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Настоящият отчетен доклад за дейността на Районен съд – 

град Девня през отчетната 2010 г. се изготвя в съответствие с 

изискванията на Закон за съдебната власт и съгласно 

разпоредбите на Правилника за администрацията в районните, 

окръжните, административните, военните и апелативните съдилища, 

както и съгласно дадените указания за структурата и обхвата на 

годишните доклади, дадени от Комисията по правни въпроси на 

ВСС.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИИззггооттввиилл::  ДДииммоо  ЦЦооллоовв  

ААддммииннииссттррааттииввеенн  рръъккооввооддииттеелл  ––  ППррееддссееддааттеелл  

РРааййооннеенн  ссъъдд  ––  ДДееввнняя  



Районен съд – Девня 
www.courtdevnya.org 

3 
 

 

1. Движение на дела 5 стр. 

2. Съдебно изпълнение  32 стр. 

3. Служба Вписвания 34 стр. 

4. Кадрова обезпеченост 36 стр. 

5. Сграден фонд и техническа обезпеченост 41 стр. 

6. Обобщение съдебна практика 45 стр. 

7. Приложения  

7.1. Приложение № 1 

- Отчет за работата на РС-Девня за 2010г 

 

47 стр. 

7.2. Приложение № 2А 

- Отчет по гражданските дела на РС – Девня за 2010г. 

 

49 стр. 

7.3. Приложение № 2Б 

- Отчет по наказателните дела на РС – Девня за 2010г. 

 

51 стр. 

7.4. Приложение № 3 

- Справка за резултати от върнати обжалвани и протестирани дела на съдиите от РС Девня за 2010г. 

 

53 стр. 

7.5. Приложение № 4 

- отчет за дейността на държавните съдебни изпълнители в районен съд – девня за 2010г г. 

 

55 стр. 

7.5. Приложение № 5 

- Справка за образуването и движението на граждански дела в І състав с председател Д. Петрова 

 

56 стр. 

7.6. Приложение № 6 

- Справка за образуването и движението на граждански дела в ІІ състав с председател Хр.Койчев 

 

59 стр. 

7.7. Приложение № 7 

- Справка за образуването и движението на граждански дела в ІV състав с председател Д.Цолов 

 

61 стр. 

7.8. Приложение № 8 

- Справка за образуването и движението на наказателни дела в ІІІ състав с председател Д.Вълева 

 

63 стр. 

7.9. Приложение № 9 

- Справка за образуването и движението на наказателни дела в ІV състав с председател Д.Цолов 

 

65 стр. 

7.10. Приложение № 10 

- Справка за образуването и движението на наказателни дела в V състав с председател Ю.Николов 

 

67 стр. 



Районен съд – Девня 
www.courtdevnya.org 

4 
 

 

 

1.1 Брой дела за разглеждане – общо граждански и наказателни. 
Съпоставяне с данните по показателя за предходните две отчетни години. 

1.2. Брой свършени /решени/ дела – общо граждански и наказателни, в 
края на годината. Решени в срок до 3 месеца. Анализ на причините за забава, 
съобразно разпоредбата на чл.12, ал.2 от ЗСВ. 

1.3. Движение на граждански дела. 

1.4. Движение на наказателни дела  

1.5. Средна натовареност на съдебния район по видове дела за 
разглеждане – наказателни, граждански, както спрямо общия брой дела и спрямо 
свършените дела. Сравнителен анализ за три години назад.  

1.5.1. Средна натовареност на съдиите. Тежест на видове разпределени и 
решени дела и качество на съдебните актове 

1.6. Структура на наказаната престъпност. Видове и брой по глави от НК. 
Видове и брой по текстове от НК за делата със значим обществен интерес. 

1.6.1. Относителен дял на осъдителните присъди спрямо внесените 
прокурорски актове по видове престъпления. 

1.6.2. Наказана престъпност с влезли в сила присъди и брой осъдени лица 
в края на отчетния период. 

1.7 Брой, конкретизация и причини за оправдателни присъди – не добра 
работа на органите на предварителното разследване, не добро законодателство – 
материално, процесуално, конкретни предложения..  

1.8. Бюро съдимост 
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1.1 Брой дела за разглеждане – общо граждански и наказателни. 

Съпоставяне с данните по показателя за предходните две отчетни години. 

  

През 2010 г. в Районен съд град Девня са разгледани общо 2697 бр. 

дела. От тях останали висящи от предходния отчетен период към 01.01.2010 г., 

са общо 277 бр, а постъпилите дела през 2010 г. са 2420 бр.  

 

В процентно съотношение спрямо общо разгледаните дела, останалите 

висящи към началото на отчетния период са 10.26 %, а новообразуваните са 

89.74 %. Висящите граждански дела в началото на периода са 145 бр., а 

останалите наказателни - 132 бр.  

 

В сравнителен аспект се наблюдава затвърждаване на започналата от 

2009 г. тенденция за прекомерно увеличение броя на разгледаните дела спрямо 

предходния период. През 2009 г. са разгледани 1657 бр., а през 2008 г. - 961 бр. 

дела. Само спрямо 2009 г. броя на разгледаните дела е увеличен с 62.76 %, а 

спрямо 2008 г. увеличението е с цели 181 %. 
 

Сравнителна таблица за постъпилите, разгледани, свършени и висящи дела за 2008, 2009 и 2010 година  

 

Граждански дела – разгледаните дела от този вид през 2010 г. са 2019 

бр., като от тях останали висящи от предходния отчетен период към 01.01.2009 г. 

са 145 бр., а новопостъпили са 1874 бр. дела. Гражданските дела съставят 74.86 

% от общо разгледаните през 2010 г.  

 

Година / вид постъпили разгледани свършени висящи 

Граждански 

Наказателни 

Общо 2008 

344 

470 

814 

450 

511 

961 

345 

469 

814 

105 

42 

147 

Граждански 

Наказателни 

Общо 2009 

815 

695 

1510 

920 

737 

1657 

778 

605 

1383 

145 

132 

277 

Граждански 

Наказателни 

Общо 2010 

1874 

546 

2420 

2019 

678 

2697 

1716 

608 

2324 

303 

70 

373 

1. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА В РАЙОНЕН СЪД  
– ГРАД ДЕВНЯ 
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Увеличения брой на разглежданите дела и през 2010 г. е резултат 

основно от започналата от 2009 г. тенденция за прекомерно завишено 

постъпление на граждански дела. Само прямо предходната 2009 г., броя на 

постъпилите граждански дела е увеличен със 130 %, а спрямо 2008 г. 

постъплението е увеличено с цели 445 %.  

 

Наказателни дела – разгледаните дела от този вид през 2010 г. са 678 

бр., като от тях останали висящи от предходния отчетен период към 01.01.2010 г. 

са 132 бр., а новопостъпили са 546 бр. Наказателните дела съставят 25.14 % от 

разгледаните през 2010 г.  

 

Сравнителна графика на разгледаните граждански и наказателни дела за 2008, 2009 и 2010 година   
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През отчетния период се установява намаление с 21.44 % на броя на 

постъпилите наказателни дела в сравнение с предходната 2009 г. Спрямо 2008 

г. постъпилите наказателни дела са 24,63 % повече, поради което не следва да 

се приема, че намаленото постъпление на наказателни дела е трайна тенденция.  

 

 

1.2. Брой свършени /решени/ дела – общо граждански и наказателни, в 

края на годината. Решени в срок до 3 месеца. Анализ на причините за забава, 

съобразно разпоредбата на чл.12, ал.2 ЗСВ. 

 

От общо 2697 бр. дела за разглеждане през 2010 г., работещите съдии 

са свършили 2324 бр. граждански и наказателни дела или това са 86.17 % от 

всички разгледани дела. За сравнение през преходните години този показател е 

83.46 % за 2009 г. и 84.70 % за 2008 г. Прави впечатление, че въпреки 
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прекомерното завишаване на броя на разглежданите дела, е запазен и дори 

завшен отличния показател за съотношението на решените спрямо 

разглежданите дела през отчетния период. Завишението на този показател се 

дължи и на факта, че през 2009 г. в продължителен период съдиите са работили 

в намален състав с една незаета щатна бройка и един съдия в продължителен 

отпуск по болест.  

 

От всичко свършените 2324 дела, решените в 3-месечен срок са общо 

2111 бр. или 90.83 % от свършените дела. Този резултат сочи и продължаваща 

тенденция за подобряване работата на съда по отношение разглеждането на 

делата в 3-месечен срок, тъй като за 2009 г. процентното съотношение между 

свършените в 3-месечен срок дела спрямо всички свършени дела е 88.34 %, а за 

2008 г. - 81.82 %. 

 

 

Сравнителна графика на свършените дела спрямо решените в тримесечен срок за 2008, 2009 и 2010 година   
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 Останалите несвършени дела в края на отчетния период са общо 373 бр., 

което е 13.83 % от всички разгледани дела. По отношение на този показател 

"висящи дела в края на отчетния период", въпреки че се забелязва завишаване 

броя на неприключените дела, съотношението между нивата на разгледжаните и 

останалите висящи производства в края на отчетния период, е съизмеримо с 

това за предходните години (за сравнение през 2009 г. то е било 16.72 %, а през 

2008 г. - 15.29 %/. От останалите 373 висящи дела 70 бр. или 18.77 % са 

наказателни, а 303 бр. или 81.23 % са граждански.  
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Останалите висящи граждански дела в края на периода са резултат и 

от завишеното постъпление на граждански дела през последните два месеца от 

годината (494 бр.) и невъзможността да бъдат приключения до края на същата, 

поради естеството на процедурата за разглеждане – само размяната на книжата 

по чл.131 ГПК трае поне един месец. По редица дела се налага провеждане и на 

процедура по чл.47 ГПК – даване на указания за представяне на справки за 

адресната регистрация на ответниците, залепване на уведомления и изтичане на 

сроковете след това. Тази процедура също отнема около месец и едва след нея 

предстои назначаване на особени представители и отново размяна на книжа. 

Провеждането на тези процедури, налагащи се по редица дела поради 

особеностите на казусите, водят до забавяне на делата и обуславят до голяма 

степен висящността в края на отчетния период. 

 

Към края на 2010 г. има и 7 спрени граждански дела, които също са 

част от несвършените дела. Наличието на делбени дела, които изискват повече 

време за приключването им, обжалването на постановени определения в 

рамките на гражданските дела, конституирането на нови страни и поставянето 

на допълнителни задачи на вещите лица са също фактори, формиращи броя на 

висящите граждански дела.  

 

От висящите в края на 2010 г. 18 бр. НОХД и 46 бр. НАХД, 49 бр., 

съответно 16 бр. и 33 бр. са образувани през последните два месеца на 

годината и това е основна причина за тяхното неприключване в рамките на 

отчетния период. Част от тези дела са отлагани заради неявяване на призовани 

свидетели и нужда от събиране на допълнителни доказателства или поради 

липса на упълномощен защитник или поради отсъствие на защитник.  

 

1.3. Движение на граждански дела. 

