
 
Страница 1 

 



 
Страница 2 



 
Страница 3 

  



 
Страница 4 

 

 

1. Движение на дела 

 

 

5 стр. 

2. Бюро съдимост  31 стр. 

3. Съдебно-Изпълнителна Служба 32 стр. 

4. Съдия по Вписванията 34 стр. 

5. Кадрова обезпеченост 36 стр. 

6. Сграден фонд и техническа обезпеченост 42 стр. 

7. Обобщение съдебна практика 46 стр. 

8. Приложения 49 стр. 

  



 
Страница 5 

 
 

 

 

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..  
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1. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА В РАЙОНЕН СЪД  

– ГРАД ДЕВНЯ  
 

 

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 2013 г. в Районен съд Девня са разгледани общо 1977 бр. дела. От тях 

останали несвършени от предходния отчетен период към 01.01.2013 г., са общо 

198 бр, а постъпилите дела през 2013 г. са 1780 бр.  

 

В процентно съотношение спрямо общо разгледаните дела, останалите 

несвършени към началото на отчетния период са 9.97 %, а новообразуваните са 

90.03 %. Несвършените граждански дела в началото на периода са 106 бр., а 

останалите наказателни - 91 бр.  

 

В сравнителен аспект броят на разгледаните граждански дела през 2013 г. е 

намалял с 64% спрямо броят на разглежданите дела през 2011 г. и е увелечен с 1,2 

% спрямо броят им през 2012 г. При наказателните дела продължава тенденцията 

на увеличение на броя на разглежданите дела спрямо предходните периоди – 

2011 г. – увеличение с 22,3 %, 2012 г. – увеличение с 13 %. През 2011 г. са 

разгледани 2159 бр. гр .дела и 517 бр. нак. дела, а през 2012 г. - 1297 бр. гр. дела и 

579 бр. нак. дела. 
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Сравнителна таблица за постъпилите, разгледани, свършени и висящи дела за 2011, 2012 и 2013 година 

 

Граждански дела – разгледаните дела от този вид през 2013 г. са 1312 бр., 

като от тях останали неприключени от предходния отчетен период към 

01.01.2013 г. са 106 бр., а новопостъпили са 1206 бр. дела. Гражданските дела 

съставят 66.36 % от общо разгледаните през 2013 г.  

След предходен период на намаление, през 2013 г. се наблюдава тенденция 

на увеличение спрямо 2012 г. Броя на постъпилите граждански дела е увеличен 

със 1.5 %, а броя на общо разгледаните също е увеличен с 5.11 %, като спрямо 

2012 г. постъплението се е увеличило с 6.63 %, а броя на общо разгледаните гр. 

дела също е увеличен с 1.2 %. 

Наказателни дела – разгледаните дела от този вид през 2013 г. са 665 бр., като 

от тях останали неприключени от предходния отчетен период към 01.01.2013 г. са 

91 бр., а новопостъпили са 574 бр. Наказателните дела съставят 33.64 % от 

разгледаните през 2013 г.  

 

Година / вид Постъпили Разгледани Свършени Висящи 

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 

106 

91 

197 

Граждански 

Наказателни 

Общо 2013 

1206 

574 

1780 

1312 

665 

1977 

1196 

520 

1716 

116 

145 

261 
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През отчетния период се запазва тенденцията на увеличение на броя на 

постъпилите наказателни дела  с  17.5 % в сравнение с предходната 2012 г., и 

увеличение с 22 % в сравнение с 2011 г. 

 

Сравнителна графика за за постъпилите, разгледани и свършени през 2011, 2012 и 2013 год. 

 
 
 

Сравнителна графика за за постъпилите, разгледани и свършени граждански дела през 2011, 2012 и 2013 год. 
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Сравнителна графика за за постъпилите, разгледани и свършени наказателни дела през 2011, 2012 и 2013 год. 

 

 

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 1977 бр. дела за разглеждане през 2013 г., работещите съдии са 

свършили 1716 бр. граждански и наказателни дела или това са 86.79 % от всички 

разгледани дела. За сравнение през преходните години този показател е 92 % за 

2011 г. и 89.45 % за 2012 г.  

Следва да се отбележи, че причина за отбелязания спад на този показател за 

съотношението на решените спрямо разглежданите дела през отчетния период е 

въпреки положените сериозни усилия на работещите магистрати, които и през 

2013 г. бяха в значително намален състав, реално работещи през целия период са 

три съдебни състава /поради отпуск за майчинство и отглеждане на дете до две 

години и незаемането на свободна съдийска бройка/. 
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От всичко свършените 1716 бр. дела, решените в 3-месечен срок са общо 1518 

бр. или 88.46 % от свършените дела. Увеличението на този показател е въпреки 

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 2012 г. – 85,04 %. 

 

Сравнителна графика на свършените дела спрямо решените в тримесечен срок за 2011, 2012 и 2013 година   

 

Останалите несвършени дела в края на отчетния период са общо 261 бр., 

което е 13.20 % 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 2012 г. – 13,76 %). От останалите 198 бр. 

неприключени дела, 91 бр. или 46 % са наказателни, а 107 бр. или 54 % са 

граждански.  
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1.3. Движение на граждански дела. 

От разгледаните 1312 бр. граждански дела през 2013 г., са приключени 1196 

бр. През 2011 г. свършените граждански дела са били 2050 бр., а през 2012 г. 

техният брой е бил 1190 дела. Съотношението между приключените от общо 

разгледаните граждански дела през 2013 г. е 91.16 %, докато през 2011 г. този 

показател е бил 94.95 %, а през 2012 г. – 91.75 %.  

