извършени престъпления от общ 

характер, което съставлява 97,25% от предадените на съд лица. През 2020г. 

показателят е измерен с 385 лица за извършени престъпления от общ характер 

или 97,47% от предадените на съд лица. За 2019г. данните са следните: 461 

осъдени лица или 99,35% от съдените лица.  

През 2021г. има постановени оправдателни присъди с оправдани 2 лица 

или 0,46 % от съдените лица, както през 2020г. и 2019г. няма постановени 

оправдателни присъди.  

През 2021г. са постановени 9 броя осъдителни присъди по НОХД за 

престъпления, извършени от непълнолетни лица. Показателят е 4,5 пъти по - 

голям от 2020г. (2 броя) и 1,5 пъти от отчетения за 2019г. (6 броя). 

Наложените пробационни мерки през 2021г. са 44 броя, които бележат  

значително намаление - с 8 броя спрямо предходната 2020г. (52 броя) и с 10 броя 

спрямо 2019г. (54 броя).  

Забелязва се увеличение спрямо предходната 2020г. (206 броя) на 

постановените условни присъди, които за отчетната година са 243 броя. В 

сравнение с 2019г. (250 броя) те са по-малко със 7 броя. 

 

Свършени наказателни дела през 2021г. по съдии (общо 1435 дела):  
 

Съдия 

Общо свършени дела през 2021 година 

ОБЩО 

ДЕЛА 
НОХД НЧХД 

Чл.78а 

от НК 
ЧНД АНД 

М. Момчева 289 82 9 13 147 38 

Д. Димитров 269 84 8 12 119 46 

М. Кирчева 296 84 8 12 139 53 

В. Николов 289 76 10 12 148 43 

Галя Митева  292 92 7 14 137 42 

 

Свършени наказателни дела с акт по същество и с определение за 

прекратяване през 2021г. по съдии: 

 

Съдия 

От свършените дела, решени по 

същество (общо 959 броя) 

От свършените дела, 

прекратени (общо 476 броя) 
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М. Момчева 187 11 2 11 135 28 102 71 7 2 12 10 

Д. Димитров 176 11 2 11 110 42 93 73 6 1 9 4 

М. Кирчева 200 17 4 11 128 40 96 67 4 1 11 13 

В. Николов 210 12 3 12 145 38 79 64 7 0 3 5 

Г. Митева  186 10 2 13 124 37 106 82 5 1 13 5 
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4.2. Свършени в 3-месечен срок дела. 

От всички свършени през 2021г. наказателни дела (1435 броя) в 3-месечен 

срок са приключени 1127 броя, съставляващи 79% от общо свършените. Налице е 

несъществено намаление, установено през 2021г. - с 1% и с 4%, в сравнение с 

делата, които са приключени в 3-месечния срок, съответно през 2020г. и 2019г. 

 

Отчетен 

период 

Брой свършени 

дела 

Свършени дела в срок до 3 месеца 

Брой % 

2021г. 1435 1127 79% 

2020г. 1316 1059 80% 

2019г. 1614 1343 83% 

 
 

4.3. Останали несвършени дела. 

Останалите несвършени наказателни дела в края на 2021г. са 363 броя и те 

съставляват 20,19% от делата за разглеждане през периода.  

Наблюдава се увеличение на броя на неприключените в края на периода 

дела и на процентното съотношение между несвършените дела в края на 2020г. и 

2019г. спрямо броя на делата за разглеждане (310 и 19,07%, съответно 234 броя и 

12,66 %).  

 

Отчетен 

период 

Брой 

наказателни 

дела за 

разглеждане 

Брой свършени 

дела 

Останали несвършени 

дела 

Брой % 

2021г. 1798 1435 363 20,19% 

2020г. 1626 1316 310 19,07% 

2019г. 1848 1614 234 12,66% 

 

 

Причините за отчетените повече несвършени дела в края на периода следва 

да се търсят от една страна в специфичните за отчетната година основания за 

отлагане на заседанията - повишената заболеваемост на населението, а от друга – 

в намаления състав на съдиите от Наказателно отделение и наложилото се 

преразпределяне на делата на два състава, чието разглеждане е започнало 

отначало. 

 

4.4. Срочност при изготвяне на съдебните актове. 

От всички съдебни актове, приключващи производството по наказателни 

дела (1435 броя), в законоустановения срок са обявени 99,72% (1431 броя).  
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Отчетен 

период 

Брой свършени 

дела 

Постановени в 1-

месечен/шестдесетдневен срок актове 

Брой % 

2021г. 1435 1431 99,72% 

2020г. 1316 1307 99,32% 

2019г. 1614 1609 99,69% 

 

Постигнат е значително по-висок процент на постановените в срок съдебни 

актове, в сравнение с двата предходни периода.  

 

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

На всеки шестмесечен период се извършват проверки по делата, които се 

разглеждат в срок, по - дълъг от една година и се анализират причините за 

продължителността на производството по тях. 

Наказателните дела, които към 31.12.2021г. не са приключени и са с 

продължителност на производството над една година, са 76 броя. От тях 31 броя 

са наказателни дела от частен характер (40,79%); 34 броя са наказателни дела от 

общ характер (44,74%); 2 броя са частни наказателни дела и 9 броя (2,63%) са 

административно - наказателни дела (11,84%). Едно от административно - 

наказателните дела към датата на изготвяне на настоящия доклад е обявено за 

решаване. 

Основните причини за продължителността на производството по делата са 

типични: изготвени и изпратени съдебни поръчки по 2 наказателни дела от общ 

характер; 5 от делата са спирани, като 4 от тях са спрени и към настоящия 

момент, при ежемесечна проверка за основание за възобновяването им; по 7 от 

делата са постъпили въззивни и/или частни жалби; по всички дела има отложени 

съдебни заседания по молба на участниците в производството, поради неявяване 

на подсъдим или неговия процесуален представител, по представени болнични 

листи, за събиране на доказателства, включително и за извършване на множество 

експертизи. За 2021г. има и още една причина - през декември 2020г. починаха 

двама съдии от Наказателно отделение и това наложи преразпределяне на всички 

дела, които са били на техен доклад и започване на съдебното производство 

отначало. От всички преразпределени дела 16 броя са образувани преди 

01.01.2021г., в т.ч. 4 дела, образувани преди 01.01.2019г.  

Така фактическата и/или правна сложност на делото, процесуалното 

поведение на страните, спазването на процесуалните срокове от съда, 

необходимостта от попълване на делото с доказателства и пълното му 

разясняване, а също и прилагането на принципа за неизменност на съдебния 

състав, обясняват по-големия брой на останалите несвършени наказателни дела, 

обсъдени в настоящия раздел, в сравнение с предходната календарна година. 

Касае се за обективни причини, които обуславят по - продължителното 

протичане на производството и затова разглеждането на делата не може да бъде 

определено като протекло в неразумен срок. 
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6. Частни граждански дела, разгледани от съдиите от Наказателно 

отделение. 

С решение на Общото събрание на съдиите от 04.01.2021г., считано от 

01.01.2021г., на всички съдии от Наказателно отделение е определена 

натовареност 100% за групата дела „ЧГД по искане на КПКОНПИ и по ЗКИ“ и е 

преустановено разглеждането от тях на частните граждански дела по чл. 410 от 

ГПК. 

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 частни граждански дела 

Висящи в 

началото 
Постъпили  Разгледани Свършени 

2021г. 1 121 122 122 

 

 

7. Натовареност по щат и действителна натовареност – по 

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

отделението дела.  

 

7.1. Натовареност по щат. 

Натовареността по щат, изчислена за разгледаните и свършените 

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

анализ с тези от предходните 2020г. и 2019г. Отделно от тези данни са 

представени и стойностите на натовареността въз основа на: брой разгледани и 

свършени частни граждански дела; общ брой разгледани и свършени дела 

(наказателни и частни граждански) през трите периода.  

При 5 съдии по щат в Наказателно отделение през 2021г. натовареността е 

29,97 дела средномесечно спрямо разгледаните наказателни дела (1798 броя) и 

23,92 дела средномесечно спрямо приключените наказателни дела (1435 броя). 

Показателите за натовареност по щат за предходните две години, при щатна 

численост от 7 съдии в Наказателно отделение, съответно спрямо разгледани и 

свършени дела са: 2020г. - 19,36 дела и 15,67 дела; 2019г. - 22,00 дела и 19,21 

дела.  

През 2021г. натовареността по щат на съдиите от Наказателно отделение 

по частни граждански дела е 2,03 дела за разглеждане и също толкова свършени 

дела, докато през предходните две години, когато в отделението са разглеждани и 

заповедни производства по чл. 410 от ГПК, но и съдиите са били 7 по щат, 

натовареността е била по-висока: спрямо делата за разглеждане - 7,00 дела през 

2020г. и 8,57 дела през 2019г.; спрямо свършените дела - 6,99 дела през 2020г. и 

8,54 дела през 2019г. 

Констатира се значително увеличение на общата натовареност по щат на 

съдиите от Наказателно отделение на база разгледани дела през 2021г. (32,00 

дела), като то спрямо 2020г. (26,36 дела) е с 5,64 дела, а спрямо 2019г. (30,57 
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дела) е с 1,43 дела. При сравнението на данните за натовареността по щат спрямо 

всички свършени дела през 2021г. (25,95 дела) се установява увеличение на 

показателя с 3,29 дела, при сравнение с данните за 2020г. (22,66 дела), и леко 

понижение с 1,8 дела спрямо 2019г. (27,75 дела). 

 

Отчетен 

период 

Натовареност по щат 

по наказателни дела 

Натовареност по щат 

по частни гр. дела 

Натовареност по щат 

общо наказателни и 

частни гр. дела 

Разгледани 

дела 

Свършени 

дела 

Разгледани 

дела 

Свършени 

дела 

Разгледани 

дела 

Свършени 

дела 

2021г. 29,97 23,92 2,03 2,03 32,00 25,95 

2020г. 19,36 15,67 7,00 6,99 26,36 22,66 

2019г. 22,00 19,21 8,57 8,54 30,57 27,75 

 

7.2. Действителна натовареност. 

Действителната натовареност на Наказателно отделение през 2021г. е 29,97 

на база разгледани наказателни дела и 23,92 на база свършени наказателни дела. 

Същата съвпада с тази по щат, защото последният е бил напълно зает през 

отчетния период и отчетените отработени човекомесеци се равняват 

максималните 60. Данните за предходните две години са, както следва: за 2020г. - 

22,07 на база разгледани и 17,87 на база свършени дела; за 2019г. -  23,39 

разгледани и 20,43 свършени дела. Налице е значително повишение на 

действителната натовареност на съдиите от Наказателно отделение, отнасяща се 

до работата им по наказателни дела, в сравнение с предходните две години.  

Действителната натовареност по частните граждански дела е следната: за 

2021г. – 2,03 разгледани и също толкова свършени дела (съдиите са 

постановявали актовете си в деня на постъпване на искането и всички образувани 

частни граждански дела са приключени); за 2020г. – 7,98 разгледани и 7,97 

свършени дела; за 2019г. – 9,15 разгледани и 9,12 свършени дела. 

Общата действителна натовареност на съдиите от Наказателно отделение 

се е увеличила през 2021г. спрямо отчетената през 2020г., като разликата възлиза 

на 1,95 броя средно месечно на база разгледани дела и 0,12 броя на база 

свършени дела. По отношение на данните за 2019г. се установява лек спад, 

равняващ се на 0,54 броя на база разгледани дела и 3,6 броя на база всички 

свършени дела.  

 

Отчетен 

период 

Действителна 

натовареност по 

наказателни дела 

Действителна 

натовареност по 

частни гр. дела 

Действителна 

натовареност общо по 

наказателни и частни 

гр. дела 

Разгледани 

дела 

Свършени 

дела 

Разгледани 

дела 

Свършени 

дела 

Разгледани 

дела 

Свършени 

дела 

2021г. 29,97 23,92 2,03 2,03 32,00 25,95 

2020г. 22,07 17,87 7,98 7,97 30,05 25,83 

2019г. 23,39 20,43 9,15 9,12 32,54 29,55 
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8. Качество на съдебните актове. 