 

От разгледаните 2019 бр. граждански дела през 2010 г., са приключени 

1716 бр. През 2009 г. свършените граждански дела са били 778 бр., а през 2008 

г. техният брой е бил 345 дела. Съотношението между приключените от общо 

разгледаните граждански дела през 2010 г. е 85 %, докато през 2009 г. този 

показател е бил 84%, а през 2008 г. – 77 %.  
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Графика на разглeданите граждански дела в РС Девня 
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През 2010 г. съдебните състави в гражданско отделение при РС Девня 

са както следва: 

- първи състав с председател съдия Д.Петрова;  

- втори състав с председател съдия Хр. Койчев. 
 

През отчетния период председателя на втори граждански състав съдия 

Хр. Койчев до 31.03.2010 г. бе командирован в ОС Варна, като едновременно с 

това продължи да изпълнява задълженията си и в РС Девня, а от 01.10.2010 г. 

бе командирован за срок една година в РС Варна. С цел правилното 

разпределение на  разглежданите гражданските дела и прецизиране 

натовареността на съдебните състави при трайно установената тенденция за 

прекомерно постъпление на граждански дела, със заповед на административния 

ръководител на съда от същата дата на председателя на четвърти наказателен 

състав бе възложено да изпълнява функциите на председател на съдебен състав 

в гражданско отделение. 
 

Постъпилите граждански дела, по видове на споровете в сравнение с 

преходните години са както следва: 

2010 2009 2008 

видове                              общо 1874 815 344 

искове по СК  55 64 66 

облигационни искове  98 47 28 

вещни искове  22 27 28 

делбени искове  5 16 22 

искове по КТ  372 38 12 

други дела  125 136 129 

     в т. ч. по ЗЗДН 7 12 14 

                по ЗЗД-то 27 36 34 

                частно-граждански 75 88 67 

дела от адм.характер  8 1 3 

дела по чл.410 и чл.417 ГПК 1189 486 56 
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Както бе изтъкнато, през 2010 г. броя на образуваните граждански 

дела продължи да нараства драстично като спрямо 2008 г. ръста е 445 %, а 

спрямо 2009 г. – 130 %. Това увеличение се дължи преди всичко на 

изключително големия брой производства по чл.410 и чл.417 от ГПК, но също 

така и на съществено завишения брой искове по КТ, както и на увеличения ръст 

на облигационни искове, причина за които е продължаващата и през 2010 г. 

финансова и производствена криза. 

 

 

От свършените 1716 бр. граждански дела, 1611 бр. или 94 % са решени в 

тримесечен срок (за сравнение този показател през 2009 г. е 88 %, а през 2008 г. 

– 67 %). И този твърде положителен показател е следствие основно от голямото 

постъпление на производствата по чл.410 и чл.417 от ГПК, чието произнасяне е в 

изключително кратки срокове. Също така, голяма част от разглежданите искове 

по КТ са по претенции за заплащане на трудови възнаграждения и са разгледани 

в кратките процесуални срокове по глава ХХV ГПК. 

 

 

 

Графика на свършените граждански дела в РС Девня 
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Приключилите през 2010 г. граждански дела по видове спорове и брой 

в сравнение с преходните години, са както следва: 
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2010 2009 2008 видове                       

общо 1716 778 345 

искове по СК  65 53 71 

облигационни искове  79 32 21 

вещни искове  33 30 33 

делбени искове  14 15 20 

искове по КТ  233 22 15 

други дела  115 136 129 

     в т. ч. по ЗЗДН 8 12 14 

                по ЗЗД-то 20 36 34 

                частно-

граждански 75 88 67 

дела от адм.характер  3 2 2 

дела по чл.410 и чл.417 

ГПК 1174 488 54 

 

Прекратените граждански дела за 2010 г. са общо 233 бр., от които в 

съдебно заседание са прекратени 118 дела (101 бр. спогодби; 15 бр. по чл.232 и 

чл.233 ГПК, 1 бр. по чл.321 ГПК и 1 бр. изпратено по подсъдност). 

В края на отчетния период са останали неприключени общо 303 бр. 

граждански дела, от които по общия ред са 189 бр. дела. В сравнение с 2009 г. 

процента на приключените гр. дела е повишен с 121 %, а в сравнние с 2008 г. – с 

близо 400 %. През 2010 г. са приключени 85 % от всички разглеждани 

граждански дела, а за 2009 г. и 2008 г. това съотношение е било съответно 

84.56 % и 77 %. 

 

През 2010 г. са обжалвани 86 бр. граждански дела. Върнати от 

въззивната инстанция са общо 69 бр. дела, от които 50 бр. са с потвърдителен 

резултат, а 12 бр. са с отменен съдебен акт. 

 
 

ОБЖАЛВАНИ  ПОТВЪРДЕНИ ОТМЕНЕНИ 

  

о
б
щ
о
 

г
р
.д

 

ч
.г

.д
 

о
б
щ
о
 

г
р
.д

 

ч
.г

.д
 

о
б
щ
о
 

г
р
.д

 

ч
.г

.д
 

съдия Цолов 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

съдия Койчев 21 19 2 12 11 1 6 6 0 

съдия Петрова 65 47 18 37 22 15 5 2 3 

Общо 2010 г. 86 66 20 50 34 16 11 8 3 
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От потвърдените 50 бр. съдебни актове по граждански дела през 2010 

г., 34 бр. са решения и определения по граждански и 16 бр. са разпореждания 

по частно-граждански дела. 

 

Отменените съдебни актове по граждански дела през 2010 г. са 8 бр. 

по дела от общия ред, от които 5 бр. решения (в т. ч. и 2 бр. обезсилени), 3 бр. 

определения и 3 бр. разпореждания по частно граждански деля. Анализът на 

отменените решения показва като основни причини допуснати нарушения на 

материалния и на процесуалния закон. Като цяло броя на порочните съдебни 

актове е намален спрямо предходната година, а е намален и броя на 

допуснатите обезсилени съдебни актове /за 2009 г. има 4 обезсилени решения/. 

Конкретните причини за отмяна на съответните актове са обект на критичен 

анализ с цел недопускане занапред на идентични нарушения.  

 

През 2010 г. продължава тенденцията за намаляване на средната 

продължителност на разглеждане на делата както по време от постъпване до 

постановяване на съдебен акт, така и по брой на провеждани заседания. При 

гражданските дела се провеждат средно между две до три заседания.  

 

 

ОСТАНАЛИ НОВИ НАСРОЧЕНИ ОТЛОЖЕНИ 

съдия гр. гр. гр. гр. 

ПЕТРОВА 75 889 366 162 

КОЙЧЕВ 70 511 249 71 

ЦОЛОВ 0 474 86 33 

ОБЩО 2010 Г. 145 1874 701 266 

 

Налице е и съществено снижаване на съотношението на отложените 

спрямо насрочените дела. Докато през 2009 г. то е било 4,9/10, през 2010 г. 

съотношението е 2,6/10. Причините за отлагане на делата са по правило 

обективни – уважителни причини за неявяване на страна или пълномощник, 

неявяване на редовно призовани лица, процесуални процедури (помирително 

заседание, процедури по Закона за закрила на детето), и най-вече уважени 

доказателствени искания. Нередовно призоваване е причина за отлагане само 

на 28 бр. съдебни заседания по граждански дела или около 10 % от всички 

отложени заседания и това говори за добра работа работа при подготовката на 

делата за разглеждане.   
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Сравнителна графика на несвършените граждански дела 
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В края на отчетната година са останали несвършени 303 бр. 

граждански дела срещу 145 бр. за 2009 г. и 105 бр. за 2008 г., т. е. висящността 

по граждански дела в сравнение с предходната година е завишена. Както бе 

изтъкнато това се дължи на факта, че през годината имаше двукратно повече 

новообразувани граждански дела, от които близо O са постъпили през 

последните два месеца от годината, а това доведе до невъзможност за 

значителна част от тях да бъдат приключения до края на отчетния период.    

 

1.4. Движение на наказателни дела  

 

През 2010 г. съдебните състави в наказателно отделение при РС Девня 

са както следва: 

- трети състав с председател съдия Д. Вълева;  

- четвърти състав с председател съдия Д. Цолов; 

- пети състав с председател съдия Юл. Николов.  

Поради командироване на председателя на втори състав в гражданско 

отделение - съдия Хр. Койчев от 01.10.2010 г. за срок от една година в РС Варна, 

с цел правилното разпределение на разглежданите гражданските дела и 

прецизиране натовареността на съдебните състави при трайно установената 

тенденция за прекомерно постъпление на граждански дела, със заповед на 

административния ръководител на съда от същата дата, на председателя на 

четвърти наказателен състав бе възложено да изпълнява функциите на 

председател на съдебен състав в гражданско отделение и от 01.10.2010 г. 

разглеждането на наказателни дела се осъществява от само от трети и пети 

съдебни състави. 
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Всички висящи наказателни производства при четвърти съдебен 

състав, освен тези за които се изисква разглеждане от задължителен състав, 

бяха преразпределени чрез програмата за случаен избор на останалите два 

състава в наказателно отделение. 

 

Общия брой на поставените за разглеждане наказателни дела през 

2010 г. е 678, от които 132 бр. или 19.47 % са несвършените от 2009 г. 
 

Новообразуваните 546 наказателни дела за 2010 г., по видове в 

сравнение с преходните години са както следва: 

 

2010 2009 2008 

видове                              общо 546 695 470 

НОХД 136 228 187 

НЧХД 1 6 3 

НАХД 136 117 92 

в т.ч. по чл.78а от НК 29 34 21 

по УБДХ 3 6 8 

ЧНД 273 344 188 

в т.ч. Реабилитации 9 4 2 

по ЗЗдравето 9 20 17 

Комулации 51 27 23 

вземане и изменение на мярка за неотклонение 11 19 17 

разпити, обиски, претърсвания и др. ЧНД от досъд. произв-

во 139 274 129 

 

 

В РС Девня през 2010 г. няма постъпили дела със значим обществен 

интерес. 

Графика на разглежданите наказателни дела в РС Девня 

42

132
70

470

695

546 511

737
678

0

100

200

300

400

500

600

700

800

останали постъпили общо

2008

2009

2010

 

 



Районен съд – Девня 
www.courtdevnya.org 

15 
 

За разлика от гражданските производства, при наказателните е 

налице намаление на постъпилите нови дела през 2010 г., като в сравнение с 

2009 г. е налице намаление с 21.43 %., а в сравнение с 2008 г. – има увечичение 

с 13.92 %. Справката по видове на постъпилите дела сочи значително намаление 

спрямо 2009 г. на образуваните НОХД по актове на РП Девня. Също така, в 

резултат на измененията в НПК от 2010 г., е намален и броя на образуваните 

ЧНД за разпити пред съдия. От друга страна, през 2010 г. се наблюдава 

завишаване на броя на образуваните НАХД по жалби срещу наказателни 

постановления на контролни административни органи.   

В резултат на намаления брой на образувани НОХД от РП Девня се 

наблюдава известно ограничаване и по разновидност и сложност на 

разгледаните дела от общ характер.  

