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I.ЧАСТ ПЪРВА - ЗА СЪДА: 
 

 

Районен съд Девня е един от трите районни съдилища във 

Варненски съдебен окръг и осъществява правораздавателната си дейност 

в съдебен район, който териториално включва три общини – Девня, 

Суворово и Вълчи дол. В съдебния район има общо 34 населени места, от 

които - 3 града и 31 села, населявани от около 26 007 души, съгласно 

публикуваната официална статистика на НСИ при последното преброяване 

на населението – 01.02.2011г. 

 

Както и в преходните отчетни периоди, така и през 2014 г. дейността 

на Районен съд Девня бе насочена към бързото и законосъобразно 

решаване на спорове между жителите на трите общини, към ефективно 

осъществяване на наказателната политика на държавата по отношение на 

извършителите на престъпления и административни нарушения, 

извършени в съдебния район, към качествено и срочно административно 

обслужване на гражданите. Спецификата на социално-икономическите 

условия и процеси в района се отразява върху количеството и характера на 

делата, образувани и разгледани през годината.  
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1. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ:  
 

През отчетният период щатната численост на съдиите и съдебните 

служители в РС Девня е била 24 бр., от които съдии - 5 бр., един държавен 

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

служители. 

В началото на отчетния период от отпуск по майчинство се завърна 

съдия Даниела Вълева, а на 16.04.2014 г. в длъжност встъпи и съдия 

Димитър Василев - одобреният кандидат след проведения конкурс за 

свободната щатна бройка за съдия в РС – Девня.  

При тези обстоятелства, през по – голямата част от отчетния период 

РС – Девня работи при пълен съдийски щат, като  натовареността на 

магистратите се разпредели равномерно. Това се отрази положително на 

качеството на тяхната работа, свидетелство за което са данните, които ще 

бъдат изнесени по – долу по отношение на обжалваните и потвърдени 

съдебни актове, както и по отношние на сроостта на разглеждане на 

делата.  

С попълването на съдийския щат съдът най - сетне заработи в пълен 

магистратски състав, което осигури една нормална натовареност на 

съдиите и реална възможност да решават делата си в срок. Броят на 

съдиите е оптимален и съответен на обема на работата и обезпечеността 

със сграден фонд - работни помещения и съдебни зали, както и със 

служители. Очакванията са ниската натовареност на съдиите да  

рефлектира върху подобряването на качеството на актовете и срочността 

за разглеждане и най – вече решаване на делата. 

И през изминалата година работата на съдиите бе организирана в 

две отделения - гражданско и наказателно. Съдиите Добрина Петрова и 

Димитър Василев са разглеждали само граждански дела през целия 
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отчетен период, съдиите Даниела Вълева и Юлиян Николов са 

разглеждали само наказателни дела, а съдия Димо Цолов до 16.04.2014 г. 

е разглеждал както граждански, така и наказателни дела, като след 

встъпването в длъжност на съдия Д. Василев е преустановил 

разглеждането на граждански дела и е продължил да разглежда само 

наказателни дела.  

Следва да се подчертае, че до встъпването в длъжност на 

новоназначения колега, в част от отчетния период - през времето от 24.02. 

до 17.03.2014 г. съдия Д. Цолов е бил единствения съдия, работещ в 

гражданско отделение, поради отсъствие на другия съдия в отделението. 

През времето от 03.02. до 14.02.2014 г. съдия Цолов е изпълнявал 

функциите и на държавния съдебен изпълнител, който е отсъствал поради 

отпуск. Всички тези обстоятелства, както и административно – 

ръководните функции, осъществявани от съдия Д. Цолов през по – 

голямата част от отчетния период следва да бъдат взети предвид като 

обективни причини за просрочието на постановените от него съдийски 

актове. Това е единствения съдия, работещ едновроменно и по  

граждански и по наказателни дела в Районен съд Девня и то през време, 

когато е бил негов ръководител.  

Въпреки, че броят на гражданските дела е значително по - голям от 

броят на наказателните, считам, че това разпределение осигурява еднаква 

натовареност на съдиите и е съобразено с нуждите. В тази връзка следва 

да се отчете обстоятелството, че традиционно най - голям е броят на 

делата по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, които не се отличават с особена 

фактическа и правна сложност. 

Като привърженик на тясната специализация на съдиите твърдо 

смятам, че разпределението на съставите по отделения следва да се 
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запази, тъй като безспорно дава отражение на качеството на 

правораздаването, като разбира се в случай на отсъствие на някой от 

съдиите следва да се търсят оптимални решения за неговото заместване. 

През 2014 г. един магистрат е бил атестиран – съдия Добрина 

Петрова – с ранг на „Съдия в ОС“, комплексна оценка „Много добра“ във 

връзка с придобиване статут на несменяемост – с решение на ВСС от 

10.04.2014 г. През изтеклия период не са образувани дисциплинарни 

производства срещу съдии от РС Девня.  

Щатната численост на съдебните служители през 2014 г. е 17 бр. 

Длъжностите през отчетната година са разпределени 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, съвместяващ функциите и на 

служител в бюро „Съдимост”, 2 в „Свършени дела” и 2 в “Неприключили 

дела“, 2 в СИС, единият от които е в отпуск по майчинство за отглеждане 

на малко дете.  

1 – призовкар 

1 – чистач. 

Предвид запълването на магистратския щат в Районен съд – Девня 

през настоящата година, за постигане на оптимално функциониране на 

всички съдебни състави, със Заповед на Председателя на съда едната 

щатна бройка „Съдебен деловодител” в СИС на служителя, който е в 

отпуск по майчинство е трансформирана в „Съдебен секретар”. По този 

начин всички съдебни състави работят в модел на екипност между 

магистрат – съдебен секратар, който модел е доказал своята ефективност 
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през годините.  

В края на отчетната година съотношението по щат между съдебни 

служители/магистрати, държавен съдебен изпълнител и съдия по 

вписванията е 2.4/1. Следва да се отбележи, че това съотношение е 

нереално, тъй като някои от длъжностите нямат фактическо касателство 

към работата на магистратите и държавния съдебен изпълнител 

/административен секретар, главен счетоводител, системен 

администратор, чистач/. Ако изключим споменатите длъжности, както и 

съдията по вписвания, доколкото с дейноста му не е ангажиран никой от 

съдебните служители, тъй като тези функции се осъществяват от 

служители на Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието, 

то реалното съотношение служители /магистрати, държавен съдебен 

изпълнител следва да бъде 13/6 или 2.16/1. 

Към настоящия момент поради рестриктивния бюджет и с оглед 

обема на работа в РС – Девня нереалистично е да се обосновава 

увеличаване на щата на съдебните служители. Ръководството на съда 

полага усилия за намиране на най-подходящите кадрови решения и 

осъществяването на дейността на съда в рамките на разполагаемия щат. В 

тази връзка и с оглед обезпечаването на заместването на продължително 

отсъствие на служител нееднократно се налагат промени в организацията 

на работа на службите с цел подобряване качеството на работа в съда и 

равномерно и оптимално използване на човешките ресурси.   

В структурата на съдебната администрация е създадена 

организация, осигуряваща максимална ефективност на служителите при 

взаимна заменяемост - всеки един от служителите е запознат със 

задълженията и длъжностните характеристики за заместваните 

длъжности, за да може да е в състояние да изпълнява техните функции, 



Отчетен доклад - 2014 година                                                     Страница 9 

 

 

като е обезпечено пълноценно заместване при ползването на отпуски.  

Преобладаващата част от работещите в съда съдебни служители от 

общата и специализираната администрация са с дългогодишен стаж в 

съдебната система, имат необходимите за доброто изпълнение на 

възложените им задачи и служебни задължения опит, придобили са 

необходимата рутина и изпълняват бързо и съвестно трудовите си 

задължения.  

През годината е проведена планова атестация на съдебните 

служители, като всички служители са оценени с оценка „Много добър“. 

Като основна слабост в работата на служителите комисията е отчела 

липсата на участия на служителите от РС Девня в обучения и курсове за 

преквалификация. Това всъщност е основния негатив, който следва да 

бъде отчетен в работата на съдебната администрация. За да се подобри 

обществената представа за съда е необходимо непрекъснато повишаване 

квалификацията както на магистратите, така и на служителите, които пряко 

контактуват в ежедневната си дейност с гражданите. От техните знания, 

коректност и стремеж за подобряване качеството на работата зависи най-

вече с какви впечатления за съда остават гражданите. В тази връзка 

считам, че е необходимо служителите да проявят по – голяма 

инициативност, като се включват по – активно в различни форми на 

обучения, касаещи пряката им дейност. В работните планове за 

настоящата година, изготвени от съдебните служители при тяхното 

атестиране всеки един от тях е предвидил поне едно участие в обучение.  

