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І .КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
 
1. Магистрати. Към 01.01.2022г. определената численост за магистрати 

за Районен съд - Варна беше 58 щатни бройки, като изменение настъпи на 
24.03.2022г., когато с решение на Пленума на ВСС по Протокол № 10 щатът на 
районните съдии е увеличен с 1 щатна бройка. С решение по Протокол № 
36/15.12.2022г., Пленумът на ВСС съкрати 2 щатни бройки за длъжността 
„съдия“. Така в края на от отчетния период щатът за съдии е 57, като незаетите 
бройки са 4. 

В персонален аспект през годината също имаше промени.  
В резултат на приключилия конкурс за повишаване в длъжност, през 

второто полугодие на 2022г., съдиите Десислава Жекова, Деница Добрева, 
Деница Славова, Геновева Илиева, Михаил Михайлов и Николай Стоянов бяха 
назначени и встъпиха в длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Варна, а съдия 
Светослав Тодоров – в Окръжен съд Русе.  

През отчетната година като съдии в Районен съд – Варна са постъпили: 
Катя Савова – назначена с решение на СК на ВСС по Протокол № 
13/29.03.2022г. на новоразкритата щатна бройка и Ивалена Димитрова – 
назначена с решение на СК на ВСС по Протокол № 45/29.11.2022г.  

Към края на отчетния период в съда са разкрити 53 съдебни състава – 19 
наказателни и 34 граждански (реално функционирали до 01.09.2022г., след 
която дата и към 31.12.2022г. – 28). Неразкриването на още четири състава, в 
съответствие с щатите бройки за съдии и реално функциониране на по-малко 
състави, се дължи от една страна на овакантяването на съдийските бройки, 
респ. закриването на съставите, почти в кроя на отчетния период от една 
страна, а от друга – на аналогични причини, констатирани и в предходни 
години, а именно: 

- поради командироване: в Окръжен съд – Варна – съдиите Ерна Якова, 
Десислава Жекова (до датата на встъпването й в длъжност „съдия“ в ОС-Варна 
– 03.10.2022г.), Николай Стоянов (до датата на встъпването му в длъжност 
„съдия“ в ОС-Варна – 11.11.2022г.) и Деница Славова (от 15.04.2022г. до датата 
на встъпването й в длъжност „съдия“ в ОС-Варна – 11.11.2022г.); в 
Административен съд – Варна – съдите Стоян Колев и Валентин Пушевски (за 
времето от 01.01.2022г. до 15.02.2022г.); в Административен съд – София град 
– съдия Христо Минев (за времето от 01.01.2022г. до 14.03.2022г.); 

- ползване на различен по продължителност отпуск за раждане и 
отглеждане на дете – съдиите Неделина Маринова и Милена Николова през 
цялата 2022г., съдия Йоана Вангелова – за времето до 23.01.2022г., съдия 
Евгения Мечева – до 04.07.2022г. и съдия Марина Георгиева – за времето след 
31.08.2022. 

- поради отпуск при временна неработоспособност – съдия Мирослава 
Данева – за времето след 16.08.2022г., съдия Таня Кунева – от 19.01.2022г. до 
17.02.2022г. и съдия Валя Цуцакова – от 21.02.2022г. до 28.03.2022г. 

За компенсиране на тази отсъствия, ръководството разчиташе и получи 
подкрепа от председателя на Окръжен съд – Варна, като през годината 
командировани в Районен съд – Варна бяха: младшите съдии Ивалина 
Чавдарова (до 19.07.2022г.), Лазар Василев (до 01.09.2022г.) и Ивалена 
Димитрова (от 19.07.2022г. до назначаването й за районен съдия), както и 
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съдиите Геновева Илиева и Михаил Михайлов (от датата на встъпването им в 
длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Варна - 11.11.2022г. до 31.12.2022г.). 

В обобщение, може де се каже, че понастоящем, ръководството на съда 
намира, че щатът за съдии е оптимален и при окомплектоване на състава с 
необходимия брой съдии, натовареността на работещите в институцията 
магистрати, при очертала се през последни три години тенденция за запазване 
броя на постъпващите нови дела и при липса на извънредни постъпления, би 
била в границата на нормалните параметри, близки до средните за страната.  

 
2. Щатът за държавните съдебни изпълнители е без промяна - 9 

щатни бройки, като след назначаването през м. март на 2022г. на ДСИ 
Кремена Янакиева, същият е попълнен.   

  
3. В щата за съдиите по вписванията през отчетния период няма 

промени, както досежно числения състав – 13 щатни бройки, така и в 
персонален аспект. 

 
4. Съдебни служители. Към 31.12.2022г. щатът за съдебни служители е 

171.5, като намалението спрямо 2021г. е с 1 щатна бройка за длъжността 
„съдебен деловодител“.  

Така съотношението на съдебни служители спрямо магистрати е 
3.01, което е по-високо в сравнение с 2021г. – 2.97 и 2020г. – 2.92. Увеличение 
има и в съотношението между броя на служителите и тези на магистрати, 
държавни съдебни изпълнители и съдии по вписванията, и то е 2.17, в 
сравнение с 2021г. - 2.16, в сравнение с 2020г. – 2.08, 2019г. – 2.04 и 2018г. – 
1.93.  

Необходимостта от преосмисляне на коефициента, съдебни служители-
магистрати и съдии, нееднократно е коментирана в писма, изпращани до ВСС. В 
действителност възприетите от Съвета стойности, спрямо които се счита че 
съдопроизводствената дейност е адекватно обезпечена със служители не държи 
сметка за следното: при изчисляване на съотношението се включва броят на 
съдебните помощници и призовкарите, не се отчита нуждата от обезпечаване 
на документооборота по изпълнителните дела. Ситуацията в РС – Варна е 
следната - числото на специализираната администрация включван броя на 
съдебните помощници – 9, които нямат служебни задължения, припокриващи се 
с тези на останалите служители от специализираната администрация. Отделно 
от това отново обръщам внимание, че връчването на съдебни книжа в гр. 
Варна, именно с цел икономия на средства се извършва в райони, разпределени 
между всички съдилища в града и на практика един район се посещава само от 
1 призовкар, който връчва всички книжа на поверените му адреси, без 
значение от кой съд са били генерирани или изпратени призовките. Това 
уточнение е крайно необходимо, тъй като броя на призовкарите в РС – Варна, 
спрямо останалите съдилища в града е най-голям – 15, а документооборота по 
изпълнителните дела се обезпечава от 9 деловодители, като отчитайки 
спецификата му е невъзможно той да се редуцира. 

Към края на отчетния период щатът за съдебни служители е попълнен. 
Ползващите отпуск за раждане и отглеждане на дете, съответно отпуск поради 
временна неработоспособност, са трима съдебни служители. През годината 
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четирима съдебни служители са придобили право на пенсия за осигурителен 
стаж и възраст и на това основание трудовото правоотношение с тях е 
прекратено. На основание чл. 325, т. 1 КТ, трудовото правоотношение е 
прекратено с двама служители – с единия, поради спечелен конкурс за 
длъжност "младши съдия“ в Окръжен съд – Варна. Един съдебен служител е 
преназначен от друг орган на съдебната власт в Районен съд – Варна, като през 
годината няма преминаване на съдебни служители от институцията в други 
съдилища, прокуратури или следствие.   

 
5. Структура и управление на съда  
Ръководството на съда се осъществява от председател и трима зам.-

председатели. 
През годината е запазена формираната работна структура, като са 

обособени две отделения: 
- Наказателно отделение, ръководено от зам.-председателя Силвия 

Обрешкова; 
- Гражданско отделение, ръководено от зам.-председателя Весела 

Гълъбова.  
През периода на командироване на зам.-председателя Десислава Жекова, 

на съдия Ралица Райкова, със заповед на административен ръководител на РС-
Варна, беше възложено да подпомага зам.-председателя и ръководител на 
„Гражданско отделение“ при изпълнение на неговите функции, като извършва 
разпределяне на постъпващите дела, изготвя графици за обезпечаване на 
документооборота по делата при отсъствие на съдии и осъществява други 
организационни дейности, в това число свързани с работата на държавните 
съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и общата администрация. След 
преназначаване на съдия Ралица Райкова на длъжност „заместник-
председател“, със заповед на административния ръководител, на същата е 
възложено ръководството на държавните съдебни изпълнители, съдиите по 
вписванията и общата администрация.   

Оперативното управление на съдиите по вписванията и държавните 
съдебни изпълнители е възложено съответно на Десислава Михайлова и 
Павлина Русева до 03.10.2022г., а след тази дата на Красимир Петков.  

Съдебната администрация се ръководи от съдебен администратор Деляна 
Янкова. 
 
ІІ .ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 
 

1.Постъпили дела:  
През 2022г. в Районен съд – Варна са образувани общо 22 445 дела, от 

които 5 342 наказателни дела (6 от които продължаващи под същия номер) и 17 
103 граждански дела (36 от които продължаващи под същия номер). 

 
За сравнение: 

 Общо постъпили Наказателни дела Граждански дела 

2022г. 22 445 5 342 17 103 

2021г. 23 894 5 407 18 487 

2020г. 22 221 5 262 16 959 
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2. Дела за разглеждане: 
През 2022г. в Районен съд – Варна са разгледани 26 615 дела, от които 

6 309 наказателни дела и 20 306 граждански дела. 
 
За сравнение: 

 Общо за разглеждане Наказателни дела Граждански дела 

2022г.  26 615 6 309 20 306 

2021г. 28 512 6 326 22 186 

2020г. 27 592 6 047 21 545 

 
3. Свършени дела. Срочност на правораздавателната дейност. 
През 2022г. свършените в Районен съд – Варна дела са 22 425, от които 

5 292 наказателни и 17 133 граждански.  
 
За сравнение: 

 Общо свършени Наказателни дела Граждански дела 

2022г. 22 425 5 292 17 133 

2021г. 24 342 5 359 18 983 

2020г. 22 974 5 128 17 846 

 
Свършените през отчетния период дела в 3-месечен срок са 28 798 броя, 

което представлява 84% от всички свършени дела. 
 
За сравнение:  

 Общо свършени в 3-
месечен срок 

Наказателни дела 
свършени в 3-
месечен срок 

Граждански дела 
свършени в 3-месечен 
срок 

брой % брой % брой  % 

2022г. 18 798 84 4 112 78 14 686 86 

2021г. 20 155 83 4 130 77 16 025 84 

2020г. 18 033 78 3 940 77 14 093 79 

 
От общия брой свършени дела, приключилите с решение по чл. 235 ГПК, 

присъда и решение по административнонаказателен характер дела са 5 463, 
или 24.36 % от общо свършените дела.  

 
За сравнение: 

 Общо решение 
по чл. 235 ГПК, 
присъда и 
решение по АНД 

 

Присъда и решение по 
АНД 

Решение по чл. 235 ГПК 

брой Средномесечно 
на съдия от 

НО** 

брой * Средномесечно 
на съдия от 

ГО** 

2022г. 5 463 1 906 8.63 3 557 8 96 

2021г. 6 181 2 027 10.26 4 154 10.33 

2020г. 6 559 1 971 8.79 4 924 12.43 

* в броя на решенията по чл. 235 ГПК са включени и постановените 
решения по чл. 344 ГПК; 
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** съобразно отработените през отчетния период човекомосеци от 
съдиите в съответното отделение. 

