
 
Годишният доклад за дейността на Районен съд Девня за 2012 година се изготвя съобразно 

разпоредбите на чл.80, ал.1,  т.2, б.”а” от Закона за съдебната власт. Основа за изводите за 
дейността са сведенията в годишните статистически отчети през последните три години. 

 
 

І. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА  
 
1. БРОЙ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ /новообразувани, заварени от предходен период/, 

СВЪРШЕНИ - ПО СЪЩЕСТВО И ПРЕКРАТЕНИ. ОСТАНАЛИ НЕСВЪРШЕНИ - ПРИЧИНИ. 
СРАВНЕНИЕ С ПРЕДХОДНИТЕ ГОДИНИ /с процентно съотношение/ - общо дела, 
граждански дела, наказателни дела/ 

 
1.1 Брой дела за разглеждане – общо граждански и наказателни. Съпоставяне с данните по 

показателя за предходните две отчетни години. 
 
През 2012 г. в Районен съд град Девня са разгледани общо 1876 бр. дела. От тях останали 

несвършени от предходния отчетен период към 01.01.2012 г., са общо 214 бр, а постъпилите 
дела през 2012 г. са 1662 бр.  

 
В процентно съотношение спрямо общо разгледаните дела, останалите несвършени към 

началото на отчетния период са 11.41 %, а новообразуваните са 88.59 %. Несвършените 
граждански дела в началото на периода са 109 бр., а останалите наказателни - 105 бр.  

 
В сравнителен аспект се наблюдава значително намалние на броя на разгледаните 

граждански дела и минимално увеличение броя на разгледаните наказателни дела спрямо 
предходния период. През 2011 г. са разгледани 2159 бр. гр .дела и 517 бр нак. дела, а през 2010 
г. - 2019 бр. гр. дела и 678 бр. нак. дела. 

 
 
 
 
 



Сравнителна таблица за постъпилите, разгледани, свършени и висящи дела за 2010, 2011 и 2012 година 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Граждански дела – разгледаните дела от този вид през 2012 г. са 1297 бр., като от тях 

останали неприключени от предходния отчетен период към 01.01.2012 г. са 109 бр., а 
новопостъпили са 1188 бр. дела. Гражданските дела съставят 69.14 % от общо разгледаните през 
2012 г.  

Тенденцията за намален брой на постъпилите дела се е запазила и през 2012 г. Спрямо 
предходната 2011 г., броя на постъпилите граждански дела е намален със 35.7 %, бр., а броя на 
общо разгледаните също е намален с 40 %, като спрямо 2010 г. постъплението е намалено с 
36.61 %, а броя на общо разгледаните гр. дела също е намален с 35.76 %. 

 
Наказателни дела – разгледаните дела от този вид през 2012 г. са 579 бр., като от тях 

останали неприключени от предходния отчетен период към 01.01.2012 г. са 105 бр., а 
новопостъпили са 474 бр. Наказателните дела съставят 30.86 % от разгледаните през 2012 г.  

 
През отчетния период се установява увеличение с 5.48 % на броя на постъпилите 

наказателни дела в сравнение с предходната 2011 г. Спрямо 2010 г. постъпилите наказателни 
дела са с 13.19 % по-малко.  

 
 
 

Година / вид постъпили разгледани свършени висящи 
Граждански 
Наказателни 
Общо 2010 

1874 
546 
2420 

2019 
678 
2697 

1715 
609 
2324 

302 
69 
371 

Граждански 
Наказателни 
Общо 2011 

1857 
448 
2305 

2159 
517 
2676 

2050 
411 
2461 

109 
106 
215 

Граждански 
Наказателни 
Общо 2012 

1188 
474 
1662 

1297 
579 
1876 

1190 
488 
1678 

107 
91 
198 



Сравнителна графика за 2010, 2011 и 2012 год. 
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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 1876 бр. дела за разглеждане през 2012 г., работещите съдии са свършили 1678 бр. 

граждански и наказателни дела или това са 89.45 % от всички разгледани дела. За сравнение 
през преходните години този показател е 92 % за 2011 г. и 86.17 % за 2010 г.  

Следва да се отбележи, че запазването на този отличен показател за съотношението на 
решените спрямо разглежданите дела през отчетния период, се дължи на положени сериозни 
усилия на работещите магистрати, които и през 2012 г. бяха в значително намален състав (един 
първоначално командирован в РС Варна, а в последствие и преназначен съдия в Адм. съд Варна 
и един съдия в отпуск по майчинство и отглеждане на малко дете).  

 
От всичко свършените 1678 бр. дела, решените в 3-месечен срок са общо 1427 бр. или 

85.04 % от свършените дела. Намалението на този резултат през последните две години се 
дължи на факта, че през този период има една свободна щатна бройка за съдия и втора, 
свободна поради ползването на отпуск по майчинство и отглеждане на малко дете. За 2011 г. 
процентното съотношение между свършените в 3-месечен срок дела спрямо всички свършени 
дела е било 88,42 %, а за 2010 г. – 90,83 %. 

 
 



Сравнителна графика на свършените дела спрямо решените в тримесечен срок за 2010, 2011 и 2012 година   
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Останалите несвършени дела в края на отчетния период са общо 198 бр., което е 10.55 % 

от всички разгледани дела. По отношение и на този показател "неприключени дела в края на 
отчетния период", съотношението между нивата на разгледжаните и останалите висящи 
производства в края на отчетния период, също е добър показател за работата на магистратите в 
РС Девня (за сравнение през 2011 г. то е било 8,03 %, а през 2010 г. – 13,76 %). От останалите 
198 бр. неприключени дела, 91 бр. или 46 % са наказателни, а 107 бр. или 54 % са граждански.  

 
1.3. Движение на граждански дела. 
От разгледаните 1297 бр. граждански дела през 2012 г., са приключени 1190 бр. През 2011 

г. свършените граждански дела са били 2050 бр., а през 2010 г. техният брой е бил 1715 дела. 
Съотношението между приключените от общо разгледаните граждански дела през 2012 г. е 
91.75 %, докато през 2011 г. този показател е бил 94.95%, а през 2010 г. – 84.94 %.  

 
Графика на разглeданите граждански дела в РС Девня 
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През 2012 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 (командирован от началото на 

периода в РС Варна, а от 01.08.2012 г. преназначен в Адм. съд Варна). 
 четвърти състав с председател съдия Д. Цолов, изпълняващ функциите на 

председател на съдебен състав в гражданско отделение до 30.09.2012 г. 
През целият отчетен период щатната бройка на председател на втори граждански състав 

бе вакантна, поради командироване, а след това и преназначаване на съдия Хр. Койчев в Адм. 
съд Варна. С цел правилното разпределение на разглежданите гражданските дела и 
прецизиране натовареността на съдебните състави със заповед на Административния 
ръководител на съда от 01.10.2012 г. всички новообразувани наказателни дела и 
новоборазувани частно-граждански поизводства по чл.410 и чл.417 ГПК се разпределят между 
председателине на четвърти и пети състав в наказателно отделение, а новопостъпилите 
граждански и частно-граждански дела (без заповедните производства по чл.410 и чл.417 ГПК) 
на председателя на първи състав в гражданско отделение. 

 

 
Постъпилите граждански дела, по видове на споровете в сравнение с преходните години 

са както следва: 

видове                              общо 

2012 2011 2010 
1188 1857 1874 

искове по СК  56 52 55 
облигационни искове  58 72 98 
вещни искове  13 22 22 
делбени искове  11 15 5 
искове по КТ  17 65 372 
други дела  152 164 125 
     в т. ч. по ЗЗДН 8 7 7 
                по ЗЗД-то 21 21 27 
                частно-граждански 123 134 75 
дела от адм.характер  7 1 8 
дела по чл.410 и чл.417 ГПК 874 1466 1189 

 
 



 
Както бе споменато по-горе тенденцията за намален брой на постъпили дела се е запазила 

и през 2012 г., като образуваните гр. дела по общия исков ред са намалели спрямо 2011 г. с 25,68 
%, а спрямо 2010 г. – с 68,69 %., а също и новообразуваните производства по чл.410 и чл.417 
ГПК са намалени с 40,38 % спрямо 2011 г., а спрямо 2010 г. – с 26,49 %.  

 
От свършените 1190 бр. граждански дела, 1096 бр. или 92 % са решени в тримесечен срок 

(за сравнение този показател през 2011 г. е 92 %, а през 2010 г. – 94 %).  
 