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. В тази връзка 
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следва да се отбележи, че през 2014 г. отново няма постъпили сигнали или 

жалби за неетично поведение или корупция против съдии или служители в 

администрацията на Районен съд Девня.  

 
2. АДМИНИСТРАТИВНО РЪКОВОДСТВО НА РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ И 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА: 
 

Организационното и административното ръководство на РС Девня се 

осъществява от Председател – административен ръководител, подпомаган 

в работата си от административен секретар. През по голямата част от 

отчетния период Районен съд Девня се ръководеше от своя дългогодишен 

административен ръководител – председател съдия Димо Цолов, чийто 

втори мандат изтече през отчетната 2014 г. В края на отчетния период - на 

19.11.2014 г. в длъжност встъпи новия председател на съда – съдия 

Даниела Вълева, избран с решение на ВСС от 06.11.2014 г. Тук е мястото да 

изкажа благодарност на съдия Цолов за всеотдайната му дългогодишна 

работа и постигнатите високи резултати в административното управление 

на съда, създадения спокоен работен микроклимат, осигурените добри 

битови условия на труд и подобряване имиджа на съда като цяло.  

През отчетния период председателят на съда осъществяваше 

общото ръководство на съда, администрирайки неговата дейност. 

Организираше и ръководеше работата на съдиите и съдебните служители 

с оглед оптимизиране на правораздавателния процес на съда като цяло, 

на всеки от съдебните състави и на съдиите поотделно. Осъществяваше 

контактите на съда с останалите звена на съдебната система и с 

административните ръководители на други съдилища, с органите на 

местната и държавна власт, с представителите на медиите. Председателят 

на съда образуваше постъпилите дела в съда и ги разпределяше по съдии - 
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докладчици при равномерно натоварване, съобразявайки се с тяхната 

специализация по материя и с утвърдени Вътрешни правила за случайно 

разпределение на делата. В края на отчетния период, след приемането и в 

съответствие с Единната методика за случайно разпределение на делата, 

приета от ВСС, на проведени Общи събрания на съдиите в РС – Девня се 

разработиха и приеха нови Вътрешни правила за случайно разпределение 

на делата и правила за заместване на отсъстващ съдия – докладчик, които 

са публикувани на сайта на съда. 

През цялата 2014 г. разпределението на делата се извършваше от 

административния ръководител, а в него отсъствие – от определен със 

заповед негов заместник на принципа на случайния избор чрез 

специализиран софтуер "Law   Choice", в изпълнение изискванията на чл.9 

от ЗСВ. Изключенията от принципа са строго ограничени и са 

регламентирани с изрична заповед на административния ръководител,  

Вътрешни правила за случайното разпределение на делата, а вече и с 

Единната методика на ВСС, която за съжаление далеч не изчерпва всички 

случаи възникващи в практиката и налагащи изключения от принципа. 

Всеки случай на допуснато изключение от този принцип се мотивира в 

протокола за разпределение на делото от разпределящия.  

Районните съдии по график за дежурства са разглеждали 

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 стража - чл.64 НПК; 

всички частно наказателни дела от досъдебното производство; 

производства по глава 25 НПК. След приемането на актуализираните 
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съобразно Единната методика за разпределение на делата Вътрешни 

правила за разпределение, делата по дежурство са сведени до минимум, 

като решението на Общото събрание на съдиите е по дежурство да се 

разглеждат единствено делата, изискващи незабано произнасяне. Тези 

дела незабавно след тяхното образуване се докладват на дежурния по 

график съдия в съответното отделение.  

На местно ниво, през отчетната 2014 г. продължи доброто 

взаимодействие на съда с Девненска районна прокуратура, с останалите 

съдилища във Варненски съдебен район, с РУП – Девня при ОД „Полиция” 

Варна.  

 
3. ОБУЧЕНИЯ НА МАГИСТРАТИ И СЛУЖИТЕЛИ:  
 

През 2014 година следните съдии от РС – Девня са взели участие в 

обучения организирани от НИП и други институти и организации в 

областта на правораздаването:  

- съдия Д. Василев е преминал Задължителна начална квалификация на 

новоназначени съдии, организирана и провеждана от НИП в областите 

наказателен процес, граждански процес, наказателно право обща част, 

вещно право и съдебна делба, трудово право; 

- съдия Д. Петрова е взела участие в кръгла маса на тема „Компетентна 

съдебна система и повишаване на капацитета” чрез обучение по проект 

ОПАК и „Развитие на човешките ресурси” с  организатор Българска 

съдийска асоциация;  

- съдиите Д. Цолов и  Ю. Николов са участвали в обучение на магистрати по 

„Електронен мониторинг като средство за контрол на поведението на 

осъдени лица” и в регионално обучение на тема „Практика на ВКС, 

обективирана в тълкувателни решения по наказателни дела”. 
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Съдебният изпълнител Ив. Байков, съвместно със служителите от СИС при 

РС – Девня Т. Стоянова и Ст. Костадинова са участвали в регионален 

семинар на тема „Електронни инструменти в съдебното изпълнение”, 

организиран от ЕТ Темида 2000- Еди Чакъров. Благодарение на доброто 

сътрудничество с Районен съд – Варна двама деловодители в 

„Деловодство свършени дела” са преминали практическо обучение в РС – 

Варна в служби „Архив” и „СИС”.  

Нито един служител от РС – Девня не е взел участие в обучения по 

програмата на НИП, като дори не са подали заявки за записване в 

обученията, организирани от НИП за служители. През предстоящата 

година съдебните служители следва да проявят по – голяма 

инициативност в посока повишаване на своите знания. Повишаването на 

професионалната подготовка и практическите умения на съдиите и 

съдебните служители е от изключителна важност за подобряване 

качеството на работа, повишаване имиджа на съда и на ефективността на 

правораздаването, поради което и следва да е приоритет в дейността на 

съда и през следващите години.  

Като алтернатива на ограничените и трудно достъпни обучения, 

организирани от НИП, изключително полезни за нас магистратите от 

районно ниво биха били регионални съвещания с магистрати от други 

съдилища, в това число и от Окръжен съд - Варна, а също и 

Административен съд – Варна. Провеждането на подобни работни срещи 

ще даде възможност за обсъждане на проблемите при разглеждане на 

делата, уеднаквяване на практиката и преодоляване на пропуски в 

работата.  
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4. ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ:  
 

Ежегодно се извършва проверка за дейността на съда и от Окръжен 

съд - Варна. Вследствие на тези проверки се уеднаквява работата на трите 

районни съдилища във Варненския съдебен район, дават се конкретни 

препоръки и насоки за преодоляване на допусканите пропуски в 

съдийската работа.  

През отчетната година освен годишната проверка за дейността на РС 

Девня за 2013 г., извършена от ВОС, бяха извършени и две проверки от 

ВСС, както следва: 

За времето от 09.06. до 13.06.2014г. от инспектор и експерти при 

ИВСС бе извършена проверка относно работата на гражданско отделение 

при ДРС за периода 2012 г. – 2013 г. чрез непосредствена проверка на 

делата и документацията. Тя  приключи с изготвяне на съответен акт за 

констатации и посочване в него на конкретни препоръки за отстраняване 

на установените слабости, които бяха изпълнени. Общия извод на 

проверяващите е за много добра организация, както на работата на 

председателя на съда и съдиите, така и на съдебните служители.  

За времето от 23.06. до 25.06.2014г. от инспектор и експерти при 

ИВСС бе извършена проверка относно работата на наказателно  отделение 

при ДРС за периода 01.01.2012 г. – 31.12.2013 г. чрез непосредствена 

проверка на делата и документацията. Тя  приключи с изготвяне на 

съответен акт за констатации и посочване в него на конкретни препоръки 

за отстраняване на установените слабости, които бяха изпълнени. Общия 

извод на проверяващите е за много добра организация на работата на 

съдиите, разглеждащи наказателни дела и за качествени съдебни актове.  