 
Анализът на горните показатели, характеризиращи дейността и 

натовареността на съда, безспорно сочат на незначително намаление спрямо 
предходния отчетен период, като то идва преимуществено от заниженото 
постъпление на граждански дела. Изводите, обаче, които могат да се направят 
при съпоставка с показателите в тригодишен план, е за очертаваща се 
тенденция за относителна стабилност на постъпленията.  

Запазена е тенденцията за приключване на почти идентичен брой дела, 
спрямо постъпилите, като съотношението на свършените дела към тези за 
разглеждане е както следва: 84% за 2022г., 85% за 2021г. и 83% за 2020г.  

В резултат на установената практика за ежемесечен контрол по спазване 
на законоустановените срокове за постановяване на съдебни актове и през 
2022г. случаите, в които са допуснати т.нар. просрочия се наблюдават в 
отделни състави, като в основата на забавянето преимуществено стоят 
обективни причини. 

4. 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. 

През 2022г. са обжалвани и протестирани общо 2 450 съдебни акта, от 
които 920 по наказателни дела и 1 530 по граждански дела. 

От изпратените за обжалване дела са се върнали 2 528 броя, от които 1 
642 броя или 65% са изцяло потвърдени – 724 по наказателни дела, или 72.5% 
(при 71% - 2021г. и 73% - 2020г.) и 918 по граждански дела, или 60% (при 65% 
- 2021г. и 78.2% - 2020г.). 

Изцяло отменените (в това число обезсилени или прогласени за 
нищожни) са 541 броя съдебни акта или 21.4%, от които 255 по наказателни 
дела, или 25.5% (при 25% за 2021г. и 22.4% - 2020г.) и 412 по граждански 
дела, или 18.7% (при 22% за 2021г. и 11.5% - 2020г.). 

 
За сравнение: 

 върнати потвърдени отменени/обезсилени/ 
нищожни 

брой % брой % 

2021г. 2 528 1 642 65 541 21.4 

2021г. 2 683 1 783 67 605 23 

2020г. 3 820 2 926 76.6 566 14.8 

 
В заключение общият преглед на същинската правораздавателна дейност 

на съда през 2022г. сочи на известно понижение по показателя качество на 
съдебните актове спрямо предходни отчетни период и то приоритетно в 
Гражданско отделение. Веднага обаче следва да са посочи, че атестат за 
качеството на правораздаването е и съотношението на подлежащите на 
обжалване актове спрямо обжалваните/протестираните. Така от общия брой 
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постановени решения по чл. 235 ГПК, присъди и решения по АНД за 2022г. - 5 
463, обжалвани/протестирани са 2 115 решения/присъди, или едва 38.7%.  

В наказателно отделение на съда се наблюдава стабилност по показателя 
качество на съдебните актове, като отменените такива са преди всичко по АНД 
и дела по ЗАНН, като в повечето случаи този резултат е обусловен от спорни 
въпроси в съдебната практика. 

В гражданско отделение известното понижение на качеството на 
съдебните актове се дължи също на спорни въпроси в съдебната практика и 
променената такава по делата срещу доставчика на електрическа енергия, а 
така също и на изчерпване на кампанийно заведените дела за заплащане на 
допълнително възнаграждение за положен извънреден труд от служители, 
работещи в структурата на МВР, дали отражение по този показател през 2020г. 
и отчасти през предходния отчетен период.  

 
5. Натовареност  
През 2022г. средната натовареност по щат (при 57 щатни бройки) на 

съдиите в РС-Варна е 32.81 броя постъпили дела на месеца, 38.91 броя 
дела за разглеждане на месец и 32.79 броя свършени дела. 

 
За сравнение:  

 Постъпили дела Разгледани дела Свършени дела 

ВРС Средно за 
РС 

ВРС Средно за 
РС 

ВРС Средно за 
РС 

2021г. 32.81  38.91  32.79  

2021г. 34.33 33.92 40.97 41.44 34.97 34.28 

2020г. 33.67 30.16 41.81 36.16 34.81 36.25 

 
От тези числа, може да се направи извод, че в сравнение с предходните 

години, е налице намаляване на натовареността, но тя продължава да е около 
средната по щат за районните съдилищата (съобразно данните от приетия през 
2020г. и 2021г. от СК на ВСС Анализ на натовареността на съдилищата, при 
липса на обобщени данни към момента на изготвяне на доклада за 2022г).  

През 2022г. действителната натовареност на един съдия е била 
36.33 броя постъпили дела на месеца, 43.07 броя дела за разглеждане 
на месец и 36.29 броя свършени дела. 

 
За сравнение: 

 Постъпили дела Разгледани дела Свършени дела 

ВРС Средно за 
РС 

ВРС Средно за 
РС 

ВРС Средно за 
РС 

2022г. 36.33  43.07  36.29  

2021г. 39.82 41.89 47.52 51.18 40.57 42.34 

2020г. 35.84 36.50 44.43 42.83 37.00 36.46 

 
Горните числа обаче не държат сметка за тежестта на постъпилите, 

разгледаните и свършени дела. Макар и с известни резерви, относно 
проведеното импирично изследване при определяне на коефициента на тежест 
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на делата по отделните статистически шифри, в най-голяма степен информация 
за реалната натовареност на съдиите дават данните от модул „Натовареност“ на 
ЕИСС, който отчита освен тежестта на делата и реално свършената работа чрез 
натрупания коефициент. Така средният индекс на натовареност на съдиите от 
Районен съд – Варна е 135.01, което съобразно чл. 16, ал. 2 от Правилата за 
оценка на натовареността на съдиите, сочи на висока натовареност на 
работещите в институцията магистрати.  

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 2022 г. 
по дела на Районния съд са постъпили 86 заявления, от които 72 бр. от страни 
по граждански дела и 14 бр. по НЧХД. 76 бр. от заявленията през 2022г. са 
подадени от страните в резултат от препращането им от съдиите при 
разглеждане на делото, а 10 заявления са подадени от една от страните по 
делата след получаване на съобщението по чл.131 ГПК. По 66 от постъпилите 
заявления са насрочени процедури, като общо са проведени 104 медиационни 
срещи, а по 12 от постъпилите заявления не е проведена процедура по 
медиация, поради отказ на една от страните. По 3 от проведените медиации 
процедурата продължава през 2023г., а по 8 от постъпилите заявления е 
насрочена първа среща за 2023 г. Средната продължителност на медиациите е 2 
срещи. От приключилите медиации по 63 дела са постигнати 16 споразумения, от 
които 14 по граждански дела (3 развода, 5 упражняване на родителски права, 1 
издръжка, 1 делба, 4 облигационни иска) и 2 по НЧХ дела. 

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

месеца на 2022г., утвърдена с решение на ВСС по Протокол № 3/21.01.09г. и 
изменени и допълнени с Протоколи № 49/01.10.2015г. и № 29/20.12.2016г. 
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Направените до тук констатации имат своето диференцирано изражение в 
постъпленията и движението на наказателни и граждански дела:  

 
 
НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ 
 
1. Кадрова обезпеченост 
През 2022г. в Наказателно отделение на Районен съд - Варна са 

функционирали 19 състава. За отчетния период са били командировани трима 
съдии – съдия Ерна Якова – в Окръжен съд – Варна, съдия Христо Минев – 
командирован до 14.03.2022 в АССГ и съдия Валентин Пушевски – 
командирован до 14.02.2022г. в Административен съд –Варна. През 2022г. 
съдия Милена Николова ползва отпуск поради временна неработоспособност и 
за отглеждане на дете. На 29.03.2022г. в длъжност „съдия“ в Районен съд – 
Варна встъпи Катя Савова, на която бе възложен трети наказателен състав. 

 

  

Състав Съдия 

1 Ивелина Димова 

2 Димо Цолов 

3 Катя Савова – от 04.04.2022г. 

4 Атанас Шкодров 

5 Георги Митев 

6 Радостина Методиева 

13 Сияна Генадиева 

15 Валя Цуцакова 

22 Христо Минев – от 9.05.2022г. 

23 Даниела Михайлова 

27 Ивелина Желева 

28 Силвия Обрешкова 

29 Мария Бончева 

32 Албена Славова 

36 Теодора Шишкова 

37 Пламен Караниколов 

38 Росица Шкодрова 

44 Валентин Пушевски – от 15.02.2022г. 

45 Стояна Илиева 
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Дейността на съдиите от Наказателно отделение на Районен съд - Варна 
се подпомага от двама съдебни помощници, на които е възложено изготвяне на 
проекти на съдебни актове по въпроси относно веществените доказателства, 
внесените суми за разноски и гаранции, по искания за разкриване на данни по 
ЗЕС и банкова тайна. Наред с това съдебните помощници подпомагат съдиите 
при изготвяне на съдебни актове по дела по ЗАНН, по чл. 243 и 244 НПК по 
утвърден график. 

 
2. Постъпления на наказателни дела.  
През 2022г. са постъпили 5342 дела (от тях 6 продължаващи под същия 

номер), както следва: НОХД - 1254 броя; НЧХД - 100 броя; ЧНД - 2230 броя, от 
тях 3 броя по ЗБППМН и 232 броя по Закона за здравето и за налагане на 
принудителни медицински мерки по чл.89 от НК, АНД - 1758, от които 159 по 
чл.78а от НК, 1596 по ЗАНН и 3 броя по УБДХ. 

 
За сравнение: 

 общо НОХД НЧХД ЧНД АНД 

ЗБППМН чл.89 
НК и 
ЗЗ 

други ЗАНН чл.78а 
НК 

УБДХ 

2022 5342 1254 100 2 232 1996 1596 159 3 

2021 5407 1134 120 2 239 2040 1688 168 7 

2020 5262 1094 104 3 218 1930 1692 154 40 
 

3. Разпределение на наказателните дела 
Разпределението на постъпващите дела през отчетния период е 

извършвано чрез Единната информационна система на съдилищата. 
Разпределението на делата от общ и частен характер, тези по чл. 78а НК, както 
и на някои категории ЧНД, се извършва от заместник-председателя и 
ръководител на Наказателно отделение, а в негово отсъствие - от друг съдия, 
определен със заповед на административния ръководител. АНД по ЗАНН и 
частно-наказателните дела, включително делата по дежурство се разпределят 
от служител, също определен със заповед на административния ръководител. 

 

4. Разглеждане на делата 
Делата за разглеждане са 6 309 броя, от тях несвършените от предходен 

период са били 967 дела.  
 
За сравнение: 

 общо НОХД НЧХД ЧНД АНД 

ЗБППМН чл.89 
НК и 
ЗЗ 

други ЗАНН чл.78а 
НК 

УБДХ 

2022 6903 1542 198 3 254 2037 2086 186 3 

2021 6326 1403 207 2 239 2090 2181 197 7 

2020 6047 1289 180 3 231 1958 2169 177 40 

 
Съдиите-докладчици преимуществено са насрочвали делата в 
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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, 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 съдебната ваканция. 

И през 2022г. 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 НПК, по УБДХ, произнася се по искания по чл. 161 НПК, провежда 
разпити по реда на чл. 222 и чл. 223 НПК и други. В рамките на календарната 
година при дежурства са разгледани общо 74 дела по искания за вземане на 
мярка за процесуална принуда "Задържане под стража" или „домашен арест", 
които през 2021 г. са били 58, а през 2020г. – 91. Извършени са процесуални 
действия разпит пред съдия по 35 дела и са разгледани 183 искания за 
разрешаване на претърсвания и обиски. 

Отделно от това съдиите са разгледали и 118 броя ЧНД по реда на чл. 
243 НПК - обжалване на прекратени наказателни производства. Общо за 
разглеждане ЧНД от досъдебното производство са били 582 дела. 