Разпределението на разгледаните наказателни дела от общ характер 

по брой и видове престъпления по НК в сравнение с предходните години, е 

както следва: 

 

Глава от НК 2010 2009 2008 

ІІ - Престъпление против личността  11 19 17 

ІІІ - Престъпления против правата на гражданите 4 4 2 

ІV - Престъпление против брака, семейството и 
младежта 

1 2 1 

V - Престъпления против собствеността 82 100 70 

VІ - Престъпления против стопанството 7 11 10 

VІІІ - Престъпления против дейността на държ. 
органи и общ. организации 

0 2 2 

ІХ - Документи престъпления 2 8 1 

Х - Престъпления против реда и общественото 

спокойствие 

0 2 7 

ХІ – Общоопасни престъпления 88 101 104 

общо 195 249 214 

 

 

От свършените 608 бр. наказателни дела, 500 бр. са решени в три 

месечен срок, което представлява 82.24 % от свършените дела. В сравнение с 

2009 г. този показател е 89 %, а за 2008 г. - 93%.  
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Намалението на този показател с 6.74 % спрямо 2009 г. се дължи на 

основно на завишения брой НАХД по жалби срещу наказателни постановления 

по Закона за митницата и специфичните по този род дела забавяния при 

провеждане на особени видове експертизи с ограничен кръг специалисти и 

акредитирани лаборатории. Друга причина за забавяне на наказателни 

производства са отлаганията при необходимост от събиране на допълнителни 

доказателства при НОХД дела.  

 

И през 2010 г. продължи тенденцията към по-широко приложение на 

диференцираните производства по глава XXVII и глава XXIX от НПК. От 

разгледаните общо 164 бр. НОХД по внесени обвинителни актове през 2010 г., 85 

% са приключени по диференцирана процедура като са постановени 44 бр. 

присъди по общия ред, 39 бр. присъди по гл.XXVII от НПК и са одобрени и 55 бр. 

споразумения по глава XXIX от НПК. Одобрени са и 29 бр. споразумения, 

внесени за разглеждане от РП Девня.  

 

 

Сравнителна графика на разгледаните, свършените и свършените в тримесечен срок дела за 2008, 2009 и 2010 
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И през 2010 г. в РС Девня са налице случаи на изготвяне на съдебни 

актове извън законоустановените срокове като по 2 бр. дела със съдия-

докладчик Д. Цолов забавянето е над три месеца. При други 3 бр. дела съдебния 

акт е изготвен до три месеца след законоустановения срок и 12 бр. дела са 

просрочени до два месеца. Този негативен факт е предмет на критичен анализ, 

включително и при годишната проверка от ОС Варна.   
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Приключените наказателни дела, по видове в сравнение с преходните 

години са както следва: 

 

2010 2009 2008  

видове                              общо 608 605 469 

НОХД 177 190 192 

НЧХД 3 6 5 

НАХД 152 70 82 

в т.ч. по чл.78а от НК 38 29 20 

по УБДХ 3 6 8 

ЧНД 276 339 190 

в т.ч. Реабилитации 8 4 2 

по ЗЗдравето 12 18 17 

Комулации 53 26 23 

вземане и изменение на мярка 10 19 17 

разпити, обиски, претърсвания и др.  ЧНД от досъд. 

производство 137 272 129 

 

По видове престъпления, съобразно съответните глави по НК, 

разпределението на приключените наказателни дела от общ характер в 

сравнение с преходните години е следното: 

 

Глава от НК 2010 2009 2008 

ІІ - Престъпление против личността  9 12 14 

ІІІ - Престъпления против правата на 

гражданите 

4 3 2 

ІV - Престъпление против брака, семейството 

и младежта 

1 1 0 

V - Престъпления против собствеността 72 70 57 

VІ - Престъпления против стопанството 5 9 8 

VІІІ - Престъпления против дейността на държ. 

органи и общ. организации 

0 2 2 

ІХ - Документи престъпления 1 8 1 

Х - Престъпления против реда и общественото 

спокойствие 

0 2 7 

ХІ – Общоопасни престъпления 85 83 101 

общо 177 190 192 
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Прекратените наказателни дела през 2010 г. са общо 116 бр., от които 

84 бр. са приключени със споразумение. От останалите 32 бр. прекратени дела, 8 

бр. са от общ характер, от които 6 бр. са върнати на РП за доразследване (2 бр. 

в съдебно заседание и 4 бр. в разпоредително заседание) и 2 бр. са неодобрени 

споразумения.  

 

В края на отчетния период са останали неприключени общо 70 бр. 

наказателни дела, от които 18 бр. от общ характер, 3 бр. административни дела 

по чл.78а НК, 3 бр. частно-наказателни дела и 46 бр. административно-

наказателни дела. 

През 2010 г. са приключени 89.67 % от всички разгледани наказателни 

дела, а за 2009 г. и 2008 г. това съотношение е било съответно 82,09 % и 91.78 

%. Както и през 2008 г. при невисок брой на новообразуваните дела е налице 

завишено съотношение на приключените спрямо общо разглежданите дела.  

 

В РС Девня през 2010 г. няма разглеждани наказателни дела със 

значим обществен интерес. 

 

През 2010 г. са обжалвани 93 бр. наказателни дела. От върнатите от 

въззивната инстанция дела, 53 бр. са с потвърдителен резултат, а 20 бр. са с 

отменен съдебен акт. 
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съдия Вълева 42 15 21 6 0 25 7 12 6 0 8 2 4 0 2 

съдия Цолов 23 9 10 4 0 8 3 2 3 0 3 1 2 0 0 

съдия Николов 28 12 8 8 0 20 10 6 4 0 9 2 4 3 0 

Общо 2010г.  93 36 39 18 0 53 20 20 13 0 20 5 10 3 2 

 

Отменените съдебни актове са 5 бр. присъди по НОХД, 10 бр. решения 

по НАХД и 3 бр. определения и 2 бр. разпореждания. Анализът на отменените 

присъди показва като причини неправилен анализ на фактите и нарушения на 

материалния закон по 3 бр. дела и съществени процесуални нарушения в хода на 

съдебното производство по 2 бр. дела. Причината за отмяна на решенията по 

административно-наказателни дела са неправилен анализ на фактите и 
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нарушения на материалния закон. Причина за отмяната на определенията е 

неправилно приложение на материалния закон и процесуални нарушения. Броя 

на отменените присъди по дела от общ характер е увеличен спрямо 2009 г. и 

2008 г. /1 бр. за 2009 г. и 2 бр. за 2008 г./ Увеличен е и броя на отменени дела 

от административен характер /4 бр.за 2009 г./. Това сочи на допусната 

недостатъчна прецизност в работата на съдебните състави и е обект на критичен 

анализ.  

 

Изцяло потвърдените съдебни актове на РС Девня по наказателни дела 

през 2009 г. са 53, от които 20 бр. присъди, 20 бр. решения и 13 бр. определения. 

 

Тенденцията за намаление на средната продължителност на 

разглеждане на наказателни дела е запазена и през 2010 г. При наказателните 

дела само 18 бр. са приключили с повече от три заседания. През 2010 г. е 

запазен добрия показател на съотношението между броя на отложените спрямо 

насрочените съдебни заседания по наказателни дела. За 2010 г. съотношението 

е 2,9/10, през 2009 г. са отлагани 2,1/10 от насрочени дела, а за 2008 г. това 

съотношение е близо 3/10.    

 

Причините, за които наказателните дела са отлагани, са следните: 

• НОХД – за допълнителни доказателства 58, неявяване на подсъдим, 

свидетел или вещо лице 30, за назначаване на сл.защитник 2, молба от адвокати 

за отлагане 9 и 2 поради нередовно призоваване. 

• НЧХД – 1 за допълнителни доказателства 

• НАХД - за допълнителни доказателства 32, експертизи 9, неявяване 

на подсъдим 1, молба от адвокати за отлагане 10 и 1 поради нередовно 

призоваване. 

• По 78 А от НК – 1 по молба на обвиняем 

• ЧНД - експертизи 10, молба от адвокати за отлагане 2, неявяване на 

подсъдим, свидетел или вещо лице 8 и 2 поради нередовно призоваване. 

 

Анализът на основните причини за отлаганията на наказателни дела 

сочи, че само 5 бр. заседния са отложени поради нередовно призоваване, като е 

нарастнал броя на отлагания поради неявяване на подсъдим, свидетел или вещо 

лице. Продължава да е голям броя отлагания (около 55%) за събиране на нови 

доказателства в наказателното производство. Макар тази причина да не се 
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дължи на недобра подготовка при провеждане на заседанията, съдът следва да 

ограничава допускането на тези основания за забавяне на производствата.  

 

ОСТАНАЛИ НОВИ НАСРОЧЕНИ ОТЛОЖЕНИ 

съдия нак. нак. нак. нак. 

ВЪЛЕВА 72 209 311 80 

ЦОЛОВ 26 90 100 21 

НИКОЛОВ 34 247 296 78 

ОБЩО 2010 Г. 132 546 707 179 

В края на 2010 г. несвършените наказателни дела са 70 бр., срещу 132 

бр. за 2009 г. и 42 бр. за 2008 г. Това се дължи основно на факта, че за разлика 

от 2009 г. не бе налице завишено постъпление в самия край на отчетния период.  

 

 

Сравнителна графика на несвършените наказателни дела  
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1.5. Средна натовареност на съдебния район по видове дела за 

разглеждане – наказателни, граждански, както спрямо общия брой дела и 

спрямо свършените дела. Сравнителен анализ за три години назад.  

 

Общият брой на съдиите през 2010 г. в РС Девня по щат е 5 бройки. 

Отработените през 2010 г. човекомесеци са общо 56, като 

магистратите от гражданско отделение са отработили 24, а от наказатално 

отделение - 32 месеца.  

 

Общият брой на постълили през годината дела е 2420, общия брой на 

делата за разглеждане е 2697, а общия брой на свършените дела е 2324.  
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При тези данни натовареноста по щат за РС Девня през 2010 г. е 

както следва: 

- на база постъпили дела – 40.33 дела (за сравнение през 2009 г. – 

25.17 бр., а за 2008 г. – 13.57 бр.); 

- на база всичко дела за разглеждане – 44.95 дела (за сравнение през 

2009 г. - 27.62, а за 2008 г. – 15.93); 

- на база всичко свършени дела – 38.73 дела (за сравнение през 2008 г. 

– 23.05 бр., а за 2007 г. – 13.57 бр.)  

 

Съдиите в РС Девня са разпределени в гражданско и наказателно 

отделение. В този случай средната натовареност, разгледана отделно за 

гражданското и наказателното отделение ще има други стойности, които са 

както следва: 

• гражданско отделение – двама съдии по щат. Общият брой на 

постълили гр. дела през годината е 1874, общ брой на гр. дела за разглеждане - 

2019, общ брой на свършените гр. дела – 1716, общо отработени 24 ч/м.. 