 

Графика на свършените граждански дела в РС Девня 
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През 2012 г. са налице само три случая на изготвяне на съдебни актове по граждански 

дела над три месеца извън законоустановените срокове със съдия-докладчик Д. Цолов. 
Въпреки наличието на обективни причини предвид системната натовареност и по наказателни 
дела и предвид продължителното командироване за разглеждане на дела в РС Провадия, този 
негативен факт е предмет на критичен анализ, включително и при годишната проверка от ОС 
Варна 

 
Приключилите през 2012 г. граждански дела по видове спорове и брой в сравнение с 

преходните години, са както следва: 
 
 



 
видове                       

общо 
2012 2011 2010 
1190 2050 1716 

искове по СК  51 54 65 
облигационни искове  64 83 79 
вещни искове  18 19 33 
делбени искове  11 13 14 
искове по КТ  20 219 233 
други дела  151 176 115 
     в т. ч. по ЗЗДН 7 6 8 
     по ЗЗД-то 22 29 20 
    частно-граждански 122 134 75 
дела от адм.характер  1 4 3 
дела по чл.410 и чл.417 ГПК 874 1482 1174 

 
Прекратените граждански дела за 2012 г. са общо 126 бр., от които в съдебно заседание са 

прекратени 12 дела (4 бр. спогодби; 5 бр. по чл.232 и чл.233 ГПК, 2 бр. по чл.321 ГПК и 1 бр. по 
чл.330 ГПК). 

 
В края на отчетния период са останали неприключени общо 107 бр. граждански дела, от 

които 84 бр. са по общия исков ред. В сравнение с 2011 г. процента на приключените гр. дела е 
намалял с 41.95 %, а в сравнние с 2010 г. – с 30.61 %. Намалението на това съотношение е 
свързано с понижения брой новобразувани граждански дела. През 2012 г. са приключени 91.75 
% от всички разглеждани граждански дела, а за 2011 г. и 2010 г. това съотношение е било 
съответно 94,95 % и 84,94 %. 

 
През 2012 г. са обжалвани 74 бр. граждански дела. Върнати от въззивната инстанция са 

общо 62 бр. дела, от които 43 бр. са с потвърдителен резултат, а 13 бр. са с отменен съдебен акт. 

потвърдени 58%
отменени 18%

изменени 8%

невърнати 16%

 



 
От потвърдените 43 бр. съдебни актове по граждански дела през 2012 г., 35 бр. са решения 

и определения по граждански дела и 8 бр. са разпореждания по частно-граждански дела. 
Отменените съдебни актове по граждански дела през 2012 г. са 13 бр. по дела от общия 

ред, от които 9 бр. решения (в т. ч. 2 бр. обезсилени поради оттегляне или отказ от искова 
молба пред въззивна инстанция), 3 бр. определения и 1 бр. разпореждания по частно 
граждански деля. Анализът на отменените решения показва само две изцяло отменени решения 
поради различия в правните изводи на въззивната инстанция и 5 отменени решения поради 
представяне на нови доказателстдва пред въззивната инстанция, а две дела са частично 
отменени поради представяне на нови доказателства.  

Горните данни сочат на много добро качество на постановените съдебни актове, като 
невисокия брой на отменените определения и разпореждания е показател и за адекватни 
процесуални действия на съдебните състави.   

 

  

ОБЖАЛВАНИ  ПОТВЪРДЕНИ ОТМЕНЕНИ 

об
що

 

гр.
д 

ч.г
.д 

об
що

 

гр.
д 

ч.г
.д 

об
що

 

гр.
д 

ч.г
.д 

съдия Цолов 29 27 2 16 15 1 2 1 1 
съдия Койчев 4 4 0 2 2 0 1 1 0 
съдия Петрова 41 32 9 25 18 7 10 9 1 
Общо 2012 г. 74 63 11 43 35 8 13 11 2 
 
И през 2012 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.  

съдия 

ОСТАНАЛ
И НОВИ НАСРОЧЕНИ ОТЛОЖЕНИ 

гр. гр. гр. гр. 
ПЕТРОВА 52 467 184 94 
ЦОЛОВ 57 638 146 62 
НИКОЛОВ 0 83 0 0 



ОБЩО 2012 Г. 109 1188 330 156 
 
Налице е увеличение в съотношението на отложените спрямо насрочените дела. Докато 

през 2011 г. то е било 3.6/10, през 2012 г. съотношението е 4,7/10. 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 на 21 бр. съдебни заседания по 
граждански дела или около 13.5 % от всички отложени заседания (за 2011 г. съотношението е 
около 6,76 %), като причините са най-вече невъзможност за връчване на призовката, поради 
това, че лицето не живее на посочения адрес.  

 
Сравнителна графика на несвършените граждански дела 
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В края на отчетната година са останали несвършени 107 бр. граждански дела спрямо 109 

бр. за 2011 г. и 302 бр. за 2010 г., т. е. тенденцията за намаление на висящността по граждански 
дела в сравнение с предходни години е зпазена.  

 
1.4. Движение на наказателни дела  
 
През 2012 г. съдебните състави в наказателно отделение при РС Девня са както следва: 

 трети състав с председател съдия Д. Вълева – в платен отпуск за гледане на малко 
дете през целия период  

 четвърти състав с председател съдия Д. Цолов – разглеждащ основно граждански 
дела до 30.09.2012 г., а в последствие както наказателни, така и граждански до приключване на 



висящите граждански производства пред този състав, а също и частно-граждански дела по 
чл.410 и чл.317 ГПК; 
 
 

 пети състав с председател съдия Юл. Николов – разглеждащ основно наказателни 
дела, както и частно-граждански дела по чл.410 и чл.417 ГПК от 01.10.2012 г. 
 

През 2012 г. за разглеждане на 1 бр. наказателно дело от общ характер в РС Девня бе 
командирован съдия Антони Николов от РС Варна, поради невъзможост за формиране на 
състав в наказателно отделение при РС Девня предвид наличие на основания за отвод за съдия 
Ю. Николов и съдия Д. Цолов.   

 
Поради ползването на отпуск по майчинство и отглеждане на малко дете председателя на 

трети съдебен състав съдия Вълева, до 30.09.2012 г. разглеждането на наказателни дела се 
осъществяваше оосновно от пети съдебен състав, като на председателя на четвърти състав се 
разпределяха само тези наказателни дела, за които са били налице основания за отвод на 
председателя на пети състав или са върнати за ново разглеждане от друг състав. С цел правилно 
разпределение на разглежданите граждански и наказателни дела и прецизиране натовареността 
на съдебните състави със заповед на Административния ръководител на съда от 01.10.2012 г. 
всички новообразувани наказателни дела и новоборазувани частно-граждански поизводства по 
чл.410 и чл.417 ГПК се разпределят между председателите на четвърти и пети състав в 
наказателно отделение, а новопостъпилите граждански и частно-граждански дела (без 
заповедните производства по чл.410 и чл.417 ГПК) на председателя на първи състав в 
гражданско отделение. По тези причини, председателят на пети състав е участвал при почти 
8/10 от общо разгледаните наказателни дела. 

 
Общия брой на поставените за разглеждане наказателни дела през 2012 г. е 579 от които 

105 бр. или 18 % са несвършените от 2011 г. 
 
От разгледаните 579 бр. наказателни дела през 2012 г., са приключени 488 бр. През 2011 г. 

свършените наказателни дела са били 411 бр., а през 2010 г. техният брой е бил 609. 



Съотношението между приключените от общо разгледаните граждански дела през 2012 г. е 
84.28 %, докато през 2011 г. този показател е бил 79.50 %, а през 2010 г. – 89.68 %.  

 
Предвид факта, че основно делата в наказателно отделение се разглеждаха от едниствения 

пълноценно функциониращ състав, повишението на този процент спрямо предходната отчетна 
година сочи изключително отговорна работа на председателя на пети състав съдия Ю. 
Николов.   

 
Новообразуваните 474 бр. наказателни дела за 2012 г., по видове в сравнение с преходните 

години са както следва: 
 

 
видове                              общо 

2012 2011 2010 
474 448 546 

НОХД 141 169 136 
НЧХД 9 11 1 
НАХД 149 135 136 
в т.ч. по чл.78а от НК 11 15 29 
по УБДХ 2 1 3 
ЧНД 175 133 273 
в т.ч. Реабилитации 1 5 9 
по ЗЗдравето 20 12 9 
Комулации 48 33 51 
вземане и изменение на мярка за неотклонение 21 9 11 
разпити, обиски, претърсвания и др. ЧНД от досъд. произв-во 80 39 139 

 
В РС Девня през 2012 г. няма постъпили наказателни дела със значим обществен интерес. 
 

Графика на разглежданите наказателни дела в РС Девня 
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За разлика от гражданските производства, при наказателните е налице леко увеличение на 
постъпилите нови дела през 2012 г., като в сравнение с 2011 г. увеличението е с 5.5 %., а спрямо 
2010 г. – има намаление с 13.2 %.  