През 2021г. са обжалвани общо 150 акта по наказателни дела (при 133 броя 

през 2020г. и 197 броя през 2019г.).  

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

2021г., е 127 (23 присъди и решения по НОХД, НЧХД, НЧД и 45 определения по 

тези видове дела; 59 решения по АНД). 

Резултатите от инстанционната проверка през 2021г. са следните:  

 

 потвърдени актове – 91 броя – 71,65%  

 изменени актове – 8 броя – 6,30% 

 отменени актове – 28 броя – 22,05% 

Най – висок е делът на потвърдените актове – 71,65%. Отменените актове 

съставляват 22,05% от всички върнати от обжалване, а изменените – 6,30%. 

Данните за резултатите от инстанционния контрол за 2020г. са следните: 

отменените актове са 20,8%, от всички върнати от обжалване, изменените – 5,6%, 

при 73,6% за потвърдените актове. През 2019г. отменени са били 18,27% от 

актовете, при стойност на изменените от 3,56% и на потвърдените от 78,17%.  

В обема на потвърдените актове се отчита намаление в сравнение с 

предходните две години, като спрямо 2020г. то възлиза на 1,95%, а в сравнение с 

2019г. - на 6,52%. Процентното участие на отменените актове през отчетната 

година отчита минимален ръст спрямо това през 2020г. и 2019г., като разликата е 

1,25%, съответно 3,78%. Делът на изменените актове в общия обем на върнатите 

от обжалване бележи леко увеличение, възлизащо на 0,7% спрямо предходната 

2020г. и на 2,74% по отношение на данните за 2019г. 

 

Качество на съдебните актове по наказателни дела 
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Основните 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. Нерядко 

актовете са изменени само в частта на определеното наказание, има и случаи на 

изтекла давност пред въззивната инстанция, или оттегляне на тъжбата. Две 

искания за възобновяване на наказателното производство са оставени без 

уважение. 

 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 9 

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

3а Оттегляне на тъжбата 1 

3б 

Поради амнистия, давност, починал деец или изпадането му в 

продължително разстройство на здравето, настъпили след 

постановяване на присъдата; 

1 

4б Изменен в наказателната част по отношение на наказанието 4 

5б Изменен в гражданската част 2 

6г Оставено без уважение искане за възобновяване 2 

 

Определения по НОХД, НЧХД и ЧНД: 

 

Индекс Резултат от обжалване Брой 

1 Потвърдени 36 

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

2б Отменен и върнато за ново разглеждане на прокурора 1 

2в Отменен с постановяване на нова присъда 1 

4а Изменен в наказателната част по приложението на закона 1 

 

Решения и определения по АНД: 

 

Индекс Резултат от обжалване - решения Брой 

1 Потвърдени 44 

2а Отменено изцяло, постановено друго решение 12 

2б Отменено изцяло и върнато за ново разглеждане 2 

4 
Отменени НАХД, поради изтекла давност, прилагане на настъпил 

междувременно по-благоприятен закон или смърт на нарушителя 
1 

   

В приложение към доклада са представени справки за резултатите от 

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

2021г., 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 началото 2021 година в състава на Гражданско отделение участват 10 

съдии. Считано от 05.04.2021г., след решение на Общото събрание, съдиите са 

11. Със заповеди на председателя на Апелативен съд – Варна един съдия е 

командирован в Окръжен съд – Добрич през целия отчетен период. От 

02.11.2021г. една щатна бройка за длъжността „съдия“ в Районен съд – Добрич е 

освободена, поради пенсиониране на магистрата. След тази дата отделението 

работи реално в състав от 9 съдии. 

През 2021г. в Гражданско отделение работиха съдиите: 

    

Съдия Юридически стаж 

Анна Великова 22г. 05м. 14д. 

Соня Дженкова 19г. 00м. 16д. 

Албена Колева 17г. 07м. 19д. 

Стела Тонева 24г. 04м. 28д. 

Станимир Ангелов 22г. 10м. 14д. 

Любомир Генов 17г. 03м. 08д.  

Павлина Паскалева (командирована) 23г 07м. 07д. 

Мирослава Неделчева 25г. 00м. 26д. 

Николай Николов (до 02.11.2021г.)  20г. 07м. 26д. 

Деница Петкова 10г. 07м. 18д. 

Георги Пашалиев (от 05.04.2021г.)  03г. 02м. 29д. 

  

  

2. Постъпление на гражданските дела за периода 2019 - 2021 година. 

 Общият брой на постъпилите през 2021г. граждански дела е 4071 броя, при 

3906 броя през 2020г. и 4728 през 2019г. 

 

 
 

 Наблюдава се ръст със 165 броя на образуваните дела през 2021г. спрямо 

предходната 2020г. В сравнение с 2019г. се установява намаление с 657 дела.  

В хода на отчетния период са образувани 1138 дела по общия ред (в т.ч 

особените искови производства, без бързи производства); 56 броя са 
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производствата по чл. 310 от ГПК; 1 брой административно дело по ЗСПЗЗ; 

частните граждански дела са 717 броя, а заповедните производства са 2159 броя.  

През 2020г. са образувани 1022 дела по общия ред (в т.ч особените искови 

производства, без бързи производства); производствата по чл. 310 от ГПК са 60 

броя; 1 брой административно дело по ЗСПЗЗ; частните граждански дела са 616 

броя, а заповедните производства са 2207 броя.  

Данните за 2019г. са, както следва: 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; частните 

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

  При гражданските дела по общия ред се наблюдава ръст с 11,35% спрямо 

2020г. и намаление със 17,95% спрямо 2019г., или 116 броя повече в сравнение с 

2020г. и 249 броя по-малко в сравнение с 2019г. Тенденция към понижение се 

констатира при постъпилите производства по чл. 310 от ГПК, като разликата е с 4 

броя или 6,67% спрямо 2020г., и 22 броя или 28,21% в сравнение с 2019г. Също 

за втора година се наблюдава по-малък брой на постъпилите заявления по чл. 410 

и чл. 417 от ГПК - през 2021г. те са 2159 броя, като спадът е с 2,17% спрямо 

2020г. (2207 броя) и със 17,78% по отношение на данните за 2019г. (2626 броя), а 

изразено в цифри, той е с 48 броя, съответно с 467 броя. При образуваните частни 

граждански дела (717 броя през 2021г., 616 броя през 2020г. и 637 броя през 

2019г.) се установява значително нарастване - от 16,40% спрямо 2020г. и 12,56 % 

в сравнение с 2019г.  

 За 2021г. относителният дял на образуваните граждански дела е 29,35%, а 

на частни граждански дела, в т. ч. и заповедните производства - 70,65%; 

показателите за 2020г. са 27,73% и 72,27%; през 2019г. съотношението е 30,99% 

граждански дела и 69,01% частни граждански дела. Установява се, че 

постъпилите граждански дела като относителен дял са се увеличили спрямо 

2020г. с 1,62%, а в сравнение 2019г. са намалели с 1,64%. Съответна, но в обратен 

ред, е промяната в дела на частните граждански дела, вкл. заповедните. 

Постъпилите 4071 броя граждански дела са статистически отчетени по 

видове така: 

 

Видове гражданскоправнии спорове Брой постъпили дела 

Искове по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗД, ЗБЖИРБ 569 

Облигационни искове 259 

Вещни искове 37 

Делби и искове по ЗН 32 

Установителни искове 257 

Искове по Кодекса на труда 40 

Административни производства 1 

Обезпечения 64 

Частни производства 627 

Частни производства - Заповедни производства 2159 

Регламенти и съдебни поръчки по ГПК и Хагска конвенция 26 

Общ брой 4071 
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 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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2021г. 37 32 259 257 40 1 40 2159 717 529 

2020г. 39 39 239 249 48 1 38 2207 616 430 

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

  

 За трета поредна година се констатира увеличение на постъпилите 

облигационни искове, като през отчетната година (259 броя) то е с 8,37% или 20 

броя спрямо 2020г. (239 броя), а в сравнение с 2019г. може да се определи като 

значително - с 11,64% или с 27 дела.   

Съществено нарастване се наблюдава и при образуваните частни 

граждански дела (обезпечения, производства по регламенти, съдебни поръчки по 

чл. 25 от ГПК и Хагска конвенция от 1965г. и др.), определено като такова при 

сравнителния анализ на данните за 2021г. (717 броя дела), 2020г. (616 броя) и 

2019г. (637 броя). В процентно изражение през 2021г. то възлиза на 16,4 % 

спрямо 2020г. и 12,56% в сравнение с 2019г.  

По отношение на постъпилите искове по СК (с изключение  на издръжка и 

изменение на издръжка), ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет. се установява значителен ръст - 

с 99 дела през 2021г. (529 броя) при съпоставянето на данните за 2020г. (430 

броя) и с 57 броя в сравнение с 2019г. (472 броя).  

През отчетния период е налице покачване и в броя образувани дела по 

ЗЗДН (40 броя) спрямо предходните години, като то се изразява в 17,6% спрямо 

2020г. (34 броя) и 42,86% в сравнение с образуваните през 2019г. (28 броя).  

Исковете за развод и недействителност на брака, предявени през 2021г., са 

112 броя - с 11 броя повече от отчетените 101 броя през 2020г. и с 6 броя по-

малко в сравнение с 2019г. (118 броя). Същото е движението на постъпилите 

молби за развод по взаимно съгласие  - през 2021г. (111 броя) се регистрира 

увеличение с 22 броя спрямо 2020г. (89 броя) и намаление с 9 броя в сравнение с 

2019г., когато те са били 120 броя. При делата по предявени вещни искове се 

наблюдават относително еднакви стойности на постъпленията през трите години 

- 37 броя са регистрирани през 2021г., колкото са били и през 2019г., а за 2020г. 

те са 39 броя.  

Същата констатация се отнася и за образуваните дела по искове за 

издръжка и изменение на издръжка, като през отчетния период те са 40 броя, за 
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2020г. са 38 броя, при 41 броя за 2019г. През 2021г. и през 2020г. има постъпило 

по 1 административно дело по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ, а през 2019г. такива дела няма.  

През 2021г. постъпилите установителни искове (257 броя) са с 8 броя 

повече от отчетените през 2020г. (249 броя). Съпоставянето на показателя с този 

през 2019г. (432 броя) формира разлика от 175 броя по-малко.  

Със 7 броя по - малко са подадените искови молби за съдебна делба и по 

ЗН през 2021г. (32 броя) в сравнение с 2020г. (39 броя), а спрямо 2019г. 

намалението се равнява на 17 броя.  

Тенденция към понижение се установява и при исковете по Кодекса на 

труда, които са 40 броя и са с 8 броя по - малко спрямо 2020г. (48 броя). По 

отношение на данните за 2019г. (202 броя), когато бяха подадени много искови 

молби от служители на ОД на МВР, показателят е 5,05 пъти намален.  

За поредна година има спад при образуваните частни граждански дела по 

чл. 410 и чл. 417 от ГПК. През 2021г. са постъпили общо 2159 броя заявления за 

издаване на заповед за изпълнение, които са с 48 броя по-малко от образуваните 

през 2020г. дела (2207 броя) и с 467 броя по-малко от образуваните през 2019г. 

дела (2626 броя). 
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Граждански дела по предмет 2021г.

вещни искове делби и искове по ЗН облигационни искове

установителни искове искове по КТ административни дела

издръжки и изменение дела по чл.410 и 417 ГПК частни граждански дела

други
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Относителен дял на постъпилите през последните три години 

граждански дела по видове: 
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. 4071 37 32 259 257 40 1 40 2159 717 529 

100% 0,91% 0,79% 6,36% 6,31% 0,98% 0,03% 0,98% 53,03% 17,61% 12,99% 

2
0
2
0
г.