 

При тези данни натовареноста за гр. отделение е както следва: 

- на база постъпили дела – 78.08 дела (за сравнение през 2009 г. - 

33.96 бр., а за 2008 г. - 14.33 бр.); 

- на база всичко дела за разглеждане –дела 84.13 (за сравнение 

през 2009 г. - 38.33 бр., а за 2008 г. - 18.46 бр.); 

- на база всичко свършени дела – 71.50 дела; (за сравнение през 

2008 г. – 34.42 бр., а за 2007 г. - 14.37  бр.) 

- действителна натовареност на база отработени 24 човекомесеци – 

78.08 постъпили, 84.12 за разглеждане и 71.5 свършени. 

 

• наказателно отделение – трима съдии, от които единия от 

01.10.2010 г. разглежда само граждански дела. Общ брой на постълили нак. дела 

през годината - 546 бр., общ брой на нак. дела за разглеждане - 678 бр., общ брой 

на свършените нак. дела – 608 бр., отработени общо 32 ч/м.  

 

При тези данни натовареността за нак. отделение е както следва: 

- на база постъпили дела –дела 15.17 (за сравнение през 2009 г. - 

19.31 бр., а за 2008 г. - 13.05 бр.); 
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- на база всичко дела за разглеждане –18.83 дела (за сравнение 

през 2009 г. – 20.47 бр., а за 2008 г. – 14.25 бр.); 

- на база всичко свършени дела – 16.89 дела (за сравнение през 

2009 г. - 16.81 бр., а за 2008 г. - 13.03 бр.) 

- действителна натовареност на база отработени 32 човекомесеци – 

17.06 постъпили, 21.19 за разглеждане и 19 свършени. 

 

1.5.1. Средна натовареност на съдиите. Тежест на видове разпределени 

и решени дела и качество на съдебните актове 

 

Действителната натовареност на магистратите в РС Девня за 2010 г. 

на база 56 отработени човекомесеци е както следва: 

- общо по щат – на база постъпили дела 43.21, на база разгледани 
дела 48.16 и на база свършени дела 41.50. 

 

Съдия Добрина Петрова бе преместена от РС Разград с Решение на 

ВСС от 01.01.2010 г. в РС Девня. Отработила е общо 12 месеца, като е 

разгледала общо 964 бр. граждански дела и е приключила 815 бр. 

Натовареността на съдия Петрова за отчетната година е следната: 

• процент на разгледани дела спрямо общо разгледани 

граждански дела в РС Девня – 47.75 % или средно 80.33 бр. разгледани дела на 

месец. 

• процент на приключени дела спрямо общо свършени 

граждански дела в РС Девня – 47.49 % или средно 67.92 бр. приключени дела на 

месец. 

През отчетния период са обжалвани общо 65 бр. съдебни акта 

произнесени от съдия Петрова, от които 37 бр. са потвърдени от възивната 

инстанция и 5 бр. са отменени. Отменените актове са 2 бр. определения поради 

процесуално нарушение и 3 бр. разпореждания поради неправилно приложение 

на материалния закон). 

 

Съдия Христо Койчев беше командирован в РС Варна за периода от 

01.10.2010 г. до 30.09.2011 г., отработил е 9 месеца в РС Девня, като е 

разгредал общо 581 бр. граждански дела и е приключил 565 бр. Натовареността 

на съдия Койчев за отработените 9 месеца в РС Девня е следната: 
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• процент на разгледани дела спрямо общо разгледани 

граждански дела в РС Девня – 28.78 % или средно 64.56 бр. разгледани дела на 

месец. 

• процент на приключени дела спрямо общо свършени 

граждански дела в РС-Девня – 32.93 % или средно 62.78 бр. приключени дела на 

месец. 

През отчетния период са обжалвани общо 21 бр. съдебни акта 

произнесени от съдия Койчев, като 12 бр. са потвърдени от възивната 

инстанция и 6 бр. са отменени. Отменините актове са (2 бр. решения поради 

неправилно приложение на материалния закон; 3 бр. решения поради 

процесуални нарушения; 1 бр. определение поради процесуално нарушение). 

 

Съдия Даниела Вълева през отчетната година е отработила е 11 

месеца, като е разгледала общо 281 бр. наказателни дела и е приключила 261 

бр. Натовареността на съдия Вълева за отработените 11 месеца е следната: 

• процент на разгледани дела спрямо общо разгледани 

наказателни дела в РС Девня – 41.45 % или средно 25.55 бр. разгледани дела на 

месец. 

• процент на приключени дела спрямо общо свършени 

наказателни дела в РС Девня – 42.93 % или средно 23.77 бр. приключени дела на 

месец. 

През отчетният период са обжалвани общо 42 бр. съдебни акта 

произнесени от съдия Вълева, като 25 бр. са потвърдени от възивната 

инстанция и 8 бр. са отменени. Отменените актове са 2 бр. присъди /1 поради 

неправилно приложение на материалния закон и 1 поради процесуални 

нарушения/, 4 бр. решения и 2 бр.  разпореждания, всичките поради 

процесуални нарушения. 

 

Съдия Димо Цолов през 2010 г. е отработил 12 месеца – 9 в 

наказателно и 3 в гражданско отделение, като е разгледал 116 бр. наказателни 

и 474 бр. граждански дела и е приключил 112 бр. наказателни и 336 бр. 

граждански дела. В качеството на административен ръководител, на съдия 

Цолов са разпределяни 60 % от постъпилите дела спрямо 100 % за другите 

двама председатели на съдебни състави в наказателно отделение за периода от 

м. януари до м. септември и 70 % от постъпилите дела спрямо другия 

председател на съдебен състав в гражданско отделение за периода от м. 
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октомври до м. декември. Натовареността на съдия Цолов за отработените 12 

месеца е следната: 

• процент на лично разгледани спрямо общо разгледани 

граждански дела в РС Девня – 23.48 % или средно 158 бр. разгледани 

граждански дела на месец и процент на разгледани спрямо общо разгледани 

наказателни дела в РС Девня – 17.11 % или средно 12.89 бр. разгледани 

наказателни дела на месец. 

• процент на приключени дела спрямо общо приключени 

граждански дела в РС Девня – 19.58 % или средно 112 бр. приключени 

грждански дела на месец и процент на лично приключени спрямо общо 

приключени наказателни дела в РС Девня – 18.42 % или средно 12.44 бр. 

приключени наказателни дела на месец. 

 

През отчетния период са обжалвани общо 23 бр. съдебни акта 

произнесени от съдия Цолов по наказателни дела, като са върнати 8 бр. 

потвърдени от възивната инстанция и 3 бр. отменени. Отменените актове са 1 

бр. присъда поради неправилно приложение на материалния закон и 2 бр. 

решения поради неправилно приложение на материалния закон. През отчетната 

година е върнато и 1 бр. потвърдено решение по гражданско дело. 

 

Съдия Юлиян Николов през отчетната година е отработил 12 месеца, 

като е разгледал общо 281 бр. наказателни дела и е приключил 235 бр. 

Натовареността на съдия Николов за отработените 12 месеца е следната: 

• процент на разгледани дела спрямо общо разгледани 

наказателни дела в РС Девня – 41.45 % или средно 25.55 бр. разгледани дела на 

месец. 

• процент на приключени дела спрямо общо свършени 

наказателни дела в РС Девня – 38.65 % или средно 19.58 бр. приключени дела на 

месец. 

 

През отчетния период са обжалвани общо 28 бр. съдебни акта 

произнесени от съдия Николов, като 20 бр. са потвърдени от възивната 

инстанция и 9 бр. са отменени. Отменените актове са 2 бр. присъди /1 бр. 

поради процесуално нарушение и 1 бр. поради неправилно приложение на 

материалния закон/, 4 бр. решения поради неправилно приложение на 

материалния закон, 2 бр. определения /1 бр. поради процесуално нарушение и 1 
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бр. поради неправилно приложение на материалния закон/ и 1 бр. разпореждане 

поради процесуално нарушение. 

 

Сравнителна таблица за натовареността на съдиите в някои от районните съдилища във 

Варненски апелативен район 
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ВАРНА 40 79 58 103 74 46 38 87 64 
ПРОВАДИЯ 5 41 35 60 51 24 20 57 48 
КАВАРНА 6 18 16     28 24 
ОМУРТАГ 4 24 22 31 29 18 16 25 23 
НОВИ ПАЗАР 5 44 40     51 46 
ДЕВНЯ 5 45 39 84 71 19 17 48 42 

 

Забележка: При РС Каварна и РС Нови пазар гражданските и наказателни дела се разглеждат от 

всички съдебни състави.  
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1.6. Структура на наказаната престъпност. Видове и брой по глави от 

НК. Видове и брой по текстове от НК за делата със значим обществен интерес. 

 

Свършените за 2010 г. дела от общ характер, със съдебен акт по 

същество по видове престъпления в сравнение с преходните години са както 

следва: 

 

Глава от 

НК 

2010 

Общо   присъди   споразумения 

2009 

Общо    присъди   споразумения 

2008 

Общо   присъди   споразумения 

ІІ 9 7 2 12 8 4 11 9 2 

ІІІ 4 3 0 3 1 2 1 1 0 

ІV 1 1 0 1 0 1 0 0 0 

V 72 54 13 65 39 26 43 28 15 

VІ 5 2 1 9 2 7 6 4 2 

VІІІ 0 0 0 2 0 2 1 1 0 

ІХ 1 0 1 8 1 7 1 0 1 

Х 0 0 0 2 1 1 3 2 1 

ХІ 85 16 67 80 13 67 89 17 72 

общо 177 83 84 182 65 117 155 62 93 

 

 

През отчетния период в РС Девня не са разглеждани дела със значим 

обществен интерес.  

 

1.6.1. Относителен дял на осъдителните присъди спрямо внесените 

прокурорски актове по видове престъпления. 

 

В началото на 2010 г. са останали за разглеждане 59 бр. дела от общ 

характер, образувани по обвинителни актове. През отчетната година в РС Девня 

са образувани 136 бр. дела от общ характер по внесени прокурорски актове - 

105 бр. с обвинителни актове и 31 бр. с предложения за прекратяване на 

наказателно производство със споразумения.  

 

Съдът е отхвърлил 2 бр. от всичките внесени 31 бр. постановления с 

предложения за прекратяване на наказателно производство със споразумение. 
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От разгледаните през 2010 г. общо 164 бр. дела, образувани по 

обвинителни актове, съдът е прекратил наказателно производство по 6 бр. дела, 

които е върнал за доразследване, 1 бр. дело е обединено с друго на основание 

чл.41, ал.3 НК и е произнесъл съдебни актове по същество по 139 бр. дела както 

следва: 

• 1 бр. решение по внесен обвинителен акт; 

 

• 55 бр. споразумения по гл.29 НПК 

 

• 44 бр. присъди по общия ред; 

 

• 39 бр. присъди по гл.27 НПК 

 

 

За доразглеждане през 2011 г. са останали 18 бр. дела от общ 

характер, образувани по обвинителен акт. 