Увеличеното постъпление е формирано основно от НАХД, както и от ЧНД по Закона за 
здравето, за групиране на наказания и съдебен контрол на процесуални действия от 
досъдебното производство. Същевременно е налице занижено постъпление с 28 бр. НОХД 
спрямо предходната 2011 г. 

 
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 2012 2011 2010 

ІІ - Престъпление против личността  17 12 11 
ІІІ - Престъпления против правата на гражданите 1 0 4 
ІV - Престъпление против брака, семейството и младежта 4 1 1 
V - Престъпления против собствеността 106 100 82 
VІ - Престъпления против стопанството 7 5 7 
VІІ – Престъпление против фин., дан. и осиг.системи 1 1 0 
VІІІ - Престъпления против дейността на държ.органи и общ.организации 0 0 0 
ІХ - Документи престъпления 1 5 2 
Х - Престъпления против реда и общественото спокойствие 9 6 0 
ХІ – Общоопасни престъпления 51 56 88 
ОБЩО 194 186 195 
 
Освен 194 бр. НОХД в РС Девня през 2012 г. са разгледани и 13 бр. НЧХД, 197 бр. НАХД, 

в т. ч. и 13 бр. по чл.78А НК и 175 бр. ЧНД или общо 579 бр. дела за разглеждане. 
 
От свършените 488 бр. наказателни дела, 331 бр. са решени в тримесечен срок, което 

представлява 67.83 % от свършените дела. В сравнение с 2011 г. този показател е 71,29 %, а за 
2010 г. – 82,24 %.  

 
 



 
 
 
 
Намалението на този показател спрямо преходните години е резултат от няколко 

обективни фактора. От една страна, през отчетния период е завишено количеството на НАХД 
по жалби срещу наказателни постановления по Закона за митницата, за които е характерно 
дългорсочно отлагане за провеждане на особени видове експертизи с ограничен кръг 
специалисти и акредитирани лаборатории.  

 
Наред с това, съществена причина за забавяне хода на производствата е и въведеното 

изменение по чл.58а НК, което доведе до значително намаление на исканията за разглеждане 
на делата от общ характер по реда на съкратено съдебно следствие, а това води до завишен брой 
отлагания за разглеждане на делата по общия ред, както и за събиране на допълнителни 
доказателства.  

Съответно, предвид факта, че през отчетната година в наказателно отделение делата се 
разглеждат основно от един състав, при необходимост от отлагане на първото заседание, е 
силно ограничена възможността за насрочване на повторно заседение в рамките на 
тримесечния срок от обрзуване на производството.   

 
От разгледаните общо 194 НОХД, 53 бр. са останали от 2011 г. по внесени обвинителни 

актове, 122 бр. са новообразувани по обвинителни актове и 19 бр. са новообразувани по внесени 
споразумения за прекратяване на наказателното производство. Одобрени са всичките 19 бр. 
споразумения, внесени за разглеждане от РП Девня.  

 
От общо разгледаните 175 НОХД, образувани по обвинителен акт, председателите на 

състави са решили 147 бр. дела, от които: 65 бр. със споразумение по глава XXIX; 79 бр. с 
присъда (30 бр. по глава XXVII и 49 бр. по общия ред); 3 бр. с определение (2 бр. върнати за 
доразследване и 1 бр. прекратено на осн. чл.289, ал.1 вр. чл.24, ал.1, т.5 НПК). 

 
В края на отчетната година са останали несвършени 28 бр. НОХД, образувани по 

обвинителен акт. 



 
 
 
 
И през 2012 г. е запазена тенденцията към широко приложение на диференцираните 

производства по глава XXVII и глава XXIX от НПК. От общо свършените 147 бр. НОХД, 
образувани по обвинителен акт, само 52 бр. дела са приключени с присъда по общия ред, като 
95 бр. или 64.63 % са приключени по реда на глава XXVII и глава XXIX от НПК като с това 
натоварването на съда във фазата на съдебно следствие е било съществено облекчено.  

 
Сравнителна графика на разгледаните, свършените и свършените в тримесечен срок дела за 2010, 2011 и 2012 година   
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Приключените наказателни дела, по видове в сравнение с преходните години са както 

следва: 
 
видове                              общо 

2012 2011 2010 
488  411 608 

НОХД 166 133 177 
НЧХД 6 7 3 
НАХД 146 135 152 
в т.ч. по чл.78а от НК 12 15 38 
по УБДХ 2 1 3 
ЧНД 170 136 276 
в т.ч. Реабилитации 1 6 8 
по ЗЗдравето 20 12 12 
Комулации 44 34 53 
вземане и изменение на мярка 21 9 10 

разпити, обиски, претърсвания и др.  ЧНД от досъд. производство 84 39 137 
 



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 2012 2011 2010 
ІІ - Престъпление против личността  16 6 9 
ІІІ - Престъпления против правата на гражданите 1 0 4 
ІV - Престъпление против брака, семейството и младежта 4 0 1 
V - Престъпления против собствеността 79 67 72 
VІ - Престъпления против стопанството 7 3 5 
VІІ - Престъпления против фин., дан. и осиг.с-ма 1 0 0 
ІХ - Документи престъпления 1 4 1 
Х - Престъпления против реда и общ. спокойствие 8 3 0 
ХІ – Общоопасни престъпления 49 50 85 
общо 166 133 177 
 
Прекратените наказателни дела през 2012 г. са общо 100 бр., от които 82 бр. са 

приключени със споразумение. От останалите 18 бр. прекратени дела, 3 бр. са от общ характер, 
от които 2 бр. са върнати на РП Варна и ОП Варна на основание чл.288 т.1 и т.2 НПК и 1 бр. е 
прекратено на основание чл.289, ал.1, вр. чл.24, ал.1, т.5 НПК.  

 
В края на отчетния период са останали неприключени общо 91 бр. наказателни дела, от 

които 28 бр. от общ характер, 1 бр. административни дела по чл.78а НК, 7 бр. наказателни дела 
от частен характер, 5 частно-наказателни и 50 бр. административно-наказателни дела. 

През 2012 г. са приключени 84.28 % от всички разгледани наказателни дела, а за 2011 г. и 
2010 г. това съотношение е било съответно 79,50 % и 89.67 %.  

 
През 2012 г. са обжалвани 116 бр. наказателни дела. От върнатите от въззивната инстанция 

94 бр. дела, 67 бр. са с потвърдителен резултат, а 25 бр. са с отменен съдебен акт. 
 



потвърдени 58%отменени 21%

изменени 2%

невърнати 19%

 
 
Отменените съдебни актове са 2 бр. присъди (1 бр. по НОХД и 1 бр. по НЧХД), 1 бр. 

разпореждане по НОХД, 17 бр. решения по НАХД и 5 бр. определения по ЧНД.  
 
По отменената 1 бр. присъда по НОХД, делото е върнато на РП Девня прокурора за 

отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения в досъдебното производство. 
За сравнение през 2011 г. отменените присъди по НОХД са били 3 бр., а през 2011 г. – 5 бр.  

 
Отменената 1 бр. присъда по НЧХД е поради допуснати от съда нарушения на 

процесуалния закон.  
 
Намален е спрямо предходната година и броя на отменени решения по дела от 

административен характер (32 бр. за 2011 г. и 10 бр. за 2010 г.). 
 
Причината за отмяна на решенията по административно-наказателни дела са както 

неправилен анализ на фактите и нарушения на материалния закон, така и нарушения на 
процесуални правила.  

Макар и намален спрямо предходната година, този все още твърде негативен показател 
сочи на неотстранени в продължителен период сериозни слабости в работата по делата от 
административен характер и в тази насока е наложителен сериозен критичен анализ, който да 
доведе до съществено снижаване на допусканите нарушения. 

 
Причина за отмяната на определенията е неправилно приложение на материалния закон и 

процесуални нарушения.  
 



Изцяло потвърдените съдебни актове на РС Девня по наказателни дела през 2012 г. са 67, 
от които 23 бр. присъди, 24 бр. решения и 20 бр. определения (за 2011 – 48 бр., от които 14 бр. 
присъди, 27 бр. решения и 7 бр. определения). За разлика от НАХД, при останалите видове 
наказателни дела и основно при тези от общ характер, през 2012 г. е налице съществен 
положителен резултат на потвърждаване на обжалваните присъди само с едно изключение. 
Това е и основен показател за високото качество на работа в наказателно отделение.  