 3906 39 39 239 249 48 1 38 2207 616 430 

100% 1,00% 1,00% 6,12% 6,37% 1,23% 0,03% 0,97% 56,50% 15,77% 11,01% 

2
0
1
9
г.

 4728 37 49 232 432 202 0 41 2626 637 472 

100 % 0,78% 1,04% 4,91% 9,14% 4,27% 0% 0,87% 55,54% 13,47% 9,98% 

 

 

Облигационните искове през 2021г. заемат 6,36% от общия обем 

граждански дела. Отчита се увеличение на относителния им дял - с 0,24% спрямо 

2020г. (6,12%) и с 1,45% в сравнение с 2019г. (4,91%). Тази констатация се отнася 

и за участието на делата за издръжка и изменение на издръжка в общия обем на 

постъпленията, като през отчетния период то е 0,98% и е с 0,01% повече спрямо 

2020г. (0,97%) и с 0,11% в сравнение с 2019г. (0,87%). Припадащата се част на 

частните граждански дела в общия брой образувани дела също е нараснала през 

2021г., като тя  заема 17,61% и е с 1,84% повече спрямо 2020г. (15,77%), и с 

4,14% спрямо 2019г. (13,47%). Същата тенденция на увеличение през 2021г. се 

забелязва и при исковете по СК (с изключение на издръжки и изменение), ЗЗДН, 

ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., като през 2021г. относителният им дял е 12,99% и е нараснал с 

1,98% спрямо 2020г. (11,01%) и с 3,01% по отношение на данните за 2019г. 

(9,98%). Сравнителният анализ показва, че през 2021г. относителният дял на 

вещните искове е намалял спрямо 2020г. с 0,09%, а в сравнение с 2019г. той е 

увеличен с 0,13%. Съществена промяна при делата от административен характер 

няма, като стойностите са следните:за 2021г. и 2020г. е 0,03%, при 0% за 2019г. 

Относителният дял на делата по чл. 410 и чл. 417 от ГПК намалява, в отличие от 

предходната година - през 2021г. те съставляват 53,03% от всички граждански 

дела; през 2020г. са 56,5%; през 2019г. - 55,54%. Делът на установителните 

искове през 2021г. (6,31%) е занижен спрямо 2020г. (6,37%) и 2019г. (9,14%). 

Участието на исковете по КТ през 2021г. (0,98%) бележи намаление спрямо 
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2020г. (1,23%) и спрямо 2019г. (4,27%). Процентното участие на делата за делба и 

исковете по ЗН през 2021г. също следва това развитие - понижение с 0,21% 

спрямо 2020г., и с 0,25% спрямо 2019г. 

 

 Постъпилите граждански дела са разпределени по състави така: 

 
Съдия 

 

Общо постъпили  дела  през 2021 година (4071 броя) 

Общо дела ГД По чл.310 от ГПК Адм. 

дела 

ЧГД По чл. 

410 и 417 от ГПК 

Ст. Ангелов 415 127 6 0 42 240 

А.Великова 399 96 7 0 77 219 

С. Дженкова 432 129 8 0 45 250 

Л. Генов 459 134 10 0 64 251 

Г. Пашалиев 343 105 3 0 49 186 

А. Колева 475 132 9 1 90 243 

П. Паскалева 0 0 0 0 0 0 

Ст. Тонева 452 132 3 0 89 228 

Д. Петкова 391 132 5 0 56 198 

Н. Николов 152 16 0 0 37 99 

М. Неделчева 432 135 5 0 47 245 

Г. Митева 20 0 0 0 20 0 

М. Кирчева 21 0 0 0 21 0 

М. Момчева 27 0 0 0 27 0 

Д. Димитров 21 0 0 0 21 0 

В. Николов 32 0 0 0 32 0 

 

Гражданските дела от групата „ЧГД по искане на КПКОНПИ и по ЗКИ“ се 

разпределят и разглеждат от съдиите от Наказателно отделение в съответствие с 

решенията на Общото събрание на съда.   

 

3. Разглеждане на гражданските дела. 

 

3.1. Дела за разглеждане.  
През 2021г. са разгледани общо 4808 броя граждански дела, в т.ч. 

неприключените в началото на периода 737 дела и постъпилите през годината 

4071. През 2020г. общо делата за разглеждане са 4731 броя, в т.ч. несвършените в 

началото на периода 825 дела и постъпилите през годината 3906 броя. За 2019г. 

разгледаните дела са 5467 броя, в т.ч. 739 броя от предходни години и 4728 броя 

постъпили през този отчетен период.  

 
  

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 

2021г. 737 4071 4808 84,67% 

2020г. 825 3906 4731 82,56% 

2019г. 739 4728 5467 86,48 % 
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Делата за разглеждане през 2021г. бележат увеличение в сравнение с 

предходната 2020г., което се равнява на 77 дела, и намаление с 659 броя спрямо 

2019г. Делът на постъпилите дела в обема на разгледаните е 84,67%, а на 

висящите - 15,33%. Наблюдава се увеличение на показателя с 2,11% спрямо 

2020г. и намаление, възлизащо на 1,81%, по отношение сведенията за 2019г. Най-

малък е броят на несвършените дела в началото на 2021г., при съпоставянето му с 

данните за предходните две години. Висящите дела към 01.01.2021г. са с 88 броя 

по - малко от отчетените в началото на 2020г. и с 2 от установените към 

01.01.2019г. 

Подлежащите на разглеждане граждански дела са разпределени по състави 

така:  
   

Съдия Общо  дела за разглеждане през 2021 година (4808 броя) 

Общо 

дела 
ГД По чл.310 от ГПК 

Адм. 

дела 
ЧГД 

По чл. 

410 и 417 от ГПК 

Ст. Ангелов 504 211 8 0 45 240 

А.Великова 462 149 10 0 81 222 

С. Дженкова 520 198 14 0 50 258 

Л. Генов 526 196 11 0 67 252 

Г. Пашалиев 394 155 3 0 50 186 

А. Колева 562 214 11 1 92 244 

П. Паскалева 4 4 0 0 0 0 

Ст. Тонева 537 209 8 0 92 228 

Д. Петкова 470 200 5 0 61 204 

Н. Николов 175 30 4 0 41 100 

М. Неделчева 532 227 8 0 52 245 

Г. Митева 20 0 0 0 20 0 

М. Кирчева 21 0 0 0 21 0 

М. Момчева 28 0 0 0 27 1 

Д. Димитров 21 0 0 0 21 0 

В. Николов 32 0 0 0 32 0 

  

   

3.2. Насрочване на делата.  

 Проверката за редовност на исковата молба е извършвана своевременно. 

Делата, по които не се провежда размяна на книжа, са насрочвани веднага в 

открито заседание, а разпорежданията по чл. 131 от ГПК са постановявани след 

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

140 от ГПК съдът в много случаи изготвя проект за доклад по делото. Спазват се 

кратките процесуални срокове за разглеждане на делата по ЗЗДН, за произнасяне 

по исканията за обезпечение, по заявленията за издаване на заповеди за 

изпълнение, по бързите производства - 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. При отсъствията на съдиите в 

условията на извънредната епидемична обстановка са прилагани Вътрешните 

правила за заместване на отсъстващ съдия. 
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3.3. Отложени дела – брой и причини.  

 Броят на отложените съдебни заседания по граждански дела през 2021г. е 

1372 броя, през 2020г. е  2308 броя, през 2019г. е 1682 броя. 

 Налице е значително намаление през 2021г., възлизащо на 936 броя, при 

сравнение с данните за 2020г. и на 310 броя, спрямо 2019г. Най – често 

наблюдавани през отчетната и предходните години причини за отлагане на 

гражданските дела са за събиране на доказателства и изготвяне на експертизи 

(типична причина поради особеностите на първоинстанционното исково 

производство); нередовно призоваване на страна, вещо лице или свидетел; 

неизготвено в срок заключение по допусната съдебна експертиза и други 

причини, в т.ч. поради изменение на иска и главно встъпване; конституиране на 

главна страна; отлагане с определение по привременни мерки; отлагане за 

обявяване на решение по ЗЗДН; заболяване на съдия-докладчика; за теглене на 

жребий; поради спиране на производството и др.  

 

Брой отложени заседания по граждански дела през 2021г. и причини за 

отлагането им: 

 

 

Причина за отлагане на заседание 
Брой отложени 

заседания 

% съотношение 

спрямо общия 

брой отложени 

съдебни 

заседания 

За изготвяне на съдебна експертиза 348 25.36% 

За лично изслушване на страна по делото 16 1.17% 

За организиране на процесуална защита, вкл. и чл.36 

ГПК 
15 1.09% 

За постигане на спогодба 33 2.41% 

За събиране на доказателства 458 33.38% 

Изразяване на становище по доказателства, представени 

от другата страна 
12 0.87% 

Конституиране на трето лице-помагач 2 0.15% 

Неизготвена експертиза, изготвена извън срока по 

чл.199 ГПК, неявяване на вещо лице 
65 4.74% 

Нередовно призоваване на страна, вещо лице, свидетел 156 11.37% 

Неявяване на вещо лице  1 0.07% 

Неявяване на призован свидетел 2 0.15% 

Отлагане на основания чл.142, ал.2 ГПК 71 5.17% 

Други причини 193 14.07% 

ОБЩ БРОЙ 1372 100.00% 

 

 

Другите причини включват: отменен ход по същество; без движение; 

преразпределено дело; с решение по допускане на делба; изменение на иска, главно 

встъпване; конституиране на главна страна; с определение по привременни мерки; за 

обявяване на решение по ЗЗДН; спряно; заболяване на съдия-докладчика; за теглене 

на жребий. 
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 3.4. Основателни молби за определяне на срок по чл. 255 от ГПК. 

 През 2021г. не са постъпили молби за определяне на срок по чл. 255 от 

ГПК. Съдиите са извършвали своевременно следващите се процесуални действия 

по възложените им дела.  

  

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

  

 4.1. Свършени дела. 

Свършените граждански дела през отчетния период са 4108 броя. Те са с 

2,85% или 114 повече от отчетените през 2020г. (3994 броя) и с 11,50% или с 534 

броя по-малко спрямо 2019г. (4642 броя). 

 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.  
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Отчетен 

период 

Брой 

свършени 

дела 

Решени дела по същество 

 

Прекратени дела 

 

Брой % Брой % 

2021г. 4108 3440 83,74% 668 16,26% 

2020г. 3994 3287 82,30% 707 17,70% 

2019г. 4642 3921 84,47% 721 15,53% 

 

Нараснал е процентният дял на решените по същество граждански дела - с 

1,44% спрямо 2020г. Двойно по – малко е намалението му, в сравнение с 2019г. - 

с 0,73%. Значителен е спадът на броя на прекратените дела - през 2021г. те са с 39 

броя по-малко спрямо 2020г. и с 53 броя по-малко в сравнение с 2019г. При 

прекратените граждански дела с одобряване на спогодба се отчита ръст и в 

участието им в обема на прекратените общо граждански дела – 10,33%, и в този 

на общо свършените граждански дела - 1,68%. Показателите за 2020г. са 6,08%, 

съответно 1,08%, а за 2019г. - 8,6% и 1,34%. 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: 599 дела 

през 2021г.; 664 дела през 2020г. и 659 дела през 2019г. В сравнение с 2021г. 

прекратените по други причини дела са с 65 броя по-малко, а спрямо данните за 

2019г. спадът им е с 60 броя.  

 Свършените през 2021г. дела съставляват 85,44% от общия брой 

разгледани дела. През 2020г. свършените дела са 84,42% от общия брой 

разгледани дела, през 2019г. този показател е 84,91%. Наблюдава се ръст - с 

1,02% спрямо 2020г. и с 0,53% в сравнение с 2019г. 

   

Свършени граждански дела през 2021г. по съдии:  

 

Съдия Общо  свършени дела през 2021 година (4108 броя) 

Общо 

дела 

ГД По чл.310 

от ГПК 

Адм. 

дела 

ЧГД По чл. 