 

От произнесените общо 177 бр. актове по дела от общ характер, 

осъдителните присъди са 78 бр., 5 бр. са оправдателни присъди, 1 бр. решение по 

чл.78а НК по внесен обвинителен акт е оправдателно, 84 бр. са одобрените 

споразумения и 9 бр. са определения за прекратяване на наказателното 

производство. 

 

Относителният дял на осъдителните присъди и решения спрямо 

внесените обвинителни актове е 95.7 %. ( {139–6} : {[59+105] – [7+18]} ), където 139 

е броя на постановените актове по внесен обвинителен акт, 6 е броя на 

оправдателните присъди и решения, 59 е броя на неприключените производства 

по внесени обвинителни актове от 2009 г., 105 е броя на внесените обвинителни 

актове през 2010 г., 7 е броя на прекратените дела по внесени обвинителни 

актове, и 18 е броя на неприключените дела по внесени обвинителни актове за 

2010 г.  

 

За сравнение с предходните години, отнасителния дял на 

осъдителните присъди срямо внесените прокурорски актове е следния: 94.7% за 

2009 г. и 94.9% за 2008 г.  
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1.6.2. Наказана престъпност с влезли в сила присъди и брой осъдени 

лица в края на отчетния период.  

 

През 2010 г. са влезли в законова сила 84 бр. споразумения и 74 бр. 

присъди и 33 бр. решения по наказателни производства. Структурата на 

наказана престъпност за осъдените лица по НОХД е следната: 

 

По НОХД са осъдени общо 218 бр. лица, от които 9 бр. са били 

непълнолетни. Статистиката за наложените наказания показва, че през отчетния 

период най-голям е броя на лицата с наложени наказания "лишаване от 

свобода" - 141 бр., като за 95 бр. от тях, изпълнението на наказанието е 

отложено по реда на чл.66, ал.1 НК. На следващо място като налагано с 

осъдителните присъди е наказанието "пробация" – 70 бр., а на 6 бр. лица са 

наложени наказания "глоба".  

 

По НЧХД е осъдено едно лице, на което е наложено наказание 

"пробация".  

 

По НАХД по чл.78а НК осъдените 35 лица са с наложени наказания 

глоба по чл.78а НК.  

Общият брой осъдени лица по трите вида наказателни дела – НОХД, 

НЧХД и НАХД, е 254 като най-много са лицата с наложено наказание "лишаване 

от свобода" – 141 бр., на 71 бр. лица е наложено наказания "пробация", а 

наказание "глоба" е наложено на 41 бр. лица. 

Най-голям е броят осъдени лица за престъпления против собствеността 

– 116. Осъдените за общоопасни престтъпления са 85 лица, и осъдените за 

престъпления против личността са 8 лица.   

 

Глава 
от НК 

Непъл 
нолет 
ни 

Лишава
не от 
свобод

а 

В т.ч. 
условн

о 

пробация глоба Други 
наказани

я 

общо 

ІІ 0 5 3 3 0 0 8 
ІІІ 0 3 2 0 0 0 3 
V 5 91 54 21 0 4 116 
VІ 1 2 2 1 1 1 5 
ІХ 0 1 0 0 0 0 1 
ХІ 3 39 34 45 0 1 85 

общо 9 141 95 70 1 6 218 
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1.7 Брой, конкретизация и причини за оправдателни присъди – не 

добра работа на органите на предварителното разследване, не добро 

законодателство – материално, процесуално, конкретни предложения..  

 

През отчетния период наказателните състави при РС Девня са 

постановили 5 бр. изцяло оправдателни присъди и 1 оправдателно решение (2 бр. 

за престъпления против собствеността, 3 бр. за престъпление против 

стопанството и 1 оправдателно решение за престъпление против реда и 

общественото спокойствие). 

По 4 бр. присъди съдът се е произнесал с изцяло оправдателен 

диспозитив за част от лицата по обвинителния акт (1 бр. за престъпления 

против правата на гражданите; 2 бр. за престъпления против собствеността и 1 

бр. за престъпление против стопанството). Основната причина за постановените 

оправдателни присъди по НОХД е недоказаност на повдигнатите обвинения, 

което се дължи липсата на доказателства и следователно на недобра работа в 

хода на досъдебното производство.  

През 2010 г. наказателните състави при РС Девня са постановили и 2 

бр. оправдателни решения по дела от административен характер /1 по чл.78а НК 

и 1 по УБДХ/. 

От съдените през годината 284 лица по НОХД, НЧХД, НАХД, 16 бр. са 

оправдани, а това са 5.63 % от предадените на съд лица. 14 бр. са оправданите 

лица по НОХД и те съставляват 5.8 % от подсъдимите по този вид дела и 2 лица 

са оправдани по НАХД /1 по чл. 78а от НК и 1 по УБДХ/ – 5.3 % от съдените 

лица по този вид дела.  
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1.8. Бюро съдимост 

Работата на бюро съдимост при Районен съд гр. Девня през 2010 г. се 

осъществяваше от един деловодител, при спазване изискванията на Наредба №8 

от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за 

съдимост, приета с ДВ, бр. 24 от 4.03.2008 г. При отсъствие на титуляра същия 

се замества от административния секретар или друг определен служител. 

Последните са преминали нарочно обучение и изпълняват задълженията си 

отговорно.  

 

През 2010 г. са издадени общо 2837 бр. свидетелства и справки за 

съдимост на лица.  
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В РС Девня има утвърдена една щатна бройка държавен съдебен 

изпълнител. Държавен съдебен изпълнител И. Байков работи в РС Девня от 

01.06.2006 г. и има юридически стаж 7 г. 

От 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г., общо в СИС са постъпили 107 бр. 

дела, от които в полза на Държавата - 18 бр, в полза на юридически лица – 36 

бр. и в полза на граждани - 53 бр.  

Прекратени са общо 135 бр. дела, от които в полза на Държавата - 0 

бр., в полза на юридически лица - 18 бр. и в полза на граждани - 117 бр. Във 

връзка с изпълнението на Закона за частните съдебни изпълнители, 4 бр. дела 

са предадени за по-нататъшно изпълнение от ЧСИ.  

По сметка на СИС за 2010 г. са постъпили 149 010 лв., а са 

изплатени 120 387 лв. в т.ч. в полза на Държавата 24 406 лв, в полза на 

юридически лица 35 422 лв и в полза на граждани 60 559 лв. 

През отчетния период са планирани и реализирани следните 

изпълнителни действия: 

- продажби /описи/ на движимо имущество: насрочени – 6 бр., 

изпълнени – 0 бр. 

- продажби /описи/ на недвижимо имущество: насрочени – 29 

бр., изпълнени – 6 бр. 

2. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ В РАЙОНЕН СЪД  
– ГРАД ДЕВНЯ 
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В РС Девня има утвърдена една щатна бройка за съдия по 

вписванията. Заемащият я съдия по вписванията Н. Иванов работи в РС Девня 

от 01.06.2007 г. и има юридически стаж 5 г. 

През отчетния период в службата по вписвания са извършени общо 

3870 бр. вписвания, в т. ч. дарения 171 бр., продажби 1525 бр., договорни 

ипотеки 53 бр., доброволни делби 114 бр. и 1784 бр. справки.  

Събраните държавни такси за отчетния период възлизат на 90 911 лв, 

в сравнение с 2009 г. – 126 751 лв и за 2008 г. – 236 821. 

 

Сравнителна графика на събраните държавни такси 

 

 

2008

2010

2009

 

 

 

Регистрирани са 154 бр. откази за вписване на актове и има само 

един обжалван отказ, който е отменен. 

 

 

 

 

 

 

3. СЛУЖБА „ВПИСВАНИЯ” В РАЙОНЕН СЪД  
– ГРАД ДЕВНЯ 

236 821 

126 751 

90 911 
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През 2010 г. РС Девня заетите щатни бройки бяха общо 23, от които 

петима съдии, държавен съдебен изпълнител, съдия по вписванията и 16 бр. 

служители, в това число: административен секретар, главен счетоводител, 

системен администратор ІІ степен, трима съдебни деловодители, четирима 

съдебни секретари, секретар при СИС, архивар, деловодител бюро ”Съдимост”, 

двама призовкари и чистач. 

 

Окомплектоваността на РС Девня от магистрати през 2010 г. е както 

следва: 

 

Съдия Димо Цолов, с ранг „Съдия АС”, назначен за председател до 

31.07.2009 г. по решение на ВСС от 14.07.2004 г., а от 03.08.2009 г. – с решение 

на ВСС от 29.07.2009 г. От постъпването му в РС Девня през м. юли 1999 г. до 

края на отчетния период същият има 11 години и пет месеца съдийски стаж. 

През 2010 г. той е бил председател на ІV съдебен състав в наказателно 

отделение, отработил е 12 месеца и е разглеждал както наказателни така и 

граждански дела. 

 

Съдия Христо Койчев е с ранг „Съдия АС”. Постъпил е в РС Девня през 

м. юли 2001 г,. като преди това от 1999 г. е бил следовател при ОСС Варна, ТО 

Девня. Към края на отчетния период има 9 години и пет месеца съдийски стаж, 

както и една година и четири месеца стаж като следовател. През отчетната 2010 

г. беше командирован в ОС Варна до 30.03.2010 г. и същевременно е разглеждал 

граждански дела във II състав при РС Девня. От 01.04.2010 г. до 30.09.2010 г. е 

разглеждал дела само в РС Девня, а от 01.10.2010 г. със заповед на 

Председателя на ОС Варна е командирован в РС Варна за срок една година. 

Отработил е 9 месеца в РС Девня. 

 

Съдия Юлиян Николов е с ранг „Съдия АС”. Постъпил е в РС Девня от 

02.05.2006 г, като преди това от 1998 г. е бил следовател при ОСС Варна. До 

края на 2010 г. има 4 години и 8 месеца съдийски стаж, както и 8 години и два 

месеца стаж като следовател. Отработил е 12 месеца и е разглеждал 

наказателни дела в V съдебен състав в наказателно отделение при РС Девня. 

 

4. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ В РАЙОНЕН СЪД  
– ГРАД ДЕВНЯ 
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Съдия Даниела Вълева е с ранг „Съдия ОС”. Постъпила е в съда на 

08.03.2006 г. като преди това е била адм. ръководител в РП Девня. Към края на 

отчетния период има 4 години и 10 месеца съдийски стаж, както и осем години 

и един месец стаж като прокурор. През отчетната година е била председател на 

ІІІ съдебен състав в наказателно отделение при РС Девня, отработила е 11 

месеца. 

 

През отчетната година съдия Добрина Петрова с решение на ВСС по 

Протокол №52 от 12.12.2009 г., бе преместена в РС Девня и всъпи в длъжност 

на 04.01.2010 г. Съдия Петрова е председател на І съдебен състав в гражданско 

отделение и има съдийски стаж две години и един месец  

 

Държавен съдебен изпълнител И. Байков работи в РС Девня от 

01.06.2006 г. до края на отчетния период има юридически стаж 7 години.  