 
 

 
съдия А. Николов 
съдия Д. Цолов 
съдия Ю. Николов 
Общо 2012г.  
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3 1 0 1 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 
10 3 4 3 0 9 3 4 2 0 1 0 0 1 0 
81 22 38 21 0 56 19 20 17 0 23 2 17 4 0 
94 26 42 25 1 67 23 24 20 0 25 2 17 5 1 

 
Тенденцията за намаление на средната продължителност на разглеждане на наказателни 

дела е запазена и през 2012 г. При наказателните дела само 6 бр. са приключили с повече от три 
заседания.  

 

съдия 
ОСТАНАЛИ НОВИ НАСРОЧЕНИ ОТЛОЖЕНИ 
нак. нак. нак. нак. 

А. НИКОЛОВ 1 0 3 0 
Д. ЦОЛОВ 8 102 96 35 
Ю. НИКОЛОВ 96 372 551 157 
ОБЩО 2012 Г. 105 474 650 192 

 
През 2012 г. е намалено съотношението между броя на отложените спрямо насрочените 

съдебни заседания по наказателни дела. За 2012 г. показателят е 2.95/10, докато през 2011 г. са 
отлагани 3.2/10 от насрочени дела, а за 2010 г. това съотношение е 2.5/10.    

 



От насрочените 650 открити съдебни заседания по наказателни дела през 2012 г. са 
отложени общо 192, от които 96 заседания по НОХД, 9 заседания по НЧХД, 58 заседания по 
НАХД, 8 заседания по по чл.78а НК и 18 заседания по ЧНД 

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

• за допълнителни доказателства,  
• неявяване на подсъдим, свидетел или вещо лице,  
• за назначаване на сл.защитник,  
• молба от адвокати за отлагане  
• 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 за събиране на нови доказателства в наказателното производство. Макар тази 
причина да не се дължи на недобра подготовка при провеждане на заседанията, съдът полага 
големи усилия да ограничава допускането на тези основания за забавяне на производствата.  

 
В края на 2012 г. несвършените наказателни дела са 91 бр., срещу 106 бр. за 2011 г. и 69 бр. 

за 2010 г. 
 

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.  

 
Съгласно разпоредбата на чл.9 от Закона за съдебната власт, всички постъпили в РС Девня 

дела – наказателни и граждански, са били разпределени на принципа на случайния избор чрез 
програмата "Law Choice". 

 
Общият брой на съдиите през 2012 г. в РС Девня по щат е 5 бройки. Отработените през 

2012 г. човекомесеци са общо 35, като магистратите от гражданско отделение са отработили 23, 
а от наказатално отделение - 12 месеца.  

 
Общият брой на постълили през годината дела е 1662, общия брой на делата за 

разглеждане е 1876, а общия брой на свършените дела е 1678.  
 
При тези данни натовареноста по щат за РС Девня през 2012 г. е както следва: 



- на база постъпили дела – 27.7 дела (за сравнение през 2011 г. – 38,42 бр., а за 2010 г. 
– 40.33 бр.); 

- на база всичко дела за разглеждане – 31.27 дела (за сравнение през 2011 г. - 44,60, а 
за 2010 г. – 44.95); 

- на база всичко свършени дела – 27.97 дела (за сравнение през 2011 г. – 41,02 бр., а за 
2010 г. – 38.73 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 1188, общ брой на гр. дела за разглеждане - 1297, общ брой на свършените гр. дела – 
1190, общо отработени 23 ч/м. 

 
При тези данни натовареноста магистратите по щат в гражданско отделение е както 

следва: 
- на база постъпили дела – 49.5 бр. (за сравнение през 2011 г. – 77.37 бр., а за 2010 г. - 78.08 

бр.); 
- на база всичко дела за разглеждане – 54.04 бр. (за сравнение през 2011 г. 89.96 бр., а за 

2010 г. - 84.13 бр.); 
- на база всичко свършени дела – 49.58 бр. (за сравнение през 2011 г. – 85.42 бр., а за 2010 г. 

- 71.50 бр.) 
- действителна натовареност на база отработени 23 човекомесеци: 51.65 бр. за постъпили 

дела (спрямо 77.37 бр. за 2011 г.), 56.39 бр. за дела за разглеждане (спрямо 89.96 за 2011 г.) и 
51.74 бр. за свършени дела (спрямо 85.42 бр. за 2011 г.). 

 
наказателно отделение  – трима съдии по щат, от които един през целия период е бил в 

платен отпуск за отглеждане на малко дете, а друг до 01.10.2010 г. е разглеждал основно 
граждански дела, а след това разглежда както граждански, така и с приоритет наказателни дела.  

На практика през тази отчетна година в наказателно отделение работи пълноценно само 
един съдебен състав. 



 
Общ брой на постълили наказателни дела през годината - 474 бр., общ брой на 

наказателни дела за разглеждане - 579 бр., общ брой на свършените наказателни дела – 488 бр., 
отработени общо 12 ч/м.  

При тези данни натовареността за наказателно отделение е както следва: 
- на база постъпили дела – 39.5 дела (за сравнение през 2011 г. – 37.33 бр., а за 2010 г. 

– 15.17 бр.); 
- на база всичко дела за разглеждане – 48.25 дела (за сравнение през 2011 г. – 43.08 

бр., а за 2010 г. – 18.83 бр.); 
- на база всичко свършени дела – 40.67 дела (за сравнение през 2011 г. – 34.25 бр., а за 

2010 г. - 16.89 бр.) 
- действителна натовареност на база отработени 12 човекомесеци – 39.5 постъпили, 

48.25 за разглеждане и 40.67 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 2012 г. на база 35 отработени 

човекомесеци е както следва: 
– на база постъпили дела 47.49 бр., на база разгледани дела 53.60 бр. и на база свършени 

дела 47.94 бр. 
 
Съдия Добрина Петрова е отработила е общо 11 месеца. За времето от 26.06.2012 г. до 

31.07.2012 г. съдия Петрова беше в продължителен отпуск по болест, а от 06.08.2012 г. до 
14.09.2012 г. ползва платен годишен отпуск. Със Заповеди №№ РД-032/ 12.01.2012 г. и РД-1096/ 
18.09.2012 г. на 20.01.2012 г. и 06.09.2012 г. на Председателя на ВОС, съдия Петрова бе 
командирована в РС-Провадия и РС-Варна за администриране на граждански доклад и за 
съдебно заседание. 

 
Съдия Петрова е разгледала общо 519 бр. граждански дела (от които 354 бр. частно-

граждански дела), и е приключила 446 бр. (от които 351 бр. частно-граждански дела). За 



отчетният период са й разпределени общо 467 бр. новообразувани дела (115 бр. граждански и 
352 бр. частно-граждански дела).  

Натовареността на съдия Петрова за отчетната година е следната: 
• процент на разгледани дела спрямо общо разгледани граждански дела в РС Девня 

– 40.02 % или средно 47.18 бр. разгледани дела на месец. 
• процент на приключени дела спрямо общо свършени граждански дела в РС Девня 

– 37.48 % или средно 40.55 бр. приключени дела на месец. 
 
Действителната натовареност на съдия Д. Петрова на база отработени 11 ч/м е следната: 

42.45 бр. на база постъпили дела, 47.18 бр. на база разгледани дела и 40.55 бр. на база свършени 
дела. 

През отчетния период са обжалвани общо 41 бр. съдебни акта произнесени от съдия 
Петрова, от които 25 бр. са потвърдени от възивната инстанция и 10 бр. са отменени. 
Отменените актове са 8 бр. решения /2 обезсилени поради постигната спогодба и оттегляне на 
иска, 4 поради неправилно приложение на материалния закон и 2 поради процесуални 
нарушения/, 1 бр. определения поради процесуално нарушение и 1 бр. разпореждания поради 
процесуално нарушение). 

 
Съдия Даниела Вълева през цялата отчетна година бе в отпуск по майчинство и 

отглеждане на малко дете. 
 
Съдия Димо Цолов през 2012 г. е отработил 12 месеца, като през отчетния период до 

30.09.2012 г. е разглеждал основно граждански дела, но и наказателни, върнати от горна 
инстанция за разглеждане от друг състав и дела, по които председателя на пети състав в 
наказателно отделение съдия Николов си е направил отвод. Със Заповед №РД-13-116 от 
27.09.2012 г. на Председателя на съда, считано от 01.10.2012 г. новообразуваните наказателни и 
заповедни частно-граждански дела по чл.410 и чл.417 от ГПК, се разпределят между четвърти и 
пети наказателен състав, а новообразуваните граждански дела (без заповедните производства по 
чл.410 и чл.417 ГПК) на председателя на първи граждански състав. Съдия Цолов е ползвал 
платен годишен отпуск за периода от 27.02.2012 г. до 23.05.2012 г. и от 29.10.2012 г. до 
16.11.2012 г. (с прекъсване на датите с насрочени съд. заседания). Със Заповед № РД-0570/ 



13.06.2012 г. на Председателя на ВОС на 25.06. и 29.06.2012 г., съдия Цолов бе командирована в 
РС-Варна за разглеждане на дела в открити заседания. 