Актовете за констатациите и на двете проверки са изнесени публично на 

сайта на Районен съд Девня.  
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5. ДОСТЪП ДО ПРАВОСЪДИЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ДОВЕРИЕТО В РАБОТАТА 
НА СЪДА: 
 
Съдът предоставя преки информационни услуги на гражданите чрез:  

- указателни табели, които са поставени на всеки етаж от сградата; 

- електронни информационни табла, монтирани пред съдебните зали; 

- табла за съобщения и обявления, монтирани на партерния етаж; 

- интернет страницата на съда.  

Съдът има действаща Интернет страница – www.courtdevnya.org, 

разработената през 2007 г., която се поддържа и обновява ежедневно от 

системния администратор. В съответствие с чл. 64 от Закон за съдебната 

власт, при спазване на изискванията на Закона за защита на личните 

данни, Закона за защита на класифицираната информация и на утвърдени 

със заповед на Административния ръководител "Вътрешни правила за 

организацията на публикуване на съдебни актове" се публикуват 

незабавно всички съдебни актове. В сайта на Районен съд - Девня са 

публикувани и част от вътрешните правила касаещи административно – 

правното обслужване на гражданите и организацията на съда, годишните 

отчетни доклади и резултатите от проверките за неговата дейност, 

графиците на насрочените съдебни заседания, банковите сметки на съда, 

обявления за насрочени публични продажби от Държавен съдебен 

изпълнител и други актуални съобщения и обяви. Има възможност за 

изтегляне на различни бланки и формуляри на заявления, адресирани до 

съда. Липсват прессъобщения за актуални новини за постановени съдебни 

актове, информация за насрочени дела от обществен интерес, правила за 

достъп на медиите до съда.  Публикуването на графика на съдебните 

заседания и на съдебните актове в интернет страницата на районния съд, 

непрекъснатото подобряване на нейната достъпност, функционалност и 
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удобство за работа, неминуемо се отразяват положително върху неговия 

облик. Следва да се помисли в посока за обновяване функционалността на 

сайта и неговото разширяване с много по - богата и полезна информация, 

което ще допринесе допълнително за това да станем разбираеми, 

достъпни и прозрачни за обществото. 

Районен съд - Девня е включен в обхвата на Електронния портал на 

Апелативен съд - Варна, което гарантира бърз и лесен интернет достъп до 

информация за делата в съдилищата за регистрирани потребители - 

адвокати, юристи, магистрати. Оценявам положителния ефект от неговото 

използване, което е стъпка в реформата в съдебната система за въвеждане 

на електронно правосъдие, повишаване прозрачността в работата на съда 

и засилване на общественото доверие. 

В Районен съд - Девня са монтирани ПОС - терминални устройства, 

чрез които на гражданите и адвокатите се дава възможност за заплащане 

на държавни такси, като така не се удържат такси за обработка на 

плащанията, което води до позитивен отзвук в обществото. Това е 

направено с оглед улесняване гражданите за достъп до съдебни услуги 

като по този начин не се губи времето на гражданите особено при 

отдалечеността на съда от банкови институции, спестяват им се банкови 

комисионни в настоящата икономическа криза. 

И през тази година е поставената кутия на втория етаж в сградата на 

съдебната сграда на Районен съд Девня за „Сигнали за корупция” до Висш 

съдебен съвет се проверява от комисия, назначената от Председателя на 

съда, за което се съставят протоколи. За 2014 г. година няма регистрирани 

такива сигнали. 

Взаимоотношенията на съда с журналисти и представители на 

медиите не са регламентирани, като в тази насока се следват създадените 
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правила и медийната политика и се ползва Пресслужбата на Окръжен съд - 

Варна. Предвид липсата на опит на съдиите и административния секретар 

за работа с медиите, намирам за удачно организирането на работна среща 

със специалиста по „Връзки с обществеността" на Окръжен съд - Варна, на 

която да се очертаят основните принципи и начините, по които ще се 

предоставя информация, както за да се гарантира конституционното право 

на гражданите да бъдат информирани, така и да се регламентират 

ограниченията на това право, допустими с цел запазване на други, също 

защитени от закона права и интереси. 
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II. ЧАСТ ВТОРА: 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  

 

1.1 Брой дела за разглеждане – общо граждански и наказателни. 

Съпоставяне с данните по показателя за предходните две отчетни 

години. 

 

През 2014 г. в Районен съд Девня са разгледани общо 1620 бр. дела. 

От тях останали несвършени от предходния отчетен период към 01.01.2014 

г. са общо 262 бр, а постъпилите дела през 2014 г. са 1358 бр. В процентно 

съотношение спрямо общо разгледаните дела, останалите несвършени 

към началото на отчетния период са 16.17 %, а новообразуваните са 83.83 

%. Несвършените граждански дела в началото на периода са 116 бр., а 

останалите наказателни - 146 бр.  

В сравнителен аспект броят на разгледаните граждански дела през 

2014 г. е намалял с 23% спрямо броят на разглежданите дела през 2013 г. и  

с 18 % спрямо броят им през 2012 г. При наказателните дела също се 

наблюдава тенденция на намаление на броя на разглежданите дела 

спрямо предходните периоди – спрямо 2013 г. намаление с 19.8 %, а 

спрямо 2012 г. – намаление с 7.9 %. През 2013 г. са разгледани 1312 бр. гр 

.дела и 665 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 2012, 

2013 и 2014 година 
 

 
Граждански дела – разгледаните дела от този вид през 2014 г. са 

1087 бр., като от тях останали неприключени от предходния отчетен 

период към 01.01.2014 г. са 116 бр., а новопостъпили са 971 бр. дела. 

Гражданските дела съставят 71.51 % от общо разгледаните през 2014 г. , 

като заявленията по чл. 410 и чл. 417 ГПК съставляват 54.83% от общо 

разгледаните граждански дела. Техния брой възлиза на 593 броя.  

След предходен период на увеличение, през 2014 г. се наблюдава 

тенденция на намаление спрямо 2013 г. Броя на постъпилите граждански 

дела е намален с 19.48 %, а броя на общо разгледаните също е намален с 

17 %, като спрямо 2012 г. постъплението е намаляло с 18.27 %, а броя на 

общо разгледаните гр. дела също е намален с 16.19 %. 

Наказателни дела – разгледаните дела от този вид през 2014 г. са 

533 бр., като от тях останали неприключени от предходния отчетен период 

към 01.01.2014 г. са 146 бр., а новопостъпили са 387 бр. Наказателните 

дела съставят 28.49 % от разгледаните през 2014 г.  

Година / вид Постъпили Разгледани Свършени Висящи 

Граждански 
Наказателни 
Общо 2012 

1188 
474 

1662 

1297 
579 

1876 

1190 
488 

1678 

117 
121 
238 

Граждански 
Наказателни 
Общо 2013 

1206 
574 

1780 

1312 
665 

1977 

1196 
520 

1716 

116 
146 
262 

Граждански 
Наказателни 
Общо 2014 

971 
387 

1358 

1087 
533 

1620 

970 
412 

1382 

121 
117 
238 



Отчетен доклад - 2014 година                                                     Страница 20 

 

 

През отчетния период се наблюдава тенденция на намаление на 

броя на постъпилите наказателни дела с 32.57 % в сравнение с 

предходната 2013 г., и намаление с 18.35 % в сравнение с 2012 г. 

 

Графика за постъпилите, разгледани и свършени дела през 2012, 2013 и 2014 год. 

 
 

Графика за постъпилите, разгледани и свършени граждански дела през 2012, 2013 и 2014 год. 
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Графика за постъпилите, разгледани и свършени наказателни дела през 2012, 2013 и 2014 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.  

 

От общо 1620 бр. дела за разглеждане през 2014 г., работещите 

съдии са свършили 1382 бр. граждански и наказателни дела или това са 

85.30 % от всички разгледани дела. За сравнение през преходните години 

този показател е 86.79 % за 2013г. и 89.45 % за 2012 г.  

От всичко свършените 1382  бр. дела, решените в 3-месечен срок са 

общо 1162 бр. или 84.08 % от свършените дела. За 2013 г. процентното 

съотношение между свършените в 3-месечен срок дела спрямо всички 

свършени дела е било 88.46 %, а за 2012 г. – 85,04 %, като се наблюдава 

незнаителен спад на ъотношението между свършените в 3 – месечен срок 

дела спрямо всички свършени. 
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Графика на свършените дела спрямо решените в тримесечен срок за 2012, 2013 и 2014 год. 
 