Отложените дела са 2818 броя, което е с над 4% повече от тези за 
2021г., когато са били 2693 броя и с почти 19% повече от тези за 2020г. - 2260 
броя. 

В 1188 случая това е ставало по НОХД; в 395 случая - по НЧХД; в 310 
случая - по ЧНД; в 861 - по АНД по ЗАНН и в 64 - по АНД по чл. 78а НК. 

Отложените дела спрямо общия брой на насрочени заседания, в това 
число и НАХД по ЗАНН, са 43%. Както и в предходни години отлагането е пряко 
свързано със събирането на доказателства и призоваването на подсъдими и 
свидетели, разглеждане на делата от общ характер по общия ред след 
разпоредително заседание. 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, по здравословни 
причини и други. 

От съдиите е упражняван необходимият контрол по връчване на 
призовките. С цел намаляване случаите на отлагане, са предприемани 
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 НПК. 

 

5. Свършени дела, срочност при изготвяне на съдебните актове 
5.1. В края на 2022г. общият брой на свършените дела е 5292 бр., или 

84% от делата за разглеждане. За сравнение, през 2021 г. техният брой е бил 
5359, равняващ се на 85% от делата за разглеждане,  през 2020 г. е бил 5128 – 
също 85%. 
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За сравнение:  

 общо НОХД НЧХД чл. 78а НК ЧНД АНД  

бр. %* бр. %** бр. % бр. % бр. % бр. % 

2022 5292 83.8 1229 79.7 123 62.1 167 89.8 2227 97 1546 74 

2021 5359 84.7 1115 79.5 109 52.7 170 86.3 2267 98.9 1698 77.6 

2020 5128 84.8 1021 79.2 98 54.4 149 84.2 2143 97.7 1717 77.7 
* % от делата за разглеждане общо 
* % от делата за разглеждане от съответния вид 

 

От общия брой на свършените дела в срок до 3 месеца са приключени 
4112 дела, равняващи се на 78% от тях.  

 
За сравнение:  

 общо НОХД НЧХД чл. 78а НК ЧНД АНД ЗАНН 

бр. %* бр. %** бр. % бр. % бр. % бр. % 

2022 4112 78 956 78 37 30 149 89 2200 99 770 50 

2021 4130 77 808 72 42 39 149 88 2198 99 889 52 

2020 3940 77 782 77 37 38 121 81 2074 99 885 52 
* % от общо свършените дела 
** % от свършените дела от съответния вид 

 

От това може да се направи извод за относителен стабилитет на 
съотношението между общия брой на делата за разглеждане и свършените 
дела, както и приключилите в 3-месечен срок. 

 

5.2. Решените по същество  

 общо НОХД НЧХД ЧНД чл. 78а НК АНД ЗАНН 

2021 3851 293 46 1945 148 1419 

2021 3910 290 47 1883 152 1538 

2020 3641 257 43 1670 130 1541 

 
Със споразумение са приключили 886 дела, при 777 броя за 2021г. и 714 

броя за 2020г. Увеличаването на прекратените със споразумение НОХД в 
сравнение с 2021г. е с 11.4%. 

В сравнение с предходната година решените по същество НОХД са 
намалели с 1.5%.  

Числото на решените по същество НОХД и НЧХД включва 50 броя дела, 
приключени по реда на съкратеното съдебно следствие, което се равнява на 
15% от общо решените. През 2021г. те са били 34 броя, равняващи се на 12%, 
а през 2020г. - 122 броя, равняващи се на 40.6% от решените по същество 
НОХД и НЧХД. 

Решените по същество АНД по ЗАНН са с 4% по-малко в сравнение с 
2021г. Решените АНД по чл. 78а НК са с четири броя дела по-малко спрямо 
2021г. 

През 2021г. общият брой на оправданите лица по НОХД, НЧХД и АНД по 
чл. 78а е 56, което е 3.9% от съдените лица. Това е резултат на недоказаност 
на обвинението от обективна или субективна страна, както и поради 
несъставомерност на деянието. 
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5.3. Прекратените дела, с изключение на случаите на връщане на 
прокуратурата и споразуменията, са 512. Техният брой продължава да 
намалява, като в предходната година са били 637 броя, през 2020г. – 736 броя. 

Разпределени по видове те са съответно: НОХД - 9 броя; НЧХД -76 броя; 
ЧНД - 282 броя; АНД по чл.78а НК - 19 броя; АНД по ЗАНН – 127 броя. 

На прокуратурата са върнати за доразследване 42 броя НОХД, като в 
предходните две години са били върнати по 33 броя. 

Прекратените АНД по ЗАНН и по чл.78а НК възлизат на 146 броя при 178 
броя за 2021 г. и 195 броя за 2020г.  

 
5.4. Несвършените дела в края на 2022г. са били 1017 броя при 967 за 

2021г., или 16 % от делата за разглеждане. 
Разпределени по видове те са съответно: НОХД - 313 броя; НЧХД - 75 

броя; ЧНД - 67 броя; АНД по чл.78а НК - 19 броя; АНД по ЗАНН - 543 броя. 
В края на 2021г. несвършените дела са били 967 броя, равняващи се на 

15% от делата за разглеждане, а в края на 2020 - 919 броя, също равняващи се 
на 15% от делата за разглеждане. 

 
5.5. Срочност при изготвяне на съдебните актове.  
Продължава тенденцията в Наказателно отделение на Районен съд - 

Варна за преимуществено изготвяне на съдебните актове в установения от 
закона срок. И през изминалата година се установяват просрочия, които са 
изолирани в отделни състави. 

 
5.6. Неприключили в разумен срок дела. 
В края на 2022г. сме отчели наличие на едно дело, образувано през 

2010г. Същото е било спряно поради издирване с Европейска заповед за арест. 
Производството по делото не е приключило поради обективна невъзможност за 
изпълнение на ЕЗА до този момент. Неприключени са две дела от 2017 г. и пет 
дела от 2019 г. Всички дела са с фактическа и правна сложност както с оглед 
тежестта на обвиненията, така и с оглед необходимостта от издирване и 
призоваване на лица в чужбина и др.  

 

7. Натовареност 
Средната натовареност на един съдия, работещ в Наказателно 

отделение, изчислена съответно на база брой дела и брой съдии в отделението 
в периода 2020-2021г., е посочена в таблицата по до-долу.  

 

Годи

на 

Съ- 
дии 

по 

щат 

Брой 

Постъ

пили 

дела 

Средно 

за 

месец 

Средно     

за 

година 

Брой 

дела 

за раз- 

глежд. 

 

Средно 

за 

месец 

Средно 

за 

година 

Брой 

свър- 

шени 

дела 

Средно 

за 

месец 

Средно 

за 

година 

2022 18.40 5336 24.16 290 6309 24.45 342.89 5292 23.97 287.60 

2021 16.47 5407 27.36 328.29 6326 32.01 384.09 5359 27.12 325.38 

2020 18.67 5262 23.49 281.84 6047 26.99 323.88 5128 22.89 274.68 

Забележка: при определяне на съдиите по щат е взето предвид 
действително отработеното време през съответната година.  
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8. Качество на съдебните актове 
Броят на обжалваните дела е 920. Разпределени по видове те са 

съответно: НОХД - 123 броя, НЧХД - 47 броя, ЧНД - 35 броя, АНД по чл.78а от 
НК - 13 броя и АНД по ЗАНН - 702 броя. 

За втора поредна година абсолютната стойност на обжалваните дела е 
леко намаляла. За сравнение през 2021г. техният брой е бил 1059, а през 2020 
г. е бил 1182. 

От горните инстанции през годината са върнати 998 акта. 
От тях потвърдени са 724 акта, равняващи се на 72,5 %. 
През 2021г. са били потвърдени 550 акта, равняващи се на 71%, а през 

2020 г. са били потвърдени 843 акта, равняващи се на над 73%. 
Отменени са 255 акта, като през 2021г. са били 193 акта, а през 2020г. са 

били отменени 259 акта. От тях върнатите за ново разглеждане са 80, или 8% 
от разгледаните от горните инстанции. През 2021г. те са били 54 бр., което е 
под 7% от разгледаните, а през 2020г. са били 67 бр. или малко под 6% от 
общо проверените от горните инстанции актове. 

Отменени по обективни причини са 7 акта. 
В 174 случая горната инстанция се е произнесла по същество, или това са 

17.4% от обжалваните актове. През 2021г. това е станало в 183 случая, 
равняващи се на 23%, а през 2020 г. - в 233 случая, равняващи се на 19.7% от 
проверените от горна инстанция актове. 

Сред най-често срещаните причини за отменените и върнати за ново 
разглеждане актове по НОХД и НЧХД продължават да са допуснатите 
съществени процесуални нарушения, а по АНД – непълнота на доказателствата 
и решенията. 

Броят на изменените съдебни актове през 2022г. е 20, или това са 2% от 
проверените. През 2021г. те са били 36, или 4,5 % от проверените от горна 
инстанция, през 2020г. са били 41, равняващи се на 3,5 % от проверените от 
горни инстанции. 

Преимуществено отменените, върнатите за ново разглеждане и 
изменените дела продължават да са АНД по ЗАНН. 

 
9. Работата на Бюрото за съдимост при Районен съд- Варна през 2022г. 

се извършва при действието на Наредба № 8 от 28.02.2008г. за организацията 
на дейността на бюрата за съдимост. Същата претърпя сериозни изменения, в 
което в съчетание с промяната на софтуерния продукт, обезпечаващ работата 
на бюрата за съдимост, постави служителите и съдиите пред сериозни 
предизвикателства. В БС при РС – Варна работят четирима служители. 
Задълженията на съдия, който отговаря за работата в БС са възложени на 
Албена Славова. 

През 2022г. са били издадени 36080 свидетелства и справки за съдимост, 
при издадени за 2021г. - 36 817 свидетелства и за 2020г. общо 35 042 броя.  

След въвеждането на новата Централизирана автоматизирана 
информационна система - „Съдебен статус“ в средата на месец септември, 
натоварването на служителите в БС се увеличи чувствително, с оглед 
увеличената трудоемкост при изпълнение на задълженията им по въвеждането 
на бюлетините за съдимост, задълженията им по чл. 17 от Наредбата и 
събирането на доказателства за изтърпени наказания и платени глоби. 
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10. Тенденции в дейността на Наказателно отделение. 
Анализът на посочените по-горе резултати за поредна година налага 

извод за относителен стабилитет в показателите за работата в отделението, 
сочещи за срочно и качествено свършена работа. 

Леко е намалял общият брой на новопостъпилите дела (намаление с 65 
броя), но за сметка на това се е увеличил броят на постъпилите НОХД 
(увеличение с 116 броя). Намалял е и броят на прекратените дела. Леко е 
увеличен процентът на приключените в тримесечен срок дела, но е намалял 
процентът на приключените в тримесечен срок НОХД. Разликите в цифрите са 
незначителни и говорят за липса на съществени промени по отношение на 
разглежданите дела и на срочността за приключването им. Този извод се 
отнася и за качеството на съдебните актове, което същото остава високо. През 
2022г. се отчита незначително подобрение на показателя за изцяло 
потвърдените съдебни актове в сравнение с предходните две години, както и 
незначително увеличаване на процента върнати за ново разглеждане дела и 
намаляване на процента решени по същество и изменени от горната инстанция. 