 
Съдия Цолов е разгледал общо 805 бр. (110 бр. наказателни и 695 бр. граждански дела, от 

които 559 бр. частно-граждански дела), приключил е общо 714 бр. (53 бр. наказателни и 661 бр. 
граждански дела дела, от които 558 бр. частно-граждански дела). В качеството на 
административен ръководител, на съдия Цолов са разпределяни 70 % от постъпилите дела 
спрямо другите председатели на съдебни състави в гражданско и наказателно отделение. За 
отчетният период са му разпределени общо 740 новообразувани дела (102 бр. наказателни и 638 
бр. граждански дела, от които 557 бр. частно-граждански дела).  

 
Натовареността на съдия Цолов за отчетната година е следната: 
• процент на разгледани дела спрямо общо разгледани граждански дела в РС Девня 

– 53.58 % или средно 57.92 бр. разгледани дела на месец. 
• процент на приключени дела спрямо общо свършени граждански дела в РС Девня 

– 55.55 % или средно 55.08 бр. приключени дела на месец. 
 

• процент на разгледани дела спрямо общо разгледани наказателни дела в РС Девня 
– 19 % или 9.17 бр. разгледани дела за месец. 

• процент на приключени дела спрямо общо свършени наказателни дела в РС 
Девня – 10.86 % или 4.42 бр. приключени дела за месец. 
 

Действителната натовареност на съдия Цолов на база отработени 12 ч/м е следната: 61.67 
бр. на база постъпили, 67.08 бр. на база разгледани и 59.5 бр. на база свършени. 

През отчетния период са обжалвани общо 39 бр. съдебни акта произнесени от съдия 
Цолов (29 бр. по граждански и 10 бр. по наказателни дела/, като са върнати 16 бр. по 
граждански, 9 бр. по наказателни дела потвърдени от възивната инстанция и 2 бр. по 
граждански и 1 бр. по наказателни дела отменени. Отменените актове са: 1 бр. определение по 
ЧНД поради съществени нарушения на процесуалните правила, 1 бр. определение за 
прекратяване на гражданско дело поради процесуално нарушение и 1 определение по 
ч.гражданско дело поради нарушение на материалния закон. 

 



Съдия Юлиян Николов през отчетната година е отработил 12 месеца, разглеждал е 
наказателни дела, а от 01.10.2012 г. и заповедни частно-граждански дела по чл.410 и чл.417 от 
ГПК. Съдия Николов е ползвал платен годишен отпуск за периода от 20.08.2012 г. до 14.09.2012 
г и от 28.11.2012 г. до 04.01.2013 г. (с прекъсване на датите с насрочени съд. Заседания). 

 
Пред 2012 г. са му разпределени общо 455 бр. новообразувани дела (372 бр. наказателни и 

83 бр. частно-граждански дела), разгледал е общо 551 бр. дела (468 бр. наказателни и 83 бр. 
частно-граждански) и е приключил общо 517 бр. дела (434 бр. наказателни и 83 бр. часто-
граждански) 

 
Натовареността на съдия Николов за отработените 12 месеца е следната: 
• процент на разгледани дела спрямо общо разгледани наказателни дела в РС Девня 

– 80.83 % или средно 39 бр. разгледани дела на месец. 
• процент на приключени дела спрямо общо свършени наказателни дела в РС 

Девня – 88.93 % или средно 36.17 бр. приключени дела на месец. 
 
 

• процент на разгледани дела спрямо общо разгледани граждански дела в РС Девня – 
6,4 % или средно 7 бр. разгледани дела на месец. 

• процент на приключени дела спрямо общо свършени граждански дела в РС Девня 
– 7 % или средно 7 бр. приключени дела на месец. 

 
Действителната натовареност на съдия Ю. Николов на база отработени 12 ч/м е следната: 

37.92 бр. на база постъпили, 45.92 бр. на база разгледани и 43.08 бр. на база свършени. 
 
През отчетния период са обжалвани общо 81 бр. съдебни акта произнесени от съдия 

Николов, като 67 бр. са потвърдени от възивната инстанция и 23 бр. са отменени. Отменените 
актове са 1 присъда по НОХД, 1 присъда по НЧХД, 17 бр. решения по НАХД /10 бр. поради 
процесуални нарушения и 7 бр. поради неправилно приложение на материалния закон/ и 4 бр. 
определения по ЧНД поради процесуални нарушения. 

 
Сравнителна таблица за натовареността на съдиите в някои от районните съдилища 



на база отработени човекомесеци 
 

ДЕЙСТВИТЕЛНА НАТОВАРЕНОСТ 

Съдилища 
Брой  Отработени  На база разгледани На база свършени 
съдии ч/м  2012 2012 2011 2012 2011 

Девня 5 35 53,60 72,32 47,94 66,51 
Провадия 5 32 76,34 98,04 58,59 78,86 
Нови Пазар 5 38 53,74 67,25 46,47 59,81 
Каварна 6 32 37.16 37,21 27.22 31,77 
Балчик 6 70 23.12 30 19.20 25,35 
Тервел 2 24 26.13 39,58 22.08 36,21 
Исперих 3 36 42.38 45,61 35.56 39,00 
Бяла 4 36 47.78 46,88 36,1 42,27 
Попово 4 48 33.06 38,17 27.55 34,74 
Омуртаг 4 48 26.77 26,73 23.96 24,75 
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Забележка: Данните за 2012 г. са за първото шестмесечие на годината. 
 
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 2012 г. дела от общ характер, със съдебен акт по същество по видове 

престъпления в сравнение с преходните години са както следва: 
 
Глава 
от НК 

2012 
Общо /     присъди    /спор-ния 

2011 
Общо /  присъди   /спор-ния 

2010 
Общо /     присъди    /спор-ния 

ІІ 16 9 7 6 4 2 9 7 2 
ІІІ 1 0 0 0 0 0 4 3 0 
ІV 4 4 0 0 0 0 1 1 0 
V 79 55 22 67 45 16 72 54 13 
VІ 7 1 6 3 1 1 5 2 1 
VІІ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
ІХ 1 1 0 4 2 2 1 0 1 
Х 8 5 3 3 0 3 0 0 0 
ХІ 49 5 44 50 7 43 85 16 67 

общо 166 81 82 133 59 67 177 83 84 
 
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 2012 г. са останали за разглеждане 53 бр. дела от общ характер, образувани 

по обвинителни актове. През отчетната година в РС Девня са образувани общо 141 бр. НОХД 
/122 бр. по внесени обвинителни актове и 19 бр. по внесени споразумения за прекратяване на 
наказателното производство/.  

 
Съдът е одобрил всичките внесени 19 бр. постановления с предложения за прекратяване 

на наказателно производство със споразумение. 
 
От разгледаните през отчетната година общо 175 бр. дела, образувани по обвинителни 

актове, за доразглеждане през 2013 г. са останали 28 бр.  
 
От общо свършените 147 бр. дела, образувани по обвинителни актове съдът е прекратил 

наказателно производство по общо 3 бр. дела /2 бр. са прекратени и върнати на РП Варна и ОП 
Варна на основание чл.288 т.1 и т.2 НПК и 1 бр. прекратено на основание чл.289, ал.1, вр. чл.24, 
ал.1, т.5 НПК/ и е произнесъл съдебни актове по същество по 144 бр., както следва: 

 
 65 бр. споразумения по гл.29 НПК 

 
 49 бр. присъди по общия ред; 

 
 30 бр. присъди по гл.27 НПК 

 
От произнесените общо 166 бр. актове по дела от общ характер, осъдителните присъди са 

76 бр., 5 бр. са оправдателни присъди, 82 бр. са одобрените споразумения и 3 бр. са 
определения, от които 2 бр. върнати на РП Варна и ОП Варна на основание чл.288 т.1 и т.2 НПК 
и 1 бр. прекратено на основание чл.289, ал.1, вр. чл.24, ал.1, т.5 НПК.  

 
 



Относителният дял на осъдителните присъди и решения спрямо внесените обвинителни 
актове е 98.61 %, изчислено по следните показатели: {147–5} : {[53+122] – [3+28]}, където 147 е 
броя на постановените актове по внесен обвинителен акт, 5 е броя на оправдателните присъди 
и решения, 53 е броя на неприключените производства по внесени обвинителни актове от 2011 
г., 122 е броя на внесените обвинителни актове през 2012 г., 3 е броя на прекратените дела по 
внесени обвинителни актове и 28 е броя на неприключените дела по внесени обвинителни 
актове за 2012 г.  