410 и 417 

от ГПК 

Ст. Ангелов 422 135 5 0 43 239 

А.Великова 417 109 8 0 79 221 

С. Дженкова 434 125 8 0 50 251 

Л. Генов 469 141 9 0 67 252 

Г. Пашалиев 320 86 1 0 48 185 

А. Колева 476 135 8 1 89 243 

П. Паскалева 4 4 0 0 0 0 

Ст. Тонева 448 125 7 0 89 227 

Д. Петкова 395 130 5 0 60 200 

Н. Николов 175 30 4 0 41 100 

М. Неделчева 426 134 5 0 50 237 

Г. Митева 20 0 0 0 20 0 

М. Кирчева 21 0 0 0 21 0 

М. Момчева 28 0 0 0 27 1 

Д. Димитров 21 0 0 0 21 0 

В. Николов 32 0 0 0 32 0 
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Свършени граждански дела с акт по същество през 2021г. по съдии:  

 
Съдия От свършените дела, решени по същество (3440 броя) 

Общо 

дела 

ГД По чл.310 

от ГПК 

Адм 

дела 

ЧГД По чл. 

410 и 417 

от ГПК 

Ст. Ангелов 338 88 4 0 36 210 

А.Великова 347 77 5 0 70 195 

С. Дженкова 365 96 4 0 42 223 

Л. Генов 399 99 5 0 67 228 

Г. Пашалиев 265 62 0 0 43 160 

А. Колева 408 102 4 0 81 221 

П. Паскалева 3 3 0 0 0 0 

Ст. Тонева 379 95 2 0 78 204 

Д. Петкова 324 91 4 0 52 177 

Н. Николов 148 22 1 0 38 87 

М. Неделчева       343 84 4 0 42 213 

Г. Митева 20 0 0 0 20 0 

М. Кирчева 21 0 0 0 21 0 

М. Момчева 28 0 0 0 27 1 

Д. Димитров 21 0 0 0 21 0 

В. Николов 31 0 0 0 31 0 

  

Свършени граждански дела с определение за прекратяване през 2021г. по 

съдии:  

 

Съдия От свършените дела, прекратени (668 броя) 

Общо 

дела 

ГД По чл.310 

от ГПК 

Адм 

дела 

ЧГД По чл. 

410 и 417 

от ГПК 

Ст. Ангелов 84 47 1 0 7 29 

А.Великова 70 32 3 0 9 26 

С. Дженкова 69 29 4 0 8 28 

Л. Генов 70 42 4 0 0 24 

Г. Пашалиев 55 24 1 0 5 25 

А. Колева 68 33 4 1 8 22 

П. Паскалева 1 1 0 0 0 0 

Ст. Тонева 69 30 5 0 11 23 

Д. Петкова 71 39 1 0 8 23 

Н. Николов 27 8 3 0 3 13 

М. Неделчева 83 50 1 0 8 24 

Г. Митева 0 0 0 0 0 0 

М. Кирчева 0 0 0 0 0 0 

М. Момчева 0 0 0 0 0 0 

Д. Димитров 0 0 0 0 0 0 

В. Николов 1 0 0 0 1 0 

 

   

4.2. Свършени в 3-месечен срок дела. 

 От приключените през 2021г. общо 4108 граждански дела в тримесечен 

срок са свършени 3622 броя (88,17%). Данните за 2020г. са: 3337 броя от 3994 
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граждански дела (83,55%), а за 2019г. са: 4097 броя от 4642 граждански дела 

(88,26%).   

 

 

Отчетен 

период 

Брой свършени 

дела 

Свършени дела в срок до 3 месеца,  считано 

от определението по чл. 140 от ГПК 

Брой % 

2021г. 4108 3622 88,17% 

2020г. 3994 3337 83,55% 

2019г. 4642 4097 88,26 % 

 

  

През 2021г. се отчита ръст с 4,62% в сравнение с 2020г. и несъществено 

намаление с 0,09% спрямо 2019г. на приключване на производството в рамките 

на 3-месечен срок. 

  

4.3. Останали несвършени дела. 

 Останалите несвършени граждански дела в края на 2021г. са 700 броя, като 

те съставляват 14,56% от делата за разглеждане през периода. Висящите в края на 

2020г. са 737 броя, което е 15,58% от делата за разглеждане, а в края на 2019г. са 

825 броя или 15,09%. Относителния дял на несвършените граждански дела в края 

на 2021г. бележи намаление с 1,02 % спрямо данните, отчетени в края 2020г., и с 

0,53 % в сравнение с 2019г. 

 

 

Отчетен 

период 

Брой 

граждански 

дела за 

разглеждане 

Брой свършени 

дела 

Останали несвършени дела в 

края на периода 

Брой % 

2021г. 4808 4108 700 14,56% 

2020г. 4731 3994 737 15,58% 

2019г. 5467 4642 825 15,09% 

 

   

 4.4. Срочност при изготвяне на съдебните актове. 

От всички съдебни актове, приключващи производството по граждански 

дела (4108 броя) в законоустановения срок са обявени 99,81% (4100 броя). 

Наблюдава се увеличение на показателя, сравнен с данните за 2020г., когато 

същият е възлизал на 99,55% (3976 броя). Констатирано е намаление на 

показателя – с 0,15%, в сравнение с данните за 2019г. (99,96% от всички съдебни 

актове), но същото е пренебрижимо малко, като се има предвид, че забавянето 

през 2021г. е допуснато предимно в период на наложена изолация поради 

заболяване от Ковид – 19. Това на практика означава подобряване на показателя 

спрямо двата предходни периода.  
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Отчетен 

период 

Брой свършени 

дела 

Постановени в 1-месечен срок актове 

Брой % 

2021г. 4108 4100 99,81% 

2020г. 3994 3976 99,55% 

2019г. 4642 4640 99,96% 

 

 

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

Неприключените граждански дела към 31.12.2021г., които са с висящност 

над една година, са 127 броя и те са с 9 броя по - малко от отчетените 136 броя 

към 31.12.2020г.  

От всички дела делбените производства са 29 броя и съставляват 22,83%; 

установителните искове са 15 броя или 11,8 %; делата по предявени вещни 

искове са 13 броя или 10,24%; трудовите спорове са 38 броя, съответно 29,92%, а 

неприключените дела по СК са 4 броя - 3,15%. 

Големият брой неприключени трудови дела присъства в отчета за втора 

година. Това се дължи на невъзобновяването и през 2021г. на спрените през 

есента на 2020г. трудови дела до приключване на производството по дело С-

262/2020г. на Съда на европейския съюз, на основание чл. 229, ал. 1, т. 7 във 

връзка с чл. 631, ал. 1  във връзка с чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, поради неотпадане 

на причината за тяхното спиране.  

От всички останали дела най - много са тези за съдебна делба. Съдебното 

производство по тези дела е по – продължително, понякога твърде усложнено и в 

двете му фази, с обжалване пред две инстанции. По 16 от всички 29 дела има 

постановено решение по допускане на делбата и те или са насрочени за 

извършване на делбата, или не са върнати от инстанционен контрол. 

Извън тези особени причини, продължителността на разглеждане на 

гражданските дела над 1 година е предпоставена от фактическа и/или правна 

сложност на делото; процесуални усложнения в предмета или страните; по 28 от 

висящите дела са постъпили въззивни жалби или въззивни частни жалби, като 3 

от тях към 31.12.2021г. са в по – горна инстанция; спираните производства общо 

са 75 броя, а 51 от тях (в т.ч. и трудовите дела) са спрени и към настоящия 

момент; по 4 от несвършените дела са изготвени и изпратени съдебни поръчки в 

чужбина. 

  По неприключените дела не е допуснато необосновано забавяне, защото 

няма несвоевременни процесуални действия по администриране и разглеждане от 

съдия – докладчика, а по-дългата продължителност на тяхното разглеждане е по 

причини от обективен характер. Продължава за поредна година да е голям броят 

и процентният дял (около 1/3 от всички висящи повече от 1 година дела) на 

несвършените дела по КТ поради изцяло обективната причина на тяхното 

спиране. Гражданското съдопроизводство протича в разумни срокове, а 

разглеждането на посочените дела по-дълго от 1 година от тяхното образуване е 

по причини от обективен характер. 
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6. Дела с отменен ход по същество.  

 През 2021г. има 4 дела с отменен ход по същество (0,08 % от делата за 

разглеждане), които са по - малко от 2020г. (6 броя) с 2 броя. Показателят е 

намален 2,25 пъти спрямо 2019г., когато са били 9 броя.  

 

 7. Натовареност – по щат и действителна. 

 Натовареността по щат на база разгледани дела през 2021г., при 4808 

граждански дела за разглеждане и 11 съдии по щат, участващи в състава на 

Гражданско отделение, е 36,42 средномесечно дела за разглеждане от 1 съдия по 

щат. За 2020г., при 4731 граждански дела за разглеждане и 10 съдии по щат, 

показателят е 39,43 броя дела. При 5467 граждански дела за разглеждане и 11,5 

съдии по щат за 2019г., натовареността е 39,62.  

 Натовареността по щат спрямо свършените дела през 2021г., при 4108 

свършени граждански дела и 11 съдии по щат в Гражданско отделение, е 31,12. 

През 2020г., при 3994 свършени граждански дела и 10 броя щатна численост, е 

33,28. За 2019г., при 4642 свършени граждански дела и 11,5 съдии по щат, тя е 

33,64.   

 Действителната натовареност на Гражданско отделение през 2021г. (при 

реално 9,58 съдии, или 111,5 отработени човекомесеца) е 42,03 на база 

разгледани дела и 35,75 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 2020г. (при 

работили реално 10 съдии, или 112,84 отработени човекомесеца) е 36,72 на база 

разгледани дела и 30,19 на база свършени дела. Данните за 2019г., са както 

следва: 38,42 и 32,01 дела.   

 

Отчетен 

период 

Натовареност по щат Действителна натовареност на ГО  

Разгледани дела Свършени дела Разгледани дела Свършени дела 

2021г. 36,42 31,12 42,03 35,75 

2020г. 39,43 33,28 36,72 30,19 

2019г. 39,62 33,64 38,42 32,01 

 

 Тези данни показват намалена натовареност по щат на съдиите от 

Гражданско отделение през 2021г., в сравнение с предходните години, но 

съществено увеличена действителна натовареност. Спрямо делата за разглеждане 

повишението възлиза на 5,31 дела спрямо 2020г. и на 3,61 дела спрямо 2019г. На 

база свършени дела нарастването възлиза съответно на 5,56 и на 3,74 дела. 

Значителната разлика между щатната и действителната натовареност е резултат 

от командироването на един съдия от отделението в Окръжен съд – Добрич през 

цялата година; ползването на продължителен отпуск по чл. 162 от КТ от съдия от 

отделението; освобождаването поради навършване на 65-годишна възраст на 
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съдия от отделението. 

  

8. Качество на съдебните актове. 

През 2021г. са обжалвани общо 290 акта по граждански дела, за 2020г. 

данните са 423 броя, при 295 акта за 2019г.  

Общият брой актове, постановени от по – горна инстанция през 2021г. 

(включително по дела, изпратени по жалба в предходни години), е 295 броя (174 

решения и 121 определения). Върнатите от обжалване дела през 2020г. са 281 

броя (130 решения и 151 определения),  а през 2019г. те са 264 броя (160 решения 

по граждански и административни дела и 104 определения и разпореждания).   

Резултатите от инстанционната проверка на общо 295 акта през 2021г. са 

следните: 

 потвърдени актове – 203 броя – 68,82%  

 изменени актове – 36 броя – 12,20% 

 отменени актове – 56 броя – 18,98% 

Сравнението с предходните години показва, че през 2021г. делът на 

потвърдените актове (68,82%) се е увеличил с 0,49% спрямо 2020г. (68,33%)  и е 

намалял с 2,39%, в сравнение с 2019г. (71,21%). Значително е нараснал броят на 

потвърдените решения -  през 2021г. са върнати 174 дела с обжалвани актове по 

същество, от които 124 броя или 71,26% са потвърдени. За предходната 2020г. 