Паралелно с увеличения брой на новопостъпили НОХД следва да бъде 
отчетено, че се запазва ниският процент на делата, приключени по реда на 
съкратеното съдебно следствие. Макар и малко по-висок от този за 2021 г., той 
е в пъти по-нисък от предходните 2020г. и 2019г. Намалял е и броят на 
прекратените дела. 

През 2022г. бяха попълнени всички 19 състава в отделението и бяха 
преодолени повечето предизвикателства на ЕИСС, което доведе до усещане за 
балансиране на работата в Наказателно отделение. За това допринесе и 
нормализирането на епидемичната обстановка, което ни даде възможност за 
провеждането на присъствени колективни мероприятия. Бе възстановена 
традицията за съвместни срещи със съдиите от Окръжен съд – Варна, 
провеждани ежегодно, с цел оптимизиране качеството на работата и 
предотвратяване на противоречива съдебна практика. Със същата цел и с оглед 
последните изменения в ЗАНН, от Административен съд – Варна беше 
организирано съвместно обучение. 

За горното благодарим на съдиите от Окръжен съд – Варна и от 
Административен съд – Варна и пожелаваме ползотворна работа и в бъдеще. 

Висока оценка следва да бъде дадена не само на съдиите, но и на 
служителите в Наказателно отделение на РС – Варна, които продължават да 
изпълняват задълженията си съвестно и отговорно и да показват високо ниво 
на екипна работа. 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – Отчет по наказателни дела на Районен съд - Варна за 
2022г.; 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 – Справка за дейността на съдиите в Районен съд - Варна 
през 12 месеца на 2022г. (наказателни дела);  
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 – Справка за резултатите от върнати обжалвани и 
протестирани наказателни дела на съдиите в Районен съд - Варна през 12 
месеца на 2022г.  
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ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ 

1. Кадрова обезпеченост. 

В началото на отчетния период в Гражданско отделение на Районен съд - 
Варна са функционирали общо 34 съдебни състава. Съществени промени в броя 
на съдебните състави настъпиха през второто полугодие на 2022г., когато шест 
състава престанаха да функционират, а неприключилите в тях дела бяха 
преразпределени между съдиите в отделението, както следва: на 24.08.2022г. – 
47-ми и 53-ти съдебни състави; на 21.09.2022г. – 11-ти съдебен състав; на 
4.11.2022г. – 41-ви съдебен състав, на 22.12.2022г. – 21-ви съдебен състав и на 
31.12.2022г. – 24-ти съдебен състав. Така в края на отчетния период реално 
функциониращите в Гражданско отделение съдебни състави са 28. 

Титуляри на съставите в Гражданско отделение, са както следва: 
 

Състав Съдия 

7 Галя Алексиева 

8 Ралица Райкова 

9 Насуф Исмал 

10 Пламен Танев 

11 до 21.09.2022г. Мирослава Данева  

12 Десислава Йорданова 

14 Даниела Павлова 

16 Румяна Христова 

17 Иван Стойнов 

18 до 13.04.2022г. Деница Славова 
от 14.04.2022г. Йоана Вангелова 

19 Кристиана Кръстева 

20 Орлин Чаракчиев 

21 до 22.12.2022г. Михаил Михайлов 

24 до 31.12.2022г. Геновева Илиева 

25 Камелия Василева 

26 Весела Гълъбова 

30 Елена Николова 

31 Любомир Нинов 

33 Нела Кръстева 

34 Магдалена Давидова 

35 Виолета Кожухарова 
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39 Христина Колева 

40 Мартин Стаматов 

41 до 4.11.2022г. Светослав Тодоров 

42 Моника Жекова 

43 Татяна Лефтерова 

46 до 30.09.2022г. Деница Добрева 
от 03.10.2022г. Евгения Мечева 

47 до 30.08.2022г. Марина Георгиева 

48 Добрина Петрова 

49 Димитър Димитров 

50 до 18.01.2022г. Таня Кунева  
от 19.01.2022г. до 20.02.2022г. Йоана Вангелова 
от 21.02.2022г. Таня Кунева 

51 Антония Светлинова 

52 до 18.07.2022г. Ивелина Чавдарова 
от 19.07.2022г. Ивалена Димитрова 

53 до 31.08.2022г. Лазар Василев 

 

През 2022г. дейността на съдиите от Гражданско отделение на РС-Варна 
се подпомагаше от седем съдебни помощници. Основно дейността им се 
свеждаше до администриране на постъпили жалби срещу постановени съдебни 
актове, изготвяне на проект на решение по дела за разкриване на банкова 
тайна, за внасяне в приход на държавния бюджет на внесени суми за разноски 
и гаранции и администриране на заповедни производства след издаване на 
заповед за изпълнение. Съдебните помощници ежеседмично подготвяха проект 
на два съдебни акта – определение по чл. 140 ГПК и/или съдебно решение на 
съдия, определен по график.  
  

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. 

 
Постъпилите дела през 2022г. са общо 17 067 броя. В тази бройка 

не са включени 36 бр. дела върнати за продължаване на 
съдопроизводствените действия, след първоначалното им прекратяване и 
продължили под същия номер. В бройката не са включени и два броя 
дела, образувани в ЕИСС, които са анулирани поради технически 
грешки, за отстраняването на които системата не предвижда 
функционалност.  
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 общо искови 
произв. 

бързи 
произв.  

адм.д. ч.гр.д. Заявления 
по чл. 410 
и 417 ГПК 

други 
гр.д. 

2022 17 067 4547 192 18 3116 9171 23 

2021 18 441 4 862 202 29 3 015 10 195 140 

2020 16 915 4 525 79 31 2 720 9 017 543 

 
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 2022г. са 713 бр., при 952 бр. през 2021г. и 
874 бр. през 2020г. 

Продължава тенденцията на намаляване на делата, имащи за предмет 
облигационни установителни искове. От този вид дела са образувани 195 
бр., при 236 бр. за 2021г. и 446 бр. за 2020г. Спадът през последните две 
години се дължи предимно на по-малкото заведени искове от този вид срещу 
доставчика на ел.енергия, които през 2022г. са само 31 бр., а през 2021г. са 
били 46 бр. 

Известно намаление се отчита при постъплението на облигационни 
искове (в това число и искове за непозволено увреждане), които през 
отчетния период са 1281 бр., като през 2021г. те са били 1 335 бр., а през 
2020г. - 1380 бр. 

И през тази година се запазва на тенденцията на намаляване броя на 
исковете по КТ, които са 182 бр., при 237 бр. за 2021г. и 296 бр. през 2020г. 

Намалял е и броят на исковете за отмяна на уволнение и 
дисциплинарни наказания, от които през 2022г. са постъпили 40 бр., като 
през предходната 2021г. исковете от този вид са били 53 бр., а през 2020 г. - 54 
бр. 

Значително увеличение се наблюдава по делата за защита от 
домашно насилие, като през 2022г. те са 303 бр. През 2021г. са били 257 
бр., а през 2020г. - 238 бр.  

Делата, образувани по молби за разрешение по Семейния кодекс за 
разпореждане с имущество на непълнолетни и запретени лица са 1216 бр., при 
1150 за 2021г. и 1 053 бр. за 2020г.  

Налице е съществено увеличение в постъплението на молби за 
промяна на име, които за 2022г. са 133 бр., при 82 бр. за 2021г. и 93 бр. за 
2020г. 

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 през 2022г. 
са общо 190 бр., при 200 бр. за 2021г. и 179 бр. за 2020г. 

Леко намаление се наблюдава по делата по искове за издръжка 
(първоначално определяне и изменение) спрямо предходната година, тъй като 
за 2022г. същите са 134 бр., при 146 бр. за 2021г. и 118 бр. за 2020г.  

Незначително увеличаване е налице в постъпленията на молбите за 
развод и недействителност на брака, които са 322 бр., при 312 бр. за 
2021г. и 336 бр. за 2020г. 
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Делата за развод по взаимно съгласие са 465 бр., при 486 бр. за 
2021г. и 467 бр. за 2020г. 

Приблизително същия брой спрямо предходната година са делата, 
образувани по спор за родителски права при липса на сключен 
граждански брак между родителите, или за изменение на мерките относно 
родителските права, за разрешение за пътуване на дете в чужбина, както и за 
режим на лични отношения на баба и дядо с дете, които са 273 бр., при 271 
бр. за 2021г. и 234 бр. за 2020г.  

Постъпилите дела за делба през 2021г. са 178 бр., при 175 бр. за 
2021г. и 160 бр. за 2020г. 

Запазват се постъпленията на вещни искове спрямо предходната 
година, като през 2022г. са 306 бр., при 311 бр. за 2021г. и 234 бр. през 2020г.  

Намаляло е, спрямо предходните години, постъплението на жалби 
против индивидуални административни актове, издавани по ЗСПЗЗ, от 
които през 2022г. са новообразувани 18 бр., при 29 бр. за 2021г. и 30 бр. за 
2020г. 

Приблизително се запазва ръстът при исковете, подлежащи на 
разглеждане по реда на бързото производство, спрямо предходната 
година, които за 2022г. са намалели на 192 бр., при 202 бр. за 2021г. и 79 бр. 
през 2020г. 

 
3. Разпределение на гражданските дела. 
Разпределението на постъпващите в съда граждански дела се извършва 

чрез ЕИСС. Зам.-председателите В.Гълъбова и Р.Райкова извършват 
разпределението на дела по молби за обезпечаване на бъдещ иск, за 
разкриване на банкова 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 
В.Гълъбова и Р. Райкова за определяне на предмета, шифъра, кода и начина, по 
който да бъдат разпределени. Техническата дейност по разпределение на тези 
дела се извършва от определени служители от специализираната 
администрация. На последните е възложена и дейността по случайното 
разпределение 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 
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за обезпечение на бъдещ иск, за разкриване на банкова тайна и на данни от 
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. 
Делата за разглеждане през 2022г. общо са били 20 306 бр. 
 
За сравнение: 

 общо искови 
произв. 

бързи 
произв.  

адм.д. ч.гр.д. Заявления 
по чл. 410 
и 417 ГПК 

други 
гр.д. 

2022 20306 7 408 305 33 3 214 9 316 30 

2021 22 186 7 975 243 55 3 141 10 509 263 

2020 21 545 8 724 128 54 2 811 9 158 546 

 
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 2022г., делата по съдебни поръчки са разглеждани от титулярите на 
следните съдебни състави: 7 с-в Галя Алексиева, 25 с-в Камелия Василева и 31 
с-в Любомир Нинов. През 2021г. в Гражданско отделение са образувани 188 
бр. ч.гр.д. по съдебни поръчки, като през 2021г. този брой е бил 180, а през 
2020г. – 167 бр. 

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 Ралица Райкова, 9 с-в Насуф Исмал, 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, 46 с-в Евгения Мечева и 48 с-в Добрина 
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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. Налице е значително увеличение спрямо 
предходната година в общия брой на делата, разглеждани от специализираните 
състави, които през 2021г. са 319  бр. (214 бр. за 2021г. и 214 бр. за 2020г. 
Увеличение има както в броя на молбите по ЗЗДт, които през 2022г. са 179 бр. 
(129 бр. за 2021г. и 172 бр. за 2020г.), така и в броя на молбите за защита на 
деца по ЗЗДН – 123 бр. (58 бр. за 2021г. и 30 бр. за 2020г.). Намалял е само 
броят на молбите за ограничаване и лишаване от родителски права – 17 бр. (27 
бр. за 2021г. и 9 бр. за 2020г.).  