 

Графика на разглeданите граждански дела в РС Девня 

 

 

През 2013 г. съдебните състави в гражданско отделение при РС Девня са 

както следва: 

o първи състав с председател съдия Д. Петрова;  

През 2013 г. в РС Девня в гражданско отделение е работил един съдебен 

състав - първи състав с председател съдия Добрина Петрова, която е разглеждала 

граждански дела през целия период. Със Заповед №РД-13-116 от  27.09.2012 г. на 

Председателя на съда, считано от 01.10.2012 г. на председателя на първи състав се 

разпределят всички новообразуван граждански дела и частно-гражданските дела 

/без заповедни частно-граждански дела по чл.410 и чл.417 ГПК/, както и всички 
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върнати граждански и частно граждански дела от въззивна и касационна 

инстанции за продължаване на съдопроизводствените действия пред РС Девня.  

Дежурствата в работни дни в гражданско отделение са разглеждани от 

председателя на първи състав, а в негово отсъствие от председателя на четвърти 

състав. Съдия Д. Петрова е ползвала платен годишен отпуск за периода от 

19.08.2013 г. до 13.09.2013 г.  

Със Заповед №РД-13-116 от 27.09.2012 г. на Председателя на съда, считано от 

01.10.2012 г. новообразуваните заповедни частно-граждански дела по чл.410 и 

чл.417 ГПК, се разпределят между четвърти и пети наказателен състави съответно 

с председа тели съдия Д. Цолов и съдия Ю. Николов, като през 2013 г. съдия Д. 

Цолов е продължил да разглежда само висящите след 01.10.2012 г. граждански 

производства пред четвърти съдебен състав.  

Цитираната заповед е отменена със Заповед №РД-13-199 от 30.12.2013 г. на 

Председателя на съда, считано от 01.01.2014 г. във връзка със завръщане от 

продължителен отпуск за отглеждане на дете на председателя на трети състав – 

съдия Д. Вълева.  

Постъпилите граждански дела, по видове на споровете в сравнение с 

преходните години са както следва: 

 

 

видове                          общо 2013 2012 2011 

1206 1188 1857 

искове по СК  65 56 52 

облигационни искове  69 58 72 

вещни искове  12 13 22 

делбени искове  12 11 15 

искове по КТ  6 17 65 

други дела  196 152 164 

     в т. ч. по ЗЗДН 10 8 7 

по ЗЗД-то 39 21 21 

                частно-граждански 104 123 134 

дела от адм.характер  5 7 1 

дела по чл.410 и чл.417 ГПК 841 874 1466 
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Както бе изтъкнато, наблюдава се тенденция за макар и минимално 

увеличение спрямо 2012 г., като образуваните гр. дела по общия исков ред са 

увеличени спрямо 2012 г. с 16,24 %, а спрямо 2011 г. са намалели – с 7,65 %. При  

новообразуваните производства по чл.410 и чл.417 ГПК се наблюдава намаление  

с 3,78 % спрямо 2012 г., а спрямо 2011 г. – с 42,64 %.  

 

От свършените 1196 бр. граждански дела, 1101 бр. или 92 % са решени в 

тримесечен срок (за сравнение този показател както през 2011 г., така и през 2012 г. 

е също в рамките на 92 %).  

 

Графика на свършените граждански дела в РС Девня 

 

 

 

През 2013 г. е налице само един случай на изготвяне на съдебен акт по 

граждански дела над три месеца извън законоустановените срокове със съдия-

докладчик Д. Цолов.   
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Приключилите през 2013 г. граждански дела по видове спорове и брой в 

сравнение с преходните години, са както следва: 

 

Прекратените граждански дела за 2013 г. са общо 103 бр., от които в съдебно 

заседание са прекратени 20 бр. дела (9 бр. спогодби; 1 бр. по подсъдност, 10 бр. по 

чл.232 и чл.233 ГПК). 

 

В края на отчетния период са останали неприключени общо 116 бр. 

граждански дела, от които 113 бр. са по общия исков ред. В сравнение с 2011 г. 

процента на приключените гр. дела е намален с 41.66 %, а в сравнение с 2012 г. е 

увеличен с 0.5 %. Наблюдава се тенденция на запазване на нивата с минимално 

повишение на постъпилите и приключените граждански дела. През 2013 г. са 

приключени 91.16 % от всички разглеждани граждански дела, а за 2012 г. и 2011 

г. това съотношение е било съответно 91,75 % и 94,95 %. 

 

През 2013 г. са обжалвани 67 бр. граждански дела. Върнати от въззивната 

инстанция са общо 31 бр. дела, от които 22 бр. с потвърдителен резултат, а 9 бр. са 

с отменен съдебен акт. 

 

Отменените съдебни актове по граждански дела през 2013 г. са 9 бр., от които 

4 бр. решения, 2 бр. определения и 1 бр. разпорежданe с докладчик  съдиия Д. 

Петрова, 1 бр. определение с докладчик съдия Д. Цолов и 1 бр. разпореждане с 

докладчик съдия Ю. Николов. Причини за отмяна на съответните решения са 

нарушаване на материалния закон за 2 бр. дела и нарушаване на процесуалния 

закон за 2 бр. дела. Минималния брой на отменените решения сочи много добро 

качество на граждански дела като невисокия брой на отменените определения и 

разпореждания е показател и за адекватни процесуални действия на съдебните 

състави.   
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Съдия 

ОБЖАЛВАНИ ПОТВЪРДЕНИ ОТМЕНЕНИ 

об
щ

о 

гр
.д

 

ч
.г

.д
 

об
щ

о 

гр
.д

 

ч
.г

.д
 

об
щ

о 

гр
.д

 

ч
.г

.д
 

съдия Цолов 9 9 0 8 8 0 1 1 0 

съдия Петрова 20 18 2 13 12 1 7 5 2 

съдия Николов 2 0 2 1 0 1 1 0 1 

Общо 2013 г. 31 27 4 22 20 2 9 6 3 

 

И през 2013 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 
ОСТАНАЛИ НОВИ НАСРОЧЕНИ ОТЛОЖЕНИ 

гр. гр. гр. гр. 