след инстанционен контрол са върнати 130 решения, от които потвърдените са 83 

броя или 63,85%. Данните за 2019г. са: 158 броя върнати решения, от тях 

потвърдени са 110 броя или 69,62%. Делът на изменените през 2021г. актове, 

съпоставен с данните за 2020г. (11,74%) се е увеличил с 0,47%, а в сравнение с 

2019г. (8,71%) нарастването е с 3,5%. Участието на отменените актове в общия 

брой върнати от по – горни инстанции актове, съпоставени с отчетените през 

2020г. (19,93%) и 2019г. (20,08%), е намаляло с 0,95% и с 1,1%. След съпоставяне 

на данните за броя върнати от инстанционен контрол актове и общия брой 

разгледани граждански дела се установява, че за 2021г. делът на върнатите актове 

е 6,14%, през 2020г. той е 5,94%, а през 2019г. - 4,83%.  

 

Качество на съдебните актове по граждански дела 

 

потвърдени

изменени

отменени
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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 – представяне 

на нови доказателства пред въззивната инстанция, които са обусловили отмяната 

или обезсилването. 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.  

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 124 

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 3 

3в Прогласено изцяло за нишожно, върнато или не за ново разглеждане 1 

4а 
Изцяло отменено или обезсилено, поради допуснати нови 

доказателства пред въззивната инстанция 
2 

5а 
Потвърдено в едната част, отменено в другата част и постановен акт 

по същество или върнато за ново разглеждане 
22 

5б 
Потвърдено в едната част, обезсилено в другата част и върнато или 

не за ново разглеждане 
3 

6а 

Потвърдено в едната част, отменено или обезсилено в другата част по 

обективни причини – представяне на нови доказателства пред 

въззивната инстанция, които са обусловили отмяната или 

обезсилването 

1 

  

Определения и разпореждания 

 

Индекс Резултат от обжалване Брой 

1 Изцяло потвърдено 79 

3а 
Изцяло отменено от горната инстанция и постановен акт по същество 

или изцяло отменено и върнато за разглеждане 
29 

3б Изцяло обезсилено и върнато или не за ново разглеждане 2 

4а 
Изцяло отменено или обезсилено, поради допуснати нови 

доказателства пред въззивната инстанция 
1 

5а 
Потвърдено в едната част, отменено в другата част и постановен акт 

по същество или върнато за ново разглеждане 
9 

5б 
Потвърдено в едната част, обезсилено в другата част и върнато или 

не за ново разглеждане 
1 

 

Административни дела не са обжалвани. 

 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 2021г., съобразени с утвърдените от Висшия съдебен съвет индекси за 

отчитане резултатите от инстанционната проверка на съдебните актове. 



 49 

 V. ДЪРЖАВНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ. 

    

1. Кадрова обезпеченост. 

Държавните съдебни изпълнители осъществяват принудителното 

изпълнение на частни притежания и възложените им от държавата за събиране 

публични вземания в случаите, определени със закон.  

През 2021г., както и през предходните два периода, в Районен съд – Добрич 

са налице 3 щатни заети бройки за длъжността „държавен съдебен изпълнител“.  

Със заповед № СД-01-656 от 27.07.2020г. на Министъра на правосъдието, на 

основание чл. 272, ал. 1 от ЗСВ, считано от 10.09.2020г., единият държавен 

съдебен изпълнител е временно отстранен от длъжност. Считано от 14.06.2021г. 

същият е освободен, поради прекратяване на трудовото правоотношение с 

Министъра на правосъдието. От тази дата е налице една свободна щатна бройка 

за държавен съдебен изпълнител. След проведен конкурс, с трудов договор № 

СД-01-726 от 16.11.2021г., сключен с Министъра на правосъдието, считано от 

19.11.2021г. на вакантната щатна бройка е назначен 1 държавен съдебен 

изпълнител.  

 

Държавен съдебен изпълнител Юридически стаж  

Ивайло Милев  (до 14.06.2021г.) 14г. 05м. 24 дни 

Антония Лазарова  18г. 05м. 09 дни 

Милена Стойкова 16г. 04м. 20 дни 

Кремена Колева - Янакиева (от 19.11.2021г.) 09г. 11м. 02 дни 

          

 

2. Постъпление и разглеждане на изпълнителни дела за периода 2019 – 

2021 година. 

Несвършените в началото на 2021г. изпълнителни дела са 5284 броя, при 

5108 броя за 2020г. и 4917 броя в началото на 2019г.  

 Постъпилите през 2021г. изпълнителни дел са 669 броя; за 2020г. 

показателят отчита 614 броя, при 821 броя  за 2019г. 
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Постъпилите през 2021г. общо 669 дела са разпределени по предмет така: 

дела за изпълнение в полза на държавата – 517  броя (за частни вземания – 106 

броя и за публични вземания – 411 броя); дела за изпълнение в полза на 

юридически лица – 54 броя (в полза на банки – 1 брой, в полза на търговци – 3 

броя и в полза на други юридически лица – 50 броя); дела за изпълнение в полза 

на граждани – 66 броя (за издръжка – 26 броя, други – 37 броя, по трудови 

спорове – 1 брой и за предаване на дете – 2 броя); дела за изпълнение на 

обезпечителни мерки – 32 броя. 

През отчетната 2021г. са постъпили с 55 бр. повече изпълнителни дела 

спрямо 2020г. (614 броя), но по отношение на данните за 2019г. (821 броя) 

постъпленията бележат спад със 152 дела. Различно е движението на показателя 

за средномесечно постъпление на 1 съдебен изпълнител на база 12 месеца, като 

той през 2021г. отбелязва повишение със 7,01 спрямо 2020г. и с 3,36 дела в 

сравнение с 2019г. 

Делата за разглеждане през 2021г. са общо 5953 броя (при 5722 броя за 

2020г. и 5738 броя за 2019г.), в т. ч. дела за изпълнение в полза на държавата – 

2001 броя (за частни вземания – 398 броя и за публични вземания – 1603 броя); 

дела за изпълнение в полза на юридически лица – 1674 броя (в полза на банки – 

11 броя, в полза на търговци – 1402 броя и в полза на други юридически лица – 

251 броя); дела за изпълнение в полза на граждани – 2181 броя (най - голям е 

делът на делата за издръжка – 1146 броя, следван от други, различни от 

изброените – 879 броя, по трудови спорове – 49 броя и за предаване на дете – 107 

броя); дела за изпълнение на чуждестранни решение – 21 броя; дела за 

изпълнение на обезпечителни мерки – 76 броя.  

Ръстът на показателя за разгледани изпълнителни дела през 2021г. (5953 

броя), спрямо 2020г. (5722 броя) и 2019г. (5738 броя) може да се определи като 

съществен – с 231 броя, съответно с 215 броя. 

 

 

Отчетен 

период 

Брой 

висящи в 

началото 

дела 

Брой 

постъпили 

дела 

Брой ДСИ 

Средномесечно 

постъпление 

на 1 ДСИ на 

база 12 месеца 

Брой дела за 

разглеждане 

2021г. 5284 669 2,13 26,17 5953 

2020г. 5108 614 2,67 19,16 5722 

2019г. 4917 821 3 22,81 5738 

 

 

 3. Свършени дела. Събрана сума.  

 

3.1. Свършени дела. 

Свършените през годината дела са 514 броя, като показателят за 2020г. е 

402 броя, а за  2019г. - 608 броя.  Броят на свършените дела през 2021г. бележи 

увеличение спрямо 2020г. със 112 броя и спад с 94 броя спрямо 2019г. Свършени 

чрез реализиране на вземането са 272 броя; прекратени по други причини са 242 

броя, а отделно на друг съдебен изпълнител са изпратени 123 броя дела. 
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 В края на годината несвършените дела са 5316 броя. Статистическите 

данни отчитат увеличение на висящите деля в края на периода с 32 броя спрямо 

2020г. (5284 броя) и с 208 броя спрямо 2019г. (5108 броя). 
  

3.2. Събрана сума.  

Дължимата сума по изпълнителни дела в началото на 2021г. възлиза на 10 

967 970 лева, през 2020г. е отчетена с 15 485 500 лева, при 15 647 011  лева в 

началото на 2019г.  

Общата събрана сума 526 532 лева е формирана от: такси 58 160 лева; 

приети други разноски – 18 924 лева; лихви – 49 094 лева; суми по изпълнителни 

листове  –  400 354 лева. Частта от общо събраната сума, която е платена 

доброволно, е  20 087 лева. 

При анализиране на данните за изминалите 3 години се установява, че през 

отчетната година стойността на показателя за събрана сума е занижен, като 

данните за 2020г. са 573 923 лева и 747 003 лева за 2019г. 

 

 

Отчетен 

период 
Общо събрани суми 

От тях: в полза на 

взискателите 

От тях: в полза на 

Районен съд държавни 

такси 

2021г. 526 532 лева 468 372 лева 58 160 лева 

2020г. 573 923 лева 503 878 лева 70 045 лева 

2019г. 747 003 лева 678 960 лева 68 043 лева 

 
  

Отчетеното през 2021г. намаление на общата събрана сума, в сравнение с 

данните за 2020г. и 2019г., се отразява пропорционално върху показателя за 

събраните суми в полза на Районен съд – Добрич, отчетен през настоящия 

отчетен период. Събраната сума е 58 160 лева и стойността й е с 11 885 лева по –

ниска от тази за предходната година. По отношение на данните за 2019г. 

понижението в размер на  9 883 лева.  

  

 4. Натовареност на държавните съдебни изпълнители.  

Натовареността по щат спрямо постъпилите дела на държавните съдебни 

изпълнители за 2021 г. (18,58 броя) показва повишение в сравнение с данните за 

2020г. (17,06 броя) и спад в сравнение с 2019г. (22,81 броя). 

При съпоставянето на данните за действителната натовареност, изчислена 

на база образувани дела и отработени човекомесеци, се установява, че промяната 

на показателя бележи увеличение с 5,51 дела и 2,29 дела, в сравнение съответно с 

2020г. и 2019г. 

 На база свършени изпълнителни дела натовареността по щат бележи 

увеличение спрямо данните за 2020г. и намаление в сравнение с 2019г.  

Действителната натовареност през 2021г., изчислена на база приключени 

дела и отработени човекомесеци, показва повишение в сравнение с предходните 

години, като по отношение на данните за 2020г. то е значително.  
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Отчетен 

период 

Натовареност по щат  Действителна натовареност 

Постъпили дела Свършени дела Постъпили дела Свършени  дела 

2021г. 18,58 14,28 26,44 20,32 

2020г. 17,06 11,17 20,93 13,71 

2019г. 22,81 16,89 24,15 17,88 

 

Конкретните данни за работата на държавните съдебни изпълнители през 

2021г., а именно - образувани дела, свършени дела и събрани суми по 

докладчици, са следните: 

 

ДСИ 
Образувани 

дела 

Приключени 

дела 

Прекратени 

дела 

Събрана сума 

в лева 

А. Лазарова 319 170 188 332 928  

М. Стойкова 299 101 53 190 633 

К. Колева-Янакиева 51 1 1 2 971 

 

През 2021г. са постъпили 4 жалби срещу действията на държавните 

съдебни изпълнители в Районен съд – Добрич. По повод 1 от жалбите действията 

на държавния съдебен изпълнител са потвърдени, 1 жалба е върната на 

жалбоподателя поради неотстраняване на нередовности, по 1 от жалбите все още 

не е постановен акт от Окръжен съд - Добрич и 1 жалба е в процес на 

администриране.         

 

             

VІ. 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 2021г. в Районен съд – Добрич работиха четирима съдии по 

вписванията.  

 

Съдии по вписванията Юридически стаж  

Пепа Маринова 24г. 06м. 16д. 

Теменуга Георгиева 18г. 02м. 11д. 

Ирфан Муса 18г. 04м. 00д. 

Храбра Никова 17г. 10м. 06д. 
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2. Постъпление за периода 2019 – 2021 година. 