Исковете по чл. 422 ГПК се разглеждат от съдията, издал заповедта за 
изпълнение. Изключение от това правило са исковите молби, по които съдията, 
издал заповедта за изпълнение, не работи в РС-Варна или ползва 
продължителен отпуск. Тези дела се разпределят измежду всички съдии от 
отделението.  

През отчетния период насрочените дела в открито съдебно 
заседание са 7 412 бр. (8 325 бр. през 2021г. и 8 594 бр. през 2020г.). 

Отложените дела през 2022г. са общо  1702  бр. През 2021г. те са 
били 3402 бр., а през 2020г. - 3 273 бр. Преди първо съдебно заседание са 
отложени 468 бр. (546 бр. през 2021г. и 657 бр. за 2020г.), а във второ и 
следващо съдебно заседание 1247 бр. (1 283 бр. за 2021г. и 1046 бр. за 2020г.). 

Отложените дела преди първо открито съдебно заседание са 
преимуществено поради нередовно призоваване на страна по делото – 243 бр. 
(278 бр. за 2021г. и 182 бр. за 2020г.). Отлаганията по молби на страна на 
основание чл. 142 ГПК (невъзможност за явяване по извинителни причини) са 
94 бр. (126 бр. за 2021г. и 156 бр. за 2020г.). 8 бр. дела са били отложени 
поради конституиране на нова страна в процеса (19 бр. за 2021г. и 11 бр. за 
2020г.), 123 бр. дела поради оставяне на производството без движение и други 
причини (123 бр. за 2021г. и 305 бр. за 2020г.).  

Причина за отлагане на делата във второ и следващо открито 
съдебно заседание, в най-голям брой от случаите е за събиране на нови 
доказателства, като по тази причини са отложени общо 562 бр. дела (464 бр. за 
2021г., 470 бр. за 2020г.), което възлиза на 45 % от делата, отложени във второ 
и следващо о.с.з. За назначаване на експертиза, в това число допълнителна, 
повторна, или тричленна, също така неизготвено заключение, или неявяване на 
вещо лице са във второ и следващо о.с.з. през годината са отложени 421  бр. 
(608 бр. за 2021г. и 348 бр. за 2020г.), което представлява 34 % от делата, 
отложени 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, кратките процесуални 
срокове за насрочване на бързите производства и др. Отложени, поради 
неявяване на страна по извинителни причини, (чл.142 ГПК) във второ и 
следващо о.с.з. са 36 бр. дела (48 бр. през 2021г. и 57 бр. за 2020г.). Общо 26 
бр. дела са били отложени с оглед постигането на споразумение между 
страните (40 за 2021г. и 46 бр. за 2020г.).  
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5. Свършени дела, срочност на постановяване на съдебните 
актове. 

5.1. Свършените дела през 2022г. са 17133 бр., или малко над 84 % 
от общо делата за разглеждане.  

 
За сравнение: 

 общо искови 
произв. 

чл. 310 
ГПК 

адм.д. 
ЗСПЗЗ 

ч.гр.д. чл. 410 и 
417 ГПК 

др.гр.д. 

бр. %* бр. %** бр. % бр. % бр. % бр. % бр. % 

2022 17133 84 4654 63 184 60 22 67 3096 96 9152 98 25 83 

2021 18983 86 5143 65 130 54 40 73 3047 97 10366 99 257 98 

2020 17846 83 5651 65 88 69 29 54 2688 96 8844 97 546 82 

* % от делата за разглеждане общо 
** % от делата за разглеждане от съответния вид 
 
И през тази година се запазва висок делът на свършените в 

тримесечен срок дела, които са 14 686 бр., или 86 % от общо свършените 
дела.  

 
За сравнение: 

 общо искови 
произв. 

чл. 310 
ГПК 

адм.д. 
ЗСПЗЗ 

ч.гр.д. чл. 410 и 
417 ГПК 

др.гр.д. 

бр. % бр. % бр. % бр. % бр. % бр. % бр. % 

2022 14686 86 2457 53 109 59 8 36 2967 96 9126 100 19 76 

2021 16025 84 2528 49 83 64 18 45 2931 96 10286 99 179 70 

2020 14093 79 2305 41 50 57 9 31 2589 96 8771 99 369 68 

* % от общо свършените дела, респ. към съответния вид 
 
От горните данни може да се направи извод за стабилитет на 

съотношението между общия брой на делата за разглеждане и свършените 
дела, както и приключилите в 3-месечен срок. 

От общия брой на свършените дела в гражданско отделение, 
приключилите с решение са 4234 бр. дела, като в тази бройка са включени 
актовете по дела за разкриване на банкова тайна и на данни от регистрите 
водени от Централния депозитар, както и произнасяне по молби по чл. 51 ЗН. 

 
За сравнение: 

  
Общо 

приключили с 
решение* 

Решения по 
чл. 235 ГПК, в 

т.ч. чл. 344 
ГПК 

 
ч.гр.д. 

2022 4 234 3 616 686 

2021 4 777 4 154 712 

2020 5 361 4 924 511 

 
Решенията по молби по чл. 247 и 250 ГПК за 2022г. са 189 бр., при 196 

бр. за 2021г. и 248 бр. за 2020г. 
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Свършените през 2022г. 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 10 285 
бр. /11 237 бр. за 2021г. и 9 695 бр. за 2020г./, което представлява 60 % от 
всички свършени дела. 

5.2. През 2022 г. са прекратени 2614 бр. дела, от които 101 след 
постигната и одобрена от съда спогодба. През 2021г. са прекратени 2 969 бр. 
дела, от които 110 бр. по спогодба и през 2020г. са прекратени 2 617 бр. дела, 
от които 104 бр. по спогодба. 

5.3. Срочност на постановяване на актовете. 
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. 23 са решенията постановени в срок над 3 месеца, като причините за 
забавянето не се дължат на субективни фактори  в дейността на съдиите, а са 
обективни. 

 
6. Неприключили в разумен срок дела. 
Броят на делата, които са образувани преди 01.01.2018г. и не са 

приключени към края на 2022 г., е 13 бр., от които 6 бр. дела са спрени. 7 бр. 
от посочените дела са производства за делба. Дългият срок за разглеждане на 
този тип дела е обясним 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. Две от 
делата са по вещни искове. Едно от делата е в продължителен процес на 
връчване на поръчка в Руската федерация. Останалите три дела, образувани 
преди 01.01.2018г., са спрени. 

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. 
Делата с отменен ход по същество за 2022г. те са 23 бр., при 12 бр. за 

2021 и 12 бр. за 2020г. г. От посочената бройка за 2021г. по 14 бр. дела ходът е 
отменен за събиране на доказателства, по 1 бр. за уточняване на споразумение 
и 1 брой по молба за спогодба, като производството е насрочено за 
разглеждане в открито съдебно заседание. По 3 бр. дела ходът е отменен 
поради констатирана недопустимост на иска, а по 1 бр. – поради оттегляне на 
иска и производството по делото е прекратено. По 2 бр. дела след отменен ход 
по същество производството по делото е оставено без движение, а по едно 
дело производството по делото е спряно. 
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8. Натовареност. 
Средната натовареност на един съдия, работещ в Гражданско отделение, 

изчислена съответно на база брой дела и брой съдии в отделението през 
периода 2020г. - 2022г., 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 

2022  33.0 17 067  43.10   517 20 306  51.27   615 17133  43.27   519 

2021  33.5  18441  45.83   550 22186  55.19   662 18983  47.22   567 

2020 33.0 16 915 42.71   512 21 545 54.41 653 17 846 45.07 541 

 
Забележка: Изчисляването на действителната натовареност на съдиите за 
2022г. е съобразено с реално отработените човекомесеци съобразно 
Методиката за контрол и проверка на статистическите данни, отчитащи 
дейността на съдебните органи и съдиите в Република България на ВСС. При 
изчисленията не са взети предвид месеци, в които съдиите Йоана Вангелова, 
Евгения Мечева и Моника Жекова са ползвали дългосрочен платен годишен 
отпуск, както и времето през което съдиите Светослав Тодоров, Геновева 
Илиева и Михаил Михайлов, които са повишени в длъжност „окръжен съдия“ са 
работили във ВРС, но са били изцяло спрени от разпределение на дела. При 
изключване на съответните им човекомесеци, броят на работилите съдии в 
Гражданско отделени през 2022г. би бил 32.0, респ. в цифрово изражение 
получените от всеки един съдия на нови дела е 44.45. Допълнително към 
натовареността на съдиите, работещи в Гражданско отделение, отражение даде 
и преразпределените неприключили дела от закритите състави.  

 
9. Качество на съдебните актове. 
В анализа на обжалваните актове за изтеклата 2022г. 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 върнати с резултат от обжалване общо 1530 
съдебни акта (през 2021г. – 1904  акта и през 2020г. - 2664 акта), от които 1020 
бр. с въззивни и касационни жалби и 510 бр. с частни жалби. 

От изпратените дела от гражданско отделение по въззивни жалби, са 
се върнали 1020 бр., от които 600 бр. или 58,8 % (66.9 % за 2021г. и 83 % за 
2020г.) са изцяло потвърдени, 165 бр. или 16.2 % (16.5 % за 2021г. и 6.27 
% за 2020г.) са изцяло отменените или обезсилени въз основа на 
различни правни изводи на инстанциите, няма прогласено за нищожно 
съдебно решение /при един брой за 2020г. /, 23 броя или 2.3 % (3.9 % за 
2021г. и 1.9 % за 2020г.) са изцяло отменени или обезсилени поради невиновно 
поведение на съда, 181 броя или 17.7 % (9.6 % за 2021г. и 7 % за 2020г.) са 
потвърдени в една част, а в друга са отменени, или обезсилени поради 
нарушение на закона; през отчетния период има 1 бр. съдебно решение, което 
е потвърдено в една част, а в друга е прогласено за нищожно, или 0.1 % /през 
2021г. и 2020г. няма/, 46 броя или 4.5 % (2.5 % за 2021г. и 1.5 % за 2020г.) са 
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потвърдени в една част, отменени или обезсилени в друга част поради 
невиновно поведение на съда. През отчетния период има 3 бр. решения, които 
са отменени или обезсилени в една част поради нарушение на закона, в друга 
част са отменено или обезсилено поради невиновно поведение на съда или 0.3 
% /през 2021г. и 2020г. няма/. 3 бр. 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, или 0.3 % 
/през 2021г. и 2020г. няма/.  

От изпратените дела по частни жалби от гражданско отделение през 
отчетната година са се върнали 510 броя (585 за 2021г. и 654 за 2020г.), от 
които 318 бр., или 62.4 % (59.8 % за 2021г. и 63 % за 2020г.) са изцяло 
потвърдени, 121 бр. или 23.7 % (33.1 % за 2021г. и 28 % за 2020г.) са 
изцяло отменени или обезсилени въз основа на различни правни 
изводи на инстанциите, 9 броя или 1.8 % (2.2 % за 2021г. и 3.4 % за 
2020г.) са изцяло отменени или обезсилени поради невиновно поведение на 
съда, 53 броя или 10.4% (4.4 % за 2021г. и 4.5 % за 2020г.) са потвърдени в 
една част, а в друга са отменени или обезсилени поради нарушение на закона, 
7 броя или 1.4 % (0.3 % за 2021г. и 0.6 % за 2020г.) са потвърдени в една 
част, отменени или обезсилени в друга част поради невиновно поведение на 
съда. През 2022г. няма съдебен акт, обжалван с частна жалба, който да е 
прогласен за нищожен /през 2021г. и 2020 също няма/. 