 
За сравнение с предходните години, относителния дял на осъдителните присъди срямо 

внесените прокурорски актове е следния: 99 % за 2011 г. и 95.7 % за 2010 г.  
 
1.6.2. Наказана престъпност с влезли в сила присъди и брой осъдени лица в края на 

отчетния период.  
 
През 2012 г. са влезли в законова сила 83 бр. споразумения, 68 бр. присъди и 99 бр. 

решения по наказателни производства.  
 
Структурата на наказана престъпност за осъдените лица по НОХД е следната: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава 
от НК 

Непъл 
нолетни 

Лишаване 
от свобода 

В т.ч. 
условно 

 
пробация 

 
глоба 

Други 
наказания 

 
общо 

ІІ 0 11 5 5 2 1 19 
ІІІ 0 0 0 0 0 0 0 
ІV 0 1 1 1 0 0 2 
V 0 140 82 10 2 5 157 
VІ 0 7 7 2 0 0 9 
VІІ 0 1 1 0 0 0 1 
ІХ 0 1 1 0 0 0 1 
Х 0 5 3 2 0 0 3 
ХІ 0 21 17 26 2 0 49 
общо 0 187 117 46 6 6 245 



По НОХД са осъдени общо 245 бр. лица. Статистиката за наложените наказания показва, 
че през отчетния период най-голям е броя на лицата с наложени наказания "лишаване от 
свобода" - 187 бр., като за 117 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" – 46 бр., а на 6 лица е наложено наказание "глоба".  

По НЧХД са осъдени 4 лица, на които са наложени наказания " глоба ".  
По НАХД по чл.78а НК признати за виновни са 10 лица са с наложени административни 

наказания глоба по чл.78а НК.  
 
Общият брой признатите за виновни лица по трите вида наказателни дела – НОХД, НЧХД 

и НАХД е 259, като най-много са лицата с наложено наказание "лишаване от свобода" – 187 бр., 
на 46 бр. лица е наложено наказания "пробация", а наказание "глоба" е наложено на 16 бр. лица. 

Най-голям е броят осъдени лица за престъпления против собствеността – 157. Осъдените 
за общоопасни престтъпления са 49 лица, а осъдени за престъпления против личността са 19 
лица.  

 
1.7 Брой, конкретизация и причини за оправдателни присъди – недобра работа на 

органите на предварителното разследване, недобро законодателство – материално, 
процесуално, конкретни предложения..  

 
През 2012 година съдът е произнесъл общо 81 броя присъди, от които 5 бр. изцяло 

оправдателни, които са 6,17 % от общо произнесените. 
• НОХД 298/2011 – оправдава подсъдимия по възведеното обвинение за 

престъпление по чл.337, ал.1 НК, поради неустановяване, че деянието е извършено от същия, 
на основание чл.304, пр.1 НПК. Присъдата е протестирана и потвърдена от въззивната 
инстанция; 

• НОХД 249/2011 - оправдава подсъдимия по възведеното обвинение за 
престъпление по чл.195, ал.1, т.3 пр.1, вр. чл.20, ал.2 НК, поради неустановяване, че деянието е 
извършено от същия, на основание чл.304, пр.2 НПК. Присъдата е протестирана, отменена е от 
въззивната инстанция и делото е върнато на прокурора за отстраняване на допуснатите 
нарушения; 



• НОХД 445/2011 – за престъпление по чл.235, ал.3, т.1, вр. ал.1, пр.2, вр. чл.26, 
ал.1 НК, оправдава и седмината подсъдими по възведеното обвинение поради неустановяване, 
че деянието е извършено на основание чл.304, пр.2 НПК. Присъдата е протестирана и 
потвърдена от въззивната инстанция; 

• НОХД 383/2011 - за престъпление по чл.195, ал.2, вр. ал.1, т.3, пр.1, т.4, пр.1 и 
пр.2, т.5 и т.7, вр. чл.26, ал.1 НК, оправдава и шестимата подсъдими по възведеното обвинение 
поради неустановяване, че деянието е извършено на основание чл.304, пр.2 НПК. Присъдата е 
обжалвана и изпратена на въззивната инстанция на 19.12.2012 г.; 

• НОХД 222/2012 - престъпление по чл.325, ал.2, вр. ал.1 НК, оправдава 
подсъдимия по първоначално възведеното му обвинение, поради неустановяване, че деянието 
е извършено от същия, на основание чл.304, пр.2 НПК. Присъдата е обжалвана и изпратена на 
въззивната инстанция на 19.12.2012 г.; 

 
Освен по горните пет наказателни дела, съдът се е произнесъл с частично оправдателни 

присъди по още 7 бр. дела, от които само две са обжалвани и са потвърдени от въззивната 
инстанция. 

Първостепенна причина за постановените оправдателни присъди е неправилното 
приложение на материалния закон от страна на органите по досъдебното производство, а наред 
с това, и липса на безспорни и убедителни доказателства, относно авторството на деянията.  

 
Освен по изброените по-горе наказателни дела, са произнесени и 3 бр. оправдателни 

решения по по чл.78а НК. 
 
От съдените през годината 295 лица по НОХД, НЧХД, НАХД, 31 лица са оправдани, а това 

са 10.51 % от предадените на съд лица, 28 бр. са оправданите лица по НОХД и те съставляват 
10.18 % от подсъдимите по този вид дела и 3 бр. лица са оправдани по чл.78а НК.  

 
 
 
 
 
 



 
ІІ. БЮРО СЪДИМОСТ 
 
Работата на бюро съдимост при Районен съд гр. Девня през 2012 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 2012 г. са издадени общо 3005 бр. свидетелства и справки за съдимост на лица.  
 
 
ІІІ. СЪДЕБНО-ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА 
 
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 8 г. 
 
В началото на 2012 г. съдебно-изпълнителната служба е започнала с несвършени изп. 

дела 2249 бр. за присъдени вземания в общ размер 5609133 лв, като от тях: 
- 946 бр. дела в полза на държавата за 2404368 лв; 
-  568 бр. дела в полза на юридически лица за 2770249 лв; 
- 735 бр. дела в полза на граждани за 434516 лв; 
 
През отчетният период януари – декември 2012 г. са образувани 635 бр. изпълнителни 

дела за сумата 809086 лв, като от тях: 
- 540 бр. дела в полза на държавата за 445032 лв; 
- 32 бр. дела в полза на юридически лица и търговци за 234626 лв; 
- 63 бр. дела в полза на граждани за 129428 лв; 
 
Прекратените изпълнителни дела за отчетния период януари - декември 2012 г. са 269 

бр, като от тях: 150 бр. – поради реализиране на вземането; 115 бр. – по други причини и 4 бр. – 
изпратени на друг съдебен изпълнител.  



 
По видове изпълнителни дела тези данни се разпределят по следния начин: 
- в полза на държавата: 137/93/1 бр.; 
- в полза на юридически лица и търговци: 7/11/0 бр.; 
- в полза на граждани: 6/11/3 бр.; 
 
Събраните суми през годината са в размер 253749 лв и приспаднати от перемпция и 

изпратени на друг съдебен изпълнител са вземания за 70950 лв. 
В края на отчетният период съдебно-изпълнителната служба приключва с 2615 бр. 

изпълнителни дела за 6131028 лв., като от тях: 
- 1255 бр. в полза на държавата; 
- 582 бр. в полза на юридически лица и търговци; 
- 778 бр. в полза на граждани; 
 
Съдебно-изпълнителната служба е в състав: един държавен съдебен изпълнител, един 

секретар и един деловодител от 01.08.2012 г..  
Държавният съдебен изпълнител работи с депозитната сметка на Районен съд гр. Девня. 
 
 
ІV. СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА 
 

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 8 г. 

 
През отчетния период в службата по вписвания са извършени общо 4346 бр. 

вписвания, в т. ч. дарения 263 бр., продажби 1577 бр., договорни ипотеки 52 бр., доброволни 
делби 171 бр. и 745 бр. справки.  

 
Събраните държавни такси за отчетния период възлизат на 102 521 лв, в сравнение за 

2011 г. – 144 919 лв и за 2010 г. – 90 911 лв. 
 
 



 
Сравнителна графика на събраните държавни такси 
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През отчетната година са регистрирани 68 бр. откази за вписване на актове, който не 
са обжалвани. 

