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І .КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
 

 
1. Магистрати  
През 2019 г. щатът за съдии в Районен съд гр.Варна беше 54 души. 

През 2019 г. двама съдии бяха преместени от РС-Перник и РС-Шумен в 
Районен съд – Варна, а един съдия от РС -  Варна беше преместен в РС-Перник. 
В рамките на годината петима съдии ползваха различен по продължителност 

отпуск за раждане или отглеждане на дете.  
През 2019 г. не са командировани съдии от РС–Варна в други органи на 

съдебната власт. 

През отчетната година в РС-Варна като командировани работиха 5-ма 
младши съдии от ОС-Варна, като 3-ма от тях встъпиха като титулярни съдии 
през м. юли и м. октомври.  

Към края на 2019 г.  в съда са разкрити 51 съдебни състава, от които 
19 в наказателно отделение и 32 в гражданско отделение. Както и в 
предходни години сме имали повод да уточним, несъответствието между щата 

за съдии и броя на разкритите съдебни състави се дължи на вакантни 
магистратски места и ползването на различен по вид и продължителност отпуск 

от съдии.  
 В обобщение следва да се посочи, че в рамките на отчетната година при 

непроменен щат за съдии, намаля броя на продължително отсъстващите съдии 

и се заеха всички вакантните съдийски места. 
 
2. Служители  

През 2019 г. щатът за държавни съдебни изпълнители, който е 9 
души, беше изцяло попълнен и са работили всички титуляри. Щатът за съдии 
по вписванията, който е 12 души, също е изцяло попълнен. Работещият по 

заместване един съдия по вписванията беше освободен след завръщането на 
титуляра, а друг беше назначен след проведен конкурс. 

През 2019 г. щатът за съдебни служители беше увеличен на 153. По 

този начин в края на отчетния период съотношението на съдебни 
служители спрямо магистрати е 2.83, което е по-високо в сравнение с 2018 
г. и 2017 г. – 2.69, и 2016 г. – 2.55.  Увеличение има и в съотношението между 

броя на служителите и този на магистрати, държавни съдебни изпълнители и 
съдии по вписванията, и то е 2.04. В сравнение с 2018 г. – 1.93, 2017 г. - 1.96, 
2016 г. – 1.88, 2015 г. - 1.93, 2014 г. – 1.73, този показател е по- висок и се 

дължи на увеличената щатна численост за съдебни служители с 8 щ. бр. 
 

3. Структура и управление на съда  
В Районен съд гр.Варна правораздавателната дейност се осъществява 

от магистратите в Наказателно и Гражданско отделения, ръководени  

съответно от зам.-председателите Силвия Обрешкова и Десислава Манасиева-
Жекова.  

 

 За работата на Държавните съдебни изпълнители и съдиите по 
вписвания към РС-Варна отговаря зам.-председателя М. Давидова-Янева. 
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Оперативното управление на тези структури е възложено съответно на Павлина 
Русева и Десислава Михайлова. 

 
 
ІІ .ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

 
1.Постъпили дела:  
През 2019 г. в Районен съд гр.Варна са постъпили: 5 932             

наказателни (26 от които продължаващи под същия номер) и  21 228 
граждански (62, от които продължаващи под същия номер)  дела или общо               
27 160.  За сравнение през 2018 г. броят им е бил съответно 5909, 19403 и 

25312, през 2017 г.- 6 013, 19 560,  25 573 , през 2016 г. - 6670, 16837, 23507, а 
през  2015 г.- 6624, 16689, 23331 бр. 

 

2. Дела за разглеждане: 
През 2019 г. в Районен съд гр.Варна са разглеждани:  6 807 

наказателни и  24 505 граждански  дела  или  общо 31 312 дела. За 

сравнение през 2018 те са били: 6699 и 22204 или общо  28903; през 2017  г. - 
6 970 и 22 252 или общо 29 222, през 2016 г.  те са били  7 533 и 19 522  или 

общо  27 055, а през 2015 г.  г. тези числа са  7 615 и 19 945 или общо 27 560 
дела.  

 

3. Свършени дела: 
През 2019 г. в Районен съд гр.Варна са свършени: 6 022 наказателни 

и 19 919 граждански дела или общо  25 941  бр. За сравнение през  2018 г. 

те са били – 5824, 18927 или общо 24 751 бр. , през 2017 г. 6 180  и 19 451 или 
общо 25 631 бр, през 2016 г.  те са били  6 576 и 16 830 или общо   23 406 бр., 
през 2015 г. те са 6 752 и 17 260 или общо   24 012 бр. а през 2014 г. те са били 

общо  23960 бр.,  
В процентно изражение свършените наказателни и граждански дела 

– общо 25941 бр. към общия брой на делата за разглеждане – 31 312 са  

83 %, и е по ниско в сравнение с предходните три отчетни периода 2018 ,2017 
и 2016 г. ,2 когато е било 87 %.    

Констатираното увеличение  в постъпленията  на дела, завишената им 

фактическа и правна сложност и променените процедури (особено в 
гражданското съдопроизводство) на фона на  константния брой работещи 
съдебни състави през тази отчетна година, е основна причина за снижаване на 

броя на свършените дела в сравнение с нивата от предходни отчетни периоди. 
 
4. Срочност на правораздавателната дейност: 
През 2019 г. свършените в 3 месечен срок наказателни и граждански 

дела са 22 163  бр., което представлява  85  % от всички свършени дела. 

Съпоставката с предходните три отчетни периода, когато този процент е бил 87 
през 2018 г. и 81 през 2017 г. и 80 през 2016 г. сочи стабилност на 
приключването на делата в кратки срокове. По видове дела това съотношение е 

следното: при гражданските дела е 87 % и е по-високо от това през 
предходните години, когато е било 88 %  през 2018 г. , 80 %  през 2017 г. и 
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78% - през 2016 г. При наказателните дела е налице тенденция към намаляване 
на посоченото съотношение тъй като през 2019 г. е 80 %, а през 2018 г. както и 

през 2017 г. то е  било 83 % , а през 2016 г.  е било 85 %.  

В резултат на установената практика за ежемесечен контрол по спазване 
на законоустановените срокове за постановяване на съдебни актове и през 

2019 г. случаите, в които са допуснати т.нар. просрочия (от порядъка  максимум 
до 15 дни) са пренебрежимо малко на фона на свършените дела. 

5. Качество на съдебните актове 

Качеството на съдебните актове преценяваме въз основа на резултатите 
от инстанционния контрол на тези от тях, които са върнати в РС-Варна в 
рамките на отчетния период, независимо от това кога са изпратени в по-горни 

инстанции по въззивни жалби и протести, частни жалби и протести, касационни 
жалби, молби за отмяна на влезли в сила решения и  за възобновяване на дела. 

 

5.1.  През 2019 г. в Гражданско отделение са обжалвани общо 2074 
съдебни акта (през 2018г. - 2187 акта и през 2017г. - 2407 акта), от които 1347 

бр. с въззивни и касационни жалби и 727 бр. с частни жалби. 
От изпратените дела от гражданско отделение по въззивни жалби, са 

се върнали 1347 бр., от които 921 бр. или 68.4 % (79.8% за 2018г. и 76.21 % 

за 2017г.) са изцяло потвърдени, 147 бр. или 11 % (7.97 % за 2018г. и 9.06 
% за 2017г.) са изцяло отменените или обезсилени въз основа на 
различни правни изводи на инстанциите, 1бр. съдебно решение е 

прогласено за нищожно /при същия брой за 2018г. и 2017г./, 52 броя или 3.86 
% (2.5 % за 2018г. и 3.51 % за 2017г.) са изцяло отменени или обезсилени 
поради невиновно поведение на съда, 188 броя или 13.95% (7.6 % за 2018г. и 

8.53 % за 2017г.) са потвърдени в една част, а в друга са отменени, или 
обезсилени поради нарушение на закона; през отчетния период няма съдебно 
решение, което да е потвърдено в една част, а в друга да е прогласено за 

нищожно /през 2018г. също няма, а през 2017г. 1 бр. съдебно решение, 33 броя 
или 2.4 % (1.7 % за 2018г. и 2.34 % за 2017г.) са потвърдени в една част, 
отменени или обезсилени в друга част поради невиновно поведение на съда. 

2бр. съдебни решения, или 0.1% са отменени или обезсилени в една част 
поради нарушение на закона, в друга част е отменено или обезсилено поради 

невиновно поведение на съда /0.1% през 2018г.; през 2017г. няма решение, 
което да е отменено или обезсилено в една част поради нарушение на закона, в 
друга част е отменено или обезсилено поради невиновно поведение на съда/. 

През настоящия отчетен период 3 броя или 0.2 % решения са потвърдени в 
една част, отменени или обезсилени в друга част поради нарушение на закона 
и отменени или обезсилени в трета част поради невиновно поведение на съда, 

за сравнение /през 2018г. 0.2 %, през 2017г. 0.18%/. 

От изпратените дела по частни жалби от гражданско отделение през 
отчетната година са се върнали 727 броя (577 за 2018г. и 683 за 2017г.), от 
които 471 бр., или 65% (66.55 % за 2018г. и 62.23 % за 2017г.) са изцяло 
потвърдени, 175 бр. или 24% (25.30 % за 2018г. и 28.84 % за 2017г.) са 
изцяло отменени или обезсилени въз основа на различни правни 
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изводи на инстанциите. 24 броя или 3.3 % (3.11 % за 2018г. и 3.95 % за 
2017г.) са изцяло отменени или обезсилени поради невиновно поведение на 
съда, 47 броя или 6.5% (4.16 % за 2018г. и 3.95 % за 2017г.) са потвърдени в 
една част, а в друга са отменени или обезсилени поради нарушение на закона, 
10 броя или 1.4 % (0.5 % за 2018г. и 0.5 % за 2017г.) са потвърдени в една 
част, отменени или обезсилени в друга част поради невиновно поведение на 
съда. През 2019г. няма съдебен акт, обжалван с частна жалба, който да е 
прогласен за нищожен /0.1% за 2018г., за 2017г. – 0.2%/. 