 
10.Тенденции в дейността на Гражданско отделение. 
През отчетния период в отделението са функционирали общо 34 състава, 

но два от тях са изцяло закрити към м.септември 2022г. и един е закрит към м. 
ноември 2022г., като делата от тези състави са преразпределени на останалите 
съдии в отделението, каквото преразпределение беше направено и в края на 
отчетния период на двата състава, титуляри на които бяха повишените в 
длъжност колеги Геновева Илиева и Михаил Михайлов. Поради различни 
обективни причини 7 от съставите са спирани от разпределение за определени 
периоди от време, като висящите дела на един от съставите /поради тежко 
заболяване на титуляра/ също са преразпределени между останалите 
действащи състави. Отделно от изложеното, съдиите в отделението, са били 
натоварени със заместване на продължително отсъстващи колеги, както и с 
доклада по приключили дела след закриване на съставите. В този смисъл, 
макар и от статистическа гледна точка, натовареността на съдиите в 
гражданско отделение да е спаднала спрямо 2021г., не може да се наложи 
извод за действително намаляване общата натовареност на работещите в 
отделението.  

Следва да се отбележи и запазването на тенденцията за висок дял на 
вещните искове и делбените производства, както и на бързите производства. 

През годините ясно се отчита и увеличението на делата, образувани по 
молби за защита от домашно насилие, които също се разглеждат в бързи 
срокове и изискват незабавно произнасяне.  

Запазва се и тенденцията за завишаване на фактическата и правна 
сложност на исковите производства.  

Като положителен следва да се отчете факта, че както през отчетния 
период, така и през последните две години, свършените дела са повече от 
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постъпилите. Продължава тенденцията за изключително висок дял на 
свършените в тримесечен срок дела, който дори е по-голям от изминалата 
2021г.  

Продължава да намалява броят на решенията за поправка на очевидна 
фактическа грешка и допълване, което е показател за прецизност при 
постановяване на актовете.  

През изминалата календарна година е отчетено повишаване на броя на 
делата с отменен ход по същество и на решенията с по-продължително 
просрочени произнасяния, но същото не съставлява тенденция в дейността на 
отделението. В този контекст следва да се отчете гореизложеното досежно 
допълнителната натовареност на съдиите със заместване, обработка на доклад 
от закрити състави и с делата, които са им били преразпределени, съответно са 
поети от по-късен етап, което изисква запознаване и собствена преценка на 
извършените от предходния съдия-докладчик процесуални действия. 
Необосновано продължителни просрочия на съдебни актове не са допускани от 
мнозинството от съдиите, а предимно в няколко състава и инцидентно при 
останалите по дела с висока фактическа и правна сложност. 

Налице е известно понижаване на показателите, относно качеството на 
съдебните актове спрямо предходните отчетни периоди, което до голяма степен 
се дължи на натовареността на съдиите, промяната в практиката по делата 
срещу доставчика на електрическа енергия и наличието на други спорни 
въпроси в съдебната практика. Въпреки това, делът на потвърдените съдебни 
актове продължава да е висок, както и този на необжалваните (72% от 
постановените по реда на чл. 235, ал. 5 ГПК решения не са обжалвани). 

В обобщение, в година, в която Варненски районен съд се изправи пред 
предизвикателства в кадрово отношение, се запазва високо качество на 
правораздавателната дейност в Гражданско отделение при Районен съд – 
Варна.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 - Форма за отчет по граждански дела на РС - Варна за 

2022г.;  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 - Справка за дейността на съдиите в Районен съд- Варна 
за 12 месеца на 2022 г. (граждански дела); 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 - Справки за резултатите от върнати обжалвани и 
протестирани граждански и търговски дела на съдиите от Районен съд- Варна 
за 12 месеца на 2022г. 
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ІІІ . ДЪРЖАВНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ 
 
През 2022г. при държавните съдебни изпълнители на РС-Варна са 

образувани 1 579 броя нови изпълнителни дела или средно на съдебен 
изпълнител по 175 бр. дела. От общия брой постъпили дела 1247 броя са за 
събиране на вземания в полза на орган на съдебната власт.  

 
За сравнение:  

 постъпили от тях за вземания  
на ОСВ 

2022г. 1 579 1 247 

2021г. 1 789 1 130 

2020г. 1 685 1 076 

 
За отчетния период държавните съдебни изпълнители са свършили 604 

броя и прекратили 1 350 броя изпълнителни дела. 
 
За сравнение: 

 свършени прекратени 

2022г. 604 1 350 

2021г. 715 1 154 

2020г. 875 2 131 

 
Несвършените дела за 2022г. са 11 656 броя, като на всеки съдебен 

изпълнител се пада средно по 1 295 броя дела. През 2021г. техният брой е 12 154 
бр., а през 2020г. – 12 234 бр. 

 
За отчетния период държавните съдебни изпълнители са събрали 

суми в размер на 2 224 578 лв., а през 2021г. - 2 249 950 лева и през 2020г. – 
2 887 215 лева.  

 
На държавните съдебни изпълнители са възложени за събиране 

вземания на Районен съд – Варна през 2022г. в общ размер от 434 969,87 
лева, като събраните суми през отчетния период възлизат на 246 551,79 лева. 

 
През 2022 година съдебните изпълнители са насрочили общо 1 032 

принудителни изпълнения - описи на движими вещи и недвижими имоти, 
публични продажби, предаване на движими вещи и извършване на определени 
действия.  

Събраните държавни такси за 2022 г. са в размер – 163 199 лева, за 
2021г. – 179 657 лева, а за 2020г. – 181 277 лева.  

 
През отчетната 2022г. постъпилите жалби срещу действията на ДСИ са 

45 бр., от които са уважени 5 бр.  
Общият брой на обработените платежни нареждания за 2022г. е 7 871. 

Общият брой изготвени книжа – 41 869 бр., а заведена входяща кореспонденция 
в регистратура – 22 095 бр.  
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Издадените удостоверения за липса на изпълнителни дела са 410 броя.  
 
Регистрирани от ЧСИ документи за продажби, протоколи и наддавателни 

предложения общо – 2 677 броя.  
 
Анализът на горните показатели обосновава извод за наличието на 

тенденция на спад на броя постъпили дела, като близо 80% от тях са за вземания 
в полза на бюджета на съдебната власт. Респективно, такъв извод може да бъде 
направен и по отношение на останалите отчетени показатели, като относно 
събраните от държавните съдебни изпълнители суми - те са сходни, макар и в 
малко по-ниски стойности, с тези от предходната 2021 г.  

В заключение през отчетния период държавните съдебни изпълнители 
отчитат ниски показатели на дейността си, като следва да бъде съобразено, че 
обективна причина за нивата на събираемост на вземанията е 
платежоспособността на длъжниците и наличието на имущество, респективно . 
липсата на такова, което да служи за събиране на задълженията.  

 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 – Отчет за дейността на държавните съдебни изпълнители в 
Районен съд-Варна за 2022г. – форма СП-И на МП. 
 
 
 

ІV. СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА    

 
За тях 2022г. приключи общо с 44 046 бр. постановени вписвания, 

отбелязвания, заличавания и определения за отказ. От тях са 43 680 бр. 
вписвания, отбелязвания и заличавания, при 41 345 бр. за 2021 г. и 34 425 бр. за 
2020г.  

Постановените, от съдиите по вписванията, определения за откази през 
отчетния период са 376 бр. За сравнение техният брой през 2021 г. е бил 432 бр., 
а за 2020г. е бил 418 бр.. От постановените определения за откази обжалваните 
са 14 бр. През отчетния период са върнати с резултат от обжалване общо 11 
определения, като 1 бр. е потвърден. Отменените определения са 10 бр., 3 
производства са висящи пред ВОС. 

Съдиите по вписванията са обявили 13 саморъчни завещания, депозирани и 
съхранявани в архив на СВ. През периода са постъпили 521 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 24 
003 бр., като и по този показател се наблюдава увеличение в сравнение с 
предходните отчетни периоди (23 962 бр.- 2021 г. и 19 962 бр. – 2020г.). 

Писмени справки за държавни органи са 546 бр. Издадените заверени 
преписи от съхраняваните в архивите на СВ-Варна документи са 2 481 бр. от 
37 300 бр. заверени и незаверени преписи. През 2021 г. техният брой е 2 593 бр., 
а през 2020г. е 2 437 бр.  
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Анализът на данните за работата на съдиите по вписванията към Районен 

съд – Варна за изминалата 2022 г. сочи на тенденция за увеличаване на 
натовареността, като значителен е делът на вписаните продажби – 16 140 броя, 
при 15 600 броя за 2021г. и 12 521бр. за 2020г., което е и пряко отражение на 
пазара на недвижими имоти през отчетния период.  

 
 
V. ДЕЙНОСТ НА АДМИНИСТРАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД-ВАРНА  

След изнесените данни за движението на делата ще направя отклонение 
от утвърдения, през годините модел, за отчитане на работата на институцията. 
Считам, че това е не само необходимо, но и абсолютно задължително, с цел 
формиране на пълната картина за дейността на съда през 2022-ра година.  

Въвеждането на ЕИСС и измененията в процесуалните закони, насочени 
към въвеждането на електронно правосъдие, предопределиха съществени 
промени и необратими процеси, включващи в себе си и голяма част от 
съвършено нови процедури както за съдиите, така и за служителите от 
специализираната и общата администрация. Тази част от дейността на съда по 
правило и по закон е дейност, която подпомага работата на съдиите, но в 
действителност в графата подпомагащи функции, остават огромни обеми от 
неотчетена работа, вложени усилия, усвоени нови знания и умения, анализ на 
действащи процедури и при необходимост - замяната им с нови, които да са 
адекватни на поставените изисквания и зададените параметри. За първи път 
статистика, която да илюстрира тази част от работата на съда беше изнесена в 
доклада за предходния отчетен период. Данните за текущия период в 
сравнение с 2021 г. изглеждат така: 

o С 12% се е увеличил входящият документооборот през 2022 г., като 
броят на входящите документи е бил 112 241 (453 бр. дневно), при 98 
749 за предходния отчетен период (411 бр. дневно). 

o С над 33% е увеличението на изходящите документи по дела на РС – 
Варна. През отчетния период той е бил 75 564 бр. (305 бр. дневно), при 
25 122 за 2021 г.(105 бр. дневно). 

o Над 18% е увеличението през отчетния период на документите -  
постъпили или изпратени по електронна поща, а именно 16 405 бр. (66 
бр. дневно), като техният брой за 2021 г. е бил 13 437 бр. (60 бр. дневно) 

o С над 22% се е увеличил броят на сканираните документи в 
сравнение с този през 2021 г. За отчетния период той е 74 588 бр. (301 
бр. дневно) при 58 832 бр. (60 бр. дневно) за 2021 г.  

o Запазва се обемът на призовките, изготвени по граждански, 
наказателни и изпълнителни дела, спрямо предходния отчетен период, а 
именно през 2022 г. броят им е бил 130 729 бр. (527 бр. дневно) при 132 
267 бр. (551 бр. дневно) за 2021г. 

o С 37 % се е увеличила кореспонденцията през ССЕВ като за 2022г. 
броят на изпратените и получени писма през Системата е бил 7899 (32 
бр. дневно), при 2385 бр. (20 бр. дневно), считано от 1.07.2021г. 

o С около 6% спрямо предходния период се е увеличил броят на 
призовките и съобщенията, разпределени за връчване на 
служителите от бюро „Призовки“ при Районен съд – Варна – 94 843 бр. 
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(383 бр. дневно) за отчетния период, при 89 870 бр. (375 средно дневно) 
за 2021г. Важно е да се отбележи, че тук в цифрово изражение не е 
облечена спецификата на връчване, в случаите, в които адресът се 
посещава повече от веднъж, съгласно нормативна уредба или указания 
на съдията-докладчик.  