 

Съдия по вписванията Николай Иванов е назначен в РС Девня от 

01.06.2007 г., до края на отчетния период има юридически стаж 5 години. 

 

Гореизложеното показва, че през отчетния период РС Девня е бил 

кадрово обезпечен на 100%.  

 

През отчетния период няма постановени поощрения и наказания на 

работещите в съда магистрати.  

 

Към момента наличният щат от 16 съдебни служители не е зает 

напълно. През 2010 г. по инициатива на служителя бе прекратено трудовото 

правоотношение за длъжността „деловодител – регистратура” и функциите бяха 

възложени за изпълнение на деловодител в бюро „Съдимост”. Като цяло всички 

звена от общата администрация са кадрово обезпечени. Предвидените в 

правилника длъжности от специализираната администрация са налични и на тях 

работят служители, повечето от които са с дългогодишен опит в системата.  

През различни периоди от отчетната година трима от служителите в 

специализираната администрация (деловодител – регистратура, деловодител 

наказателно деловодство и секретар – протоколист) бяха в продължителен 

отпуск по болест и по майчинство и задълженията им бяха възлагани за 

изпълнение от други служители (деловодител наказателно деловодство, съдебен 

секретар-протоколист и призовкар).  
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За единият от съдебните състави все още няма разкрит щат за 

длъжността „секретар-протоколист” и един от секретарите обслужваше и двата 

съдебни състава в гражданско отделение за определен период, но във връзка с 

огромния за 2010 г. брой граждански дела за разглеждане, на служител с 

длъжност „призовкар” бяха възложени функциите на секретар-протоколист. 

Коефициентът на съотношението между брой служители по щат и общо 

съдии, държавен съдебен изпълнител и съдия по вписванията по щат за РС Девня 

през 2010 г., е 2.28/1 (16/7), а този на служителите в специализираната 

администрация към магистратите и държавния съдебен изпълнител е 1,83/1.  

При отчитане на реалното съотношението между съдии и съдебни 

служители следва да се направят същите уточнения както и през 2009 г., а 

именно:  

• Възприетата в приложение №3, колона №27, от 

статистическите форми на ВСС, форма на отчитане на съотношението между 

съдебни служители и магистрати е нереална, т. к. при отчитане на броя 

служители се включват и тези които работят в изпълнителните служби, а реално 

те не обслужват работата на магистратите. Това е от особено значение за 

големите районни съдилища, където броят на тези служители е значителен. Тези 

служители следва да се броят само при отчитане на съотношението, в което се 

включват и съдиите по вписванията и съдебните изпълнители, така както е 

направено в колона  №28 от Приложение №3.;  

• В броя съдебни служители се включват и тези, които са от 

общата администрация, а те нямат пряка работа с делата и това рефлектира 

върху общия брой на служителите, напр. счетоводител, системен администратор, 

огняр, чистач и пр. Същите следва да се извадят от общия брой на служителите, 

имащи качествата на специализирана администрация, съгл. чл.17 от ПСАдм. 

Мястото за отчитане на тези служители е в отделна колона и следва да се 

определя както от минималните изисквания на ПСАдм, така и от общата 

численост на съответната съдебна структура. Едва след като се отчете реалното 

съотношение между съдебните служители от специализирана администрация и 

районните съдии може да се направят изводи относно необходимостта от 

увеличение на щата.  

За подобряване качеството на работата в РС Девня е крайно 

необходимо да бъде увеличен щата на съдебните служители с поне две бройки 

за длъжностите “секретар-протоколист” и “деловодител-гражданско 

деловодство”.  
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С тази цел по заповед на административния ръководител, считано от 

01.01.2011 г. е осъществена трансформация на една от щатните бройки за 

длъжност „призовкар” в длъжност „деловодител”, но проблемът с нуждата от 

допълнителен щат за длъжността „секретар – протоколист” е неразрешен поради 

ограничения бюджет както през 2010 г. така и през 2011 г. 

 

През отчетния период е проведена атестационна процедура на 

съдебните служители, като обобщените резултати от атестационните формуляри 

показват, че преобладават служителите, получили оценка "2 - много добър", а 

останалите са с оценка "1 - отличен". Изложеното показва, че като цяло 

съдебната администрация на РС Девня работи много добре. В поставената на 

видно място кутия за жалби и сигнали от некоректно отношение на съдебни 

служители до момента няма постъпили оплаквания. В електронната кутия за 

сигнали и мнения на интернет–страницата на съда също не са постъпили 

негативни мнения за обслужването на гражданите от страна на съдебната 

администрация. 

Вътрешно административната дейност на съда периодично се 

анализира и обновява. Разработени са достатъчно вътрешни правила, 

регламентиращи както работния процес, така и обслужването на гражданите, 

целта на които е подобряване на работата и утвърждаване на по-високото 

доверие на обществеността в работата на съда.  
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Девненският районен съд все още се помещава под наем в сграда, 

собственост на HVB Bank Biochim. През 2009 г. беше сключен договор за наем 

за срок от две години. В момента няма никакви данни във връзка със строежа 

на новата съдебна палата и пред вид продължаващите неблагоприятни 

икономически и финансови показатели не очакваме положителен отговор в тази 

насока. 

В РС Девня е изградена сигнално-охранителна система и система за 

противопожарно известяване. Съдът разполага и с постоянен пост за съдебна 

охрана в рамките на работното време, но предвид местонахождението на съда 

се налага и осигуряване на охрана в извънрабонто време и в почивните дни. На 

искането ни в тази връзка получихме отрицателен отговор с обяснение за 

недостатъчни финансови и човешки ресурси. Всички служби в съда са 

обезпечени с необходимата компютърна и копирна техника 

Разработената през 2007 г. интернет страница на Районен съд - град 

Девня - www.courtdevnya.org, продължава да се поддържа и през отчетния 

период чрез извършване на ежедневна актуализация. На страниците на сайта се 

публикува актуална информация - графици на насрочени дела, постановени 

съдебни актове по решени дела, съгласно чл.64 от Закон за съдебната власт, 

както и всички влезли в законна сила съдебни актове ведно с мотивите при 

спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за 

защита на класифицираната информация. На сайта се публикуват обяви, 

съобщения и друга актуална информация свързана с работата на съда.  
 

Районен съд – град Девня разполага с 2 бр. сървъри, 14 бр. принтери и 

21 бр. компютърни конфигурации, разпределени по работни места както следва:  
 

1. Магистрати 5 бр. 

2. Държавен съдебен изпълнител 1 бр. 

3. Съдебни секретари 4 бр. 

4. Системен администратор 1 бр. 

5. Съдебно изпълнителна служба 1 бр. 

6. Административен секретар 1 бр. 

7. Главен специалист – счетоводител 1 бр. 

8. Деловодство 2 бр. 

9. Бюро съдимост 1 бр. 

10. Регистратура 1 бр. 

11. Съдебни зали 3 бр. 

5. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ В РАЙОНЕН СЪД  
– ГРАД ДЕВНЯ 
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През отчетния период продължава използването на вече внедрените 

софтуерни продукти за управление движението на съдебните дела.  

Постъпилите преписки в съда се разпределят на "случаен принцип" 

чрез програма "LawChoice", разработена и предоставена от Висш съдебен съвет.  

За управление движението на съдебните дела се използва съдебна 

автоматизирана система (САС) – "Съдебно деловодство", с разработчик 

"Информационно обслужване" АД – клон Врана, която своевременно се 

актуализира съгласно извършваните промени, съобразени с изискванията на 

действащото в Република България законодателство. Към настоящия момент 

всички данни се въвеждат своевременно по надлежния ред, системата е 

актуална и позволява да се извършват коректни справки по движение на делата 

и да се изготвят необходимите справки и извлечения.  

В съдебно - изпълнителна служба продължава използването на 

програмен продукт "JES" за деловодство на Държавни съдебни изпълнители, 

разработен от ЕТ "Темида 2000", извършва се периодична актуализация, като 

към края на отчетния период той е актуализиран към версия 2.23.1  

В служба "Бюро съдимост" продължава да функционира единен за 

цялата страна програмен продукт по ЛОТ 4 на програма ФАР – "Разработка и 

внедряване на система за издаване на свидетелства за съдимост", 

Автоматизирана информационна система за "Бюра съдимост". Чрез нея се води 

електронен регистър на осъдените лица и се издават свидетелства за съдимост, 

улеснява се работата на административния персонал, и се повишат качеството и 

бързината при обслужване на гражданите. През отчетния период се извърши 

актуализация на програмния продукт и се направи обновяване на системата за 

управление на база от данни (СУБД). Преди извършването на актуализирането се 

проведе обучение на съдебните служители, работещи с Автоматизирана 

информационна система за "Бюра съдимост".  

За подобряване ефективността на работата на съдебните служители, 

работещи с Автоматизирана информационна система за "Бюра съдимост", и 

намаляване на времето необходимо за въвеждане на бюлетините в базата от 

данни е крайно необходимо закупуването на настолен скенер, чрез който ще се 

елиминира необходимостта от предварително преписване на текста на 

бюлетините (в електронен вид) и последващото им въвеждане.  

Продължава използването на правно-информационна система "АПИС" 

версия 7, като след публикуването на всеки нов брой на Държавен вестник се 

извършва и съответното актуализиране на системата.  
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Във връзка с подобряване на сигурността и елиминиране на 

възможността за проникване на зловреден софтуер, както на сървърите така и 

на работните станции, от Висш съдебен съвет е предоставен антивирусен 

софтуер "Panda Security". Същият осигурява централизирана защита на всички 

точки в мрежата, има модул за централизирано управление на защитата и е 

инсталиран на всички работни станции.  

Към момента всички компютри на РС Девня са свързани и работят в 

една физическа мрежа и ползват един сървър за приложен софтуер и един 

сървър за Автоматизирана информационна система за "Бюра съдимост".  

Извършва се ежедневно архивиране на данните с цел надеждното им 

съхранение и последваща възможност за възстановяване при необходимост.  
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Изложените по-горе показатели за работата на РС Девня водят до 

извода за запазване качеството на работа през годините, относно срочното и 

законосъобразно разглеждане на делата, и дейността на съдебната 

администрация.  

На първо място следва да се отчете прекомерно увеличеното 

постъпление на дела през 2010 г. спрямо предходните години като тази 

констатация се отнася основно за гражданските дела.  

Минималният брой отменени актове, по граждански и наказателни 

дела свидетелства за добро качество на постановените съдебни актове.  

Констатира се съществено увеличение на действителната натовареност 

на съдиите по отношение на разгледани и свършени през годината дела спрямо 

предходния отчетен период за 2009 г.  

95 % от съдените лица по НОХД са с постановени осъдителни присъди, 

и само 5% от подсъдимите по този вид дела са били оправдани, като по редица 

дела разкриването на обективната истина се постига и чрез прилагане на 

служебното начало, съгласно което съдът изисква и събира доказателства по 

свой почин.  