ПЕТРОВА 73 313 315 121 

ЦОЛОВ 33 380 62 24 

НИКОЛОВ 0 513 0 0 

ОБЩО 2013 Г. 106 1206 377 143 

 

Налице е увеличение в съотношението на отложените спрямо насрочените 

дела. Докато през 2012 г. е 4,7/10, то през 2013 г. е 3,8/10 . 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 20 бр. съдебни заседания по граждански дела или около 13.98 % от 
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всички отложени заседания (за 2012 г. съотношението е около 13,5 %), 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 

 

 

В края на отчетната година са останали несвършени 116 бр. граждански дела 

спрямо 107 бр. за 2012 г. и 109 бр. за 2011 г., т. е. нарушена е тенденцията за 

намаление на висящността по граждански дела в сравнение с предходни години.  

 

1.4. Движение на наказателни дела  

 

През 2013 г. съдебните състави в наказателно отделение при РС Девня са 

както следва: 

o трети състав с председател съдия Д. Вълева – в платен отпуск за 

гледане на малко дете до 27.09.2013 г. и в платен годишен отпуск до 27.12.2013 г.  

o четвърти състав с председател съдия Д. Цолов – разглеждащ както 

наказателни, така и граждански дела до приключване на висящите граждански 
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производства пред този състав, а също и частно-граждански дела по чл.410 и 

чл.417 ГПК. Съдия Д. Цолов е ползвал платен годишен отпуск за периода от  

29.04.2013 г. до 10.05.2013 г., от 30.07.2013 г. до 16.08.2013 г. и от 28.10.2013 г. до 

01.11.2013 г. 

o пети състав с председател съдия Ю. Николов – разглеждащ основно 

наказателни дела, както и частно-граждански дела по чл.410 и чл.417 ГПК от 

01.10.2012 г. Съдия Ю. Николов е ползвал платен годишен отпуск за периода от 

22.04.2013 г. до 30.04.2013 г., от 19.08.2013 г. до 14.09.2013 г., 01.10.2013 г. до 

18.10.2013 г. и от 21.11.2013 г. до 30.12.2013 г. 

 

По тези причини, председателят на пети състав е участвал при почти 7/10 от 

общо разгледаните наказателни дела. 

 

Общия брой на поставените за разглеждане наказателни дела през 2013 г. е 

665, от които 91 бр. или 13 % са несвършените от 2012 г. 

 

От разгледаните 665 бр. наказателни дела през 2013 г., са приключени 520 бр. 

През 2011 г. свършените наказателни дела са били 411 бр., а през 2012 г. техният 

брой е бил 488. Съотношението между приключените от общо разгледаните 

наказателни дела през 2013 г. е 78.20 %, докато през 2011 г. този показател е бил 

79.50 %, а през 2012 г. – 84.28 %.  

Предвид продължителнита работа на магистратите в редуциран състав и 

съвместното разглеждане на наказателни и граждански дела, наблюдавания спад 

на този показател по-малък от прогнозирания. 

Новообразуваните 574 бр. наказателни дела за 2013 г., по видове в сравнение 

с преходните години са както следва: 
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Видове НД                                           ОБЩО: 
2013 2012 2011 

574 474 448 

НОХД 149 141 169 

НЧХД 6 9 11 

НАХД 225 149 135 

в т. ч. по чл.78а НК 14 11 15 

ЧНД 180 175 133 

в т.ч. Реабилитации 2 1 5 

по ЗЗдравето 17 20 12 

Комулации 38 48 33 

Вземане и изменение на мярка за неотклонение 12 21 9 

Разпити, обиски, претърсвания и др. ЧНД от досъд. производствово 98 80 39 

 

В РС Девня през 2013 г. няма постъпили наказателни дела със значим 

обществен интерес. 

 

Графика на разглежданите наказателни дела в РС Девня 

 

За разлика от гражданските производства, при наказателните е налице 

значително увеличение на постъпилите нови дела през 2013 г., като в сравнение с 

2012 г. увеличението е с 17.5 %, а спрямо 2011 г. с 21 %.  
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Увеличеното постъпление е формирано основно от НАХД, както и от ЧНД 

по Закона за здравето и при съдебен контрол на процесуални действия от 

досъдебното производство.  

 

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 2013 2012 2011 

ІІ - Престъпление против личността 5 17 12 

ІІІ - Престъпления против правата на гражданите 1 1 0 

ІV - Престъпление против брака, семейството и младежта 4 4 1 

V - Престъпления против собствеността 52 106 100 

VІ - Престъпления против стопанството 22 7 5 

VІІ – Престъпление против фин., дан. и осиг. системи 0 1 1 

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

организации 
2 0 0 

ІХ - Документи престъпления 0 1 5 

Х - Престъпления против реда и общественото спокойствие 4 9 6 

ХІ – Общоопасни престъпления 59 51 56 

ОБЩО 149 194 186 

 

Освен 149 бр. НОХД в РС Девня през 2013 г. са разгледани и 13 бр. НЧХД, 

275 бр. НАХД, в т. ч. и 15 бр. по чл.78А НК и 185 бр. ЧНД или общо 665 бр. дела 

за разглеждане. 
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От свършените 520 бр. наказателни дела, 417 бр. са решени в тримесечен 

срок, което представлява 80 % от свършените дела. В сравнение с 2011 г. този 

показател е 71,29 %, а за 2012 г. – 67,83 %.  