През 2021г. са подадени 11 343 броя молби за вписване, отбелязване или 

заличаване с произнасяне от съдиите по вписванията. По 11 297 броя от тях е 

разпоредено вписване, а постановените откази са 46 броя.  

През 2020г. са постъпили 9 440 броя молби за вписване, отбелязване или 

заличаване с произнасяне от съдиите по вписванията. По 9409 броя от тях е 

разпоредено вписване, а постановените откази са 31 броя.  

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.  

Регистрираните молби за вписване, отбелязване или заличаване с 

произнасяне от съдиите по вписванията през 2021г. бележат значително 

нарастване, като по отношение на данните за 2020г. то възлиза на 1934 броя, а 

спрямо 2019г. – на 443 броя.  

През 2021г. са извършени общо 10 964 броя справки (устни и писмени), в 

т.ч. издадени 2 606 удостоверения и 8 358 броя справки за вписванията, 

отбелязванията и заличаванията по партидите на лицата и преписи.  

Данните за предходната 2020г. са: 10 623 броя справки, в т.ч. 2 656 броя 

издадени удостоверения и 7 967 броя справки, а за 2019г. са, както следва: 12 823 

броя справки, в т.ч. издадени 3 661 удостоверения и 9 162 броя справки за 

вписванията, отбелязванията и заличаванията по партидите на лицата и преписи.  

Установява се увеличение през 2021г. при този показател с 341 броя, в 

сравнение с отчетените сведения за 2020г., докато спрямо данните за 2019г. се 

наблюдава спад с 1859 броя. Анализът на конкретните данни показва намаление с 

50 броя спрямо 2020г., и по – значително - с 1055 броя, в сравнение с 2019г., при 

издадените удостоверения. Увеличение с 391 броя се констатира на броя на 

извършените справки по партидата на лицата и издадените преписи при 

сравнението им с данните за 2020г. Същият показател е намален с 804 броя по 

отношение със статистическите сведения за 2019г. 
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През 2021г. съдиите по вписванията са разпоредили създаването на 5136 

нови партиди - имотни и предварителни (при 4 168 броя за 2020г. и 4 706 броя 

през 2019г.), като наред с това са продължили дейността си за попълване на 

информация във вече създадените такива. 

 Събрани през отчетната година такси са в размер на 666 880,58 лева. 

Сумата е значително по – висока, в сравнение с тази през 2019г. – 442 924,42 лева 

и през 2020г. – 389 384,71 лева. 

 Данните за извършените от съдиите по вписванията при Районен съд - 

Добрич вписвания, отбелязвания и заличавания, откази, създадени партиди и 

справки за 2021г., са представени в следващата таблица. 

 

 

І. ВПИСВАНИЯ, в т.ч.: ОБЩ БРОЙ – 11 343, в т.ч.: 

Дарения  1002 

Продажби 3703 

Замени   33 

Констативни  539 

Договорни ипотеки 455 

Обявени завещания 13 

ОБЩО С НОТАРИАЛНИ ДЕЛА 5745 

АДС  28 

АОС  531 

Искови молби 69 

Законни ипотеки 121 

Възбрани 998 

Особен залог 23 

ОБЩО БЕЗ НОТАРИАЛНИ ДЕЛА  1770 

ДРУГИ ВПИСВАНИЯ, 

ОТБЕЛЯЗВАНИЯ И ЗАЛИЧАВАНИЯ 
3828 

ІІ. ОТКАЗИ от вписване, отбелязване 

или заличаване, в т.ч. 
ОБЩ БРОЙ – 46, в т.ч.: 

Необжалвани 42 

Обжалвани 4  

      От обжалваните - потвърдени 2 

      От обжалваните - отменени 2 

СЪЗДАДЕНИ ПАРТИДИ (имотни и 

предварителни) 
5136 

РАЗПОРЕЖДАНИЯ ЗА СПРАВКИ 

(устни и писмени) 
ОБЩ БРОЙ – 10 964, в т.ч.: 

Удостоверения за тежести и лице  2 606 

Справки по партидата на лице и преписи 8 358 
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3. 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: 

 

Отчетен 

период 

Годишна натовареност на 1 съдия по вписванията по щат 

на база: 

Вписвания Справки Имотни партиди 

2021г. 2846 2741 1284 

2020г. 2360 2656 1042 

2019г. 2738 3205 1176 

 

 

При съпоставянето на данните за 2021г. и 2020г. се констатира увеличение 

на натовареността на съдиите по вписванията по отношение на всеки от 

измерваните показатели. Установената стойност на натовареност през 2021г. на 

база извършени вписвания в сравнение с отчетената през 2019г. също сочи за 

увеличение, но по отношение на направените справки и създадените партиди, тя 

е по – ниска.  

От общо 46 постановени отказа за вписване, отбелязване или заличаване 

обжалвани са само 4 броя. Резултатът от инстанционния контрол е следният – 2 

отказа са потвърдени и 2 са отменени от Окръжен съд – Добрич. През 2020г. са 

обжалвани също 4 от общо постановените 31 отказа за вписване (3 са отменени, 1 

е потвърден). През 2019г. обжалваните откази са 7 от общо 55 броя, от които 4 са 

отменени, 3 са потвърдени. 

 

 

VІІ. ТЕНДЕНЦИИ В ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД – ДОБРИЧ. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПОВИШАВАНЕ НА 

КВАЛИФИКАЦИЯТА.  

 

1. Тенденции в дейността на Районен съд – Добрич. 

През 2021г. в Районен съд – Добрич са образувани с 261 броя повече дела, 

в сравнение с постъпилите през 2020г. Като се вземат предвид действително 

работилите през годината съдии, средномесечното постъпление на един съдия 

възлиза на 31,73 дела – показател, който е по-висок спрямо предходната година. 

Все по-малък е делът на заповедните производства, респективно нараства този на 

спорните производства от гражданско-правен характер, както и по-голям е броят 

на делата за престъпления от общ характер и по жалби против наказателни 

постановления при наказателните дела. Разгледаните и свършените през 2021г. 

дела също надвишават отчетените през 2020г. Наред с това, работата по 

наказателни дела през 2021г. се поема не от 7 съдии, колкото са били през 2020г., 

а от 5 съдии; един съдия от Гражданско отделение е командирован през цялата 

2021г. в Окръжен съд – Добрич, друг съдия отсъства продължително време, а от 

02.11.2021г. е и освободен от длъжност. През годината бяха освободени четирима 
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и назначени трима нови съдебни служители; продължително отсъстваха опитни 

служители поради заболяване, а това има огромно значение за работата, особено 

с оглед ниското съотношение служители/магистрати в съда. Или, докато през 

2020г. е констатирано по - малко постъпление на дела спрямо 2019г., през 

отчетната година тази тенденция е различна – повишен е броят на образуваните и 

на разгледаните дела, а като се имат предвид настъпилите кадрови промени в 

състава на двете отделения, довели до намаляване на работещите през годината 

съдии, както и в съдебната администрация, налагащият се извод е, че през 2021г. 

Районен съд – Добрич е бил значително натоварен.  

При това са постигнати отлични резултати – 86% от всички дела са 

приключени в срок до 3 месеца; 99,78 % от актовете са обявени в 1-месечен/60-

дневен срок; близо 74% от обжалваните актове са потвърдени; значително по-

малък е броят на отменените актове, в сравнение с предходните две години; няма 

подадени молби за определяне на срок при бавност по граждански дела. 

Необосновано забавяне на производството и през тази година не е допуснато. 

Съдиите са полагали усилия за детайлно проучване и задълбочена подготовка на 

делата преди насрочването им в открито заседание; за обхватно попълване с 

доказателства, пълно разясняване и навременно постановяване на актовете. 

Тези резултати не са изненадващи – те са закономерна последица от 

отговорната и задълбочена работа на магистрати, които имат знания и опит, 

натрупани през дългогодишен професионален път. Почти всички съдии при 

Районен съд – Добрич имат ранг „съдия във ВКС и ВАС“, само един съдия е с 

ранг „съдия в окръжен съд“ и за един съдия все още не са настъпили 

предпоставки за придобиване на такъв; всички атестирани имат много добра 

оценка.  

Значително е повишено натоварването на съдиите по вписванията и на 

държавните съдебни изпълнители (последните работили в намален състав през по 

- голямата част от годината), които имат висока квалификация и продължителен 

професионален опит, като отличен атестат за високото качество на тяхната 

работа са малкото на брой жалби и данните от инстанционната проверка за 

законосъобразност.  

Правораздаването в Районен съд – Добрич винаги е било на много високо 

ниво и резултатите от дейността на съда през 2021г. идват в потвърждение на 

извода за трайно установена тенденция за високо качество и навременност. 

 

 2. Допълнителни дейности и повишаване на квалификацията. 

 И през 2021г. съдиите, държавните съдебни изпълнители и съдиите по 

вписванията участваха в допълнителните дейности в подпомагане на 

административната работа на съда (участие в комисии, работни групи), а също и 

в обществените изяви, свързани с инициативи на съда, насочени към 

популяризиране на дейността на органите на съдебната власт. Внимание на тези 

дейности е обърнато в раздел ХІ от доклада. 

Свиканото девет пъти през 2021 година Общо събрание на съдиите обсъди 

и взе решения за: промени в разпределението на делата по отделения и 

организацията на работата по делата във връзка с настъпилите в края на 2020г. и 

в хода на отчетната година кадрови изменения; определяне числеността на 
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отделенията в Районен съд – Добрич; обсъждане измененията в НПК и ГПК в 

сила от 30.06.2021г.; изразяване на становище по решение на Комисията по 

атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС по протокол № 

23/05.07.2021г. за съкращаване на една щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – 

Добрич; мерки, съответни на Обобщения доклад от извършените проверки на 

работата на районните съдилища от съдебния район на Окръжен съд – Добрич за 

периода 01.01.2020г. – 31.12.2020г.; промяна в щатното разписание, считано от 

01.10.2021г., съответно на Решение по т. 13.1 от протокол № 15/23.06.2021г. на 

Комисия „Съдебна администрация“ към Съдийската колегия на ВСС. 

Въпреки специфичните условия, ограничили възможностите за провеждане 

на присъствени мероприятия, магистратите продължиха да повишават 

квалификацията и професионалните си умения, включително и чрез участие в 

следните обучения: „Преодоляване на отчуждението: подкрепа на деца на 

родители, лишени от свобода в условията на пандемия“; „Фактори и методи за 

повишаване на ефективността на правосъдието“; „Развитие на комуникативни 

умения. Ключови фактори за повишаване ефективността на работните процеси“; 

„Практически аспекти на работата на магистратите и съдебните служители по 

време на пандемия“. 

 

 

VІІІ. ПРОВЕРКИ ОТ ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН 

СЪВЕТ И ОТ ОКРЪЖЕН СЪД – ДОБРИЧ. ТЕКУЩ КОНТРОЛ.  

 
Със заповед № КП-21-20 от 19.11.2021г. на Главния инспектор на ИВСС е 

разпоредено извършването на контролна планова проверка на Районен съд – 

Добрич с оглед изпълнението на препоръките, дадени с Акт за резултатите от 

извършената комплексна планова проверка, възложена със заповед № ПП-01-

38/19.09.2017г. на ИВСС. На 20.01.2022г. е получен Акт за резултатите от 

извършената контролна планова проверка с изх. № КП-21-20/17.01.2022г., в 

който е направен извод, че в съда е създадена необходимата организация за 

изпълнение на дадените препоръки чрез предприемане на различни по вид мерки 

и са постигнати реални резултати от изпълнението на препоръките, което е 

довело до подобрение в работата на съдиите от наказателно отделение при 

Районен съд - Добрич. Въз основа направените констатации и изводи, на 

основание чл. 58, ал. 2 от ЗСВ, Инспекторатът на ВСС не е дал препоръки. 