 
Проблеми: В последните няколко години, в работата си съдията по вписванията 

среща идентични проблеми. Основен проблем се явява, разминаването между нормативната 
обосновка на вписването и фактическото му извършване. Това разминаване е обусловено от 
използвания програмен продукт. От една страна, не той отговаря на законовите изисквания, от 
друга, ИКАР така е разработен, че не предоставя възможност за ‘асемблиране’ на вписването. т. 
е. няма никаква възможност съдията по вписванията да разпореди как и в коя книга да се 
подвърже вписания акт. Номенклатурата на видовете актове подлежащи на вписване е 
изчерпателно ограничена. С оглед многообразието и интензивността на сделките /вписванията/ 
с недвижими имоти, програмния продукт не може да отговори на очакванията. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
V. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ  

 
През отчетният период щатната численост на съдиите и съдебните служители в Районен 

съд Девня е била 23 бр., от които съдии - 5 бр., един държавен съдебен изпълнител, един съдия 
по вписванията и 16 бр. съдебни служители. 

 
Съгласно Решение на ВСС по Протокол № 6/ 09.02.2012 г., поради влязло в сила решение 

за преместване на съдия Христо Койчев в Адм. съд Варна, който от началото на отчетния 
период бе командирован в РС Варна, от 01.08.2012 г. се освободи една щатна бройка за районен 
съдия. 

 
През 2012 година съдия Д. Вълева бе отпуск по майчинство и отглеждане на малко дете. 
 
При тези обстоятелства, към края м. декември 2012 г. съставът на Районен съд Девня е 

следния: 4 магистрати, 1 държавен съдебен изпълнител, 1 съдия по вписванията и 17 броя 
съдебни служители. 

 
Районните съдии са: Даниела Вълева – в отпуск по майчинство и отглеждане на малко 

дете, Добрина Петрова, Юлиян Николов и Димо Цолов - Председател на съда.  
 
Районият съдия Добрина Петрова е преместена в РС Девня от 01.01.2010 г., председател 

на І съдебен състав в гражданско отделение и има съдийски стаж 5 години и един месец. 
Отработила е общо 11 месеца за 2012 г., като за времето от 26.06.2012 г. до 31.07.2012 г. съдия 
Петрова е ползвала продължителен отпуск по болест, а от 06.08.2012 г. до 14.09.2012 г. е 
ползвала платен годишен отпуск.  

 
Съгласно Решение на ВСС по Протокол №9 от 01.03.2012 г, съдия Добрина Петрова бе 

повишена в ранг „Съдия в ОС”. 
 
 



 
Районният 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. Съдия 
Койчев от 01.01.2012 г бе командирован в РС Варна, съгласно Заповед № РД-0799 от 05.10.2011 
г., като на неговото място не беше командирован съдия, а от 01.08.2012 г. бе преназначен в Адм 
съд Варна и от тогава мястото за тази щатна бройка е вакантно. 

 
Районният съдия Даниела Вълева е с ранг „Съдия АС”, съгласно решение на ВСС по 

Протокол №26 от 21.07.2011 г. Назначена е за съдия на 08.03.2006 г. като преди това е работила 
като адм. ръководител в РП Девня. Към края на отчетния период има 7 години и 10 месеца 
съдийски стаж, както и осем години и един месец стаж като прокурор. За цялата отчетната 
година е ползвала отпуск по майчинство и отглеждане на малко дете. На нейно място няма 
командирован съдия. 

 
Съдия Димо Цолов, с ранг „Съдия АС”, е Административен ръководител-Председател на 

РС Девня, съгласно 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 съда през м. юли 1999 г. до края на отчетния период същият 
има 13 години и пет месеца съдийски стаж и е председател на четвърти съдебен състав.  

Съдия Димо Цолов до 30.09.2012 г. е разглеждал основно граждански дела, но и 
наказателни, върнати от горна инстанция за разглеждане от друг състав и дела, по които 
председателя на пети състав в наказателно отделение си е направил отвод. Със Заповед №РД-
13-116 от 27.09.2012 г. на Председателя на съда, считано от 01.10.2012 г. новообразуваните 
наказателни и заповедни частно-граждански дела по чл.410 и чл.417 ГПК, се разпределят 
между четвърти и пети наказателен състав, а новообразуваните граждански дела /без 
заповедните производства по чл.410 и чл.417 ГПК/ на председателя на първи граждански 
състав.  

Съдия Цолов е ползвал платен годишен отпуск с прекъсване на датите с насрочени 
съд.заседания за периода от 27.02.2012 г. до 23.05.2012 г. и от 29.10.2012 г. до 16.11.2012 г.  

 
 
 
 



Районият 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 2012 г. има 
6 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 през целия период, а от 01.10.2012 г. е 
разглеждал и заповедни частно-граждански дела по чл.410 и чл.417 ГПК.  

 
Съдия Николов е ползвал платен годишен отпуск за периода от 20.08.2012 г. до 

14.09.2012 г и от 28.11.2012 г. до 04.01.2013 г., като втория отпуск е ползван с прекъсване за 
датите с насрочени съд. заседания. 

 
С оглед на горното през 2012 г. в РС Девня реално са работили 3 съдебни състава, като 

съдия Петрова е разглеждала само граждански дела, съдия Николов е разглеждал основно 
наказателни дела до 30.09.2012 г и след това и частно-граждански, а съдия Цолов е разглеждал 
както граждански така и наказателни дела. 

 
Държавен съдебен изпълнител Иван Байков работи в РС Девня от 01.06.2006 г. като до 

края на отчетния период има юридически стаж 8 години. Държавният съдебен изпълнител е 
Иван Байков е работил през цялата отчетна година, а за определен период е замествал и 
съдията по вписвания по време на ползване на платения му годишен отпуск. 

 
Съдия по вписванията Николай Иванов е назначен в РС Девня от 01.06.2007 г., до края 

на отчетния период има юридически стаж 8 години. Съдията по вписванията е Николай 
Иванов, който е работил през целия отчетен период.  

 
И през изминалата година работата на съдиите бе организирана в две отделения - 

гражданско и наказателно. 
През 2012 г. наказателни дела са разглеждали съдиите: Юлиян Николов и Димо Цолов. 
През 2012 г. граждански дела са разглеждали съдиите: Добрина Петрова, Юлиян 

Николов и Димо Цолов. 
През изтеклия период не са образувани дисциплинарни производства срещу съдии от 

Районен съд Девня. 
 



 
Щатната численост на съдебните служители през 2012 г. до 31.07.2012 г е била 16, а след 

това 17 броя. Длъжностите в началото на отчетния период бяха разпределени, както следва:  
� 1 - Административен секретар 
� 1 - Главен счетоводител 
� 1 - Системен администратор 
� 5 - Съдебни секретари /4 секретар-протоколисти и 1 секретар на СИС/ 
� 6 - Съдебни деловодители /1 в регистратура, 1 в бюро „Съдимост”, 1 „Свършени 

дела” и 3 в гражданско и наказателно деловодство, от които единия в продължителен отпуск по 
болест/ 

� 1/2 - архивар 
� 1/2 – призовкар 
� 1 - чистач 

 
Със Заповед на Председателя от 11.06.2012 г. с цел оптимизиране на щата на съда, 

щатните бройки ½ архивар и ½ призовкар бяха трансформирани в 1 щ.бр. „Призовкар”. 
На същата дата със Заповед на Административния ръководител на съда бе обявен 

конкурс за свободните щатни бройки – 2 бр. за „деловодител“ и 1 бр. за „призовкар” и след 
провеждането му бяха назначени трима съдебни служители /двама по чл.67 КТ и един по чл.68 
КТ.  

 
От 25.09.2011 г деловодителят Елена Караколева бе в продължителен отпуск по болест, а 

от 12.04.2012 г. е в отпуск по майчинство и отглеждане на малко дете. На нейното място бе 
назначен служител по чл.68 КТ. 

 
Съгласно Решение на ВСС по Протокол № 27 от 05.07.2012 г, щатната численост на РС 

Девня бе увеличена с 1 щатна бройка за съдебен служител на длъжност „Съдебен деловодител”, 
която бе разпределена в съдебно-изпълнителната служба на съда.  

За новосъздадената длъжност, както и за освободеното за деловодител в гражданско 
деловодство място, поради ползването на отпуск по майчинство на титуляра, бе обявен конкурс, 
но съгласно Решение на ВСС същият бе спрян до второ нареждане. 

 



И за двете щатни бройки са назначени служители до провеждане на конкурса с цел 
продължаване нормалното функциониране работата на съда. 

 
С оглед на горното, както и ползването на натрупани годишни отпуски от съдебните 

служители през годините, всичко това доведе до съществена натовареност и на съдебните 
служители. 

Продължи прилагане на политиката на ръководството за осигуряване на взаимна 
заменяемост на съдебните служители - всеки един от служителите да е запознат и да може да 
изпълнява функциите и на останалите служители, която се прилага и през настоящата година.  