Към настоящия момент РС Девня разполага с добро техническо 

оборудване в сравнение с предходни отчетни периоди и това позволява по-

голяма бързина и по-добро качество на работата. Изпълнени са изискванията на 

чл.64 ЗСВ като РС Девня има своя интернет страница, на която се публикуват 

актовете по делата при спазване на ЗЗЛД и ЗЗКИ и която се усъвършенства и 

актуализира постоянно.  

 

Въпреки съществено завишената натовареност от изложените в 

настоящия доклад данни се налага извода, че и през отчетната 2010 г. в 

Районен съд град Девня е осъществявано качествено и краткосрочно 

правораздаване.  

 

 

Административен ръководител -  

              Председател на Районен съд - град Девня:   

   /Димо Цолов/ 

6. ОБОБЩАВАНЕ СЪДЕБНА ПРАКТИКА НА РАЙОНЕН СЪД  
– ГРАД ДЕВНЯ 
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Приложение 5 

 

СПРАВКА 
ЗА ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА ГР.ДЕЛА В 1-ВИ СЪСТАВ С 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СЪДИЯ Д.ПЕТРОВА 
ЗА 2010 ГОД. 

 
НЕСВЪРШЕНИ – 75 бр. 
Граждански дела - 42 
По чл.310 ГПК -10 
Админстр.дела - 2 
Частно гр.дела – 2 
По чл.410 и 417 ГПК - 1 
От и срещу търговци - 14 
Други дела - 4 
 
ПОСТЪПИЛИ – 889 бр. 
Граждански дела - 153 
По чл.310 ГПК -118 
Админстр.дела - 1 
Частно гр.дела - 43 
По чл.410 и 417 ГПК - 533 
От и срещу търговци - 19 
Други дела - 22 
 
НАСРОЧЕНИ – 366 бр. 
Граждански дела - 149 
По чл.310 ГПК -139 
Админстр.дела – 8 
Частно гр.дела - 1 
От и срещу търговци - 44 
Други дела - 25 
 
РЕШЕНИ – 815 бр. /761 - в 3 мес.срок/ 
Граждански дела - 97 
По чл.310 ГПК - 93 
Админстр.дела - 3 
Частно гр.дела - 44 
По чл.410 и 417 ГПК - 534 
От и срещу търговци - 24 
Други дела - 19 
 
ОТ РЕШЕНИТЕ ПРЕКРАТЕНИ В С.З. – 58 бр. 
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Граждански дела – 15 /1 по подсъдност; 9 по спогодба; 5 по чл.232 и 233 ГПК/ 
По чл.310 ГПК -40 /по спогодба/ 
От и срещу търговци – 3 / 2 по чл.232 и 233 от ГПК; 1 по спогодба/ 
 
ПРЕКРАТЕНИ В З.С.З. – 71 бр. 
Граждански дела - 19 
По чл.310 ГПК -5 
Админстр.дела – 1 
Частно гр.дела – 11  
От и срещу търговци – 3  
По чл.410 и 417 ГПК – 29  
Други дела – 3 
 
ОТЛОЖЕНИ – 162 бр. 
Граждански дела - 71 
По чл.310 ГПК -52 
Админстр.дела - 4 
От и срещу търговци – 24  
Други дела – 11 
 
ПРИЧИНИ ЗА ОТЛАГАНЕ – 
• Нередовно призоваване –  
• Доказателства –  
• Решения по допускане на с.делба, разд.прот -  
• Експертиза –  
• Молба за отлагане –  

 
ОБЖАЛВАНИ – 65 бр. 
 
ПОТВЪРДЕНИ – 37 /12 решение; 11 определения; 14 разпореждания/ 
ИЗМЕНЕНИ –3 /2 решение; 1 разпореждания/ 
ОТМЕНЕНИ –5 /2 определения; 3 разпореждания/ 
 
ОБЩО ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ – 964 БР. 
 
НЕСВЪРШЕНИ – 150 бр. 
Граждански дела - 96 
По чл.310 ГПК -37 
Частно гр.дела - 1 
От и срещу търговци - 9 
Други дела - 7 
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Съгласно Решение на ВСС по Протокол № 52 от 11.12.2009 год. Съдия Д.Петрова бе 
преместена от РС-Разград в РС-Девня и от 01.01.2010 г. е председател на първи 
съдебен състав в гражданско отделение. 
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Приложение 6 

 

СПРАВКА 
ЗА ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА ГР.ДЕЛА ВЪВ 2-ВИ 

СЪСТАВ С ПРЕДСЕДАТЕЛ СЪДИЯ Х.КОЙЧЕВ 
ЗА 2010 ГОД. 

 
НЕСВЪРШЕНИ 2009 Г. – 70 бр. 
Граждански дела - 46 
По чл.310 ГПК -8 
Админстр.дела - 3 
От и срещу търговци - 11 
Други дела - 2 
 
ПОСТЪПИЛИ – 511 бр. 
Граждански дела - 43 
По чл.310 ГПК -66 
Частно гр.дела - 24 
По чл.410 и 417 ГПК - 364 
От и срещу търговци - 6 
Други дела - 8 
 
НАСРОЧЕНИ – 249 бр. 
Граждански дела - 126 
По чл.310 ГПК -87 
Админстр.дела - 5 
От и срещу търговци - 20 
Други дела - 11 
 
РЕШЕНИ – 565 бр. / 528 - в 3мес.срок/ 
Граждански дела - 76 
По чл.310 ГПК -73 
Админстр.дела - 3 
Частно гр.дела - 24 
По чл.410 и 417 ГПК - 364 
От и срещу търговци - 15 
Други дела - 10 
 
ОТ РЕШЕНИТЕ ПРЕКРАТЕНИ В С.З. – 52 бр. 
Граждански дела – 16 /2 по спогодба  
По чл.310 ГПК -33 /1 по спогодба 
От и срещу търговци – 2 / 
Други дела – 1 /по чл.118, ал.2 от ГПК 
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ОТ РЕШЕНИТЕ ПРЕКРАТЕНИ В З.С.З. – 26 бр. 
Граждански дела – 11 
От и срещу търговци – 4 / 
По чл.410 и 417 ГПК – 10 / 
Други дела - 1 
 
ОТЛОЖЕНИ – 71 бр. 
Граждански дела - 46 
По чл.310 ГПК -12 
Админстр.дела - 2 
От и срещу търговци - 8 
Други дела - 3 
 
ПРИЧИНИ ЗА ОТЛАГАНЕ  
• Нередовно призоваване –  
• Доказателства –  
• Решения по допускане на с.делба, разд.прот. -  
• Експертиза –  

 
 

ОБЖАЛВАНИ – 21 бр. 
ПОТВЪРДЕНИ – 12 /10 решения; 1 определения; 1 разпореждания / 
ИЗМЕНЕНИ – 3 решения;  
ОТМЕНЕНИ – 7 /5 решения; 1 определения; 1 разпореждания / 
 
ОБЩО ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ – 581 бр. 
 
НЕСВЪРШЕНИ – 7 бр./ спрени/ 
Граждански дела - 6 
От и срещу търговци - 1 
 
 
Съгласно Заповед № РД-13-135 от 27.09.2010 г. във връзка със Заповед № РД-0923 от 
15.09.2010 г. на Административния ръководител на ОС Варна за командироване в РС 
Варна за срок от една година на председателя на втори състав в гражданско 
отделение при РС Девня - съдия Хр. Койчев, от 01.10.2010 год. председателя на 
четвърти наказателен състав Д.Цолов изпълнява функциите на председателя на 
втори съдебен състав в гражданско отделение. 
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Приложение 7 

СПРАВКА 
ЗА ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА ГР.ДЕЛА ВЪВ 4-ВИ 

СЪСТАВ С ПРЕДСЕДАТЕЛ СЪДИЯ  Д.ЦОЛОВ 
ЗА 2010 ГОД. 

 
ПОСТЪПИЛИ – 474 бр. 
Граждански дела – 101 
По чл.310 ГПК -51 
Частно гр.дела - 8 
По чл.410 и 417 ГПК – 292 
От и срещу търговци - 8 
Други дела - 14 
 
НАСРОЧЕНИ – 86 бр. 
Граждански дела - 41 
По чл.310 ГПК -33 
От и срещу търговци - 4 
Други дела - 8 
 
РЕШЕНИ – 336 бр. /322 - в 3мес.срок/ 
Граждански дела – 23 
По чл.310 ГПК -20 
Частно гр.дела - 7 
По чл.410 и 417 ГПК – 276 
От и срещу търговци - 4 
Други дела – 6 
 
ОТ РЕШЕНИТЕ ПРЕКРАТЕНИ В С.З. – 11 бр. 
Граждански дела – 3/2 по спогодба  
По чл.310 ГПК -7 /1 по спогодба 
Други дела – 1 /по чл.118, ал.2 от ГПК 
 
ОТ РЕШЕНИТЕ ПРЕКРАТЕНИ В З.С.З. – 15 бр. 
Граждански дела – 6 
Частно гр.дела - 3 
По чл.410 и 417 ГПК – 1 / 
Други дела - 5 
 
ОТЛОЖЕНИ – 33 бр. 
Граждански дела - 21 
По чл.310 ГПК -9 
Други дела - 3 



Районен съд – Девня 
www.courtdevnya.org 

62 
 

 
 
ПРИЧИНИ ЗА ОТЛАГАНЕ  
• Нередовно призоваване –  
• Доказателства –  
• Решения по допускане на с.делба, разд.прот -  
• Експертиза –  
• Молба за отлагане –  

 
ОБЖАЛВАНИ – 0 бр. 
ПОТВЪРДЕНИ – 1 решениe;  
ИЗМЕНЕНИ – 1 решениe;  
 
ОБЩО ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ – 474 бр. 
 
 
 
НЕСВЪРШЕНИ – 146 бр. 
Граждански дела - 88 
По чл.310 ГПК -29 
Частно гр.дела – 1 
По чл.410 и 417 ГПК – 16 
От и срещу търговци - 4 
Други дела - 8 
 
 
Съгласно Заповед № РД-13-135 от 27.09.2010 г. във връзка със Заповед № РД-0923 от 
15.09.2010 г. на Административния ръководител на ОС Варна за командироване в РС 
Варна за срок от една година на председателя на втори състав в гражданско 
отделение при РС Девня - съдия Хр. Койчев, от 01.10.2010 год. председателя на 
четвърти наказателен състав Д.Цолов изпълнява функциите на председател на 
съдебен състав в гражданско отделение, като всички висящи наказателни 
производства, освен тези със задължителен състав, са разпределени на останалите 
председатели от наказателно отделение чрез програмата за случаен избор 
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Приложение 8 

 

СПРАВКА 
ОТНОСНО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА НАК.ДЕЛА В  

3-ти СЪСТАВ С ПРЕДСЕДАТЕЛ СЪДИЯ Д.ВЪЛЕВА 
ЗА 2010 ГОД. 