 
Останалите несвършени дела в края на отчетния период са общо 238 

бр., което е 14.69 % от всички разгледани дела. В сравнителен аспект това 

съотношение между разгледани и свършени дела се запазва, като през 

2013 г. то е било 13.20 %, а през 2012 г. – 13.76 %. От останалите 238 бр. 

неприключени дела, 121 бр. или 50.84 % са наказателни, а 117 бр. или 

49.16 % са граждански.  

 
1.3. Движение на граждански дела. 

От разгледаните 1087 бр. граждански дела през 2014 г., са 

приключени 970 бр. През 2013 г. свършените граждански дела са били 

1196 бр., а през 2012 г. техният брой е бил 1190 дела. Съотношението 

между приключените от общо разгледаните граждански дела през 2014 г. 

е 89.23 %, докато през 2013 г. този показател е бил 91.16 %, а през 2012 г. – 

91.75 %.  

През 2014 г. съдебните състави в гражданско отделение при РС 

Девня са както следва: 

o първи състав с председател съдия Д. Петрова;  

o четвърти с председател съдия Д. Цолов до 16.04.2014г 
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o втори състав с председател съдия Димитър Василев от 16.04.2014г. 

след встъпване в длъжност. 

През 2014 г. в РС Девня в гражданско отделение са работили реално 

два съдебени състава - първи състав с председател съдия Добрина 

Петрова, която е разглеждала граждански дела през целия период и втори 

и четвърти съдебни състави, които са работили по отделно в посочените 

периоди. Председателят на четвърти състав Димо Цолов от 01.01.2014г. до 

16.04.2014 г. е разглеждал успоредно с гражданските дела и наказателни 

дела със задължителен състав, които са му останали за разглеждане от 

предходен период. В част от периода в отделението реално е работил 

само един съдия, тъй като съдия Д. Петрова е била в неплатен отпуск през 

времето от 24.02. до 17.03.2014 г. и през времето от 07.07. до 05.08.2014 г.  

Постъпилите граждански дела, по видове на споровете в сравнение с 

преходните години са както следва: 

 
 

видове                          общо 
2014 2013 2012 

971 1206 1188 

искове по СК  77 65 56 
облигационни искове  62 69 58 

вещни искове  10 12 13 
делбени искове  17 12 11 

искове по КТ  14 6 17 
други дела  194 196 152 

     В т. ч. по ЗЗДН 8 10 8 

по ЗЗД-то 46 39 21 
                частно-
граждански 

135 104 123 

дела от адм.характер  4 5 7 

дела по чл.410 и чл.417 
ГПК 

593 841 874 
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Както бе изтъкнато, наблюдава се тенденция за намаление спрямо 

2013 г., като образуваните гр. дела по общия исков ред са намалени 

спрямо 2013 г. с 33.33 %, а спрямо 2012 г. са намалели с 21.82 %. При 

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

намаление  с 29.49 % спрямо 2013 г., а спрямо 2012 г. – с 32.15 %.  

Видно от гореизложеното, през отчетната 2014 г. намалява броят на 

постъпилите граждански дела в сравнение с предходните две отчетни 

години. По отношение на заповедните производства е налице тенденция 

на значително занижаване на постъпленията им, в сравнение с 

предходните години. Намалял е и броят на облигационните и вещните 

искове, но се е запазила същата тенденция на постъпления по отношение 

на делбение производства, делата от и срещу търговци, делата от 

административен характер. Леко увеличение се наблюдава при делата по 

СК и ЗЗД, както и при исковете по КТ.   

От свършените 970 бр. граждански дела, 858 бр. или 88.45 % са 

решени в тримесечен срок (за сравнение този показател както през 2013 г., 

така и през 2012 г. е в рамките на 92 %).  
 

Графика на свършените граждански дела в РС Девня 
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През 2014 г. са налице пет случая на изготвяне на съдебен акт по 

граждански дела над три месеца извън законоустановените срокове със 

съдия-докладчик Д. Цолов.  

Приключилите през 2013 г. граждански дела по видове спорове и 

брой в сравнение с преходните години, са както следва: 

Прекратените граждански дела за 2014, по съдия докладчик са:  

съдия 
прекратени 

в закрито 
заседание 

прекратени 
в открито 
заседание 

прекратени 
по спогодба 

прекратени 
по други 
причини 

Добрина 
Петрова 

25 5 2 в ОСЗ 25 в ОСЗ и 3 
в ЗЗ 

Димитър 
Василев 

16 8 4 в ОСЗ 1 в ОСЗ и 19 
в ЗЗ 

Димо Цолов 6 1 1 в ОСЗ 6 в ЗЗ 

Общо 47 14 7 54 

 
В края на отчетния период са останали неприключени общо 117 бр. 

граждански дела, от които 99 бр. са по общия исков ред. В сравнение с 

2013 г. процента на приключените гр. дела е намален с 19.90 %, а в 

сравнение с 2012 г. е намален с 19.49 %. През 2014 г. са приключени 89.24 

% от всички разглеждани граждански дела, а за 2013 г. и 2012 г. това 

съотношение е било съответно 91,16 % и 91,75 %. 

През 2013 г. са обжалвани 59 бр. граждански дела. Върнати от 

въззивната инстанция са общо 35 бр. дела, от които 19 бр. с потвърдителен 

резултат, а 11 бр. са с отменен съдебен акт. 

Отменените съдебни актове по граждански дела през 2014 г. са 11 

бр., от които 2 бр. решения и 4 бр. определения с докладчик съдия Д. 

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

разпореждане с докладчик съдия Ю. Николов и 3 определения на съдия Д. 

Василев. Причините за отмяна на решенията са различие в преценката на 
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доказателствата по делото. 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.  

Съдия 

ОБЖАЛВАНИ ПОТВЪРДЕНИ ОТМЕНЕНИ 
О

б
щ

о
 

гр
.д

 

ч.
г.

д
 

о
б

щ
о

 

гр
.д

 

ч.
г.

д
 

о
б

щ
о

 

гр
.д

 

ч.
г.

д
 

съдия Петрова 38 8 10 9 6 3 6 2 4 

съдия Василев 15 2 7 6 2 4 1 0 1 
съдия Цолов 4 0 4 3 0 3 1 0 1 

съдия Николов 2 0 2 1 0 1 1 0 1 
Общо 2014 г. 59 10 23 19 8 11 11 2 9 

 
И през 2014 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 89 448 181 89 

ЦОЛОВ 20 100 56 25 
ВАСИЛЕВ 7 423 143 59 

ОБЩО 2014 Г. 116 971 380 173 
 

Налице е увеличение в съотношението на отложените спрямо 

насрочените дела. Докато през 2013 г. е 3.8/10, то през 2014г. е 4.5/10 . 

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 
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доказателствени искания. Нередовно призоваване е причина за отлагане 

на 21 бр. съдебни заседания по граждански дела или около 12.14 % от 

всички отложени заседания (за 2013 г. съотношението е около 13,98 %), 

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 121 бр. 

граждански дела спрямо 117 бр. за 2012 г. и 116 бр. за 2013 г., т. е. запазва 

се тенденцията за увеличение на висящността по граждански дела в 

сравнение с предходни години.  

 
1.4. Движение на наказателни дела  

 
През 2014 г. съдебните състави в наказателно отделение при РС 

Девня са както следва: 

o трети състав с председател съдия Д. Вълева 

o четвърти състав с председател съдия Д. Цолов, който през 

периода от 01.01.2014 г. до 16.04.2014г. е разглеждал успоредно с 

гражданските дела и наказателни дела със задължителен състав, които са 

му останали за разглеждане от предходен период, а след 16.04.2014 г. е 
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разгеждал само наказатени дела.  

o пети състав с председател съдия Ю. Николов  

Общия брой на поставените за разглеждане наказателни дела през 

2014 г. е 533, от които 146 бр. или 27 % са несвършените от 2013 г. 