 

5.2. През 2019 г. в Наказателно отделение са обжалвани актове по 
1639 дела. През 2018 г. са 1409 дела, а през 2017 г. - 1560 дела. От тях 144 бр. 
са НОХД, 44 - НЧХД , 155 - ЧНД, 23 - АНД по чл.78а от НК и 1273 - АНД по 
ЗАНН. От горните инстанции са проверени 1582 акта. 

Потвърдените актове са 1127 бр. или 71% от обжалваните и 
протестирани актове. През 2018 г. са 975 , също равняващи се на 71%, а през 
2017 г. са 1032 бр. или 69%, което сочи на стабилизиране на броя на 
потвърдените актове. 

Отменените актове са - 386 бр., докато през 2018 г. са 362 бр., а през 
2017г. - 369 бр. И при тях се наблюдава относително стабилизиране около 
средната величина. 

Върнатите за ново разглеждане са 99 или 6 % от обжалваните 
актове През 2018г. са били 99 броя, равняващи се на  7 %, а през 2017 г. са 
били 108 бр., също 7 % от общия брой обжалвани дела. През последните три 
години процентът на върнатите за ново разглеждане дела е непроменен, като 
през 2019 г. се установява леко намаляване. 

Отменени с произнасяне по същество от горната инстанция са 288 
акта, което възлиза на 18% от обжалваните актове, докато през 2018 г. техният 
брой е бил 263, или 19%, а през 2017 г. - 369, или 18%. 

Изменените съдебни актове са 67 бр., или 4% от обжалваните 
актове. През 2018 г. те са били 43 бр., или 3%, а  през 2017 г. са били 74 бр. 
или 5 %  от общия брой обжалвани актове Т.е. има незначително увеличаване 
на броя на изменените актове. 

 

В заключение общият преглед на същинската правораздавателна дейност 
на съда през 2019 г. сочи, че стабилността на показателите за високо качество 
се запазва. Следва да се има предвид и обстоятелството, че все още част от 

отменените или изменени актове, се дължи на спорни въпроси в съдебната 
практика. 

 
6. Натовареност  
През 2019 г. средната натовареност по щат (при  54 щатни бройки) на 

съдиите в РС-Варна е  48.32 бр. дела за разглеждане на месец докато през 
2018 г.  тя е била 44.60 бр,  през 2017 г. е била 45,10 бр. , а през 2016 г.  -  40.26 
бр.; и  40,03 бр. свършени дела на месец при 38,20 бр. през 2018 г. ; 39,55 

през 2017 г. и 34,83  през 2016 г. От тези числа,  както и от показателите за  
действителна натовареност на магистратите средно на месец, може да се 
направи извод, че в сравнение с предходните  три години, е налице повишение. 
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През 2019 г. действителната натовареност  на един  съдия е била 52,19 
бр. дела за разглеждане,  през 2018  - 49,49 бр. ; през 2017 г.  - 51,09 бр., 

през 2016 г. - 46,81 бр., през 2015 г. 59.40, през 2014 г. - 56,27, а през 2013 г. - 
80.16 бр. По идентичен начин изглеждат данните за действителната 
натовареност за свършените дела: през 2019 тя е 43,24 бр.  , през 2018 г. тя 

е 42,38 бр. , през 2017 - 44,81,  през 2016 г. - 40,49 бр. , през 2015 г.  - 51.75 бр. 
, през 2014 г. - 47,82, а през 2013 г. е била 66.10 бр.   

Като цяло през 2019 г. при постоянен брой на работещите съдебни 

състави, увеличеното постъпление от дела, рефлектира върху повишаване на 
натовареността на магистратите в РС-Варна. 

В допълнение следва да се посочи, че в резултат от усилията на съдиите 

от РС-Варна алтернативният метод за решаване на спорове - медиация продължи 
да се развива в Центъра по медиация към района на Окръжен съд гр.Варна със 
запазване на високия брой на постъпващите заявления за медиация. През 2019г. 

по дела на Районния съд са постъпили 83 заявления, от които 78 бр. от страни 
по граждански дела и 5 бр. по НЧХД. 60 бр. от заявленията през 2019г. са 
подадени от страните в резултат от препращането им от съдиите при 

разглеждане на делото, а 23 заявления са подадени от една от страните по 
делата. По 63 от постъпилите заявления са насрочени медиационни срещи, като 

общо са проведени 104 медиационни срещи, а по 15 от постъпилите заявления 
не е проведена процедура по медиация, поради отказ на една от страните. По 5 
от заявленията медиационната процедура продължава през 2020г. Средната 

продължителност на медиациите е 2 срещи. От проведените медиации по 63 
дела са постигнати 28 споразумения, от които 27 по граждански дела (1 делба, 1 
развод, 6 за упражняване на родителски права, 3 по КТ, 2 по ЗН, 2 по КЗ, 8 

облигационни иска и 4 домашни насилия) и 1 по НЧХ дело.   

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – Форма за отчет за работата на РС-Варна за 12 

месеца на 2019 г., утвърдена с решение на ВСС по Протокол № 3/21.01.09г.  и 

изм.  с Протоколи № 49/01.01.2015 г. и № 29/20.12.2016 г. 
 
Направените до тук констатации имат своето диференцирано изражение в 

постъпленията и движението на наказателни и граждански  дела:   
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НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ 
 

1. Кадрова обезпеченост 
През 2019 година в Наказателно отделение на Районен съд гр.Варна са 

работили 19 съдии, разпределени в 19 състава.   

Състав Съдия 
1 Христо Минев 

2 Антони Николов 
3 Ерна Якова-Павлова 
4 Атанас Шкодров 

5 Георги Митев 
6 Радостина Методиева 
13 Сияна Генадиева 

15 Валя Цуцакова 
22 Милена Николова 
23 Даниела Михайлова 

27 Ивелина Желева 
28 Силвия Обрешкова 
29 Мария Бончева 

32 Албена Славова 
36 Теодора Шишкова 
27 Пламен Караниколов 

38 Росица Шкодрова 
44 Валентин Пушевски 

45 Стояна Илиева 
 
 

2. Постъпления на наказателни дела 

През 2019 г. са постъпили 5932 бр., които са 87 % от делата за 
разглеждане. За сравнение през 2018 г. техният брой е бил с 0,4 % по-малко - 
5909 бр., а през 2017 г. - с 1,4% повече- 6013 бр. 

 

Новообразуваните дела от основните видове са : 

НОХД 950 бр. /при 989 за 2018 г. и 1093 бр. за 2017 г. / 
НЧХД  108 бр. / при 88 бр. за 2018 г. и 69 бр. за 2017 г. / 
ЧНД 2640 бр./при 2524 бр. за 2018г и 2606 за 2017 г. / 
-по ЗБППМН  8 бр. / при 3 бр. за 2018 г. и 3 бр.за 2017 г. / 
-по чл.89 НК и ЗЗ 192 бр. / при 183 бр. за 2018 г. и 169 за 2017 г. / 
АНД            2234 бр., от които 2089 бр. по ЗАНН и 145 бр. по чл.78а 

от НК / при 2308 бр. за 2018 г. и 2245 бр. за 2017 г / 
-по УБДХ    19 бр. /при 35 бр. за 2018 г. и 78 бр. за 2017 г. / 
 

3. Разпределение на наказателните дела 
Разпределението на постъпващите дела се извършва чрез 

Централизираната система за случайно разпределение на делата /ЦСРД/ от 
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Заместник-председателя и ръководител на Наказателно отделение, а при 
негово отсъствие от Председателя на съда (който е съдия в Н.О.) или от друг 
съдия, определен със заповед на Председателя на съда. Делата по дежурство в 
рамките на работното време се разпределят от служител, определен със 
заповед на Председателя, а в извън работно време - от съответния дежурен 
съдия, за което всички съдии от Н.О. разполагат с електронни подписи. 

Съдиите-докладчици преимуществено са насрочвали делата в 
предвидените от закона срокове. Насрочването на НОХД извън рамките на 
двумесечния срок, предвиден в разпоредбата на чл. 247а, ал. 2 от НПК, но не 
повече от три месеца от постъпването на обвинителния акт в деловодството на 
съда, става с изрично разрешение от Председателя на съда по всяко конкретно 
дело. Редките случаи, когато делата са насрочвани след законовия срок, са 
преди всичко в периода на ползване на годишен отпуск и на съдебната 
ваканция. 

4. Разглеждане на делата 
Делата  за  разглеждане  са  6807 бр., което е с 1,6% повече от делата 

през 2018 г. – 6699 бр. и с 2,3% по-малко от тези през 2017г. - 6970 бр. 
От тях несвършените от предходен период са били 875 дела, което 

съставлява 13% от тези за разглеждане. За яснота следва да отбележим, че 
останалите от предходен период несвършени дела са повече от отчетените в 
края на 2017 г. , когато са били 790 бр. и по-малко от тези в края на 2016 г. - 
957 бр. 

Делата за разглеждане през 2019 г. от основните видове са : 

НОХД 1172 бр., или със 7 % по-малко от делата през 2018 г.  
- 1259 бр. и с 13% по- малко от делата през 2017 г. - 1355 бр. 
НЧХД 166 бр. или с 11 % повече от делата през 2018г. - 148 

бр. и с 13% повече от  2017 г. - 144 бр. 