 
Междувременно: 

o Продължи и работата, насочена към създаване на пълен електронен 
архив на делата и по-специално по отношение на тези по чл. 410 и чл. 
417 ГПК, които по силата на ПАС подлежат на физическо унищожаване 
след изтичане на 5-годишен срок от архивирането им;  

o През отчетния период институцията продължи да работи в посока 
създаване на необходимите условия и адекватна организация за водене и 
поддържане на пълна електронна папка на делата; 

o Известно беше, че част от изградената компютърна мрежа ще доведе до 
забавяне на работата, след старта на ЕИСС. В тази връзка бяха 
предприети и реализирани дейности по подмяна както на трасето на 
вътрешната компютърна мрежа, така и на елементи, част от активното и 
пасивно оборудване на същата. През тази година предстои надграждане 
(допълване с нови елементи), с което ще се гарантира окончателно 
адекватното бързодействието на работа, предвид трафика на данни.  

o След въвеждане на работата с ИССИ, по отношение на образуване, 
водене и приключване на изпълнителни дела в РС- Варна, се установи 
необходимостта от съществена промяна в начина на водене на 
документооборота по тези дела. В процес на изготвяне е процедура, 
която ще ревизира работата по изпълнителните дела, като крайната цел 
е използване на пълния капацитет на новите функционалности на JES, с 
цел преминаване към пълни електронни изпълнителни дела. 
 
 

VI. ДЕЙНОСТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА 
СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 
 

Дейностите, реализирани през отчетния период, в изпълнение на 
комуникационната стратегия на съдебната власт, от Районен съд – Варна са в 
съответствие с набелязаните приоритетни цели - предоставяне на бърз и 
адекватен достъп до актуална информация за организацията на работа и 
дейността на съда, осигуряване на прозрачност и достъпност до информацията 
по дела от обществен интерес, обезпечаване на устойчивост на комуникациите 
с външни и вътрешни публики, запазване на доброто взаимодействие с 
регионалните и национални медии, с цел поддържане на обективна и вярна 
представа в обществото за дейността на съда, както и продължаване на 
усилията за повишаване на правната грамотност и правната култура като 
предпоставка за укрепване на доверието към работата на съдебната институция 
и съдебната система като цяло. 

От пресслужбата на РС – Варна до медиите през годината са изпратени 
общо 175 прессъобщения, свързани с правораздавателната дейност, както и 
инициативите и събитията, провеждани от съда. Прессъобщенията са 
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публикувани на институционалния сайт и са разпространени на множество 
други новинарски сайтове и информационни платформи. Динамиката в 
информационната среда - намаляването на броя на „традиционните медии“ в 
региона (регионални печатни издания и телевизии) и увеличаването на ролята 
на социалните мрежи и различните източници за доставка на новини в реално 
време, наложи все по-голяма част от комуникацията да се осъществява в 
интернет-пространството, с онлайн-взаимодействие. Повече от 30 броя през 
годината са направените справки и изготвените отговори по запитвания, 
относно конкретни теми и конкретен журналистически интерес. Отделно, 
ръководството на съда даде пресконференция по повод годишния отчетен 
доклад за дейността на Районен съд – Варна, няколко тематични медийни 
участия с интервюта през годината имаха административният ръководител и 
заместник-председателите на гражданско и наказателно отделение. 
Представители на съда се включиха в работни срещи и съвместни партньорски 
форуми, свързани с отбелязването на 7 години от създаването на Центъра за 
медиация и традиционно провежданите ежегодно през м. ноември „Дни на 
медиацията“ във Варна.  

Използването на функциониращата система на вътрешна комуникация – 
интранет мрежата на Районен съд – Варна, както и на онлайн платформи и 
приложения (вайбър групи и др.) за обмен на информация от служебен интерес 
и за провеждане на допитвания и срещи, също продължи да бележи ръст през 
настоящия отчетен период. Все по-интензивната дигитализация на 
възможностите за вътрешен обмен на файлове, кореспонденция и съобщения, 
за публикуване и поместване на професионално ориентирани анонси, указания 
и материали, подобри  професионалното взаимодействие. 

Възобновяването на нормалния ритъм на работа в съда, след 
премахването на противоепидемичните мерки, позволи да се разгърнат отново 
в пълен обем утвърдените добри практики за взаимодействие с училища и 
университети, за повишаване на правната грамотност и на основните познания 
на ученици и студенти за съда и за съдебната власт. Развиваните дейности са в 
четири направления:  

1. По Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и 
гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ през отчетния период 
бяха проведени лекторски срещи на съдии и съдебни служители с подрастващи 
от две варненски училища-партньори - Средно училище за хуманитарни науки и 
изкуства „Константин Преславски“ и Средно училище „Неофит Бозвели“. 
Обхванати са общо около 100 ученици от и 9-ти, 10-ти и 11 клас. Срещите 
преминаха в присъствена форма, с осигуряване на възможност за реално 
наблюдение на дейността на съдебната администрация и работните процеси в 
съда, което по обща оценка на лектори, ученици и преподаватели предизвиква 
по-голям интерес и е по-полезно за младите хора. Тематичните акценти на 
провежданите след 01.04.2022г. срещи обхващаха сборна правна проблематика, 
съобразно конкретно заявения интерес на присъстващите, но приоритетно 
включваха теми като защитата на права чрез съдебните институции, видове 
съдебни услуги, медиация, наказателно правосъдие – престъпления против 
собствеността, пътнотранспортни престъпления и нарушения.  

За първи път в рамките на образователната програма РС- Варна се 
ангажира с организиране и провеждане на практически занятия за девет 
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десетокласници от паралелката „Съдебна администрация“ на училище „К. 
Преславски“. След преминаване на задължителен инструктаж, те бяха 
разпределени чрез жребий по работни места в служби от специализираната и 
обща администрация на съда, като в периода от 1 април до 25 май 2022 г. 
провеждаха заложения в учебната програма за тази паралелка стаж. 
Практиката им осигури възможност за запознаване на място с ежедневната 
работа и отговорности на деловодители, архивари, съдебни секретари, 
спецификата в професията на съдебния служител, както и за добиване на преки 
впечатления от използваните в съдилищата информационни системи и 
програмни продукти. Съдебният администратор на Районен съд – Варна и 13 
служители от специализираната и обща администрация на съда се ангажираха 
пряко с информационно- практическата им подготовка, което способства 
разработването на авторска мултимедийна презентация от стажантите за 
особеностите на професията „съдебен служител“, представена пред по-широка 
аудитория преподаватели и ученици от няколко випуска на гимназията. 9-те 
ученици, автори на презентацията, бяха отличени с грамоти и предметни 
награди. За обобщаващата среща по образователната програма, Районен съд – 
Варна, с участието на четирима действащи съдебни секретари, организира 
практическа демонстрация на бързопис под диктовка на съдия, която се 
превърна в кулминация на инициативата и предизвикателство към следващия 
випуск за подготовка на отборно състезание по бързопис през учебната 2022/23 
година. СУХНИ„К. Преславски“ и понастоящем продължава да е училище-
партньор на съда в рамките на провежданата в национален мащаб 
образователна програма.   

2. По Образователната програма „Час по правосъдие“, която се реализира 
в регионален мащаб в партньорство между Районен и Окръжен съд – Варна и 
Регионално управление на образованието, съгласно подновения през есента на 
2022 г. меморандум за сътрудничество между трите институции, са обхванати 
общо 24 училища. С половината от тях лекторски срещи провеждат съдии и 
служители на Районен съд – Варна. Съвместната програма цели мотивиране на 
гражданската отговорност, превенция срещу насилието и престъпността сред 
младите хора, повишаване степента на спазване на законите и познаване на 
последиците от тяхното нарушаване.  Образователните уроци бяха провеждани 
след предварителна анкета и заявен конкретен тематичен интерес от отделните 
училища, като за отчетния период са осъществени общо 8 лекторски срещи – 3 
при посещения на ученици в съда и 5 при гостувания на магистрати в училища. 
Общо обхванати по програмата бяха около 380 ученици, в диапазона от 6-ти до 
11-ти клас. 

3. За разлика от предходните две години, през 2022 г. информационно-
образователната кампания „Ден на отворените врати“ отново се проведе 
присъствено. Под надслов „Открито за съдебната власт“, кампанията 
традиционно бе организирана в навечерието на професионалния празник на 
юристи и съдебни служители, като бе реализирана на 14 април 2022 г. 
съвместно от Районен съд – Варна и Районна прокуратура - Варна, с участието 
на фокус-група ученици от Хуманитарна гимназия „К. Преславски“. 
Подрастващите направиха информационен тур в съдебната палата, посетиха 
Центъра по медиация и съдебната зала за публична продан, където разговаряха 
с магистрати от съда и прокуратурата. Всички участници в инициативата 
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получиха комплект брошури на правна тематика, екземпляр от Конституцията 
на Република България и издание на Конвенцията за защита на правата на 
човека и основните свободи.   

4. Районен съд – Варна участва през 2022 г. и продължава да работи и 
към настоящия момент по образователен проект „Правото в действие“ за 
студенти от неюридически специалности, съгласно договор за сътрудничество с 
Икономически университет – Варна. Прилагат се смесени форми на 
комуникация – видеоконферентни връзки, аудио-визуални материали и 
презентации, включване в съвместни партньорски инициативи и регионални 
форуми, с присъствено лекторско участие и осъществявано през летния период 
практическо обучение в РС - Варна на стажанти от бакалавърската програма 
„Съдебна администрация“. В дистанционните и присъствени форми са 
обхванати повече от 150 студенти от различни специалности.  

Обобщените данни за комуникационните дейности на Районен съд – 
Варна през 2022 г. в тези четири направления , насочени към повишаване на 
правната култура и осведоменост, сочат: 

□ Общо около 630 млади хора – ученици и студенти, обхванати в 
информационно-образователните програми, проекти и инициативи, развивани 
от съда;  

□ Проведени 15 образователни срещи и 8 посещения на ученици и 
студенти в съда, с лекторско участие на 10 магистрати (Магдалена Давидова – 
административен ръководител; Ралица Райкова и Силвия Обрешкова – 
заместник-председатели; Галя Алексиева, Пламен Танев и Татяна Лефтерова – 
съдии в Гражданско отделение; Валентин Пушевски, Даниела Михайлова, 
Ивелина Желева и Сияна Генадиева – съдии в Наказателно отделение), съдебен 
администратор (Деляна Янкова) и двама съдебни служители (Веселина 
Тодорова – координатор медиация и Стела Янкова – експерт „Връзки с 
обществеността“); 

□ Множество практически занятия и организирани демонстрации за 
стажанти от профилирани програми „Съдебна администрация“ – 9 
десетокласници и 5 студенти, с участието на съдебния администратор на 
Районен съд – Варна и 13 служители от специализираната и обща 
администрация на съда.   

Анализът на данните през отчетния период показва, че съдът полага 
активни усилия за надграждане на традиционно добрите си комуникационни 
практики за работа с млади хора, отчита положителен ефект от 
възобновяването на присъствените форми на провеждане на информационно-
образователни прояви и събития, като всички организирани прояви и участия 
през годината - осъществени самостоятелно или в партньорство с други органи 
на съдебната власт, обществени институции или граждански сдружения, 
намериха публичност и добър обществен отзвук.  
 