 

Увеличението на този показател спрямо преходните години е въпреки 

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.  

 

От разгледаните общо 177 НОХД, 28 бр. са останали от 2012 г. по внесени 

обвинителни актове, 135 бр. са новообразувани по обвинителни актове и 14 бр. са 

новообразувани по внесени споразумения за прекратяване на наказателното 

производство. Одобрени са 6 бр. споразумения, а неодобрено е 1 бр. споразумение 

от внесените за разглеждане от РП Девня.  

В края на отчетната година са останали несвършени 25 бр. НОХД, образувани 

по обвинителен акт. 

 

И през 2013 г. е запазена тенденцията към широко приложение на 

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

свършените 152 бр. НОХД, образувани по обвинителен акт, 56 бр. дела са 

приключени с присъда по общия ред, като  91 бр. или 59.86 % 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.  
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Графика на разгледаните, свършените и свършените в тримесечен срок наказателни дела за 2011, 2012 и 2013 година 

Приключените наказателни дела, по видове в сравнение с преходните години са 

както следва: 

видове                              общо 
2013 2012 2011 

520 488 411 

НОХД 152 166 133 

НЧХД 13 6 7 

НАХД 160 146 135 

в т.ч. по чл.78а от НК 13 12 15 

ЧНД 182 170 136 

 

 

В края на отчетния период са останали неприключени общо 145 бр. 

наказателни дела, от които 25 бр. от общ характер, 2 бр. административни дела по 

чл.78а НК, 0 бр. наказателни дела от частен характер, 3 бр. частно-наказателни и 

115 бр. административно-наказателни дела. 

През 2013 г. са приключени 90.59 % от всички разгледани наказателни дела, 

а за 2011 г. и 2012 г. това съотношение е било съответно 79,50 % и 84,28 %. 
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За разлика от предходни години, през 2013 г. в РС Девня е значително 

подобрена срочността на изготвяне на съдебните актове по НОХД, ЧНД и НЧХД 

като в почти всички случаи, мотивите са предавани в законоустановения 

едномесечен срок и само за 9 бр. НОХД със съдия-докладчик Д. Цолов, мотивите 

са предадени с минимално забавяне до два месеца от постановяване на присъдата. 

Предвид прекомерно завишения брой на разглеждани НАХД през 2013 г., 

както и поради натовареността на съдията-докладчик Д. Цолов с разглеждане и 

на граждански дела, за 16 бр. НОХД е налице забавяне при постановяване на 

съдебните актове със срок над 3 месеца от обявяването за решаване.       

  

През 2013 г. са обжалвани 120 бр. наказателни дела. От върнатите от 

въззивната инстанция 105 бр. дела, 42 бр. са с потвърдителен резултат, а 51 бр. са 

с отменен съдебен акт. От потвърдените съдебни актове  

 

 

 

От отменените съдебни актове 3 бр. са присъди по НОХД (2 бр. с докладчик 

съдия Д. Цолов и 1 бр. с докладчик съдия Ю. Николов), 1 бр. определение за 

прекратяване на НОХД с докладчик съдия Д. Цолов и 2 бр. определения за 

прекратяване на съдебно производство по НОХД и връщане дело на прокурора с 

докладчик съдия Д. Цолов. Тези резултати налагат извод за затвърждаване на 

потвърдени 35% 

отменени 42% 

изменени 10% 

невърнати 13% 
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трайно установената тенденция за незначителен брой на отменените съдебни 

актове и високо качество на работата на съдебните състави по НОХД дела.  

От останалите отменени актове 40 бр. са решения по НАХД (8 бр. с 

докладчик съдия Д. Цолов и 32 бр. с докладчик съдия Ю. Николов). Причините 

за отмяна на решенията по административно-наказателни дела са както 

нарушения на материалния закон (4 бр. за съдия Д. Цолов и 23 бр. за съдия Ю. 

Николов), така и нарушения на процесуални правила (4 бр. за съдия Д. Цолов и 9 

бр. за съдия Ю. Николов).  

Този все още твърде негативен показател сочи на неотстранени в 

продължителен период сериозни и трайно неотстранени 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. 

 

Тенденцията за намаление на средната продължителност на разглеждане на 

наказателни дела е запазена и през 2013 г. При наказателните дела само 6 бр. са 

приключили с повече от три заседания.  

 

Съдия 
ОСТАНАЛИ НОВИ НАСРОЧЕНИ ОТЛОЖЕНИ 

нак. нак. нак. нак. 

Д. ЦОЛОВ 57 211 363 116 

Д. ВЪЛЕВА 0 21 0 0 

Ю. НИКОЛОВ 34 341 453 139 

Д. ПЕТРОВА 0 1 1 0 

ОБЩО 2013 Г. 91 574 816 255 
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През 2013 г. е несъществено завишено съотношението между броя на 

отложените и броя на насрочените съдебни заседания по наказателни дела. За 

2013 г. показателят е 3.12/10, докато през 2012 г. са отлагани 2.95/10 от насрочени 

дела, а за 2011 г. това съотношение е 3.2/10.    

От насрочените 816 бр. открити съдебни заседания по наказателни дела през 

2013 г. са отложени общо 255. 

 

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 9 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 2013 г. несвършените наказателни дела са 145 бр., срещу 91 бр. за 

2012 г. и 106 бр. за 2011 г. Завишението се дължи основно на значително 

количество новопостъпили НОХД в края на отчетния период. 
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Сравнителна графика на несвършените 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.  