 
Към 31.12.2012 г. щатната численост на съдебните служители е както следва: 

� 1 - Административен секретар 
� 1 - Главен счетоводител 
� 1 - Системен администратор 
� 5 - Съдебни секретари /4 секретар-протоколисти и 1 секретар на СИС/ 
� 7 - Съдебни деловодители /1 в регистратура, 1 в бюро „Съдимост”, 1 „Свършени 

дела”, 1 в СИС и 3 в гражданско и наказателно деловодство / 
� 1 – призовкар 
� 1 - чистач 

 
Ръководството на съда полага огромни усилия за намиране на най-подходящите кадрови 

решения и осъществяването на дейността на съда при условията на взаимопомощ и екипност. 
 
Административната дейност в РС Девня се осъществява от Председателя и 

Административния секретар, като при отсъствие на председателя се замества от определен със 
заповед районен съдия. 

 
Постъпилите граждански и наказателни дела се образуваха и разпределяха по състави от 

Председателя на съда с помощта на програмен продукт "Law Choice", предоставен и утвърден с 
решение на ВСС с протокол №27 от 07.06.2006 г., като всяко изключение е надлежно 
определено в Заповед на административния ръководител. 

 



 
Районните съдии по график за дежурства провеждат разпити на свидетели и обвиняеми 

лица, разглеждат производства по УБДХ, разгеждат искания за разрешаване тегленето на суми 
от детски влогове, за разрешаване извършването на сделки с имущества на малолетни и 
непълнолетни и приемаха и за вписване на откази от наследство. 

 
През 2012 г. бяха провеждани срещи между съдиите, разглеждащи наказателни дела при 

РС Девня, прокурорите при РП Девня и разследващите полицаи към РУП Девня за 
анализиране и обобщаване на практиката във връзка с върнатите от съда на прокуратурата 
наказателни дела за доразследване поради допуснати отстраними съществени процесуални 
нарушения в хода на досъдебното производство. 

 
През настоящата година РС Девня работи с деловодната програма на „Информационно 

обслужване” ЕАД, с която се изготвя електронно досие на всяко дело.  
 
Както и в предходната година, кореспонденцията между ВСС и съда бе изключително 

активна. Чрез служебната страница на ВСС в Итернет, в най-кратки срокове достигат 
решенията и своевременно се предприемат мерки за изпълнението им. 

 
По отношение на възникнали технически проблеми, свързани с внедрените софтуерни 

продукти, същите се преодоляваха незабавно от системния администратор, който поддържа 
компютърните системи и периферни устройства. 

 
Добрата организация и познанията на всички служители за бързо изпълнение на 

трудовите си функции, непрекъснатото повишаване на качеството на обслужване, на 
общественият достъп на гражданите до съда, е основен приоритет на целия състав на Районен 
съд Девня. 

 
 
 
 
 



 
СТАНОВИЩЕ ЗА ПРОМЕНИ В ЩАТА: 
 
Относно броя на магистратските длъжности, предвид изложените по-горе данни за 

увеличената натовареност на съдиите и през 2012 г., трайното отсъствие на един от съдиите и 
едно вакантно място, е налице необходимост от назначаване или командироване на поне още 
един съдия за пълноценно функциониране на съдебните състави.  

В края на отчетната година съотношението по щат съдебни служители /магистрати е 
3.4/1, съотношението съдебни служители /магистрати, държавен съдебен изпълнител, съдия по 
вписванията е 2.4/1.  

Следва да се отбележе, че първото съотношение е нереално, тъй като някои от 
длъжностите нямат фактическо касателство към работата на магистратите /административен 
секретар, главен счетоводител, системен администратор, секретар и деловодител в СИС и 
чистач/. Ако изключим споменатите длъжности реалното съотношение служители /магистрати 
следва бъде 11/5 или 2.2/1. 

Не е реално и второто съотношение съдебни служители /магистрати, държавен съдебен 
изпълнител, съдия по вписванията, поради следните причини:  

- по изтъкнатите по-горе съображения, от общия брой на служителите и в този 
случай трябва да се извадят административен секретар, главен счетоводител, системен 
администратор и чистач. 

- съдията по вписвания също трябва да се изключи, тъй като с дейноста му не е 
ангажиран никой от съдебните служители. 

При това положение реалното съотношение съдебни служители /магистрати, държавен 
съдебен изпълнител ще бъде 12/6 или 2.2/1. 

 
За постигане на оптимално функциониране на всички служби, отчитайки голямата 

натовареност на съдебните състави, е необходима поне една допълнителна щатна бройка за 
съдебен служител /секретар-протоколист/, за което след изготвянето на анализ през текущата 
2013 г. ще бъде направено предложение до ВСС.  

 
 
 



 
Извършени проверки през годината: 
През отчетната година няма извършени проверки за дейноста на Районен съд – Девня от 

ВСС, с изключение на годишната проверка за 2011 г., съгласно Заповед на Председателя на ОС-
Варна. 

 

VІ. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ  
 
РС Девня все още се помещава под наем в сграда, собственост на Уникредит Булбанк 

АД. През 2011 г. беше продължен сключения сключен договор за наем за срок от две години. В 
момента няма никакви данни във връзка със строежа на новата съдебна палата и предвид 
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 видеонаблюдение, 
тъй като получихме отрицателен отговор за целодневен пост от ОД „Охрана“ Варна, поради 
недостатъчни финансови и човешки ресурси. През месец октомври миналата година сме 
изпратили искане за отпускане на средства за изграждане на видеонаблюдение до ВСС по този 
въпрос и чакаме отговор. 

 
Всички служби в съда са обезпечени с необходимата компютърна и копирна техника 
 
Разработената през 2007 г. интернет страница на РС 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 24 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 2 бр. 
6. Административен секретар 1 бр. 
7. Главен специалист – счетоводител 1 бр. 
8. Деловодство и Архив 4 бр. 
9. Бюро съдимост 1 бр. 
10. Регистратура 1 бр. 
11. Съдебни зали 3 бр. 

 
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 3.1.45.1. 

 



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.  

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.  

 
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 "Kaspersky". 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.  

 
 
 
 
 



 
ОБОБЩАВАНЕ СЪДЕБНА ПРАКТИКА 
 

Изложените по-горе показатели за работата на РС Девня водят до извод, за запазване 
на много доброто ниво на работа през годините, както относно качеството на съдебните атове, 
така и относно срочното и законосъобразно разглеждане на делата, и също и относно дейността 
на съдебната администрация.  

 
На първо място следва да се отчете, че въпреки съществено ограничения персонален 

състав на съдиите в РС Девня през отчетния период, функциониращите съдебни състави са 
показали висок професионализъм и морал и са се справили както със съществено завишения 
спрямо средните за страна динни брой на разглежданите дела, така и със значителния брой на 
производствата с процесуална и материална сложност.  

 
Въпреки намаленото с близо четвърт постъпление на граждански дела, съществено 

облекчаване на натоварването на при тяхното разглеждане не е настъпило, предвид факта, че 
основно е намален броя на постъпилите частно-граждански заповедни производства по чл.410 
и чл.417 ГПК, чиято материално и процесуално правна сложност е несъществена. За работата 
при значителна реална натовареност по граждански дела е показателен факта, че е налице 
макар и несъществено намаляване на съотношението между разглежданите и приключените 
граждански дела, като при това все пак е запазено отлично ниво на краткосрочност при 
разглеждане на делата.  

 
Въпреки сравнително завишеното постъпление на наказателни дела, макар и 

предимно с НАХД и ЧНД, едният основно функциониращ състав през цялата 2011 г. в 
наказателно отделение, макар и работещ при прекомерно висока натовареност, е постигнал 
също много добри показатели както на съотношението между разглежданите и свършените 
наказателни дела, така и на краткосрочността при производствата, а също и при съотношението 
между обжалваните и потвърдените съдебни актове.  

 
Минималният брой на отменени окончателни актове по граждански и наказателни 

дела също свидетелства за много доброто качество на работа на магистратите.   



Също така, и през 2012 г. е налице високо ниво на действителната натовареност на 
съдиите по отношение на разгледани и свършени дела през годината, като по този показател, 
РС Девня е с челни позиции сред съдилищата в апелативния регион, включително и пред 
пърноинстанциионните съдилища в почти всикчи областни центрове.  

 
През 2012 г. 89,82 % от съдените лица по НОХД са с постановени осъдителни 

присъди, а 10,18 % 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.  

 
Приоритет за работата на съда през 2013 г. следва да бъде постигането на съществено 

повишаване на качеството на работота по НАХД, постигане на по-добра краткосрочност при 
постановяване на съдебните актове, както и подобряване оперативната организация по 
администриране на делата с цел избягване отлагането на дела.  

 
Административен ръководител -  
Председател на Районен съд гр. Девня:  
  

   /Димо Цолов/ 
 