АНД 2781бр. или 1,7 % повече от делата през 2018 г – 2733 
бр. и с 1,2% по-малко от тези през 2017г.- 2815 бр. 

УБДХ  19 бр. или с 46% по-малко от делата през 2018 г. - 35 
бр. и със 75% по-малко от тези през 2017 г. - 78 бр. 

ЧНД 2688 бр. или с 5% повече от делата през 2018 г.- 2559 
бр. и с 1,2% повече от тези през 2017г. - 2656 бр. 

ЗБППМН  8 бр., при 3 бр. за 2018 г. и 3 бр. за 2017 г. 

ЗЗ и чл.89 НК     209 бр., или с 8% повече от делата през 2018 г. -192 бр. 
и 16% повече от делата за 2017г.- 175 бр. 

 

И през 2019 г. извън редовните заседания в Наказателно отделение е 
организирано дежурство на съдиите по предварително изготвен график. 
Дежурният съдия разглежда дела по бързи производства, производства по 
чл.62 и 64 от НПК, по УБДХ, произнася се по искания по чл.161 от НПК, 
провежда разпити по реда на чл.222 и чл.223 от НПК и други. В рамките на 
календарната година при дежурства са разгледани общо 78 дела по искания за 
вземане на мярка за процесуална принуда "Задържане под стража" или 
„домашен арест", които през 2018 г. са били 44, а през 2017 г. - 55; извършени 
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са процесуални действия пред съдия по 54 дела и са разгледани 260 искания за 
разрешаване на претърсвания и обиски. 

Отделно от това съдиите са разгледали и 128 бр. ЧНД по реда на чл.243 
НПК-обжалване на прекратени наказателни производства и други. Общо за 
разглеждане ЧНД от досъдебното производство са били 688 дела. 

Отложените дела са 2540, което е с 9% по-малко от делата през 2018 г.-
2695 бр. и с 1% по-малко от делата през 2017г. - 2568 бр. В 949 бр. от случаите 
това е ставало по НОХД; в 295 бр. - по НЧХД; в 267 бр. - по ЧНД; в 952 бр. - по 
АНД по ЗАНН и в 77 бр. - по АНД по чл.78а от НК. 

Отложените дела спрямо общия брой на насрочени заседания /в това 
число и НАХД по ЗАНН/ са 38,5 %. Както и в предходни години отлагането е 
пряко свързано със събирането на доказателства и призоваването на подсъдими 
и свидетели, а след влизане в сила на измененията в НПК - и на 
задължителното откритото разпоредително заседание по делата от общ 
характер. Основни причини за отлагане на делата са: 

- за събиране на нови доказателства; 

- по молба на страните и поради нередовно призоваване, което в 
голям брой от случаите  е следствие от възможността за свободно придвижване 
в страната и в чужбина.  

- по други причини: за разглеждане на НОХД по общия ред, за 
възстановяване на щетите и постигане на споразумение и други. 

Съдиите упражняват необходимия контрол по връчване на призовките. С 
цел намаляване случаите на отлагане те са предприемали предвидените в 
закона мерки за дисциплиниране на страните в процеса. 

При отлагане на делата, насрочването е ставало преимуществено в срока 
по чл.271 ал.10 от НПК.  

 

5. Свършени дела, срочност при изготвяне на съдебните актове 
5.1. В края на 2019 г.общият брой на свършените дела е 6022 или 88% 

от делата за разглеждане. За сравнение през 2018 г. е бил 5824, или 87% от 
делата за разглеждане, а през  2017 г. е бил 6180, което е 89% от делата за 
разглеждане. От това може да се направи извод за стабилитет на 
съотношението между общия брой на делата за разглеждане и свършените 
дела в последните три години. 

През 2019 г. са приключени 226 дела по бързи производства. 
От общо свършените в отделението дела, броят на свършените АНД/ по 

ЗАНН и по чл.78а от НК/ е 2285 бр. или 4% повече от тези за 2018 г. - 2186 и с 
4% по-малко спрямо 2017г.- 2390 бр. 
5.2. От общия брой на свършените дела в срок до 3 месеца са приключени 
4838 дела, равняващи се на 80% от тях. През 2018 г. тези дела са били 4807, 
равняващи се на 83% от свършените, а през 2017г. - 5115, също равняващи се 
на 83%. Видно от това, в годините се запазва високият процент на 
приключилите в 3-месечен срок дела. 

Делата приключени в 3 месечен срок от основните видове : 
НОХД - 739 бр. от общия брой дела от общ характер за разглеждане -

1172 или 75% от приключилите 981 бр. 
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НЧХД - 30 бр. от общия брой дела от частен характер за разглеждане -
166 или 32% от приключилите 93 бр. 

ЧНД - 2585 бр. от общия брой частни наказателни дела за разглеждане-
2634 или почти 100 % от приключилите 2594 бр. 

През предходната 2018 г. приключените в 3 месечен срок дела са били - 
73% за НОХД, 29% за НЧХД и 100% за ЧНД, а за 2017г. - 63% за НОХД, 10% за 
НЧХД и 98% за ЧНД. 

 

5.3. Решените по същество дела са 4539, при 4278 бр. за 2018 г. и 
4412 бр. за 2017 г. , както следва: 

 НОХД       285 бр. при 318 бр. за 2018 г. и 367 бр. за 2017 г. 

 НЧХД 30 бр. при 45 бр. за 2018 г. и също 45 бр. за 2017 г.  

 ЧНД                   2088 бр. при 1947 бр. за 2018 г. 
 АНД по чл.78а от НК          136 бр., при 150 бр. за  2018г.  
 АНД по ЗАНН                     2000 бр., при 1818 бр. за 2018 г. 

 

Със споразумение са приключили 638 дела при 644 за 2018 г. 659 за 
2017 г. Намаляването на решените по същество НОХД в сравнение с 
предходната година е с 13%. Намаляването на прекратените със споразумение 
НОХД в сравнение с 2018 г. е с 1%. 

Числото на решените по същество НОХД и НЧХД включва 144 бр. дела, 
приключени по реда на съкратеното съдебно следствие, което се равнява на 
54% от общо решените. През 2018 г. те са били 42% , а през 2017 г. те - 46 % 
от решените НОХД и НЧХД. 

При решените по същество АНД по ЗАНН се забелязва увеличаване с 9% 
в сравнение с 2018 г., а при решените АНД по чл. 78а от НК - намаляване с 9 % 
в сравнение с предходната година. 

През 2019г. общият брой на оправданите лица по НОХД, НЧХД и АНД по 
чл. 78а е 62, което е 5% от съдените по тези дела лица. Във всички случаи това 
е резултат на недоказаност на обвинението от обективна или субективна 
страна, както и поради несъставомерност на деянието. 

 

5.4. Прекратените дела, с изключение на случаите на връщане на 
прокуратурата и споразуменията, са 805. За сравнение през предходната година 
са били 843 бр. 

Разпределени по видове те са съответно: 
 НОХД 29 бр. 

 НЧХД 55 бр. 
 ЧНД 560 бр. 

 АНД по чл.78 А от НК 14 бр. 
 АНД по ЗАНН 149 бр. 

На прокуратурата са върнати за доразследване 29 бр. НОХД. За 
сравнение през 2018 г. техният брой е бил 50, а през 2017 - 32 бр. Тези числа 
сочат на намаляване на случаите, в които съдиите са прекратили съдебното 
производство и са върнали делото на прокуратурата, поради пропуски на 
досъдебното производство. Тъй като към настоящия момент НПК не допуска 
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прекратяване и връщане на делото на прокуратурата от закрито заседание, 
връщането е било винаги от открито съдебно заседание. 

Прекратените АНД /по ЗАНН и по чл.78 а от НК/ възлизат на 149 бр. при 
218 бр. за 2018 г. и 219 бр. за 2017 г.  

 

5.5. Несвършените дела в края на 2019 г. са 785, или 11.5 % от 
делата за разглеждане. 

Разпределени по видове те са съответно: 

НОХД 191 бр. 
НЧХД 73 бр. 
ЧНД 40 бр. 

АНД по чл.78а от НК 23 бр. 
АНД по ЗАНН 458 бр. 
 

В края на 2018 г. несвършените дела са били 875 бр., или 13% от делата 
за разглеждане. Т.е. за поредна година е налице намаляване на това процентно 
съотношение. 

 

5.6. Срочност при изготвяне на съдебните актове 
 
Продължава тенденцията в Наказателно отделение на РС - Варна за 

изготвяне на съдебните актове в установения от закона срок. Просрочията са 
изолирани случаи, кратки са и се констатират само в отделни съдебни състави. 

 
6. Неприключили в разумен срок дела.  
 
За 2018 година сме отчели наличие на 5 дела, образувани преди 2015г.  

В края на 2019г. има само две неприключили дела, образувани преди 
2016 г. И двете са образувани през 2010 г. и са били спрени поради издирване 
с Европейска заповед за арест и поради заболяване на подсъдимото лице. И 
двете към момента са възобновени и се работи по приключването им. 

 

7. Натовареност 
 
7.1. Средна натовареност 
 
През 2019 г. делата за разглеждане в наказателното отделение са били 

6807, което съставлява 22 % от общия брой на разглежданите дела в РС-Варна 
- 31312 броя. Свършените наказателни дела - 6022 броя са 23 % от всички 
25941 дела, свършени в Районен съд гр.Варна. В предходната година, в 
наказателно отделение са били разгледани 23% и свършени 24% от общо 
разглежданите и свършените дела. 