Съгласно чл.9 ЗСВ, 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 2013 г. в РС Девня по щат е 5 бр. Отработените 

през 2013 г. човекомесеци са общо 36, като магистратите от гражданско отделение 

са отработили 18, а от наказатално отделение - 18 месеца.  

Общият брой на постълили през годината дела е 1780, общия брой на делата 

за разглеждане е 1977, а общия брой на свършените дела е 1716.  

При тези данни натовареноста по щат за РС Девня през 2012 г. е както следва: 

- на база постъпили дела – 29.66 бр. дела (за сравнение през 2012 г. – 27,7 

бр., а за 2011 г. – 38.42 бр.); 
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- на база всичко дела за разглеждане – 32.95 бр. дела (за сравнение през 

2012 г. - 31,27 бр., а за 2011 г. – 44.60 бр.); 

- на база всичко свършени дела – 28.60 бр. дела (за сравнение през 2012 г. 

– 27,97 бр., а за 2011 г. – 41.02 бр.)  

 

Съдиите в РС Девня са разпределени в гражданско и наказателно отделение. 

В този случай средната натовареност, разгледана отделно за гражданско и за 

наказателното отделение ще има други стойности, както следва: 

гражданско отделение  – двама съдии по щат. Реално само граждански дела е 

разглеждал единствено първи състав като със Заповед от 27.09.2012 г. 

новообразуваните частно-граждански дела по чл.410 и 417 ГПК се разпределят за 

разглеждане между председателите на четвърти и пети състав. Общият брой на 

постълили гр. дела през годината е 1206, общ брой на гр. дела за разглеждане - 

1312, общ брой на свършени гр. дела – 1196, общо отработени 18 ч/м. 

Натовареност по щат на 

база 
2013 2012 2011 

Действителна 

натовареност на 

база отработени 

18ч/м - 2013г. 

Действителна 

натовареност на 

база отработени 

23ч/м-2012г. 

Постъпили дела 50.25 49.50 77.37 72.89 51.65 

Дела за разглеждане 54.66 54.04 89.96 72.88 56.39 

Свършени дела 49.88 49.58 85.42 66.44 51.74 
 

Анализът на резултатите показва увеличение, както на натовареността по 

щат, така и на действителната натовареност в сравнение с предходната година. 

наказателно отделение  – трима съдии по щат, от които един е бил в платен 

отпуск за отглеждане на дете, а след това и в платен годишен отпуск,  като 

председателите на четвърти и пети състав, освен наказателни дела гледат и  

новообразуваните частно-граждански дела по чл.410 и 417 ГПК.    
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Общ брой на постълили наказателни дела през годината - 574, общ брой 

наказателни дела за разглеждане - 665, общ брой на свършени наказателни дела – 

520, отработени общо 18 ч/м.  

 

При тези данни натовареността за наказателно отделение е както следва: 

Натовареност по щат на база 

Действителна 

натовареност на 

база отработени 

18ч/м - 2013г. 

Действителна 

натовареност на 

база отработени 

12ч/м - 2012г. 

Постъпили дела 31.88 39.50 

Дела за разглеждане 36.94 48.25 

Свършени дела 28.80 40.67 
 

 

1.5.1. Средна натовареност на съдиите. Тежест на видове разпределени и 

решени дела и качество на съдебните актове 

 

Действителната средна натовареност на магистратите в РС Девня за 2013 г. на 

база 36 отработени човекомесеци е както следва: 

– на база постъпили дела 49.44 бр., на база разгледани дела 54.91 бр. и на база 

свършени дела 47.66 бр.  

 

Персоналната натовареност на всеки от съдиите в РС Девня е отразена в 

представената таблица, която всъщност е показателна и за пряката зависимост на 

качеството на съдебните актове от степента на натовареност на съответния 

магистрат.  
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№ СЪДИЯ 

С
ъ

д
и

й
ск

и
 с

та
ж

 

Отработени 

месеци 

Постъпили 

гр. дела 

Постъпили 

нак. дела 

Общо 

постъпили 

дела 

Натовареност 

на база 

отработени 

месеци 

1 
ДАНИЕЛА 

Х. ВЪЛЕВА 
7 0 0 21 21 0,00 

2 
ДИМО В. 

ЦОЛОВ 
14 12 380 211 591 49,25 

3 
ДОБРИНА 

И. ПЕТРОВА 
5 12 313 1 314 26,17 

4 
ЮЛИЯН Ж. 

НИКОЛОВ 
7 12 513 340 853 71,08 

 

Сравнителна таблица за натовареността на съдиите в РС Девня, РС Провадия,  

РС Нови пазар на база отработени човекомесеци 

ДЕЙСТВИТЕЛНА НАТОВАРЕНОСТ 

Съдилища 
Брой Отработени На база разгледани На база свършени 

съдии ч/м  2013 2013 2012 2013 2012 

Девня 5 36 54.91 53,6 47.66 47,94 

Провадия 5 46 49.41 76,34 38.16 58,59 

Нови Пазар 4 48 38.33 53,74 39.95 46,47 

 

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. 

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

обществен интерес.  

1.6.1. Наказана престъпност с влезли в сила присъди и брой осъдени лица в 

края на отчетния период.  

През 2013 г. са влезли в законова сила 90 бр. споразумения, 64 бр. присъди и 

174 бр. решения по наказателни производства.  