От разгледаните 533 бр. наказателни дела през 2014 г., са 

приключени 412 бр. През 2013 г. свършените наказателни дела са били 

520 бр., а през 2012 г. техният брой е бил 488. Съотношението между 

приключените от общо разгледаните наказателни дела през 2014 г. е 

77.30%, докато през 2013 г. този показател е бил 78.20%, а през 2012 г. – 

84.28 %.  Новообразуваните 387 бр. наказателни дела за 2014 г., по видове 

в сравнение с преходните години са както следва: 

 

Видове НД                             ОБЩО 
2014 2013 2012 

387 574 474 
НОХД 118 149 141 

НЧХД 5 6 9 
НАХД 135 225 149 

в т. ч. по чл.78а НК 13 14 11 

ЧНД 129 180 175 
в т.ч. Реабилитации 4 2 1 

по ЗЗдравето 15 17 20 
Комулации 16 38 48 

Вземане и изменение на мярка за 
неотклонение 

8 12 21 

Разпити, обиски, претърсвания и 
др. ЧНД от досъд. производствово 

58 98 80 

 

В РС Девня през 2014г. няма постъпили наказателни дела със значим 

обществен интерес. 

При наказателните е налице намаление на постъпилите нови дела 

през 2014 г., като в сравнение с 2013 г. намалението е с 32.58 %, а спрямо 

2012 г. с 18.35 %.  
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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 2014 2013 2012 
ІІ - Престъпление против личността 12 5 17 

ІІІ - Престъпления против правата на 
гражданите 

5 1 1 

ІV - Престъпление против брака, 
семейството и младежта 

6 4 4 

V - Престъпления против собствеността 45 52 106 
VІ - Престъпления против стопанството 7 22 7 

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

3 0 1 

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

3 2 0 

ІХ - Документи престъпления 4 0 1 
Х - Престъпления против реда и 
общественото спокойствие 

6 4 9 

ХІ – Общоопасни престъпления 46 59 51 

ОБЩО 143 149 194 

 
Освен 143 бр. НОХД в РС Девня през 2014 г. са разгледани и 5 бр. 

НЧХД, 252 бр. НАХД, в т. ч. и 15 бр. по чл.78А НК и 133 бр. ЧНД или общо 

533 бр. дела за разглеждане. 

От свършените 412 бр. наказателни дела, 305 бр. са решени в 

тримесечен срок, което представлява 74 % от свършените дела. В 

сравнение с 2013 г. този показател е 80 %, а за 2012 г. – 67,83 %.  

От разгледаните общо 143 НОХД, 25 бр. са останали от 2013 г. по 

внесени обвинителни актове, 100 бр. са новообразувани по обвинителни 

актове и 18 бр. са новообразувани по внесени споразумения за 

прекратяване на наказателното производство. Одобрени са всички 18 бр. 

споразумения, от внесените за разглеждане от РП Девня.  
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В края на отчетната година са останали несвършени 23 бр. НОХД, 

образувани по обвинителен акт.И през 2014 г. е запазена тенденцията към 

широко приложение на диференцираните производства по глава XXVII и 

глава XXIX от НПК. От общо свършените 102 бр. НОХД, образувани по 

обвинителен акт, 18 бр. дела са приключени с присъда по общия ред, като 

84 бр. или 82.35 % 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.  

Графика на разгледаните, свършените и свършените в тримесечен срок наказателни дела за 2012, 
2013 и 2014 год. 

 
Приключените наказателни дела, по видове в сравнение с 

преходните години са както следва: 

видове                                  общо 
2014 2013 2012 

412 520 488 

НОХД 120 152 166 

НЧХД 1 13 6 

НАХД 147 160 146 
по чл.78а от НК 14 13 12 

ЧНД 130 182 170 
В края на отчетния период са останали неприключени общо 121 бр. 

наказателни дела, от които 23 бр. от общ характер, 1бр. административни 
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дела по чл.78а НК, 4 бр. наказателни дела от частен характер, 3 бр. частно-

наказателни и 90 бр. административно-наказателни дела.  

През 2014 г. са приключени 77.30 % от всички разгледани наказателни 

дела, а за 2013 г. и 2012 г. това съотношение е било съответно 90.59 % и 

84,28 %. 

За разлика от предходни години, през 2014 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. Само за 2 бр. НОХД  със съдия-

докладчик Д. Цолов мотивите са предадени с минимално забавяне от 1 

месец и няколко дни, а за 1 бр. НОХД просрочието е над 3 месеца. Тук 

отново следва да се отчете прекомерната натовареност на съдия Д. Цолов 

с разглеждане и на граждански дела, както и с административни функции 

през по – голямата част от отчетния период. Все поради тези причини за 46 

бр. НАХД е налице забавяне при постановяване на съдебните му актове 

със срок над 3 месеца от обявяването им за решаване. За сметка на това, 

съдия Д. Цолов нама нито един отменен акт по НОХД, НЧХД или НАХД.        

През 2014 г. са обжалвани 123 бр. наказателни дела. От върнатите от 

въззивната инстанция 102 бр. дела, 70 бр. са с потвърдителен резултат, а 

21 бр. са с отменен съдебен акт.  

От отменените съдебни актове 4 бр. са присъди по НОХД (2 бр. с 

докладчик съдия Д. Вълева и 2 бр. с докладчик съдия Ю. Николов), от 

отменените определения -  2 бр. определение за прекратяване на НОХД с 

докладчик съдия Ю. Николов и 1 бр. определения за прекратяване на 

съдебно производство по НОХД и връщане дело на прокурора с докладчик 

съдия Д. Цолов. Незначителния брой на отменените съдебни актове 
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налагат извод за високо качество на работата на съдебните състави по 

НОХД дела.  

От останалите отменени актове 15 бр. са решения по НАХД (4 бр. с 

докладчик съдия Д. Вълева и 11 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. Вълева и 23 

бр. за съдия Ю. Николов), така и нарушения на процесуални правила (4 бр. 

за съдия Д. Вълева и 9 бр. за съдия Ю. Николов). 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. 

Тенденцията за намаление на средната продължителност на 

разглеждане на наказателни дела е запазена и през 2014 г. При 

наказателните дела само 29 бр. са приключили с повече от три заседания.  

 

Съдия 
ОСТАНАЛИ НОВИ НАСРОЧЕНИ ОТЛОЖЕНИ 

нак. нак. нак. нак. 

Д. ЦОЛОВ 64 106 197 118 

Д. ВЪЛЕВА 22 144 193 32 

Ю. НИКОЛОВ 60 137 254 138 

ОБЩО 2014 Г. 146 387 644 288 

 
През 2014 г. е завишено съотношението между броя на отложените 

и броя на насрочените съдебни заседания по наказателни дела. За 2014 г. 

показателят е 4.47/10, докато през 2012 г. са отлагани 2.95/10 от 

насрочени дела, а за 2013 г. това съотношение е 3.12/10.    

От насрочените 644 бр. открити съдебни заседания по наказателни дела 

през 2014 г. са отложени общо 288. 
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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 17 бр. заседния са отложени поради нередовно призоваване, като 

е нарастнал броя на отлагания поради неявяване на подсъдим, защитник, 

свидетел или вещо лице. Продължава да е голям броя отлагания за 

събиране на нови доказателства в наказателното производство.  

В края на 2014 г. несвършените наказателни дела са 121 бр., срещу 145 бр. 

за 2013 г. и 91 бр. за 2012 г. Завишението се дължи основно на значително 

количество новопостъпили НОХД в края на отчетния период. 

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.  
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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 2014 г. в РС Девня по щат е 5 бр. 

Отработените през 2014 г. човекомесеци са общо 54, като магистратите от 

гражданско отделение са отработили 24, а от наказатално отделение - 30 

месеца.  

Общият брой на постълили през годината дела е 1385, общия брой 

на делата за разглеждане е 1620, а общия брой на свършените дела е 

1382.  

При тези данни натовареноста по щат за РС Девня през 2014 г. е 

както следва: 

- на база постъпили дела – 22.63бр. дела (за сравнение през 2012 г. – 27,7 

бр., а за 2013 г. – 49.44 бр.); 

- на база всичко дела за разглеждане – 27 бр. дела (за сравнение през 2012 

г. - 31,27 бр., а за 2013 г. – 32.95 бр.); 

- на база всичко свършени дела – 23.03 бр. дела (за сравнение през 2012 г. 

– 27,97 бр., а за 2013 г. – 28.60 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. Общият брой на 

постълили гр. дела през годината е 971, общ брой на гр. дела за 

разглеждане - 1087, общ брой на свършени гр. дела – 970, общо 

отработени 22, 5 ч/м. 
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Натовареност по щат 
на база 

2014 2013  

Действителна 
натовареност 
на база 
отработени 
22,5ч/м - 
2014г. 

Действителна 
натовареност 
на база 
отработени 
18ч/м-2013г. 