Средната натовареност на един съдия, работещ по щат в наказателно 
отделение, изчислена съответно на базата на общия брой новообразувани дела, 
на базата на делата за разглеждане и на свършените дела през периода 2017г. 
- 2019г. е както следва: 

  



- 12 - 

 

Годи 
на 

Съ 
ди 
и 
по 
ща 
т 

Брой 
ново 
обра 
зува 
ни 
дела 

Средн

о за 

месец 

Средно     

за 

година 

Брой 
дела 
за 
раз 
глеж 
дане 

Средн

о за 

месец 

Средн

о за 

година 

Брой 
свър 
ше ни 
дела 

Средн

о за 
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2019 19 5932 26,01 312,21 6807 29,86 358,26 6022 26,41 316,95 

2018 19 5909 25,91 311,00 6699 29,38 352,58 5824 25,54 306,52 

2017 19 6013 26,37 316,47 6970 30,57 366,84 6180 27,11 325,26 
 

Това показва, че се запазва високата средна натовареност на съдиите в 
наказателно отделение, като въпреки това делата са били своевременно 
приключвани. 

7.2. Действителна натовареност по състави 

В рамките на тези средни числа се конкретизират постъпленията по 
състави в наказателно отделение през периода 2016-2018 г.:  

Състав  2019г.  2018 г.  2017 г.       

          
1  345    327   325   

 2  276   269   299    

3  427    366   319    
4  346     317   325   

 5  175   214   200   
 6  309    316   317   
 13  308   341   324   

 15  298   352   339   
 22  325   154   267   
 23  322   349   311   

 27     322   362   322   
 28  225   255   248   
 29  332   318   320   

 32  281   314   297   
 36  330   349   127   
 37  320   328   323   

 38  315   319   329   
 44  341   345   365   
 45  334   314   330   

  

И през 2019 г. предвид определената с НПК родова подсъдност, 
съдебните производства в РС-Варна с фактическа и правна сложност не са 
повече от други години. 

 

8. Качество на съдебните актове 
Броят на обжалваните дела е 1639. Разпределени по видове те са 

съответно: 
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НОХД 144 бр. 

НЧХД 44 бр. 
ЧНД 155 бр. 
АНД по чл.78а от НК 23 бр. 
АНД по ЗАНН 1273 бр. 

Забелязва се увеличаване на  броя на обжалваните дела. За сравнение 
през 2018 г. техният брой е бил 1409, а през 2017 г. - 1560. 

От горните инстанции са проверени 1582 акта. 
От тях потвърдени са 1127 акта, равняващи се на над 71%. През 2018 г. 

потвърдени са били 975 акта, равняващи се на 71%, а през 2017г. - 1032, или 
69% от обжалваните и проверени от горните инстанции актове. 

Отменени са 386 акта, като през 2018 г. техният брой е бил 362 акта, а 
през 2017 г. - 369. 

Върнатите за ново разглеждане са 99 бр. или малко над 6 % от 
обжалваните и разгледани от горните инстанции. През 2018 г. техният брой е 
бил 99, а през 2017 г. – 108, които са 7% от общо проверените от горните 
инстанции актове. 

В 288 случая горната инстанция се е произнесла по същество или това са 
18 % от обжалваните актове. През 2018 г. това е станало в 263 случая, 
равняващи се на 19%, а през 2017 г.- в 369 случая, равняващи се на 18 % от 
общия брой. 

Сред най-често срещаните причини за отменените и върнати за ново 
разглеждане актове по НОХД и НЧХД продължават да са допуснатите 
съществени процесуални нарушения, както и пороци на мотивите. 

Броят на изменените съдебни актове през 2019 г. от горни инстанции е 
67, или това са 4% от обжалваните. През 2018 г. изменените актове са били 43, 
или 3% от обжалваните, а през 2017г. са били 74 - 5 %.  

Преимуществено отменените, върнатите за ново разглеждане и 
изменените дела продължават да са АНД по ЗАНН. Една от основните причини 
за техния висок процент е непреодоляната до момента противоречива съдебна 
практика. 

  9.Работата на Бюрото за съдимост при Районен съд- Варна през 2019 
г. се извършва при действието на Наредба № 8 от 28.02.2008 г. за 
организацията на дейността на бюрата за съдимост. Служителите в бюрото са 
работили под ръководството на съдия Албена Славова, а в периоди на 
отсъствието й - от друг определен съдия. 

През 2019 г. са били издадени общо 44258 бр. свидетелства и справки за 
съдимост /при издадени 51626 за 2018 г. и 58097 бр. за 2017 г. / Независимо от 
намаляване на броя им, все още се запазва много високата натовареност на 
служителите в това звено на съда. 

10.Тенденции в дейността на Наказателно отделение 
Видно е леко увеличаване на броя новообразувани дела и на делата за 

разглеждане. Няма съществена разлика в процента на свършени дела в 
сравнение с предходни години, като и при тях се установява незначително 
увеличаване. Процентът на несвършените дела в края на 2019 г. е еднакъв с 
този от предходната година. Няма промяна в качеството на съдебните актове и 
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се запазва постановяването им в срок. За отчетените добри резултати 
допринася традиционното ни ползотворно сътрудничество със съдиите от 
Наказателно отделение при Окръжен съд – Варна, с които и през 2019 г. се 
провеждаха съвместни обучения и дискусии. 

През 2019г. се установява незначително намаляване на  приключилите в 
тримесечен срок дела, което се дължи на законодателните промени относно 
сроковете за насрочване, разглеждане и решаване на делата. По онези от тях, 
които са продължили повече от три месеца, най-често се е налагало събирането 
на нови доказателства, или издирване и призоваване на свидетели и страни по 
делото.  

През годината продължи функционирането на специализираните състави 
за разглеждане на дела с непълнолетни подсъдими.  

Продължи и традицията за активното ни участие в допълнителни 
дейности, включително в работата по проекти, на които РС-Варна е партньор. 
 

 
  
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – Отчет по наказателни дела на РС - Варна за 2019 г. – 

образец на ВСС. 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 – Справка за дейността на съдиите в Районен съд Варна 
през 12 месеца на 2019 г. (наказателни дела). 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 – Справка за резултатите от върнати обжалвани и 
протестирани наказателни дела на съдиите в Районен съд Варна през 12 месеца 

на 2019 г. 
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ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ 

1. Кадрова обезпеченост. 

През 2019 г. в Гражданско отделение на Районен съд - Варна са създадени 
общо 32 съдебни състава, като 2 от тях са функционирали само в периода от 
средата на месец септември до края на годината.  

Титуляри на съставите в Гражданско отделение, са както следва: 

Състав Съдия 

7 Галя Алексиева 

8 Десислава Жекова 

9 Николай Стоянов 

10 Пламен Танев 

11 Мирослава Данева 

12 до 16.01.2019г. Марина Георгиева 
от 16.09.2019г.  мл. съдия Никола Дойчев 
Забележка: В периода 14.10.2019г. до 25.10.2019г. съдия 

Евгения Мечева е била определена като втори титуляр 
на 12 състав за произнасяне на дела по дежурство и с 
кратки процесуални срокове. 

14 Даниела Павлова 

16 Румяна Христова 

17 от 16.09.2019г. Ивелина Димова 
Забележка: В периода 14.10.2019г. - 25.10.2019г. съдия 
Неделина Маринова е била определена като втори 

титуляр на 17 състав за произнасяне на дела по 
дежурство и с кратки процесуални срокове. 

18 Деница Славова 

19 до 23.07.2019г. Андон Вълков 
от 24.07.2019г. Кристиана Кръстева 

20 Орлин Чаракчиев 

21 Михаил Михайлов 

24 Геновева Илиева 

25 Камелия Василева 

26 Весела Гълъбова 

30 Елена Николова 

31 Любомир Нинов 

33 Нела Кръстева 
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34 Магдалена Давидова 

35 Виолета Кожухарова 

39 Христина Колева 

40 Мартин Стаматов 

41 Светослав Тодоров 

42 Моника Жекова 

43 Стоян Колев 

46 Деница Добрева 

47 Йоана Вангелова 

48 Добрина Петрова 

49 Димитър Димитров 

50 до 14.07.2019г. Ралица Райкова 

от 15.07.2019г. мл. съдия Таня Кунева  

51 Антония Светлинова 

 

2.Постъпления на граждански дела. 

Разликите между числата, посочени по-долу в изложението, и тези в 
отчета за работата на съда по формата, утвърдена от Висш съдебен съвет, се 
дължи на включените в графа „постъпили през годината“ дела, които са били 

върнати за продължаване на съдопроизводствените действия, след 
първоначалното им прекратяване и са продължили под същия номер. 

2.1.Несвършените дела в началото на 2019г. са общо 3277 бр. при 

2801 бр. за 2018г. и 2692 бр. за 2017г. 
2.2.Постъпилите дела през 2019г. са общо 21166 бр., от които 20461 

бр. новообразувани, 685 бр. получени по подсъдност и 20 бр. дела върнати за 

ново разглеждане. През 2018г. постъпилите дела са били общо 19332 бр., от 
които 18737 бр. новообразувани, 585 бр. получени по подсъдност и 10 бр. дела 

върнати за ново разглеждане. Т.е., през тази година са постъпили 1834 бр. 
дела повече спрямо общия брой от предходния отчетен период. През 
2017г. общият брой на делата е бил 19494 бр., от които 18860 бр. 

новообразувани, 619 бр. получени по подсъдност и 15 бр. дела върнати за ново 
разглеждане.  