Структурата на наказана престъпност за осъдените лица по НОХД е следната: 
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Гл. ІІ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА 0200 5 0 3 2 1 0 1 0 3 

Гл.ІІІ ПРЕСТ. П-В ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ 0300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ГЛ. ІV П-Я П-В БРАКА, СЕМЕЙСТВ. И МЛАДЕЖТА 0400 3 0 0 0 0 0 3 0 2 

Гл. V ПРЕСТЪПЛЕНИЯ П-В СОБСТВЕНОСТТА 0500 115 3 79 37 2 6 26 5 50 

Гл. VІ ПРЕСТЪПЛ. ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО 0600 16 0 6 5 0 3 7 0 13 

Гл. VІІ П-Я П-В ФИН., ДАН. И ОСИГ.СИСТЕМИ 0700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ГЛ. VІІІ П-Я ПРОТИВ Д-ТА НА Д.ОРГ. И ОБЩ. О-ИИ 0800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Гл.ІХ  ДОКУМЕНТНИ  ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 0900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Гл. Х П-Я ПРОТИВ РЕДА И ОБЩ. СПОКОЙСТВИЕ 1000 6 0 5 3 0 1 0 0 0 

Гл. ХІ ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 1100 57 1 14 11 0 3 40 1 52 

Гл. ХІІ П-Я ПРОТИВ ОТБР.С-Т НА РЕПУБЛ. 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Гл. ХІІІ  ВОЕННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 1250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Гл. ХІV П-Я ПРОТИВ МИРА И ЧОВЕЧЕСТВОТО 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ВСИЧКО НОХД от ш.0200 до ш.1300 1399 202 4 107 58 3 13 77 6 120 

 

По НОХД са осъдени общо 202 бр. лица, оправдани са 11 лица. Статистиката 

за наложените наказания показва, че през отчетния период най-голям е броя на 

лицата с наложени наказания "лишаване от свобода" - 110 бр., като за 58 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" 

– 77 бр., а на 13 лица е наложено наказание "глоба".  

Общият брой признатите за виновни лица по трите вида наказателни дела – 

НОХД, НЧХД и НАХД е 269, като най-много са лицата с наложено наказание 

"лишаване от свобода" – 111 бр., на 77 бр. лица е наложено наказания "пробация", 

а наказание "глоба" е наложено на 26 бр. лица. 
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Най-голям е броят осъдени лица за престъпления против собствеността – 

137. Осъдени за общоопасни престтъпления са 57 лица, а осъдени за 

престъпления против личността са 5 лица.  

 

1.7 Брой, конкретизация и причини за оправдателни присъди – недобра 

работа на органите на предварителното разследване, недобро законодателство – 

материално, процесуално, конкретни предложения..  

През 2013 година съдът е произнесъл общо 65 бр. присъди, от които 7 бр. 

изцяло оправдателни, които са 10,76 % от общо произнесените. За сравнение през 

2011 г. и 2012 г. този показател е съответно -  9.25% и 6.71% 

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.  

От съдените през годината 269 лица по НОХД, НЧХД, НАХД, 13 лица са 

оправдани, а това са 4.83 % от предадените на съд лица. За сравнение през 2011 г. 

и 2012 г. този показател е съответно  - 8,02% и 10.51%. 
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2. БЮРО СЪДИМОСТ В РАЙОНЕН СЪД  

– ГРАД ДЕВНЯ  

 

БЮРО СЪДИМОСТ 

 

Работата на бюро съдимост при Районен съд гр. Девня през 2013 г. е 

осъществявана 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. Считано 

от 02.12.2013 г., със Заповед №РД-13-166 от 29.11.2013 г. са възложени на съдебен 

деловодител - “Регистратура“ и функциите за длъжността „Деловодител в Бюро 

съдимост”. Определен за заместник при ползване на годишен отпуск и временна 

неработоспособност е деловодител „Наказателно деловодство” от деловодство 

„Неприключили дела”. 

През проверявания период от бюрото за съдимост при РС Девня са издадени: 

 1778 бр. свидетелства за съдимост 

 1222 бр. справки за съдимост за полиция, прокуратура и следствие 

 1152 бр. справки за съдимост за друг съд. 
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3. СЪДЕБНО – ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА В РАЙОНЕН СЪД  

– ГРАД ДЕВНЯ  

 

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 9 г. 

 

Към началото на 2013 г. в съдебно-изпълнителната служба са били налични 

2615 бр. несвършени изп. дела за присъдени вземания в общ размер 6131028 лв, 

като от тях: 

- 1255 бр. дела в полза на държавата за 2760701 лв; 

-  582 бр. дела в полза на юридически лица за 2908492 лв; 

- 778 бр. дела в полза на граждани за 461835 лв; 

 

През отчетният период са образувани 509 бр. изпълнителни дела за 

вземания на обща стойност 908226 лв, като от тях: 

- 401 бр. дела в полза на държавата за 253140 лв; 

- 67 бр. дела в полза на юридически лица и търговци за 563842 лв; 

- 41 бр. дела в полза на граждани за 91244 лв; 

 

Прекратените изпълнителни дела за 2013 г. са 243 бр., като от тях: 143 бр. – 

поради реализиране на вземането; 81 бр. – по други причини и 19 бр. – изпратени 

на друг съдебен изпълнител.  

Събраните суми през годината са в размер 158662 лв, от които:  

 В полза на Държавата – 56961 лв 

 В полза на юридически лица и търговци – 39941 лв 
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 В полза на граждани – 61760 лв 

През 2013 г. 19 бр. изпълнителни дела са изпратени на ЧСИ и ДСИ като 

несъбраните по тези дела суми възлизат на 2259576 лв. 

В края на отчетния период съдебно-изпълнителната служба приключва с 

2881 бр. изпълнителни дела за 4653501 лв., като от тях: 

- 1443 бр. в полза на държавата; 

- 635 бр. в полза на юридически лица и търговци; 

- 803 бр. в полза на граждани; 

От 01.08.2012 г. съдебните служители в СИС са в състав: секретар и 

деловодител.  