В изпълнение на заповед № 500 от 26.11.2021г. на административния 

ръководител – председател на Окръжен съд – Добрич е извършена проверка на 

организацията на дейността на съдиите от районните съдилища от Добрички 

съдебен окръг за периода 01.01.2021г. – 31.12.2021г. Към момента на изготвяне 

на настоящия доклад обобщеният акт за резултатите от нея не е получен. 

В изпълнение на решенията на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 

29, т. 7.1 от заседание, проведено на 20.07.2021г. и по протокол № 44, т. 2 от 

заседание, проведено на 07.12.2021г., както и заповед № 328 от 09.09.2014г. на 

административния ръководител на Окръжен съд – Добрич, и през 2021г. бе 

извършена двукратно проверка на несвършените граждански, административни и 

наказателни дела, които са продължили повече от една година, с цел недопускане 
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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. 

Не е преустановено обсъждането на въпроси по приложението на правото 

по отделения – текущо, по повод нови тълкувателни решения, при изменение на 

законодателството.  

 

 

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 2021г. двукратно 

се извърши служебна проверка за съдимостта на съдебните заседатели. 

  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 през 2021г. работи един 

деловодител, като при отсъствието на титуляра и за спазването на условието за 

непрекъснато работно време, в рамките на едночасовата почивка, същият се 

замества от двама съдебни секретари и един съдебен деловодител. 

Данните за дейността през 2021 година са следните:  

 издадени свидетелства за съдимост – 6 435 броя; 

 издадени справки за съдимост – 2 875 броя; 

 въведени бюлетини за съдимост – 657 броя; 

 изпратени искания –  2 057 броя; 

 изпратени справки –  6 087 броя. 

 Наблюдава се трайно намаление за 2021г. на средномесечното натоварване 

на база издадени справки за съдимост, като отчетените данни са: за 2021г. - 

239,58 броя; за 2020г. – 262,75 броя; за 2019г. – 255,83 броя. 
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 Въз основа на критерия издадени свидетелства за съдимост 

средномесечната натовареност за 2021г. бележи увеличение до 536,25 броя, при 

515,75 броя през 2020г. и намаление спрямо 692,50 броя за 2019г. 

  

Х. ДЕЙНОСТ НА СЪДЕБНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ. 
  

При организиране работата на съдебната администрация се полагат усилия 

за постигане на високо качество на работния процес, отлична работа в екип, 

спокойна и компетентна комуникация с гражданите, като е изградена и се 

прилага система за взаимозаменяемост между съдебните служители с цел 

осигуряване непрекъснатост на работното време и на работните процеси.  

 

1. 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. 

Предоставянето на административни услуги е значително оптимизирано, 

като справките се извършват чрез електронните документи на съдебните дела, 

създадени в САС „Съдебно деловодство“ и в ЕИСС; 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 на четири ПОС - терминални 

устройства. 

 

2. Повишаване на квалификацията на администрацията. 

През отчетния период съдебните служители, в зависимост от конкретните 

потребности и възложените им задължения, взеха участие в дистанционни 

обучения: "Въвеждащо обучение на новоназначени съдебни служители"; 

организирано от НИП; „Електронен подпис, цифрово подписване и 

удостоверителни услуги – технически специфики“; присъствени обучения на 

тема: „Работа с ЕИСС“; чуждоезиково обучение, организирано от НИП; 

„Фактори и методи за повишаване на ефективността на правосъдието“; „Развитие 

на комуникативни умения. Ключови фактори за повишаване ефективността на 

работните процеси“; „Практически аспекти на работата на магистратите и 

съдебните служители по време на пандемия“.  

В условията на продължаващите противоепидемични мерки, 

компетентността на служителите в Районен съд - Добрич през 2021г. се поддържа 

на високо ниво, в резултат на проявената лична отговорност за професионално 

развитие и повишаване на квалификацията. 

 

3. Обща администрация. Специализирана администрация. 

Структурата 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.  
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Съгласно утвърденото длъжностно щатно разписание на съда, към 

01.01.2021г. общият брой на съдебните служители в Районен съд - Добрич е 40 

броя, като всички щатни бройки са заети. 

Съдебната администрация в Районен съд – Добрич е организирана в 

специализирана и обща администрация. Разпределението на администрацията по 

брой и вид щатове през 2021г. е, както следва: 

  

 

  

 

  

    

 

 

 

  

 

 

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 класифицираната информация. На 

съдебния администратор е възложено и да изпълнява задачите 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 

звено „Финансова дейност”. Счетоводната дейност се осъществява под 

ръководството на председателя от главния счетоводител Веселина Драгнева и 

счетоводител и касиер, и съдебен секретар Бистра Хаджиева. Службата следи за 

правилно и законосъобразно разходване на финансовите ресурси в съответствие е 

утвърдения бюджет, при спазване на финансовата и бюджетната дисциплина. 

Системните администратори Георги Колев и Маргарита Калинова (от 

01.10.2021г.), освен основните функции за въвеждане в експлоатация и 

поддържане на наличния хардуер и софтуер, отговарят и за: 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; анализиране и обобщаване на статистическите данни; 

текущо запознаване на работещите с измененията на деловодния софтуер.  

Общо – 40 броя 

Ръководни 

длъжности 

3 броя 

 

Обща 

администрация 

3 броя 

 

Специализирана 

администрация 

31 броя 

 

Технически 

длъжности 

3 броя 
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През отчетната година в служба „Съдебни секретари” работиха 16 

служители до 01.10.2021г. и 15 броя след тази дата. Работата се разпределя 

ежеседмично, с цел да се осигури равномерна натовареност в звеното и 

подобряване организацията на работа в него. Съдебните секретари, освен 

основните си задължения, изпълняват и редица допълнителни такива: изготвят 

периодични справки за работата на съдебните състави; обезличават съдебните 

актове; участват в осигуряването на непрекъснатост на работното време в 

службите; заместват отсъстващи служители от другите звена. Един съдебен 

секретар изпълнява функциите на „Заместник завеждащ регистратура за 

класифицирана информация”. 

През 2021г. в службата работиха: Мария Атанасова (до 15.08.2021г.), 

Ирена Иванова, Парашкева Христова (до 15.11.2021г.), Румяна Иванова, Калинка 

Михайлова, Галина Христова, Маргарита Калинова (до 01.10.2021г.), Милена 

Александрова, Диана Димитрова, Христина Христова, Геновева Димитрова, 

Стела Димова, Стоянка Петрова, Сибел Бедел Мехмедали (до 01.07.2021г.); 

Здравка Йорданова (до 09.05.2021г. след завръщане на титуляра Теодора Димова) 

Теодора Димова (от 09.05.2021г.), Детелина Михова, Диана Кирова (от 

12.04.2021г.), Илияна Георгиева (от 18.08.2021г.), Боряна Христова (от 

15.11.2021г.). 

 Средномесечното натоварване на един съдебен секретар (при 15,75 щатни 

бройки за съдебен секретар) на база разгледани дела за 2021г. възлиза на 34,95 

броя. За сравнение, данните за 2020г. възлизат на 33,11 броя, а данните за 2019г. 

сочат 38,10 броя дела.  

 Служба „Съдебно деловодство“ включва общо 13 съдебни служители, от 

които петима деловодители работят в деловодството към Гражданско отделение; 

трима деловодители в деловодството към Наказателно отделение; двама 

деловодители в „Съдебно-изпълнителната служба“; двама деловодители в служба 

„Регистратура“; един служител работи в служба „Бюро съдимост“. 

През 2021г. в деловодството към Гражданско отделение работиха следните 

служители: Цонка Пеева (до 05.11.2021г.), Светлана Георгиева, Пламена 

Стоилова, Людмила Михалева и Камелия Дженкова. Съдебните деловодители 

отговарят за обработването на гражданските дела, разглеждани от 11 съдебни 

състава. Средномесечната натовареност на един съдебен деловодител на база 

разгледани граждански дела през 2021г. е 78,1 броя, при нива от 69,05 броя за 

2019г. и 82,12 броя за 2019г. 

В деловодството към Наказателно отделение работиха служителите 

Милена Атанасова (до 25.10.2021г.), Йорданка Наскова и Ваня Иванова, Майя 

Сапожникова (от 25.10.2021г.). Деловодителите работят с 5 съдебни състава. 

Средномесечната натовареност на един съдебен деловодител на база разгледани 

дела за 2021г. е 53,33 броя, при нива 61,5 броя за 2020г. и 66,33 броя за 2019г. 

Служба „Регистратура“ включва двама съдебни деловодители – 

Костадинка Георгиева и Димитричка Димитрова. Служителите  създават 

електронните документи по делата и на постъпилите във връзка с 

административната дейност на съда книжа; поддържат входящия регистър; 

въвеждат всички входящи данни в деловодните продукти. При тяхно отсъствие 
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или при по-голяма натовареност, същите са подпомагани или замествани от 

служителите от служба „Съдебни секретари“. 

 От общо постъпилите в служба „Регистратура“ през 2021г. книжа в 

деловодната система САС „Съдебно деловодство“ са регистрирани 11 150 броя 

входящи номера и са гененирани 3 852 броя изходящи номера; в ЕИСС са 

регистрирани 13 601 броя входящи номера и са генерирани 4 569 броя изходящи 

номера. Обработени са 10 854 броя призовки и съдебни книжа. Средномесечната 

натовареност на един съдебен деловодител на база входящи документи е 1 031,29 

броя. Показателят за предходните две години сочи 825,16 броя за 2020г. и 1 118,4 

за 2019г. 

    В деловодството към държавните съдебни изпълнители работят двама 

служители – Антония Павлова и Маринела Журналова. При отсъствие на съдебен 

деловодител, същият се замества от обучен служител от служба „Съдебни 

секретари“. Средномесечната натовареност на един съдебен деловодител на база 

постъпили изпълнителни дела за отчетния период е 27,87 броя, при нива 25,58 

броя за 2020г. и 34,21 броя за 2019г.  

 През изминалата година в служба „Архив“ работи един служител - 

Димитричка Йорданова. Служителят е член на екпертната комисия, извършваща 

експертиза на ценността на архивните документи. През отчетния период в архива 

са внесени общо 5 333 броя дела, от които  3 840 броя граждански дела, 1 173 

броя наказателни дела и 320 броя изпълнителни дела.  

Гражданските, наказателните и изпълнителните дела, книгите от служба 

„Регистратура“, заявленията за издаване на свидетелство за съдимост, 

документите от общата администрация и от финансово - счетоводното звено се 

съхраняват в шестте архивохранилища, в които се поддържат изискуемите 

условия за правилното съхраняване на документите. 

  Връчването на призовките и съдебните книжа е възложено на Галина 

Кондова, Димитър Георгиев и Петър Петров (заемащ длъжността „Шофьор и 

призовкар, и работник по поддръжка сгради“). Работата на призовкарите 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.  

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, са 

възложени допълнителни дейности във връзка с непрекъснатите дезинфекционни 

мероприятия в Съдебната палата.  

През изминалата година се търсеха най - подходящите кадрови решения за 

осъществяване на дейността на администрацията при условията на взаимност и 

екипност. Всички съдебни служители са запознати подробно със своите 

задължения, с действащите нормативни актове, касаещи длъжността им, както и 

с вътрешните правила, отразяващи спецификата на работата на институцията, 

което им позволява и пълноценно заместване при необходимост. И през отчетния 

период служителите работиха ефективно, отговорно и при отлично 

взаимодействие помежду си. Професионалният опит и квалификацията им, както 
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и високата им лична мотивация намериха своето отражение в отличните оценки 

при проведената процедура по атестиране в края на 2021г., като двама служители 

са повишени в ранг. Усилията на съдебната администрация – мотивирани, 

отговорни и старателни служители, които непрекъснато повишават 

компетенциите си, са от огромно значение за отличните резултати на 

институцията. 

 

 

ХІ. ДЕЙНОСТИ, НАСОЧЕНИ КЪМ ОБЩЕСТВЕНОСТТА.  

 

В изпълнение на ангажиментите си по споразумението  за сътрудничество 

между Висш съдебен съвет и Министерство на образованието и науката, Районен 

съд – Добрич участва за поредна година в образователната програма „Съдебната 

власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и 

прокуратури”.  