От общия брой на постъпилите дела, образувани по заявления за 

издаване на заповеди за изпълнение, са 10492 бр., като останалите 
10674 бр. дела са искови, административни, охранителни 
производства и др. ч.гр. дела. През 2018г. заповедните производства са 

били 10332 бр., а исковите и охранителните 9000 бр., през 2017г. са били 
съответно 11311 бр. и 8183 бр. Т.е., през 2019г. са постъпили 160 бр. повече 
заповедни дела и 1674 бр. повече искови, охранителни и 

административни дела спрямо предходния отчетен период. 
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Новообразуваните искови, административни и охранителни производства 
по основни видове, са както следва: 

Постъпилите искове за установяване съществуването на вземане 
по чл.415 вр. чл.422 ГПК през 2019г. са 1331 бр. дела, при 1621 бр. през 
2018г. и 1114 броя през 2017г.  

През 2019г., за разлика от предходната година, е налице много 
значително увеличение на делата, имащи за предмет облигационни 
установителни искове, от които най-голям дял имат исковете за 

установяване на недължимост на парични суми, насочени към доставчиците на 
битови и телекомуникационни услуги, като основната част от делата са срещу 
доставчика на ел.енергия. От този вид дела са образувани 1318 бр., при 592 

бр. за 2018г. и 976 бр. за 2017г.  
Продължава нарастването на постъпилите облигационни искове 

(в това число и искове за непозволено увреждане), които през отчетния период 

са 1428бр., като през 2018г. те са били 1300 броя., а през 2017г. - 1196 бр. 
Много значително е и увеличението на исковете по КТ през тази 

година. Те са 884 бр., при 320бр. през 2018г. и 335 броя за 2017г. 

Нарастването на този вид дела се дължи преди всичко на постъпилите през 
2019г. искове за заплащане на допълнително възнаграждение за положен 

извънреден труд от служителите, работещи в структурите на МВР. 
И през тази година е налице намаление на заведените искове за отмяна 

на уволнение и дисциплинарни наказания, от които през 2019г. са 

постъпили 63 бр., като през предходната 2018г. исковете от този вид са били 69 
броя, а през 2017г. - 85 броя.  

Увеличено е отново и постъплението на делата за защита от 

домашно насилие, като през 2019г. те са 283 бр. През 2018г. са били 226 
бр., при 216 бр. за 2017г. 

Делата, образувани по молби за разрешение по Семейния кодекс за 

разпореждане с имущество на непълнолетни и запретени лица са 1031 бр. за 
2019г., при 1008 броя за 2018г. През 2017г. този вид дела са били 651 бр.  

Намаление има в постъплението на молби за промяна на име, които за 

2019г. са 108 бр. при 165 бр. за 2018г. и 108 бр. за 2017г. 
Липсва динамика в постъплението на делата, касаещи производства по 

чл.26 и чл.30 от Закона за закрила на детето и по чл.16б и чл.16в от 

Закона за социалното подпомагане, с предмет постановяване или 
прекратяване на мерки за закрила на деца и на пълнолетни лица постановени 
под пълно запрещение, които през 2019г. са общо 220 бр. при 222 броя за 

2018г. и 191бр. за 2017г.  
Постъпилите дела по искове за издръжка /първоначално определяне и 

изменение/ за 2019г. са 152 бр., при 144бр. за 2018г. и 169 бр. през 2017г. 
Молбите за развод и недействителност на брака са 339 бр. за 

2019г., при 293 броя за 2018г. През 2017 г. постъплението от този вид искове е 

било 338 броя.  
Делата за развод по взаимно съгласие са 512бр. за 2019г., при 523 

бр. за 2018г. и 489 броя за 2017г. 

През 2019г. делата, образувани по спор за родителски права при 
липса на сключен граждански брак между родителите, или за изменение на 
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мерките относно родителските права, както и за режим на лични отношения на 
баба и дядо с дете, са 242бр., при 259бр. през 2018г. През 2017г. броят на тези 

дела е бил 231. 
Увеличава се и постъплението на делби, които през 2019г. са 

178бр., при 143бр. през 2018г. и 147 бр. за 2017г.  

При вещните искове няма съществена динамика спрямо 
предходната година, тъй като постъпилите такива през 2019г. са 272 бр., при 
276 бр. през 2018г. През 2017г. техният брой е бил 224.  

Наполовина е намалено спрямо предходната година постъплението на 
жалби против индивидуални административни актове, издавани по 
ЗСПЗЗ, от които през 2019г. са новообразувани 22 бр., при 41 бр. през 2018г. 

и 39 бр. през 2017г. 
Малко е увеличението през 2019г. на искове, подлежащи на разглеждане 
по реда на бързото производство - 106 бр., при 100 бр. през 2018г. През 

2017г. бързите производства са били 172 бр. 

3. Разпределение на гражданските дела. 

Разпределението на постъпващите в съда граждански дела се извършва 
чрез Централизираната система за случайно разпределение на делата /ЦСРД/. 
Зам. – председателите Д. Жекова и М. Давидова, а при тяхно отсъствие - съдия, 

определен със заповед на Председателя на съда, извършват разпределението 
чрез ЦСРД на дела по молби за обезпечаване на бъдещ иск, за разкриване на 
тайна и по Закона за защита от домашно насилие. По силата на заповеди на 

Председателя на съда на основание чл.35, ал.5 от Правилника за 
администрацията в съдилищата и чл.18, ал.3 от Правилата за оценка на 
натовареността на съдиите, постъпващите граждански и административни дела 

по общия ред се докладват на зам. – председателите Д. Жекова и М. Давидова, 
а при тяхно отсъствие – на съдия, определен със заповед на Председателя на 
съда, за определяне на предмета, шифъра, кода и начина, по който да бъдат 

разпределени в ЦСРД. Техническата дейност по разпределение на тези дела 
чрез ЦСРД се извършва от определени служители от специализираната 
администрация. На последните е възложена и дейността по случайното 

разпределение чрез ЦСРД на заявленията за издаване на заповеди за 
изпълнение, както и на постъпващите молби до дежурен съдия в Гражданско 
отделение за разрешения по Семейния кодекс и откази от наследство.  

Делата се разпределят при спазване на принципа на случайно 
разпределение. Изключения от този принцип се прилагат единствено в 

хипотезите, изчерпателно предвидени в Единната методика по приложението 
на принципа за случайно разпределение на делата в районните, окръжните, 
административните, апелативните и специализираните съдилища и Правилата 

за разпределение на делата в РС - Варна.  
Съществува организация за ежедневното докладване на новопостъпилите 

молби и заявления, която осигурява спазване на изискването същите да бъдат 

разпределени в деня на постъпването им, или най-късно на следващия ден и 
едновременно с това, позволява своевременно произнасяне на съдиите по 
молби, по които в закона са предвидени кратки процесуални срокове. Молбите 

за обезпечение на бъдещ иск, за разкриване на банкова тайна и на данни от 
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регистрите, водени от Централния депозитар, както и за защита от домашно 
насилие, се докладват ежедневно на разпределящия и веднага се разпределят с 

оглед произнасяне от съответния съдия в рамките на работния ден, съответно 
до 24 часа. 

Исканията до дежурния съдия за разпореждане с имущество на 

дете/запретено лице, за сключване на граждански брак, назначаване на особен 
представител, приемане и отказ от наследство, справки за заведени дела, 
постъпили до 11:30 ч., се регистрират, разпределят и докладват за произнасяне 

на определения по утвърдения от Председателя на съда график дежурен съдия 
от Гражданско отделение за същия ден. Произнасянето по молбите е достъпно 
за молителите в деловодството на съответния съдебен състав още на същия 

ден. 

4. Разглеждане на делата. 

Значително нарасна общият брой на делата за разглеждане. През 2019г. 

те са 24505 бр., което е с 2301 повече от този през 2018г. - 22204 бр. и с 
2253бр. повече от този през 2017г., когато са били 22252 бр. 

Делата се разглеждат по предвидения в ГПК и АПК ред и при спазване на 
предвидените в тях срокове и специфични правила за отделните видове 
производства. 

В гражданско отделение на РС - Варна разпределението на постъпилите 
граждански, частни граждански и административни дела, се извършва измежду 
всички съдии в отделението.  

Изключение от горното правило е създадено по отношение на делата, 
образувани по съдебни поръчки, които с оглед спецификата на производството, 
се разглеждат от част от съдиите от отделението. Конкретно през 2019г., 

делата по съдебни поръчки са разглеждани от титулярите на следните съдебни 
състави: 7 с-в Галя Алексиева, 25 с-в Камелия Василева /от 01.02.2019г./, 31 с-в 
Любомир Нинов и 46 с-в Деница Добрева /до 31.01.2019г./. През 2019г. в 

Гражданско отделение са образувани 170 бр. ч.гр.д. по съдебни поръчки, като 
през 2018г. този брой е бил 165, а през 2017г. – 164бр. 