Държавният съдебен изпълнител работи с депозитната сметка на Районен 

съд гр. Девня. 
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4. СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА В РАЙОНЕН СЪД  

– ГРАД ДЕВНЯ  

 

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 9 г. 

През отчетния период в службата по вписвания са извършени общо 4500 

бр. вписвания, в т. ч. дарения 272 бр., продажби 1484 бр., договорни ипотеки 79 

бр., доброволни делби 147 бр. и 1053 бр. справки. За сравнение, вписаните актове 

за 2012 г. и 2011 г. са съответно 3880 бр. и 4346 бр. 

Събраните държавни такси за отчетния период възлизат на 187 667 лв, в 

сравнение за 2012 г. – 102 521 лв и за 2011 г. – 144 919 лв. 

 

 

Сравнителна графика на събраните държавни такси 

 

 

 

През отчетната година са регистрирани 31 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, 

144 919 

102 520 

187 667 

2011

2012

2013
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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. 
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5. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ В РАЙОНЕН СЪД  

– ГРАД ДЕВНЯ  

 

КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ  

 

През отчетният период щатната численост на съдиите и съдебните 

служители в РС Девня е била 23 бр., от които съдии - 5 бр., един държавен 

съдебен изпълнител, един съдия по вписванията и 17 бр. съдебни служители. 

През отчетния период свободната щатна бройка за съдия не бе заета, 

одобреният след проведения конкурс кандидат към момента не е встъпил в 

длъжност, поради жалби срещу решението. 

През 2013 г. съдия Д. Вълева бе отпуск по майчинство и отглеждане на 

малко дете, а след това и в платен годишен отпуск. 

При тези обстоятелства, към края м. декември 2013 г. работят 4 магистрати, 

1 държавен съдебен изпълнител, 1 съдия по вписванията и 17 съдебни 

служители. 

Районните съдии са: Даниела Вълева, Добрина Петрова, Юлиян Николов и 

Димо Цолов - Председател на съда.  

През 2013 г. в РС Девня реално са работили 3 съдебни състава, като съдия Д. 

Петрова е разглеждала само граждански дела, съдия Ю. Николов е разглеждал 

основно наказателни дела, но и частно-граждански дела, а съдия Д. Цолов е 

разглеждал както граждански така и наказателни дела. 

И през изминалата година работата на съдиите бе организирана в две 

отделения - гражданско и наказателно. 

През изтеклия период не са образувани дисциплинарни производства срещу 

съдии от РС Девня. 
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През 2013 г. бяха атестирани следните магистрати: 

1. Съдия Димо Цолов – с ранг на „Съдия в АС“, периодично атестиране, 

комплексна оценка „Много добра“; 

2. Съдия Юлиян Николов – с ранг на „Съдия в АС“, периодично атестиране, 

комплексна оценка „Много добра; 

3. Съдия Добрина Петрова – с ранг на „Съдия в ОС“, периодично атестиране, 

комплексна оценка „Много добра“ съобразно Протокол №55 от 08.10.2013 г., 

но към настоящия момент не атестацията не е гласувана от ВСС. За съдия Д. 

Петрова е в ход и процедура по придобиване статут на несменяемост. 

 

Щатната численост на съдебните служители през 2013 г. е 17 бр. 

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”, 2 в 

„Свършени дела” и 2 в “Неприключили дела“, както и един деловодител в СИС, 

който е в продължителен отпуск по болест. 

 1 – призовкар 

 1 - чистач 

През годината е проведена планова атестация на съдебните служители, като 

оценките на комисията са следните: 

 23.5% от служителите  с оценка „Много добър“; 

 76.5% от служителите с оценка „Отличен“. 
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Ползването на натрупаните годишни отпуски и отпуск по болест от 

съдебните служители, доведе до съществена натовареност и на съдебните 

служители. 

Ръководството на съда полага усилия за намиране на най-подходящите 

кадрови решения и осъществяването на дейността на съда при условията на 

взаимопомощ и екипност. И през 2013 г. продължи прилагането на политиката за 

осигуряване на взаимна заменяемост на съдебните служители - всеки един от 

служителите да е запознат със задълженията и длжностните характеристики за 

заместваните длъжности и да е в състояние да изпълнява техните функции, за да е 

обезпечено пълноценно заместване при ползването на отпуски.   

 

Административната дейност в РС Девня се осъществява от Председателя и 

Административния секретар, като при отсъствие председателят е заместван от 

определен със заповед районен съдия, а административният секретар е заместван 

от основно от гл. счетоводител.  

Постъпилите граждански и наказателни дела се образуват и разпределят по 

състави от Председателя на съда чрез програмения продукт "Law Choice", 

предоставен и утвърден с решение на ВСС с протокол №27 от 07.06.2006 г., като 

изключенията строго ограничени и са основани на изрична Заповед на 

административния ръководител и съответно разпореждане. 

Районните съдии по график за дежурства разглеждат постъпилите за деня 

дела с кратки процесуални срокове /по граждански производства: обезпечения, 

приемане на наследство по опис, отказ от наследство, разрешения за теглене на 

суми от детски влог; по наказателни производства: по УБДХ; принудителни 

медицински мерки по чл.89 НК; вземане на мярка за неотклонение задържане под 
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стража - чл.64 НПК; всички частно наказателни дела от досъдебното 

производство; производства по глава 25 НПК. 

През 2013 г. бяха провеждани срещи между съдиите, разглеждащи 

наказателни дела при РС Девня и прокурорите при РП 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 РС Девня. 