VІІ. ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ, СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА  
ОБЕЗПЕЧЕНОСТ  

 
Приходите по бюджета на Районен съд – Варна за 2022г. са в размер 

на 2 949 174 лв., като в голямата си част са приходи от държавни такси. В 
сравнение с 2021г., когато са били в размер 2 813 749 лв., приходите са се 
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увеличили с 4,81%., а с 2020г. – повече с 8,76%, когато са били в размер на 
2 711 591 лв. През 2022г. съдът продължи да бъде регистрирано лице по ЗДДС 
във връзка с дейността на държавните съдебни изпълнители. 

Разходите по бюджета на РС - Варна за 2022г. общо са в размер на 13 
215 453 лв., за 2021г. - 11 525 120 лв., а за 2020г. са били в размер на 
9 866 604 лв. И през 2022г. няма съществена промяна в разпределението им по 
дейности, като най-голям дял заемат разходите за заплати.  

От общия размер на разходите са похарчени 121 421 лв. за капиталови 
разходи – техника и софтуери, а от общата текущата издръжка в размер на 687 
399 лв. са изразходвани целеви средства в размер на 52 603 лв. за ремонтни 
дейности в двете сгради на съда  

Във връзка със следене на събираемостта по издадени изпълнителни 
листи в полза на Районен съд - Варна продължава се използва допълнително 
разработената функционалност в ПП „NForce“, която дава възможност да се 
отдели от целия обем плащания по изпълнителни дела за деня, плащанията от 
събраните суми по изпълнителни листи на Районен съд – Варна от ДСИ при 
институцията. 

За оптимизиране и облекчаване на работния процес, работи електронно 
подписване на платежните нареждания по изпълнителни. Плащането 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 набирателната 
сметка както по дела на Районен съд - Варна, така и на суми внесени до 
01.10.2016г. по изпълнителни дела. За следени и разходване на внесените суми 
по изпълнителни дела след тази дата се използва ПП „NForce“. 

През отчетния период бяха довършени мероприятията, започнали през 
2021г. по подновяване на вътрешната компютърна мрежа в основната сграда на 
съда, като трасетата и прилежащото оборудване на пети и шести етаж, където 
основно са ситуирани съдийски кабинети, работни места на съдебни помощници 
и съдебни секретари, бяха изцяло подменени. В началото на периода стартира 
и завърши изграждането на компютърната мрежата и в служба Регистратура – 
ГО, за да се обезпечат 7 работни места за приемане на всички входящи 
документи, както на хартия, така и в електронен вид, съответно въвеждане на 
цифрово изображение на документа в ЕИСС. 

Подмяната на трасето и оборудването на същото осигури адекватни 
условия за трафика на данни, който се генерира при използване на ЕИСС, като 
едновременно с това се осигури необходимото бързодействите при обработване 
на електронния документооборот.  

Бяха извършени подмяна и конфигуриране на комуникационното 
оборудване по трасето на вътрешната компютърна мрежа в основната сграда на 
съда, като създадения за целта график да дейностите позволи това да се случи 
без прекъсване на работните процеси и при гарантиране на данните.  

В отговор на техническите изисквания, които работата с ЕИСС постави 
беше подменено компютърното оборудване в съдебните зали, а с цел адекватно 
обезпечаване на съдебните заседания, в края на отчетния период бяха 
закупени нови озвучителни и аудиозаписващи системи, чието инсталиране ще 
се осъществи през 2023 г.  
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В изпълнение на чл. 360з, ал. 4 ЗСВ, в гражданско и наказателно 
деловодства, бяха оборудвани две работни места, където страните по делата да 
се запознае с електронните документи, част от електронната папка на 
съответното дело.  

Следва да се отбележи, че през изминалата година се реализираха 
множество видеоконферентни връзки със съдилища и места за лишаване от 
свобода, което пък от своя страна ни мотивира през 2023 г. да предприемем 
необходимите дейности за обезпечаване на допълнително зали с необходимата 
техника. 

През отчетния период ВСС осигури необходимите финансови средства за 
закупуване на компютърно оборудване, с което да се подменят морално и 
технически остарели: сървър, работни станции, принтерна и сканиращата 
техника. Средства бяха осигурени и за закупуване на активно и пасивно 
оборудване за изградената компютърна мрежа, което да позволи надграждане 
и разширяване на капацитета й, с цел обезпечаване включването на нови 
работни точки към същата, включително и допълнително сканираща техника. За 
целта служители от ІТ–отдела, участваха активно както при изготвяне на 
техническото задание, така и при публикуване на документацията в 
електронната платформа за обществени поръчки ЦАИС ЕОП.  

През 2022 г. беше подменена телефонната централа на РС – Варна, което 
даде възможност да се изведе от употреба централата, обезпечаваща работата 
на съда от 2007 г., която беше с крайно изчерпан капацитет и изключително 
амортизирана, поради което често дефектираше. Освен да гарантира сигурност 
на входящите и изходящите обаждания от и до институцията новата телефонна 
централа позволява проследимост и отчетност на същите, което пък на свой 
ред е още една алтернатива за упражняване и на финансов контрол.  

С цел оптимално използване на мобилното приложение за връчване на 
призовки/съобщения, генерирани от ЕИСС бяха закупени смартфони, които да 
заменят таблетите, използвани от призовкарите. Наличните таблети са с ниски 
технически параметри, предвид годината им на производство и не са надеждни 
при обозначаване на местоположение на призовката, като и при експорт и/или 
импорт на данните в системата. 

Със съдействието на служители от ІТ-отдела Районен съд – Варна участва 
активно в дейността „запис на съдебни актове под диктовка“, реализирана по 
проект: „Разработка и внедряване в съдебната система на софтуер за ускорено 
създаване и възпроизвеждане на актове и други документи чрез диктовка и 
автоматично конвертиране на гласов запис в текст и съпътстващи системи за 
обработка“. 

С цел подобряване обслужването на гражданите в Бюро „Съдимост“ при 
Районен съд – Варна, беше изградена интерком система, която направи 
възможна безпроблемната комуникация между служителите и гражданите, 
получаващи тази услуга.  

Също в Бюро „Съдимост“ през отчетния период стартира и работата с 
нова информационна система - „Съдебен статус“. Преди започване на работа с 
уеббазираната система служителите от Бюро съдимост и служители от ІТ-
отдела участваха активно в подготовката за плавно преминаване към работа с 
новия продукт, заедно с разработчика на същия. 
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Във изпълнение на §1 от ПЗР на наредба № Н-1 от 17 януари 2022 г. за 
информационната система на съдебното изпълнение (ИССИ) от 1.10.2022 г. 
стартира ИССИ. С цел оптимизиране на електронния документооборот към 
деловодния продукт JES бяха инсталирани допълнителни модули, а именно: 

□ За комуникация между JES  и REGIX; 

□ jesEDelivery за Електронен обмен на документи чрез ССЕВ.   
□ „Електронна папка“. 
Реализирани бяха и необходимите дейности по автоматизиране на 

преноса на данни към ИССИ. 
През отчетния период Районен съд – Варна продължи да осъществява 

дейността си, както следва: 

□ В съдебната палата на бул. „Вл. Варненчик“ №57, където се 
помещават съдиите и основната част специализираната администрация; 

□ Сграда на бул. „Вл. Варненчик“ №63 (стар административен адрес: 
ул. „Ангел Кънчев“ № 12), където се помещават държавните съдебни 
изпълнители, специализираната администрация, която обслужва 
документооборота по изпълнителните дела и основната част от общата 
администрация на Районен съд – Варна; 

□ Две помещения бул. „Вл. Варненчик“ №63, където са разположени 
Бюро „Съдимост“ и Бюро „Призовки“. 

□ Съдиите по вписванията, при Районен съд – Варна, осъществяват 
дейността си в сграда на бул. „8-ми Приморски полк“, където се помещава и 
Агенцията по вписванията във Варна. 

Поради крайната необходимост от подобряване на битовите условия на 
труд и обслужване на гражданите в Районен съд – Варна, през отчетния период 
бяха реализирани следните ремонтни дейности: 

□ ремонт на работните помещенията и общите части на сградата 
находяща се на бул. „Вл. Варненчик“ №63 (ул. „Ангел Кънчев“ №12), където се 
помещават ДСИ, деловодители, архив и основната част от обща администрация, 
както и общите части в основната сграда, в която се помещава институцията на 
бул. „Вл. Варненчик“ №57. Стойността на извършения ремонт възлиза на 
48 231,18 лв.; 

□ авариен ремонт на помещение в сградата находяща се на бул. „Вл. 
Варненчик“ №63 – Бюро „Съдимост“ на обща стойност – 4 371,87лв.  

И през този отчетен период бяха реализирани нормативно 
задължителните мероприятията, във връзка с пожарната безопасност и 
техническата експлоатация на енергообзавеждането, а именно: 

□ Проверка и презареждане на пожарогасители, както и проверка и 
пренавиване на противопожарните шлангове. 

□ На 18.01.2022 г. се извърши се практическо проиграване на плана 
за евакуация на магистрати, служители и пребиваващите и гасене на пожари и 
ликвидиране на аварии. 

□ Във връзка с Наредба № 16-116 от 08.02.2008 г. за техническа 
експлоатация на енергообзавеждането се извърши проверка на импеданса Zs на 
защитния контур „фаза – защитен проводник”. 

□ Извършване на абонаментен сервиз на пожароизвестителни 
системи на обекти: Съдебна палата – Варна, Съдебно-изпълнителна служба – 
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Варна и Бюро „Съдимост“ и Бюро „Призовки“ – Варна, с административни 
адреси: бул. „Вл.Варненчик“ №57 и бул. „Вл.Варненчик“ №63“ 

□ Измерване на техническото състояние на заземителната уредба и 
мълниезащитата на сградите, ползвани от Районен съд – Варна. 

Продължава да работи обособената приемна за гражданите, желаещи да 
се възползват от услугите на центъра за медиация, към Окръжен съд – Варна и 
Районен съд – Варна. 

През 2022 г. съдиите и служителите работиха в условията на добра 
обезпеченост по отношение на битовите условия, доколкото това е възможно 
при архитектурните ограничения, които поставя сградата, крайно неподходяща 
за нуждите на съдопроизводствената дейност. Нерешен остава и въпроса с 
изчерпаните възможности за съхранение на архивните дела на Районен съд – 
Варна. 

 
 

 
VІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ИЗВОДИ 

  
От изложеното по-горе, в числа, за дейността на съда може да се 

обобщи, че независимо от предизвикателствата, свързани с кадровото 
обезпечаване на районните съдии, продължаващите интензивни изменения във 
функционалностите на ЕИСС, въвеждането на нови програмни продукта в Бюро 
„Съдимост“ и при държавните съдебни изпълнители, динамиката в пазара на 
недвижими имоти, че свършената работа в съда заслужава положителна 
оценка. Зад отчетените показатели стои ежедневния труд на всеки един от нас 
– съдия, държавен съдебен изпълнител, съдия по вписванията и съдебен 
служител. Благодаря на всички за всеотдайността при изпълнение на 
служебните задължения, като вярвам, че подобряване качеството на 
правораздаването и утвърждаване на Районен съд – Варна като добре работеща 
институция, е приоритет на всеки един от нас.  

Неразделна част към доклада са описаните приложения. 
      

 
 
 
Магдалена Давидова-Янева /п/ 
Административен ръководител –  
Председател на РС- Варна.  

  
 