През този отчетен период е продължила работата, организирана в 

предходните години в изпълнение на Проект ”Укрепване на правния и 
институционален капацитет на съдебната система в сферата на младежкото 
правосъдие” на Министерство на правосъдието на Република България, като 

съобразно заповед на Председателя на РС - Варна, в Гражданско отделение са 
работили обособените специализирани съдебни състави, като титулярите на 8 

с-в Десислава Жекова, 9 с-в Николай Стоянов, 10 с-в Пламен Танев, 11 с-в 
Мирослава Данева, 20 с-в Орлин Чаракчиев, 24 с-в Геновева Илиева, 26 с-в 
Весела Гълъбова, 34 с-в Магдалена Давидова и 48 с-в Добрина Петрова, са 

поели изцяло разглеждането на дела, образувани по молби за ограничаване и 
лишаване от родителски права, за настаняване на дете извън семейството и за 
прекратяване на настаняване на дете извън семейството по реда на Закона за 

закрила на детето, както и делата за защита от домашно насилие, по които 
първоначално ясно и недвусмислено е заявена нужда от защита от домашно 
насилие на деца. Запазва се високият брой дела, разглеждани от 

специализираните състави, които за отчетната 2019г. са 253бр. /266бр. за 
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2018г. и 240бр за 2017г./, от които 171бр. молби по ЗЗДт /179 бр. за 2018г. и 
179 бр. за 2017г./, 62 бр. молби за защита на деца по ЗЗДН /57бр. за 2018г. и 49 

бр. за 2017г./ и 20 бр. молби за лишаване от родителски права /30 бр. за 2018г. 
и 11 бр. за 2017г./.  

През отчетния период насрочените дела в открито съдебно 

заседание са 8662 бр., / 8221 бр. през 2018г. и през 2017г. – 8281 бр./. 
Отложените дела през 2019 г. са 3296 бр. През 2018г. са били 3212 

бр. През 2017г. са отложени 3204 бр. дела. Преди първо съдебно заседание са 

496 бр. /512 бр. през 2018г. и 542 бр. за 2017г./, в първо съдебно заседание 
1610 бр. /1518 бр. за 2018г. и 1485 бр. за 2017г./, а във второ и следващо 
съдебно заседание 1118бр. /1009бр. за 2018г. и 1177бр. за 2017г./. 

Отложените дела преди първо открито съдебно заседание са 
преимуществено поради нередовно призоваване на страна по делото - 270 бр. 
(283 бр. за 2018г. и 307 бр. за 2017г.). Отлаганията по молба на страна на 

основание чл.142 ГПК (невъзможност за явяване по извинителни причини) са 
89 бр. (82 бр. за 2018г. и 98 бр. за 2017г.). 29 бр. дела са били отложени 
поради конституиране на нова страна в процеса (11 бр. за 2018г. и 16 бр. за 

2017г.), 107 бр. дела поради оставяне на производството без движение и др. 
причини (128 бр. за 2018г. и 114бр. за 2017 г.) и 1 бр. дела поради неизготвяне 

в срок на заключение на вещо лице (8 бр. за 2018г. и 7 бр. за 2017г.). 
Като причина за отлагане на делата във второ и следващо открито 

съдебно заседание, в най-голям брой от случаите е назначаването на 

експертиза, в това число допълнителна, повторна, или тричленна, също така 
неизготвено заключение, или неявяване на вещо лице - 445 бр. /209бр. за 
2018г./, което представлява 40 % от отложените във второ и следващо о.с.з. За 

събиране на нови доказателства са отложени общо 433 бр. дела /357 бр., за 
2018г. и 329бр. за 2017г./, което възлиза на 38.7 % от делата, отложени във 
второ и следващо о.с.з. Делата, отложени във второ и следващо о.с.з. поради 

доказателствени искания на страните с налагане на глоба, са 31 бр. (30 бр. за 
2018г. и 27 бр. за 2017г.), което е 2.8 % от отложените във второ и следващо 
о.с.з. Отложени поради неизготвяне или непредставяне в срок на заключение, 

или неявяване на вещо лице са 229 бр. дела (207 бр. през 2018г. и 293 през 
2017г.), т.е. 20.5 % от отложените във второ и следващо о.с.з., като причините 
за това са комплексни - късно внасяне на депозита за възнаграждение на 

вещото лице, голямата натовареност на част от назначаваните вещи лица, 
както и кратките процесуални срокове за насрочване на бързите производства. 
Отложените само поради неявяване на вещо лице (с изготвено заключение) в 

съдебно заседание са общо 42 бр. дела, т.е. 3.7 % от отложените във второ и 
следващо о.с.з. Отложени поради неявяване на страна по извинителни причини 

(чл.142 ГПК) във второ и следващо о.с.з. са 53 бр. дела /55 бр. за 2018г. и 21 
бр. за 2017г./. Общо 59 броя дела са били отложени с оглед постигането на 
споразумение между страните /47 бр. за 2018г/. 

5. Свършени дела, срочност на постановяване на съдебните 
актове. 

5.1. Свършените дела през 2019г. са 19919 бр., като увеличението 

спрямо предходния отчетен период е с 992 бр. През миналия отчетен период в 
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отделението са свършени общо 18927 бр. дела и през 2017г.-19451 бр. 
Свършените дела представляват 81.29 % от общо делата за разглеждане. 

Свършените дела през 2018г. са 85.25 % от делата за разглеждане, през 2017г. 
са 87.41 %.  

Въпреки значително увеличеният брой на делата, през тази година се 

запазва висок делът на свършените в тримесечен срок дела, които са 
17325 бр., или 87 % от свършените дела. За сравнение, през 2018г. делата, 
свършени в тримесечен срок, са 88.40 %, през 2017г. - 80.50 %. 

От общия брой на свършените дела в гражданско отделение, 
приключилите с решение са 5782 бр. дела /5401бр. за 2018г. и 5162 бр. за 
2017г./, което е 29 % от свършените дела. В посочената бройка са включени 

981 бр. решения, постановени в закрито с.з. по искане за разкриване на 
банкова тайна и на данни от регистрите водени от Централния депозитар /700 
бр. за 2018г. и 814бр. за 2017г./. Постановени са 72 бр. решения по допускане 

на делбата /88 бр. за 2018г. и 97бр. за 2017г/ и 172 бр. решения за допълване 
на решение и за поправка на очевидна фактическа грешка /191 бр. за 2018г. и 
251 бр. за 2017г./. И през тази отчетна година се откроява, че при по-голям 

общ брой решения, значително е намалял броят на решенията за поправка на 
очевидна фактическа грешка и допълване. 

Свършените през 2019г. дела, приключили с определение или 
разпореждане по съществото на спора, каквито са произнасянията по 
искания за обезпечаване на бъдещи искове, по исканията за обезпечение на 

доказателства и по заявленията за издаване на заповеди за изпълнение по 
чл.410 и чл.417 ГПК, както и произнасянията ежедневно от дежурния 
граждански съдия по охранителни производства по СК и др., са общо 11519 

бр. /11250 бр. за 2018г. и 11917 бр. за 2017г./, което представлява 58 % от 
всички свършени дела. 

5.2. През 2019 г. са прекратени 2618 бр. дела, от които 112 след 

постигната и одобрена от съда спогодба. През 2018г. са прекратени 2555 бр. 
дела, от които 138 бр. по спогодба и през 2017г. са прекратени 2372 бр. дела, 
от които 137 бр. по спогодба. 

5.3. Срочност на постановяване на актовете. 
Въпреки значително повече постъпили и свършени искови производства, 

продължава тенденцията за изготвяне на съдебните актове по граждански дела 

в установения от закона срок. Постановяването на решения след срока по 
чл.235, ал.5 ГПК е изключение и се констатира само в отделни състави. Няма 
постановени крайни актове над 3 месеца. 

6. Неприключили в разумен срок дела. 

Броят на делата, които са образувани преди 01.01.2016г. и не са 

приключени към края на 2019 г., е 21 бр., от които повечето - 17 бр., са 
производства за делба. Продължителното разглеждане на исковете за делба е 
обяснимо предвид често срещаните затруднения при индивидуализацията на 

вещите и определяне на кръга на лицата, които следва да участват в делото, 
чийто брой често е значителен, като по тези причини периодът за отстраняване 
нередовностите на исковите молби по указания на съда е продължителен. 
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Дългият срок за разглеждане на този тип дела е обясним и предвид двуфазното 
развитие на производството, респективно самостоятелния инстанционен 

контрол на крайния акт във всяка фаза. Втората фаза на делбеното 
производство също се характеризира с продължителност над средната предвид 
възможността да се разглеждат претенции по сметки между съделителите и 

определяне на реалната поделяемост на имотите чрез експертизи, като в някои 
случаи е необходимо и съгласуването на проектите за делба с различни 
държавни институции. Останалите дела, образувани преди 01.01.2016г., са 1 

бр. вещен иск, 2бр. установителни облигационни искове и 1 бр. трудов спор, 
като основната причина за продължителността на делата е спирането им до 
приключване на преюдициален спор. 

С оглед изложеното, не се констатират дела, по които да е налице 
необосновано забавяне на производството, респективно неприключването им в 
разумен срок. 

7. Дела с отменен ход по същество. 

Броят на делата с отменен ход по същество в Гражданско отделение през 

отчетния период е намалял до 18, като за 2018г. те са били 27 бр., при 21 бр. 
за 2017г. От тях по 3 дела ходът е отменен по обективни причини - 2 бр. поради 
оттегляне на иска и 1 бр. поради констатирана смърт на страна. В останалите 

случаи ходът е отменен поради пропуски на съда, както следва: 2 бр. поради 
констатирана недопустимост на иска, 6 бр. поради оставяне на производството 
„без движение“, 2 бр. за конституиране на страна, 4бр. за събиране на 

доказателства и 1бр. за провеждане на процедура по възстановяване на срок. 
 
8. Натовареност. 

Средната натовареност на един съдия, работещ в Гражданско отделение, 
изчислена съответно на база брой дела и брой съдии в отделението през 
периода 2017г. - 2019г., е посочена в таблица по-долу. 