Постъпили дела 40.46 50.25  43.15 72.89 
Дела за разглеждане 45.29 54.66  48.31 72.88 

Свършени дела 40.42 49.88  43.11 66.44 
 

Анализът на резултатите показва значително намаление, както на 

натовареността по щат, така и на действителната натовареност в 

сравнение с предходната година. Причините за това са две – на първо 

място това е обстоятелството, че почти през целия отчетен период съда 

работи при пълен съдийски щат след дългогодишна работа в намален 

съдийски състав. Втората причина е значително намалялото постъпление 

на дела през годината – както граждански, така и наказателни.  

 

наказателно отделение  – трима съдии по щат. Общ брой на 

постълили наказателни дела през годината - 387, общ брой наказателни 

дела за разглеждане - 533, общ брой на свършени наказателни дела – 412, 

отработени общо 31, 5 ч/м.  

При тези данни натовареността за наказателно отделение е както 

следва: 

Натовареност по щат на база 

Действителна 
натовареност на 
база отработени 
31,5ч/м - 2014г. 

Действителна 
натовареност на 
база отработени 
18ч/м - 2013г. 

Постъпили дела 12,29 31.88 
Дела за разглеждане 16.92 36.94 

Свършени дела 13.08 28.80 
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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 

2014 г. на база 54 отработени човекомесеци е както следва: 

– на база постъпили дела 25.15 бр., на база разгледани дела 30 бр. и на 

база свършени дела 25.59 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.  

№ 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 

8 12 0 144 144 12.00 

2 
ДИМО В. 
ЦОЛОВ 

15 12 100 106 206 17.17 

3 
ДОБРИНА И. 
ПЕТРОВА 

6 10.5 448 0 448 42.67 

4 
ЮЛИЯН Ж. 
НИКОЛОВ 

8 12 0 137 137 11.42 

5 
ДИМИТЪР В. 
ВАСИЛЕВ 

0 7.5 423 0 423 56.4 

 
 
 
 

Сравнителна таблица за натовареността на съдиите в РС Девня, РС Провадия, РС Нови 
пазар на база отработени човекомесеци 

 

ДЕЙСТВИТЕЛНА НАТОВАРЕНОСТ 

Съдилища 
Брой 

съдии 
Отработен
и ч/м 2014 

На база 
разгледани 

На база свършени 

2014 2013 2014 2013 
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Девня 5 54 30 54.91 25.59 47.66 

Провадия 5 44 41.07 49.41 25.92 38.16 
Нови Пазар 4 48 39.60 38.33 35.46 39.95 

 
 

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 2014 г. са влезли в законова сила 84 бр. споразумения, 31 бр. 

присъди и 129 бр. решения по наказателни производства.  
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Структурата на наказана престъпност за осъдените лица по НОХД е 

следната: 

НЯКОИ ВИДОВЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО НК 

ш
и

ф
ъ

р
 н

а 
р

е
д

а
 

Осъдени лица к.17 = 
к.19+к.21+к.22+к.23+к.24 

б
р

о
й

 
н

ак
аз

а
н

и
 

л
и

ц
а 

п
о

 
сп

о
р

аз
ум

. 
- 

чл
.3

8
1

-3
8

4
 Н

П
К

 

вс
и

чк
о

 

в 
т.

ч.
 н

е
п

ъ
л

н
о

л
е

тн
и

 

л.от 
св.до 3 г. 

л
и

ш
ав

а
н

е
  

о
т 

св
о

б
о

-д
а 

н
ад

 3
 д

о
 

1
5

 г
. 

гл
о

б
а

 

п
р

о
б

ац
и

и
 

д
р

уг
и

 н
ак

а
за

н
и

я
 

о
б

щ
о

 

ус
л

о
вн

о
 

Гл. ІІ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА 0200 7 2 3 3 1 0 1 2 5 

Гл.ІІІ ПРЕСТ. П-В ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ 0300 3 0 3 3 0 0 0 0 1 

ГЛ. ІV П-Я П-В БРАКА, СЕМЕЙСТВ. И МЛАДЕЖТА 0400 2 0 1 1 0 0 1 0 2 

Гл. V ПРЕСТЪПЛЕНИЯ П-В СОБСТВЕНОСТТА 0500 57 6 46 27 1 2 6 2 28 

Гл. VІ ПРЕСТЪПЛ. ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО 0600 14 0 4 3 0 6 4 0 10 

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 2 0 2 2 0 0 0 0 0 

Гл.ІХ  ДОКУМЕНТНИ  ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 0900 1 0 1 1 0 0 0 0 0 

Гл. Х П-Я ПРОТИВ РЕДА И ОБЩ. СПОКОЙСТВИЕ 1000 7 0 1 0 0 3 3 0 1 

Гл. ХІ ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 1100 53 0 14 14 0 1 38 0 47 

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 146 8 75 54 2 12 53 4 92 

 
По НОХД са осъдени общо 146 бр. лица, оправдани са 8 лица. 

Статистиката за наложените наказания показва, че през отчетния период 

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

77 бр., като за 54 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" – 53 бр., а на 12 лица е наложено 

наказание "глоба".  

Общият брой на признатите за виновни лица по трите вида 

наказателни дела – НОХД, НЧХД и НАХД е 156, като най-много са лицата с 

наложено наказание "лишаване от свобода" – 77 бр., на 53 бр. лица е 
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наложено наказания "пробация", а наказание "глоба" е наложено на 22 

бр. лица. 

Най-голям е броят осъдени лица за престъпления против 

собствеността – 57. Осъдени за общоопасни престтъпления са 53 лица, а 

осъдени за престъпления против личността са 7 лица.  

 

1.7 Брой, конкретизация и причини за оправдателни присъди – 

недобра работа на органите на предварителното разследване, недобро 

законодателство – материално, процесуално, конкретни предложения.  

 

През 2014 година съдът е произнесъл общо 29 бр. присъди, от които 

2 бр. изцяло оправдателни, които са 6,9 % от общо произнесените. За 

сравнение през 2012 г. и 2013 г. този показател е съответно - 6.71% и 

10,76% 

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 осъдените 

през годината 156 лица по НОХД, НЧХД, НАХД, 8 лица са оправдани, а това 

са 5,13 % от предадените на съд лица. За сравнение през 2012 г. и 2013 г. 

този показател е съответно - 10.51% и 4.83 %. 

Анализа на горните данни налага извода, че съдиите от Районен съд 

Девня имат добра правна подготовка и изготвят качествени съдебни 

актове. И в двете отделения преобладават потвърдените актове от горните 

инстанции. Запазва се положителната тенденция в гражданско отделение 

все по-голям процент от обжалваните съдебни актове да се потвърждават. 

По този показател съдиите от наказателно отделение отстъпват, като броя 
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на отменените съдебни актове, макар и далеч по – малък от потвърдените, 

както и през предходните години отново е по – голям от отменените 

актове по граждански дела. В процентно съотношение отменените 

съдебни актове по граждански дела е 3,85 % спрямо върнатите от въззивна 

инстанция, докато отменените съдебни актове по наказателни дела 

спрямо върнатите от въззивна проверка възлиза на 21,42%. Анализа на 

отменените съдебни актове по наказателни дела сочи, че 

преобладаващата част от тях са решения по делата от 

административнонаказателен характер. Този проблем съществува от 

няколко години и не намира решение, предвид липсата на семинари и 

обучения на съдиите по ЗАНН и най – вече по митнически дела, които се 

отличават с особена фактическа и правна сложност предвид 

разностранната и специализирана приложима материално - правна 

регламентация Следва да се отчете и факта, че съставите в 

Административен съд Варна имат противоречива практика по аналогични 

казуси. Броят на отменените съдебни актове по НОХД е незначителен.  

В процентно съотношение, броят на свършените в тримесечен срок 

дела, спрямо броя на общо свършените дела е 85, 30 %. Това също е много 

добър показател относно организацията на работа на всеки съдия и 

предоставените условия за работа. т.е. запазва се тенденция за 

приключване на делата в по-кратки процесуални срокове и през 2014 г. 