 През 2021г. образователната инициатива бе проведена сред ученици от 

Професионалната гимназия по туризъм „Пейо Яворов“ и Природо - 

математическа гимназия „Иван Вазов“ в Добрич. 

 В рамките на инициативата за учениците бяха организирани посещения в 

съда, лекции и дискусии, срещи с магистрати и съдебни служители, симулирани 

съдебни процеси и конкурс за рисунка. В мероприятията с учениците се 

включиха съдиите Любомир Генов, Павлина Паскалева, Галя Митева, Деница 

Петкова, Данчо Димитров, Албена Колева, Соня Дженкова и съдебният 

администратор Албена Димитрова. Всички обхванати в обучението ученици 

получиха удостоверения и издание на Конституцията на Република България, а 

на най - активните бяха връчени грамоти и награди. Ръководството на съда 

изпрати писма до директорите на двете учебни заведения, в които изказва 

благодарност за ползотворното сътрудничество, довело до успешно реализиране 

на всички планирани по програмата дейности. 

Провеждайки ежегодната 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 2021г. денят на отворените врати бе посветен на Деня на народните 

будители и имаше за основна цел насочване вниманието на гражданите към 

образователната дейност, реализирана от съда през последните седем години.  

Предвид усложнената епидемична обстановка, проявата се проведе 

дистанционно, като всеки желаещ имаше възможност да се запознае с 

презентация, публикувана на сайта на съда, за участието на институцията в 

образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско 

доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. 

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 
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страница на съда. През отчетния период са регистрирани две заявления 

(искания), в отговор на които е предоставен пълен достъп до обществена 

информация. 

Сайтът на Районен съд – Добрич, функциониращ с унифициран за 

съдебната система потребителски интерфейс, позволява лесна и ефективна 

работата на потребителите. Информацията за гражданите се актуализира 

своевременно и съдържа: история на съда; актуални събития; съдебни актове; 

насрочени съдебни заседания; обявени конкурси за заемане на вакантни места; 

утвърден бюджет; образци на документи, вътрешни актове и други. През 

отчетната година на сайта на съда е публикувана информация за интегрираните 

електронни услуги, предоставяни от Районен съд – Добрич.  

Продължават дейностите, насочени към повишаване на прозрачността и 

осигуряване на възможност за отдалечен достъп до съдебните документи чрез 

ЦУБИПСА, УЕБ-базирания портал за достъп до съдебните дела по описа на 

съдилищата във Варненския апелативен район и модула за достъп до 

електронните папки на делата чрез Единния портал за електронно правосъдие 

(ЕПЕП). 

От 2021г. Районен съд - Добрич е регистриран потребител в Системата за 

сигурно електронно връчване към Държавна агенция „Електронно управление“. 

Призовките, съобщенията и книжата по съдебните дела по описа на Районен съд - 

Добрич, адресирани до субектите по чл. 50, ал. 5 от ГПК и чл. 52, ал. 2 от ГПК, са 

връчвани чрез Системата за сигурно електронно връчване към Държавна агенция 

„Електронно управление“, като във връзка с регламентирането процесите за 

изпращане и проследяване на получаването на документите са издадени 

вътрешни актове. 

Във връзка с измененията на нормативната база,  даващи възможност за 

провеждане на съдебни заседания с участници, които се намират физически на 

различни места на територията на страната, през 2021г. са утвърдени Вътрешни 

правила за разглеждане на наказателни дела в Районен съд – Добрич посредством 

видеоконференция и Вътрешни правила за провеждане на видеоконференция в 

Районен съд – Добрич по дела, в които се събират доказателства по реда на ГПК. 

В Регистъра за данни за заседание с използване на видеоконференция през 

второто полугодие на отчетната година е регистрирано едно заседание по дело на 

Районен съд – Добрич с провеждане на видеоконференция в Районен съд – 

Севлиево и четири заседания, насрочени от Софийски градски съд за провеждане 

чрез видеоконференция в Районен съд – Добрич. 

През 2021г. се проведе обучение за съдебните заседатели за запознаване с 

обсега на правото им на достъп в Единната информационна система на 

съдилищата. Представиха са указанията на Съдийската колегия на ВСС относно 

осигуряване и използване в Единната информационна система на съдилищата на 

квалифицирани електронни подписи от съдебните заседатели, участващи в 

състава на съда по наказателни дела. 

За съдебните заседатели бе организиран и курс по първоначално обучение 

в областта на сигурността на класифицираната информация. Необходимите 

разяснения относно правилата за защита на класифицираната информация бяха 

направени от служителя  по  сигурността  на  информацията в съда. 
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Проведените през 2021г. информационните кампании от Районен съд - 

Добрич имат за цел своевременно и пълноценно осведомяване на гражданите за 

дейността на институцията. Обществеността е уведомена за всички проведени 

мероприятия чрез 7 публикации в сайта на съда и 9 прессъобщения за медиите. 

Изготвени са статистически справки по повод разработени от медиите теми. За 

правораздавателната дейност на съда регулярно се изнасят съобщения. 

 

  

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”.  

Стриктно се съблюдава спазването на нормите за осигуряване на безопасни 

и здравословни условия на труд.  През отчетния период се извърши ремонт и 

реорганизация на помещението, в което се помещава служба „Регистратура“, с 

оглед увеличение притока на свеж въздух и естествена светлина; проведоха се 

задължителните периодични медицински прегледи на работещите; осигуриха се 

прегледи и закупуване на средства за коригиране на зрението на работещите с 

видеодисплеи, предписани от специалист по очни болести; извърши се подмяна 

на климатичните системи в три кабинета, в работното пространство на 

деловодството към Гражданско отделение и сървърното помещение; направи се 

цялостна подмяна на осветителните тела в четири от шестте архивохранилища; 

осъществи се цялостно преобзавеждане на кабинета на председателя; подменени 

с нови са 13 броя офис столове, неподлежащи на ремонт; във връзка с 

продължаващата епидемична обстановка стриктно се спазват въведените 

противоепидемични мерки в страната. 

 Към настоящия момент Районен съд - Добрич отчита постигането на много 

добри условия на труд за магистратите, държавните съдебни изпълнители, 

съдиите по вписванията и съдебните служители. 

  

2. Финансова обезпеченост. 

В Районен съд – Добрич се извършва системно прецизиране на 

бюджетните разходи посредством регулярен преглед на оперативните плащания 

и идентифициране на онези от тях,  които могат да бъдат намалени.  

 Бюджетната сметка за 2021г. на Районен съд - Добрич е утвърдена с 

решение на ВСС по протокол № 2 от 04.02.2021г. Предприети са 23 броя 

корекции. През 2021г. се отчита увеличение на приходите по бюджета 

(676 958,51 лева) с 9,50% спрямо 2020г. (618 244,46 лева). Приходите от съдебни 

такси са се увеличили с 5,60% .  

         И през отчетната година събирането на публичните вземания на съда се 

възлага на държавните съдебни изпълнители. Спазва се 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. 
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         Стриктно се прилагат 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. 

 Финансово - бюджетната дейност на съда се осъществява при 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, които са част от 

функциониращата в Районен съд - Добрич система за финансово управление и 

контрол. 

 

ХІІІ. ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ И ИНФОРМАЦИОННО 

ОСИГУРЯВАНЕ.  

 

Работните места в Районен съд - Добрич са обезпечени с необходимото 

техническо оборудване; съдебните зали са осигурени 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 2021г. наличната техника е поддържана в изправност и ремонтирана 

при необходимост. Закупени са:  една копирна машина, четири принтера и два 

високоскоростни скенера за нуждите на служба „Регистратура“. С 

централизирана доставка от ВСС в съда е получена една уеб камера. 

Техническата обезпеченост на работните места в Районен съд – Добрич 

може да се определи като много добра. Установена е необходимост от подмяна 

на звукозаписните системи в три съдебни зали, поради техническата им и 

морална непригодност. Належащо е закупуването на един преносим компютър, 

който ще се използва за осъществяване на видеоконферентни връзки, и на поне 5 

мултифункционални устройства за нуждите на администрацията.   

Към настоящия момент за управление движението на съдебните дела се 

използват две деловодни системи. До въвеждането на ЕИСС е използвана само 

САС „Съдебно деловодство“, а от 01.03.2021г. се използва и „Единна 

информационна система на съдилищата“ (ЕИСС). Системите обхващат всички 

дейности, свързани с воденето на делата на Районен съд – Добрич. ЕИСС е 

единна, централизирана, уеб-базирана система, която гарантира публичност, 

прозрачност и проследимост на съдебните дела, като осигурява, централизирано 

съхранение на дела в електронен формат, високо ниво на сигурност чрез вход с 

КЕП, както и интегриран достъп до данни на външни системи и регистри – База 

данни Население, Бази данни на НАП, НОИ, Търговски регистър и Булстат.  

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” и 

„СТИЛ - ТРЗ и ЛС“.  
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През 2021г. 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 регламентиран и достъп до НАП - Портал за електронни 

услуги.  

Във връзка с измененията в ГПК (обн.Дв, бр. 110 от 2020г., в сила от 

30.06.2021г.) и за времето до надграждането на Единния портал за електронно 

правосъдие и системата за електронно призоваване бе извършена регистрация на 

Районен съд – Добрич в системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) на 

Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ). На всички съдебни 

секретари и съдебни деловодители е предоставен необходимия достъп с оглед 

връчване на призовки, съобщения и съдебни книжа на надлежно регистрираните 

правни субекти.  

Интернет страницата на Районен съд – Добрич е част от системата 

унифицирани сайтове на съдилищата в Република България. Чрез този подход се 

стандартизира визуализацията и достъпа на гражданите до информацията от 

съдебните институции. Със заповед на административния ръководител е 

утвърден списък на интегрираните електронни услуги, предоставени от Районен 

съд – Добрич. 

Значително са подобрени способите за вътрешна комуникация в 

електронна среда чрез използване възможностите на съществуващата локална 

мрежа, посредством която магистрати и служители разменят информация в 

електронен вид в споделени мрежови папки. В домейна на Районен съд Добрич 

(rs-dobrich.com) са създадени индивидуални пощенски кутии на всички 

служители и магистрати чрез които се извършва, както външен, така и вътрешен 

обмен на информация. Чрез посочените начини за информационен обмен до 

знанието на работещите в реално време се свеждат всички необходими  

вътрешни актове и друга необходима информация от служебен характер. 

На системните администратори са възложени дейностите по  поддържане в 

актуално състояние на информацията за наличните информационно-

комуникационни и технологични ресурси, за вътрешните и външни ресурси, 

свързани с поддържането и развитието на инфраструктурата и информационно-

комуникационните и технологични услуги. Тези дейности се осъществяват чрез 

поддържане на Информационна система за управление на ресурсите (ИСУР). 

 

 

ХІV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ИЗВОДИ. 

 
Изминалата година е втора поредна в условия на световна пандемия,  

наложила различни правила на живот и работа. Въпреки новите 

предизвикателства, и през този отчетен период съдът не отстъпи от трайно 



 68 

установените високи стандарти при организацията на работата, от качественото и 

навременното правораздаване, от усилията за повишаване на общественото 

доверие в институцията.  

Отличните резултати се дължат на знанията и опита, обичта към 

професията, усърдието и етичното поведение на целия екип. Съдиите, 

държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните 

служители в Районен съд - Добрич работиха отговорно за запазване на високото 

ниво на качество и бързина в правосъдната дейност и административното 

обслужване, за надграждане на постигнатото и за утвърждаване на общественото 

доверие в съдебната власт. 

Изказвам благодарност на целия екип на Районен съд - Добрич за 

старанието и всеотдайността, за отговорното изпълнение на служебните 

задължения, за подкрепата, сътрудничеството и топлите колегиални отношения.  

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ – 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД – ДОБРИЧ: 

 

                                                  АННА ВЕЛИКОВА 

 

 

 

  