 

Годин
а 

Брой 
съдии 

Брой 

новооб
разува
ни дела 

Средн
о за 
месец 

Средно 
за 
година 

Брой 

дела за 
разгле
ждане 

Средно 
за 
месец 

Средн

о за 
годин
а 

Брой 

свърш
ени 

дела 

Средн
о за 
месец 

Средн
о за 
година 

2019 30.5 21166   58  694 24505  67  803 19919  54.4  653 

2018 29.75 19332   54  650 22204  62.2  746 18927  53  636 

 2017 28.5 19494   57  684 22252  65  781 19451  57  682 

 
Забележка: Броят на съставите, използвани за изчисление на натовареността за 

2019г., а именно 30.5, а не 32, е определен при съобразяване обстоятелството, 
че 2 /два/ от съдебните състави в Гражданско отделение през изминалата 

година са функционирали в период само от 14.09.2019г. до 31.12.2019г. При 
тези данни е извършено приравняване на броя на съставите, с действително 
отработеното време от съдиите. 
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9.Качество на съдебните актове. 
В анализа на обжалваните актове за изтеклата 2019г. са включени данни 

за изпратените дела в по-горни инстанции по касационни жалби, въззивни 
жалби, частни жалби, като се отразяват резултатите за делата, които са се 
върнали в същия период, независимо от периода, през който те са изпратени. 

През отчетния период са обжалвани общо 2074 съдебни акта (през 
2018г. - 2187 акта и през 2017г. - 2407 акта), от които 1347 бр. с въззивни и 
касационни жалби и 727 бр. с частни жалби. 

От изпратените дела от гражданско отделение по въззивни жалби, са 
се върнали 1347 бр., от които 921 бр. или 68.4 % (79.8% за 2018г. и 76.21 % 
за 2017г.) са изцяло потвърдени, 147 бр. или 11 % (7.97 % за 2018г. и 9.06 

% за 2017г.) са изцяло отменените или обезсилени въз основа на 
различни правни изводи на инстанциите, 1бр. съдебно решение е 
прогласено за нищожно /при същия брой за 2018г. и 2017г./, 52 броя или 3.86 

% (2.5 % за 2018г. и 3.51 % за 2017г.) са изцяло отменени или обезсилени 
поради невиновно поведение на съда, 188 броя или 13.95% (7.6 % за 2018г. и 
8.53 % за 2017г.) са потвърдени в една част, а в друга са отменени, или 

обезсилени поради нарушение на закона; през отчетния период няма съдебно 
решение, което да е потвърдено в една част, а в друга да е прогласено за 

нищожно /през 2018г. също няма, а през 2017г. 1 бр. съдебно решение, 33 броя 
или 2.4 % (1.7 % за 2018г. и 2.34 % за 2017г.) са потвърдени в една част, 
отменени или обезсилени в друга част поради невиновно поведение на съда. 

2бр. съдебни решения, или 0.1% са отменени или обезсилени в една част 
поради нарушение на закона, в друга част е отменено или обезсилено поради 
невиновно поведение на съда /0.1% през 2018г.; през 2017г. няма решение, 

което да е отменено или обезсилено в една част поради нарушение на закона, в 
друга част е отменено или обезсилено поради невиновно поведение на съда/. 
През настоящия отчетен период 3 броя или 0.2 % решения са потвърдени в 

една част, отменени или обезсилени в друга част поради нарушение на закона 
и отменени или обезсилени в трета част поради невиновно поведение на съда, 
за сравнение /през 2018г. 0.2 %, през 2017г. 0.18%/. 

От изпратените дела по частни жалби от гражданско отделение през 
отчетната година са се върнали 727 броя (577 за 2018г. и 683 за 2017г.), от 
които 471 бр., или 65% (66.55 % за 2018г. и 62.23 % за 2017г.) са изцяло 

потвърдени, 175 бр. или 24% (25.30 % за 2018г. и 28.84 % за 2017г.) са 
изцяло отменени или обезсилени въз основа на различни правни 
изводи на инстанциите. 24 броя или 3.3 % (3.11 % за 2018г. и 3.95 % за 

2017г.) са изцяло отменени или обезсилени поради невиновно поведение на 
съда, 47 броя или 6.5% (4.16 % за 2018г. и 3.95 % за 2017г.) са потвърдени в 

една част, а в друга са отменени или обезсилени поради нарушение на закона, 
10 броя или 1.4 % (0.5 % за 2018г. и 0.5 % за 2017г.) са потвърдени в една 
част, отменени или обезсилени в друга част поради невиновно поведение на 

съда. През 2019г. няма съдебен акт, обжалван с частна жалба, който да е 
прогласен за нищожен /0.1% за 2018г., за 2017г. – 0.2%/. 

 

 



- 24 - 

 

10.Тенденции в дейността на Гражданско отделение. 
През отчетния период се откроява увеличение на постъпилите 

граждански дела в Районен съд - Варна. Видно е от гореизложените данни, че 
то се дължи преимуществено на увеличение на делата срещу доставчика на 
ел.енергия и исковете за заплащане на допълнително възнаграждение за 

положен извънреден труд от служителите, работещи в структурите на МВР. 
Въпреки по-високата натовареност на съдиите в Гражданско отделение 

при РС – Варна през 2019г., не са допускани необосновано продължителни 

просрочия на съдебни актове, като броят на просрочените дела над 45 дни е 
много нисък и няма постановени крайни актове над 3 месеца.  

Запазва се изключително висок дял на свършените в тримесечен срок 

дела. 
Продължава да намалява броят на решенията за поправка на очевидна 

фактическа грешка и допълване, както и на определенията за отмяна хода по 

същество, което е показател за прецизност при постановяване на актовете. 
Налице е известно понижаване на показателите относно качеството на 

съдебните актове спрямо предходните отчетни периоди, което се дължи и на 

увеличаване на натовареността, а също и на наличието на спорни въпроси в 
съдебната практика. Въпреки това, делът на необжалваните и изцяло 

потвърдени съдебни актове, е много висок. 
През 2019г. отпуск по майчинство са ползвали петима съдии от 

Гражданско отделение. Поради обективно високата натовареност на 

отделението, всички новопостъпили в РС - Варна, или върнали се от 
продължителен отпуск съдии през тази година, са определени за титуляри на 
съдебни състави в Гражданско отделение. Благодарение на сътрудничеството 

на Окръжен съд – Варна, в Гражданско отделение при Районен съд – Варна 
през 2019г. са работили и 4 командировани младши съдии. По този начин е 
постигнато не само попълване на овакантените състави, но и увеличаване на 

броя съдебни състави в Гражданско отделение през 2019г.  
В обобщение, въпреки динамиката в кадрите и увеличения брой дела, се 

запазва високо качество на правораздавателната дейност в Гражданско 

отделение при Районен съд – Варна. 
 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 – Отчет по граждански дела на РС-Варна за 2019г., 

форма,утвърдена от ВСС 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 – Справка за дейността на съдиите в Районен съд- Варна 

за 12 месеца на 2019 г. (граждански дела). 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 – Справка за резултатите от върнати обжалвани и 
протестирани граждански и търговски дела на съдиите от Районен съд- Варна 

за 12 месеца на 2019 г. 
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ІІІ . ДЪРЖАВНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ 
 

 
През 2019 година при Държавните съдебни изпълнители на РС-Варна са 

образувани 1938 бр. нови изпълнителни дела или средно на съдебен 

изпълнител по 215  бр. дела.  
Сравнението на постъпленията от изпълнителни дела през отчетната 2019 

г. с тези от предходните две години / през 2018 г. са били – 2003 бр., 2017г. – 

2283 бр. /, показва лек спад в броя  на новообразуваните дела. 
За отчетния период държавните съдебни изпълнители са свършили 969 

броя и прекратили  1776 бр. изпълнителни дела, докато,  през 2018 год. – 

свършените са били  927 бр., а прекратените - 1594 бр., през 2017 год. общо са 
свършени 960 бр. и прекратени 1008 бр. 

Несвършените дела за 2019 г. са 13 555 броя, като на всеки съдебен 

изпълнител се падат средно по 1 506 бр. дела. През 2018год.  техният брой е бил 
14 362 бр., а през 2017г.- 14 880 бр.  

За отчетния период Държавните съдебни изпълнители са събрали 

суми в общ размер от 4 328 908 лв,  а през 2018 г. –7 567 955 лв. и 2017 г. – 
4 106 071  лв.   

През 2019 година съдебните изпълнители са насрочили общо 1 166 
принудителни изпълнения - описи на движими вещи и недвижими имоти, 
публични продажби, предаване на движими вещи и извършване на определени 

действия.  
Събраните държавни такси за 2019 г. са в размер –   257 153 лв. /като 

има такси, които не се отчитат чрез програмния продукт /,  за 2018 г. те са били в 

размер на – 451 718 лв. , а за 2017 г. –414 624 лв лв.  
През отчетната 2018 г. постъпилите жалби срещу действията на ДСИ са 

53 бр., от които са уважени 5 бр.  

Общият брой на обработени платежни нареждания за 2018 г. е 10 325. 
Общия брой изготвени книжа  - 40 499  бр.,/след предоставен електронен достъп 
до редица институции и регистри, изходящите книжа са  с 9 197 по-малко от 

предходната година/,  а заведена входяща кореспонденция в регистратура – 32 
160 бр. Издадените удостоверения за липса на изпълнителни дела са 361 броя.  

Регистрирани от ЧСИ документи за продажби, протоколи и наддавателни 

предложения общо – 4 258 бр. / с 692 по-малко от предходната година/. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 – Отчет за дейността на държавните съдебни 

изпълнители в Районен съд-Варна за 2019 г. – форма СП-И на МП. 
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ІV.СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА    

 

За тях 2019 година приключи общо  с 36 060 броя постановени 

вписвания, отбелязвания, заличавания и определения за отказ. От тях са 35 782 

бр. вписвания, отбелязвания и заличавания, а 303 бр. - определенията за отказ. 