Като се има предвид, че  изключителна част от делата се отлагат по 

действително обективни причини на страните или от необходимостта за 

събиране на нови доказателства, както и процесуалните изисквания по 

ГПК, важи изводът от предходния период, че е достигнат възможният 

предел за бързина, както по отношение общо свършени дела от такива за 

разглеждане, така и по отношение на приключили в тримесечен срок дела. 
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2. БЮРО СЪДИМОСТ 

 
Работата на бюро съдимост при Районен съд гр. Девня през 2014 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. Със заповед на 

Председателя на съда са възложени на съдебен деловодител - 

“Регистратура“ и функциите за длъжността „Деловодител в Бюро 

съдимост”. Определените за негов заместник при ползване на годишен 

отпуск и временна неработоспособност са деловодителите в  

„Наказателно деловодство”. Последните са преминали нарочно обучение 

и изпълняват задълженията си отговорно.  

През проверявания период от бюрото за съдимост при РС Девня са 

издадени: 

 1507 бр. свидетелства за съдимост 

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

 1087 бр. справки за съдимост за друг съд. 

Регистрирани са общо 61 бр. бюлетини на лица, родени в съдебния 

район на Районен съд Девня, от които 4 бр. по 78 А от НК.  

През 2013 г. са били предприети стъпки за микрофилмиране на 

бюлетините за съдимост, подлежащи на унищожаване съгласно 

изискването на чл. 24 ал.1 от Наредба №8, което е финализирано в 

началото на отчетната 2014 г. Предстои тяхното унищожаване през 

настоящата година.  
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3. СЪДЕБНО-ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА В РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ 
 

В РС Девня има утвърдена една щатна бройка държавен съдебен 

изпълнител. Държавен съдебен изпълнител Иван Байков работи в РС 

Девня от 01.06.2006 г. и има юридически стаж 9 г. Държавният съдебен 

изпълнител 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. 

Съдебните служители в СИС са в състав секретар и деловодител, 

които напълно обезпечават нуждите на съдебното изпълнение.  

Към началото на 2014 г. в съдебно-изпълнителната служба са били 

налични 2881 бр. несвършени изп. дела за присъдени вземания в общ 

размер 4 653 501 лв, като от тях: 

 1 443 бр. дела в полза на държавата за 851 286 лв; 

 635 бр. дела в полза на юридически лица за 3 346 496 лв; 

 803 бр. дела в полза на граждани за 455 719 лв. 

През отчетният период са образувани 463 бр. изпълнителни дела за 

вземания на обща стойност 727 483 лв, като от тях: 

 404 бр. дела в полза на държавата за 470 646 лв; 

 15 бр. дела в полза на юридически лица и търговци за 155 236 лв; 

 44 бр. дела в полза на граждани за 101 601 лв. 

Свършените изпълнителни дела за 2014 г. са 628 бр., като от тях: 159 

бр. – поради реализиране на вземането; 463 бр. – прекратени по други 

причини, в т. ч. поради перемция и 6 бр. – изпратени на друг съдебен 

изпълнител. Свършените дела представляват 18 % от всички подлежащи 

на разглеждане изпълнителни дела през отчетния период – общо 3 344 бр.  

Събраните суми през годината са в размер 191 226 лв, от които:  

 в полза на Държавата – 37 184 лв; 
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 в полза на юридически лица и търговци – 43 212 лв; 

 в полза на граждани – 110 830 лв. 

Събраните суми бележат увеличение през последните години, като 

за 2013 г. те са възлизали на 158 662 лв., за 2012 г. – 182 799 лв., а за 2011 г. 

– 140 232 лв. 

През 2014 г. 6 бр. изпълнителни дела са изпратени на ЧСИ и ДСИ, като 

несъбраните по тези дела суми възлизат на 73 160 лв. 

В края на отчетния период съдебно-изпълнителната служба приключва с 2 

716 бр. изпълнителни дела за 4 975 007 лв., като от тях: 

 1 333 бр. в полза на държавата; 

 608 бр. в полза на юридически лица и търговци; 

 775 бр. в полза на граждани; 

Изпълнителни действия: 

През отчетния период са насрочени 15 публични продани, от които 

една реализирана продан на движима вещ, 2 въвода във владение на 

недвижим имот, от които един изпълнен и 14 описа, от които 6 

реализирани.  

В сравнителен аспект за последните три години, през отчетния 

период се наблюдава значително увеличение на броя на прекратените 

дела – докато през 2013 г. те са били 243, през 2012 г. – 269, то през 

отчетния период са в пъти повече – 628 бр.   

Запазва се броя на постъпилите изпълнителни дела – около 500 бр. 

годишно през последните три години и броя на прекратените дела поради 

реализиране на вземането – около 150 бр. през последните три години. 

Въпреки, че в тази част на страната населението е бедно, хората са с ниски 

доходи или съвсем без доходи, не притежават имущество, което да може 

да обезпечи вземането, тенденцията сочи към увеличаване на 
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събираемостта на вземанията, което е добър показател за работата на 

съдебния изпълнител.  

Друг важен показател, който сочи за едно добро и качествено 

изпълнение на работата на съдебния изпълнител е липсата на постъпили 

жалби срещу неговите действия. През отчетния период е постъпила само 

една жалба против действия на съдебния изпълнител, която впоследствие 

е оттеглена.  

Като препоръка към работещите в СИС държавен съдебен 

изпълнител и съдебни служители е в бъдещата си дейност те да обърнат 

сериозно внимание на изискването, произтичащо от чл. 112 ал. 1 т. 2 от 

Правилника за администрация на съдилищата, като ежемесечно да се 

отчитат изпълнителните дела, по които не постъпват суми, за да се увеличи 

събираемостта на сумите, респ. таксите в полза на бюджета.  
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4. СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА 
 

В РС Девня има утвърдена една щатна бройка за съдия по 

вписванията. Заемащият я съдия по вписванията Николай Иванов работи в 

РС Девня от 01.06.2007 г. и има юридически стаж 10 г. Същият е работил 

през целия отчетен период. През отчетния период в службата по 

вписвания са извършени общо 4560 бр. вписвания, в т. ч. дарения 255 бр., 

продажби 1282 бр., договорни ипотеки 46 бр., доброволни делби 150 бр. и 

1363 бр. справки. За сравнение, вписаните актове за 2013 г. и 2012 г. са 

съответно 4 500 бр. и 4 346 бр. Събраните държавни такси от служба 

вписвания за отчетния период възлизат на 117 965, 29 лв., в сравнение за 

2013 г. – 187 667 лв. и за 2012 г. – 102 521 лв.  

През отчетната година са регистрирани 8 бр. откази за вписване на 

актове, който не са обжалвани. Това е добър показател за работата на 

съдията по вписванията, който говори за доверието в безпристрастната 

работа на съда.  

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 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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III. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА 

ОБЕЗПЕЧЕНОСТ: 
 

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

„УниКредит Булбанк“ АД, разположена в промишлената зона на града и 

твърде отдалечена от административния център. В момента няма никакви 

данни във връзка със строежа на новата съдебна палата и предвид 

тежките икономически условия в страната не очакваме положително 

развитие в тази насока.  

Въпреки лошото общо състояние на сградата и ограничения бюджет 

за издръжка, благодарение на усилията на ръководството на Районен съд 

Девня в лицето на неговия предишен председател съдия Димо Цолов, 

същата е добре пригодена за съд, с обособени три съдебни зали, които са 

достатъчни да обезпечат съдебните заседания на петте съдийски състава. 

Обособени са отделни помещение за конвоирани и задържани лица, 

сървърно помещение с ограничен достъп на персонала, регистратура за 

класифицирана информация, склад за веществени доказателства. Най – 

големия недостатък на сградата е липсата на осигурен достъп на лица с 

увреждания, както до ниво на съдебни зали, така и до ниво на 

деловодствата, който поради архитектурния вид на сградата и 

разположението на вътрешното стълбище трудно би могъл да бъде 

осъществен. Предстои цялостна подмяна на дограмата от страна на 

„УниКредит Булбанк“ АД, осъществена отново благодарение на 

инициираните от предишното ръковоство на съда преговори между 

собственика на сградата и Министерство на правосъдието, които са на 

финален етап.  