 
НЕСВЪРШЕНИ  2009 год. – 72 бр.  
ОХ – 40 
АХ – 25 /10 - чл.78а НК / 
ЧХ - 1 
ЧНД – 6 
 
ПОСТЪПИЛИ – 209 бр. 
ОХ – 45  
АХ – 58 (в т.ч. по чл.78а НК-11; УБДХ - 1) 
ЧНД – 106 (в т.ч. реабилитации – 4; по 157 ЗЗдр. – 3; груп. – 22; по чл.64 и 65 НПК - 
3) 
 
НАСРОЧЕНИ –311 бр. 
ОХ – 114 
АХ – 95 (в т.ч.по по чл.78а НК – 19; УБДХ - 1) 
ЧХ – 2 
ЧНД –100 (в т.ч. реабилитации – 3; по 157 ЗЗдр. – 21; груп. – 25; по чл.64 и 65 НПК - 
3) 
 
РЕШЕНИ – 261 бр. /202 бр. в 3-мес.срок/ 
ОХ – 81 /40 ПРИС., от които 19 бр. по гл.27; 35 СПОР.; 1 РЕШ.; 5 ОПР./ 
АХ – 69 /5 ОПР.; 64 РЕШ. в.т.ч. чл.78а НК – 20; УБДХ – 1; / 
ЧХ – 1 /1 присъда/ 
ЧНД – 110 (в т.ч. реабилитации – 3; по 157 ЗЗдр. – 5; груп. – 26; по чл.64 и 65 НПК - 
3) 
 
ОТ РЕШЕНИТЕ ПРЕКРАТЕНИ В З.С.З. – 6 бр. 
ОХ – 2 /Върнати за доразследване на осн.чл.249 вр.чл.248, ал.2, т.3 НПК  
АХ – 1 / Прекратено на осн. чл.63 ал.2 ЗАНН/ 
ЧН – 3 /1 по подсъдност; 2 поради липса на основание / 
 
ОТ РЕШЕНИТЕ ПРЕКРАТЕНИ В С.З. – 11 бр. 
ОХ – 3 /2 неодобрени споразумения; 1 върнато за доразследване на осн.чл.249 
вр.чл.248, ал.2, т.3 НПК / 
АХ - 4 /3 на осн. чл.63 ал.2 ЗАНН и 1 по подсъдност/ 
ЧН – 4 /1 на осн.чл.159 ал.4 от ЗЗдр; 3 поради недопустимост на молбата/ 
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ОТЛОЖЕНИ – 80 бр.  
ОХ – 39 
ЧХ - 1  
АХ – 27 /1 по чл.78а НК/ 
ЧНД - 13 (в т.ч. 157 ЗЗдр. – 7; груп. – 6) 
 
ПРИЧИНИ ЗА ОТЛАГАНЕ 
ОХ –за допълнителни доказателства; молба за отлагане; неявяване на в.л., свидетел, 
подсъдим; нередовно призоваване. 
ЧХ - допълнителни доказателства  
АХ – за допълнителни доказателства; молба за отлагане; за експертизи; нередовно 
призоваване 
ЧН - молба за отлагане; за експертизи; неявяване на в.л., свидетел, подсъдим. 
 

 
ОБЖАЛВАНИ – 42 бр.  
 
ПОТВЪРДЕНИ – 25 /7 присъди, 12 реш.; 6 опр/ 
 
ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИ – 2 /2 присъди /  
 
ОТМЕНЕНИ – 8 бр. /2 присъди, 4 реш., 1 опр., 1 разп./ 
 
ОБЩО ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ – 281 БР. 
ОХ – 85 
АХ – 83 /21 - чл.78а НК / 
ЧХ - 1 
ЧНД – 112 
 
НЕСВЪРШЕНИ – 20 бр.  
ОХ – 4 
АХ – 14 /1 - чл.78а НК / 
ЧНД – 2 
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Приложение 9 

СПРАВКА 
ОТНОСНО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА НАК.ДЕЛА В 

 4-ти СЪСТАВ С ПРЕДСЕДАТЕЛ СЪДИЯ Д.ЦОЛОВ 
ЗА 2010 ГОД. 

 
НЕСВЪРШЕНИ – 26 бр.  
ОХ – 7 
АХ – 18 /1 - по чл.78а НК / 
ЧХ - 1 
 
ПОСТЪПИЛИ – 90 бр. 
ОХ – 27  
АХ – 16 (в т.ч. чл.78а НК -6) 
ЧХ - 1 
ЧНД – 46 (в т.ч. реабилитации – 1; по 157 ЗЗдр. – 2; груп. – 9; по чл.64 и 65 НПК - 1) 
 
НАСРОЧЕНИ –100 бр. 
ОХ – 37 
АХ – 24 (в т.ч.по чл.78а НК.– 4; УБДХ -1) 
ЧХ - 2 
ЧНД – 37 (в т.ч. реабилитации – 1; по 157 ЗЗдр. – 5; груп. – 9; по чл.64 и 65 НПК – 1) 
 
РЕШЕНИ – 112 бр. /77 бр. в 3-мес.срок/ 
ОХ – 31 /17 ПРИС.,от които 11 бр. по гл.27 НК; 1 – ОПР.; 1 – Разп. 12 СПОР./  
ЧХ – 2 ОПР./прекратени, поради постигнато помирение между страните на осн. 
чл.250, ал.1, т.1, вр. чл.24, ал.4, т.3 НПК/ 
АХ – 33( в.т.ч. по чл.78а НК – 6; УБДХ - 1) 
ЧНД – 46 (в т.ч. реабилитации – 1; по 157 ЗЗдр. – 2; груп. – 5; по чл.64 и 65 НПК – 1) 
 
ОТ РЕШЕНИТЕ ПРЕКРАТЕНИ В З.С.З. – 7 бр. 
ОХ - 1 прекратено и върнато на осн.чл.249 ал.1 вр.чл.248 ал.2 т. 3 НПК  
АХ – 1 прекратено осн.чл.24, ал.1, т.6 НПК 
ЧН – 5 /1 прекратено поради оттегляне на искането; 1 прекратено осн.чл.24, ал.1, т.6 
НПК.; 3 изпратени по подсъдност./  
 
ОТ РЕШЕНИТЕ ПРЕКРАТЕНИ В С.З. – 2 бр. 
ОХ –1 прекратено и върнато на осн.чл.249 ал.1 вр.чл.248 ал.2 т. 3 НПК  
АХ – 1 прекратено поради недопустимост на жалбата 
 
ОТЛОЖЕНИ – 21 бр.  
ОХ – 9 
АХ – 8 
ЧН - 3 по 157 ЗЗдр. 
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ПРИЧИНИ ЗА ОТЛАГАНЕ 
ОХ –за допълнителни доказателства; неявяване на в.л., свидетел, подсъдим;  
АХ – за допълнителни доказателства; молба за отлагане; за експертизи; нередовно 
призоваване 
ЧН - молба за отлагане; за експертизи; неявяване на в.л., свидетел, подсъдим. 
 
 
ОБЖАЛВАНИ –23 бр.  
 
ПОТВЪРДЕНИ – 8 / 3 прис.; 3 опр.; 2 реш/ 
 
ИЗМЕНЕНИ –7 / 4 прис. в р-ра на наказанието; 2 реш., 1 опр./ 
 
ОТМЕНЕНИ – 3 /1 прис.; 2 реш/ 
 
 
ОБЩО ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ – 116 БР. 
ОХ – 34 
АХ – 34 /7 - по чл.78а НК / 
ЧХ - 2 
ЧНД – 46 
 
 
НЕСВЪРШЕНИ – 4 бр.  
ОХ – 3 
АХ – 1 по чл.78а НК 
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Приложение 10 

 

СПРАВКА 
ОТНОСНО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА НАК.ДЕЛА В  

5-ти СЪСТАВ С ПРЕДСЕДАТЕЛ СЪДИЯ Ю.НИКОЛОВ 
ЗА 2010ГОД. 

 
НЕСВЪРШЕНИ 2009 ГОД. – 34 бр. 
ОХ – 12 
АХ – 22 /в т.ч. по чл.78а НК -1/ 
 
ПОСТЪПИЛИ – 247 бр. 
ОХ – 64 
АХ – 62 (в т.ч. по чл.78а НК -12; УБДХ - 1) 
ЧНД – 121 (в т.ч. реабилитации – 4; по 157 ЗЗдр. – 4; груп. – 20; по чл.64 и 65 НПК – 
12) 
 
НАСРОЧЕНИ –296 бр. 
ОХ – 119  
АХ – 71 (в т.ч.по по чл.78а НК.– 10; УБДХ - 1) 
ЧНД – 106 (в т.ч. реабилитации – 4; по 157 ЗЗдр. – 8; груп. – 18; по чл.64 и 65 НПК – 
11) 
 
РЕШЕНИ – 235 бр. /176 бр. в 3-мес.срок/ 
ОХ – 64 /24 ПРИС., от които 9 бр. по гл.27 НК; 38 СПОР.; 2 ОПР./ 
АХ – 51 /49 РЕШ. в.т.ч. по чл.78а НК – 12 РЕШ. УБДХ – 1 РЕШ.; 2 ОПР.) 
ЧНД – 120 (в т.ч. реабилитации – 4; по 157 ЗЗдр. – 4; груп. – 18; по чл.64 и 65 НПК – 
11) 
 
ОТ РЕШЕНИТЕ ПРЕКРАТЕНИ В З.С.З. – 1 бр. 
ОХ – 1 /1 Върнато на осн.чл.249 вр.чл.248 ал.2 т.3 НПК;  
 
ОТ РЕШЕНИТЕ ПРЕКРАТЕНИ В С.З. – 3 бр. 
АХ – 2 /Върнато на осн. чл.288, т.1 НПК; 1 Прекратено поради недопустимост на 
жалбата/ 
ЧН – 1 Прекратено и изпратено по компетентност 
 
ОТЛОЖЕНИ – 78 бр.  
ОХ – 53  
АХ – 20  
ЧНД - 5 ( в т.ч. 157 ЗЗдр. – 1; реаб-ция – 4) 
 
ПРИЧИНИ ЗА ОТЛАГАНЕ 
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ОХ –за допълнителни доказателства; молба за отлагане; неявяване на в.л., свидетел, 
подсъдим; нередовно призоваване. 
АХ – за допълнителни доказателства; молба за отлагане; за експертизи; нередовно 
призоваване 
ЧН - молба за отлагане; за експертизи; неявяване на в.л., свидетел, подсъдим. 
 
ОБЖАЛВАНИ –28 бр. 
 
ПОТВЪРДЕНИ – 20 /10 прис.; 6 реш.; 4 опр.;/ 
 
ИЗМЕНЕНИ – 7 /3 прис.; 1 реш.; 3 опр./ 
 
ОТМЕНЕНИ – 9 /2 прис.; 4 реш.; 3 опр./ 
 
ОБЩО ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ – 281 БР. 
ОХ – 76 
АХ – 84/13 - по чл.78а НК / 
ЧНД – 121 
 
 
НЕСВЪРШЕНИ – 46 бр.  
ОХ – 11 
АХ – 34 / 1 по 78а/ 
ЧН - 1 
 
 
 
 
 
 
 

 