Съдиите по вписванията са обявили 8 саморъчни завещания, депозирани и 

съхранявани в архив на СВ. През периода са постъпили 438 уведомления от 

нотариуси за депозирани, оттеглени и обявени саморъчни завещания и приети 

публични нотариални завещания. 

Издадените писмени справки / удостоверения по чл.46 и чл.47 от ПВ/  са 

21 771 бр., писмени справки за държавни учреждения - 1329 бр., 3265 е броя на 

издадените заверени преписи от съхраняваните в архива на СВ-Варна 

документи от 29 432 бр. заверени и незаверени преписи. 

ВПИСВАНИЯ, ОТБЕЛЯЗВАНИЯ И ЗАЛИЧАВАНИЯ 
2019 г.- 36 060  броя 
2018 г. - 36 641 броя 

2017 г. - 36 662 броя 
 

ПИСМЕНИ СПРАВКИ  
2019 г.-  21 771 броя 
2018 г. - 20 662 броя 

2017 г. - 20 338 броя 
 
ПРЕПИСИ  

2019 г.-  3265 броя 
2018 г. - 3408 броя 
2017 г. - 4580 броя 

  Анализът на данните за работата на съдиите по вписванията към 
Районен съд –Варна за изминалата 2019 г. сочи тенденция за запазване на 
натовареността по отношение на броя на постъпленията на вписванията, 

отбелязванията и заличаванията, както и по отношение на броя на издадените 
писмени справки и преписи. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗА ОТКАЗ  

2019 г.-  303  броя 
2018 г. – 319 броя 

2017 г. – 320 броя                          
               
Постановените определения за отказ са 303 бр., от които 14 отказа са 

обжалвани, 5 отказа са отменени, 5 отказа са потвърдени и 4 производства са 
висящи пред ВОС. Общият брой на постановените определения за отказ през 2019 
г. се запазва в сравнение с 2018 г 
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V. ДЕЙНОСТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА   СТРАТЕГИЯ НА  
СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 

 
През 2019 година  комуникационните дейности и медийна политика на 

Районен съд – Варна се реализираха съобразно Стратегията за развитие на 

институцията за периода 2018 – 2021 г., утвърдените от ВСС „Комуникационна 
стратегия на съдебната власт 2014 –2020 г.”,  „Медийна стратегия на съдебната 
власт, 2016 г.”и в синхрон с препоръчителните стандарти за работа на 

българските съдилища в условията на членство в ЕС. Заложените приоритетни 
цели, свързани с подобряване на диалога с медиите, повишаване на правната 
култура и усъвършенстване на комуникацията с вътрешни и външни целеви 

групи – магистрати и съдебни служители, други органи на съдебната власт, 
юридически общности, държавни и обществени институции, подрастващи, 
представители на гражданското общество и НПО-сектора,  са съотносими с 

набелязаните дейности в годишния План за действие на съда и постигнатите 
през отчетния период резултати. Осъществените през 2019 г. комуникационни 
дейности и индикаторите за тяхното изпълнение детайлно се отчитат пред ВСС 

в специализирани годишни приложения.  
Ежегодният анализ на данните показва, че съдът полага активни усилия 

за надграждане на традиционно добрите си комуникационни практики за работа 
с млади хора – ученици и студенти, като регистрира множество проведени 
инициативи и събития; участия в национални и регионални информационно-

образователни програми, проекти,  информационни кампании и форуми, 
насочени към повишаване на правната култура и осведоменост; тематични 
прояви и дискусии, свързани с новости в съдопроизводството, медиацията и 

специализацията в сферата на младежкото правосъдие („Съдебната власт – 
информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, 
„Час по правосъдие“, „Правото в действие“, „Дни на отворените врати“ 

„Седмица на правото 15-19 април“, конференция „140 години конституционни 
устои на държавата“). Напредък, последователен подход и надграждане отчита 
РС – Варна, както по отношение обхвата на целевите групи от външни и 

вътрешни публики, така и в посока многообразие на темите и формите за 
реализация тези събития. Всички организирани прояви и участия през годината 
- осъществени самостоятелно или в партньорство с други органи на съдебната 

власт, правоохранителни или граждански сдружения, намериха публичност и 
осезателен обществен отзвук.  

Обобщените данни сочат, че през годината от пресслужбата до медиите 

са изпратени близо 120 прессъобщения по дела, редица информационни 
справки за отделни печатни и електронни издания, както и анонси за 

организирани от РС – Варна инициативи. Оптимално, предвид наличните 
функционални  ресурси, институцията използва възможността чрез интернет 
страницата на съда да отправя директни послания към обществеността, да 

осигурява актуална информация за предоставяни административни услуги, 
организационни, структурни промени и новости в административното 
обслужване,  с цел обезпечаване на адекватна информация за цялостната 

дейност на съда. От друга страна, функциониращата система на вътрешна 
комуникация – интранет мрежата на РС – Варна, интензивно и пълноценно се 
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използва за обмен на файлове, кореспонденция и  съобщения, за публикуване и 
поместване на професионално ориентирани анонси, указания и материали.  

При реализиране на комуникационните си дейности и медийна политика 
Районен съд – Варна полага усилия да осигурява максимална прозрачност и 
облекчен достъп до информация за цялостната си дейност, с оглед подобряване 

на общественото разбиране за спецификата на работа на магистратите и 
правораздавателните институции, както и за укрепване на доверието в тях.  

 

VІ. ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ, СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА  
ОБЕЗПЕЧЕНОСТ  

 

Приходите по бюджета на РС – Варна за 2019 г. са в размер на 3 069 
467 лв като в голямата си част са приходи от държавни такси. В сравнение с 
2018 г. когато са били 3 015 834лв те са се увеличили с 1,77 %, а спрямо 2017г. 

когато са били 3 261 896 са намалели с 5,90 %. През годината съдът продължи 
да бъде регистрирано лице по ЗДДС във връзка с дейността на държавните 
съдебни изпълнители. 

Разходите по бюджета на РС - Варна за 2019г. са били в размер на 
8 203 614 лв, докато през 2018г. са били 7 022 174 лв, а през 2017 г. - 

6 622 024 лв. В сравнение с 2018г. разходите са се повишили с 16,82 %, а 
спрямо 2017г. увеличението е с 23,88 %. И през този отчетен период няма 
съществена промяна в разпределението им по дейности.  

През 2019 г. съдиите и служителите работиха в условията на сравнително 
добра обезпеченост по отношение на битовите условия, доколкото това е 
възможно при архитектурните ограничения, които поставя сградата, крайно 

неподходяща за нуждите на съдопроизводствената дейност.  
Във връзка със следене на събираемостта по издадени ИЛ в полза на РС-

Варна се използва допълнително разработената функционалност в програмния 

продукт „NForce“, която дава възможност от целия обем плащания по изп.дела 
за деня да се отделят плащанията от събраните суми по ИЛ на РС – Варна от 
ДСИ при РС-Варна. 

За оптимизиране и облекчаване на работния процес работи електронно 
подписване на платежните нареждания по изп.дела. Плащането на хонорари на 
вещи лица и съдебни заседатели се извършва чрез масови плащания, а не с 

отделни платежни нареждания за всяко лице. 
Наред с това се използват електронните регистри, които работят под 

WINDOS, за следене на прихода и разхода на внесените суми по дела на РС-

Варна и на суми внесени до 01.10.2016г. по изпълнителни дела. А за внесените 
суми след това се използва продукта „NForce“. 

Подобряването на условията на работа на съдиите и служителите в 
Районен съд – Варна се извършваше в рамките на бюджетната сметка.  

Поради необходимостта от обособяване на нови съдийски работни места 

беше направен ремонт на помещение на партера на съдебната палата. Там бяха 
настанени съдебни секретари на няколко състава от Гражданско отделение, а в 
освободените помещения на ет. 5 са настанени съдии.  

Извършен беше ремонт в помещенията на „Бюро съдимост“ и боядисани 
част от помещения на ет.5 в основната  сграда на РС-Варна. 
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Продължава да работи обособената приемна за граждани, желаещи да се 
възползват от услугите на центъра за медиация, към ОС – Варна и РС – Варна. 

По отношение на техническата обезпеченост условията не бяха толкова 
добри. Съдът изпитва остра необходимост от нови принтери и скенери, а тези, 
които получихме от ВСС не отговарят на нуждите на съда. Друг сериозен 

проблем, който РС – Варна не може да реши в рамките на бюджета си е липсата 
на пожаро-известителна инсталация в сградата. За него и за липсата на площ 
за помещения за съхранение на архивните дела ръководството на съда сезира   

неколкократно ВСС, но  тези проблеми остават нерешени и до днес.  
 

 

VІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ИЗВОДИ 
  
От изложеното по-горе в числа за  дейността на съда може да се обобщи, 

че регистрираното през 2019 г. увеличение на постъпления на дела при 
непроменлив състав на работещите магистрати, рефлектира негативно върху  
натовареността им през настоящия отчетен период.  Независимо от това както 

показателите  за  приключване на делата в кратки срокове, така и тези  за 
качество на  постановените съдебни актове остават близки до  нивата от  

предходните години, което е атестат за професионализма на работещите в 
Районен съд-Варна. 

 
 
Неразделна част към доклада са описаните приложения. 
      

 
 
 

  
 
Ерна Якова-Павлова /п/ 

 
и.ф.Адм.ръководител- Председател на РС- Варна:  
   