Техническата обезпеченост на Районен съд - Девня е на добро ниво, 
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тъй като всички магистрати и съдебни служители са обезпечени с 

необходимата компютърна техника, която макар и морално остаряла 

продължава да се използва. Всички компютърни конфигурации са 

свързани в изградената локална мрежа на Районен съд Девня, като 

съгласно изготвени спецификации на всички магистрати и на част от 

съдебните служители е предоставен достъп до интернет. Въпреки 

обезпечеността на Районен съд - Девня с достатъчен на брой компютърни 

конфигурации, част от тях са в експлоатация повече от 11 години (закупени 

на 27.12.2002 година). Увеличаващите се изисквания към 

функционалността на програмните продукти обуславят и наличието на по-

голяма изчислителна мощност на компютърните конфигурации. Това от 

своя страна е предпоставка за предприемане на стъпки към поетапно 

обновяване на част от компютърната техника, което пък ще доведе до 

увеличаване ефективността на работен процес, а от там и до 

своевременно и качествено обслужване на гражданите. 

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

компютърни конфигурации. През 2014 г. с разрешение на ВСС са закупени 

една компютърна конфигурация за нуждите на една от съдебните зали и 

една копирна машина.  

Районен съд - Девня продължава използването на вече внедрените 

софтуерни продукти за управление движението на съдебните дела, което 

улеснява тяхното администриране и способите за контрол. 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 Варна, която своевременно се 
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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 "Бюро съдимост" функционира единен за цялата страна програмен 

продукт - Автоматизирана информационна система за "Бюра съдимост". 

Чрез него се води електронен регистър на осъдените лица, постига се 

бързина при издаването на свидетелства за съдимост и изготвяне в срок на 

справки за съдимост, тъй като позволява обмен на информация между 

бюрата за съдимост на районните съдилища и Централно бюро - 

Съдимост.  

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 2014 г. той е актуализиран към версия 

3.1.56. Значителният брой дела по възложени държавни и общински 

вземания, налага осигуряването на допълнителни възможности за 

издирване и проучване на имущество и справки по електронен път. В тази 

връзка са поискани средства за закупуването на допълнителни  

електронни продукти, който да облекчат тази дейност, но до момента 

такива не са одобрени. В Районен съд - град Девня се използва правно - 

информационна система "АПИС", достъпна за всички включени в 

локалната мрежа на съда потребители. 

От месец юли 2008 г. в една от залите на съда има инсталирана 

система за аудио запис на съдебните заседания, с помощта на която се 

улесняват в голяма степен съдиите и съдебните секретари при изготвяне 
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на протоколите от съдебни заседания и свежда до минимум вероятността 

за пропуски в тях. Има необходимост от оборудване на останалите две 

зали със системи за паралелен аудио запис и озвучаване. 

В PC 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 недостатъчен 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.  

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 "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.  

Извършва се ежедневно архивиране на данните с цел надеждното 

им съхранение и последваща възможност за възстановяване при 

необходимост.  

В Районен съд Девня всички постъпващи документи се сканират и 

присъединяват в Електронната папка на САС“Съдебно деловодство“, като 

амбициите ни са достигане на пълна идентичност на съдържанието на 

делата с техния електронен вариант. Увеличеният обем на делата поражда 

необходимостта от  закупуването на високоскоростен документен скенер, 

което от своя страна ще подобри ефективността на работа на съдебните 
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служетели в деловодство и регистратура в дейността им по създаването на 

електронни папки на гражданските и наказателни дела. Създаването на 

електронни папки на делата обезпечава не само тяхното възпроизвеждане 

в случай на унищожение на делото, но и пряко е свързано с достъпа на 

гражданите до правосъдие, тъй като им осигурява отдалачен достъп до 

делата. 

Предвид изложеното е налице необходимост за отпускане на 

средства за поетапно обновяване на компютърната, копирна и офис 

техника. В тази насока и през 2015 г. следва да се направят съответните 

искания пред ВСС. тъй като компютърната техника е най-активно 

използуваната такава в работата на съдиите и съдебните служители и без 

нея е немислимо въобще управлението на съдебните дела и 

предоставянето на административни услуги за гражданите. 
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IV. ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ: 

 
Общо реализираните приходи на Районен съд Девня са в размер на 

204 796 лв. за 2014г., а за същия период на 2013 г. отчетените приходи от 

съдебни такси са били 182 458 лв., което е увеличение с 12 %, а в 

абсолютна сума е увеличение с 22 338 лв. 

По план приходите на РС Девня се формират от: приходи от такси, 

приходи от глоби, разноски, конфискации  и приходи от лихви. 

През 2014 година приходите надвишават заложеното очаквано 

изпълнение - по план са заложени 86 200 лева приходи от такси през 2014 

г., а изпълнението е 204 796 лева. 

Разходите по бюджета на РС Девня за 2014 г. се разпределят както 

следва: 

- 62,39% за работни заплати на съдии, съдебен изпълнител, съдия по 

вписванията и съдебни служители; 

- 8,2% по параграф „Други възнаграждения и плащания на персонала”; 

- 18,53% осигуровки; 

- 7,07% по параграф „Текуща издръжка”; 

- 0,77 % по параграф „Придобиване на ДМА”. Една комп. конф. и една 

копирна машина.  

  



Отчетен доклад - 2014 година                                                     Страница 52 

 

 

 
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ИЗВОДИ: 

 
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. 

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.   

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 и на 

обективни фактори, допуснатите слабости 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 все по – качествено 

правораздаване следва да бъде основен приоритет в работата на съда 

през 2015 г. Наред с това приоритет трябва да бъдат и усилията за 

постигане на още по-добра краткосрочност при разглеждане на делата, 

подобряване оперативната организация по администриране на делата с 

цел избягване на тяхното отлагане и свеждане до минимум на 

постановените съдебни актове извън процесуалните срокове за тяхнто 

изготвяне. При запазване на настоящата съдийска численост, осигурваща 
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оптимална натовареност на всеки от съдебните състави тези цели са 

напълно постижими.  

От страна на председателя на съда следва да се осъщесвява 

постоянен административен конрол върху движението на делата и 

срочността за тяхното разглеждане и решаване, като се вземат 

навременни мерки за отстраняване на констатираните и допускани 

пропуски и слабости. Деловодителите следва да изготвят ежемесечни 

справки за делата, които са без насрочване, както и справка за забавените 

съдебни актове извън сроковете за тяхното изготвяне, периодични 

справки за срочността на разглеждане на делата, броя на отложените дела 

и причините за отлагането им, които да се предоставят на 

административния ръководител за сведение. Между съдиите следва да се 

инициират и провеждат редовни срещи, на които да се обсъжда 

практиката на Окръжен съд - Варна и Административен съд - Варна по 

различни правни въпроси, да се прави анализ на причините за отмяната и 

изменението на съдебни актове и връщането на дела за ново 

разглеждане, да се обобщава практиката на съда, с цел изолиране на 

различен процесуален подход и противоречиви материално - правни 

разрешения по идентични казуси, да се обсъждат и анализират 

проблемите, съдебната практика и измененията в нормативните актове.  

Като цяло усилията на магитратите следва да бъдат насочени към 

постигане на качествено, ефективно и достъпно правосъдие, прозрачност 

и отчетност в работата на съда.  

Посочените резултати дават основание да се направи заключението, 

че и през 2014 г. година всеки един от работилите в Районен съд Девня - 

районни съдии, съдебен изпълнител, съдия по вписванията и съдебни 

служители е допринесъл със своя труд, усилия и знания за бързото и 
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качествено правораздаване. Отчетените резултати сочат, че съдиите и 

служителите са положили необходимите усилия за своевременното 

разглеждане и приключване на постъпилите дела.  

В заключение бих искала да изкажа заслужена благодарност на 

всички съдии и съдебни служители, работещи в Районен съд Девня за 

проявеното усърдие и отговорност през изминалата 2014 г. В отговор на 

все по – завишените обществени очаквания нека продължим да влагаме 

повече усилия за подобряване качеството и бързината на 

правораздаването, да отстояваме принципите на независимост, 

безпристрастност и обективност на съдебна власт и дадем своя принос за 

утвържаване образа на съда като авторитетна и безспристрастна 

институция.  

 

Благодаря на всички! Желая спокойна и успешна 2015 година! 

 

Настоящият Доклад е приет на Общо събрание на съдиите и 

съдебните служители в Районен съд Девня, проведено на 05.02.2015 г. 

 

В срок до 31.01.2015 г. Доклада да се изпрати на Председателя на 

Окръжен съд Варна, а в изпълнение на чл. 80 ал. 1 т. 11 от ЗСВ да се 

публикува на Интернет страницата на съда.  

 
 

                 
Административен ръководител –  
                                        Председател на Районен съд гр. Девня:  
                                                                                       /Даниела Вълева/ 
 
 
30.01.2015 г. 
гр. Девня 
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