 

СТАНОВИЩЕ ЗА ПРОМЕНИ В ЩАТА: 

 

Относно броя на магистратските длъжности, предвид изложените по-горе 

данни за увеличената натовареност на съдиите и през 2013 г., поради трайното 
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отсъствие на един от съдиите и едно вакантно място, се надяваме след 

завръщането на съдия Д. Вълева и след встъпване в длъжност на съдията 

спечелил конкурса за назначаване на свободното съдийско място,  натовареността 

на магистратите да се разпредели равномерно и това да се отрази положително на 

качеството на тяхната работа. 

В края на отчетната година съотношението по щат между съдебни 

служители/магистрати е 3.4/1, а съотношението между съдебни служители 

/магистрати, държавен съдебен изпълнител и съдия по вписванията е 2.4/1.  

Следва да се отбележи, 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 и 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, доколокото тези функции се 

осъществяват от служители на Агенция по вписванията при Министерство на 

правосъдието. 

При това положение реалното съотношение между съдебни 

служители/магистрати и държавен съдебен изпълнител ще бъде 12/6 или 2.2/1. 
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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 2014 г. ще бъде отправено 

предложение до ВСС.  

 

Извършени проверки през годината: 

През отчетната извън годишната проверка за 2012 г., съгласно Заповед на 

Председателя на ОС Варна, за дейноста на РС Девня няма извършени проверки  

от ВСС. 

 

  



 
Страница 42 

 

6. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА РАЙОНЕН СЪД  

– ГРАД ДЕВНЯ  

 

СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ  

 

РС Девня все още се помещава под наем в сграда, собственост на 

„УниКредит Булбанк“ АД. През 2013 г. беше продължен сключения сключен 

договор за наем за срок 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. 

Сградата е в лошо общо състояние, въпреки усилията с отпуснатия ни 

бюджет за издръжка да извършваме текущи ремонти.  

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 е получен отрицателен 

отговор за целодневен пост от ОД „Охрана“ Варна, поради недостатъчун 

финансов и персонален ресурс. През м. октомври 2013 г. от РС Девня е изпратено 

искане до ВСС за отпускане на средства за изграждане на видеонаблюдение, но по 

настоящем отговор на искането не е даден.  

Всички служби в съда са обезпечени с необходимата компютърна и 

копирна техника, която макар и остаряла и морално амортизирана в по-голямата 

си част, все още се използва. 

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 
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актуална информация - графици на насрочени дела, постановени съдебни актове 

по решени дела, съгласно чл.64 ЗСВ, 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.  

РС Девня разполага с 2 бр. сървъри, 14 бр. принтери и 25 бр. компютърни 

конфигурации, разпределени по работни места както следва:  

 

1. Магистрати 5 бр. 

2. Държавен съдебен изпълнител 1 бр. 

3. Съдия по вписванията 1 бр. 

4. Съдебни секретари 4 бр. 

5. Системен администратор 1 бр. 

6. Съдебно изпълнителна служба 2 бр. 

7. Административен секретар 1 бр. 

8. Главен специалист – счетоводител 1 бр. 

9. Деловодство и Архив 4 бр. 

10. Бюро съдимост 1 бр. 

11. Регистратура 1 бр. 

12. 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 
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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 



 
Страница 45 

работните станции, от Висш съдебен съвет е предоставен антивирусен софтуер 

"ESET Antivirus". 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.  

 

 

  



 
Страница 46 

 

7. ОБОБЩАВАНЕ СЪДЕБНА ПРАКТИКА  

  

 

ОБОБЩАВАНЕ СЪДЕБНА ПРАКТИКА 

 

Изложените по-горе показатели за работата на РС Девня налагат 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 

данни за брой на разглежданите дела, така и със значителния брой на 

производствата с процесуална и материална сложност.  

Същественото увеличение на новопостъпилнте наказателни дела и 

минимално, но все пак завишеното постъпление и на граждански дела, натовари 

допълнително работещите съдебни състави. За добрата работа при значителна 

реална натовареност и по двата вида дела е показателен факта, че е налице само 

несъществено намаляване на съотношението между разглежданите и 

приключените граждански дела, като при това е завишено достигнатото в 

предходните години много видсоко ниво на краткосрочност при разглеждане на 

делата. Определено, положителен резултат през 2013 г. е съществено 

ограничения брой на делата със забава при изготвяне на съдебните актове. 

Въпреки значително завишеното постъпление на наказателни дела, 

основно НАХД и ЧНД, двата функциониращи състава в наказателно 

отделениепрез цялата 2013 г., работещи при прекомерно висока натовареност, и 
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разглеждащи и заповедни производства по чл.410 и чл.417 ГПК, са постигнали 

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 гражданските, 

както и по НОХД, ЧНД и НЧХД  също свидетелства за много доброто качество на 

работа на магистратите.   

Също така, и през 2013 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 всички неголеми областни центрове. 

Като основен негативен резултат следва да се отбележи продължаващата 

в поредна година тенденция за занижено качество на съдебните актове само при 

работата с НАХД. Въпреки наличието на обективните фактори като прекомерно 

завишената натовареност с този вид дела и особената сложност предвид 

разностранната и специализирана приложима материално-правна регламентация, 

допуснатите слбости при постановяване на съдебните актове се дължат основно 

на недостатъчна задълбоченост в работата, както при предварителната подготовка 

и разглеждането на делата в с. з., така и при постановяване на съдебните актове  

по съответните НАХД.       

Именно усилията за постигане на реално и съществено подобряване на 

работата по НАХД следва да бъде основен приоритет за работата на съда през 

2014 г. Наред с това, при очакваното пълноценно заемане на щатните бройки за 

съдии, с което ще се намали реалната натовареност на всеки от съдебните 

състави, приоритет трябва да бъдат и усилията за постигане на още по-добра 
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краткосрочност при разглеждане на делата и 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/ 
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