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О Т Ч Е Т Е Н  Д О К Л А Д 
 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД  БУРГАС  

ПРЕЗ 2020 ГОДИНА  

 

Настоящият отчетен доклад за дейността на Районен съд - Бургас е изготвен 

на основание чл. 80, ал. 1, т. 12 от Закона за съдебната власт.  

І. ЗА СЪДА. 

1. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА СЪДА. 

Щатът на Районен съд Бургас към месец януари 2020 г. по щатно разписание, 

утвърдено от Висшия съдебен съвет е 33 щатни бройки за магистрати, 4 щатни 

бройки за държавни съдебни изпълнители, 8 щатни бройки за съдии по вписванията 

и 73 съдебни служители. 

Заетата щатна численост към месец януари 2020 г. на Районен съд Бургас е 

както следва: 30 магистрати, 4 държавни съдебни  изпълнители, 8 съдии по 

вписванията и общо 73 съдебни служители. Незаетите щатни бройки са 3 щатни 

бройки за магистрати, от които едната е за Административен ръководител –

Председател, като длъжността се изпълнява от заместник административния 

ръководител, заместник председател на съда и две  щатни бройки за съдия. 

През 2020 година е увеличен щатът на Районен съд Бургас с една щатна 

бройка за магистрат. Бройката е разкрита с решение на Пленума на ВСС  по  

протокол № 24 от 24.09.2020 г. Увеличен е и щатния състав на съдебната 

администрация с две щатни бройки, съответно за длъжностите „съдебен секретар“ и 

„съдебен деловодител.  

Щатът на Районен съд Бургас към месец декември 2020 г. по щатно 

разписание, утвърдено от Висшия съдебен съвет е 34 щатни бройки за магистрати, 4 

щатни бройки за държавни съдебни изпълнители, 8 щатни бройки за съдии по 

вписванията и 75 съдебни служители. 

В края на календарната година към 31 декември 2020 г., съставът на Районен 

съд Бургас е попълнен, както следва: 32 магистрати, 4 държавни съдебни 

изпълнители, 8 съдии по вписванията и 75 съдебни служители, разпределени 

съответно в обща и специализирана администрация. Незаети са две щатни бройки за 

магистрати, от които едната е Административен ръководител –Председател, като 

длъжността се изпълнява от заместник административния ръководител, заместник 

председател и една щатна бройка за съдия. Незаетите щатни бройки за съдебни 

служители са шест, а осем служителя са назначени до провеждане на конкурс.  

Движението на щатния състав по категории и длъжности е представено, както 

следва:   

Магистрати: 

През 2020 година, съдът се ръководи от изпълняващ функцията 

Административен ръководител, Председател на съда, която е заета от заместник-

председателя, заместник на административния ръководител, отговарящ за 

гражданско отделение и един заместник-председател, който отговаря за наказателно 

отделение.  

 По отношение на ръководството на съда през 2020 година настъпиха промени, 

както следва:  

 Съдът се управлява от и.ф.Административен ръководител, Председател – 

съдия  Силвия Петрова, избрана с решение по протокол № 41 от 10.12.2019 г. на 
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Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Встъпила в длъжност на 10 декември 

2019 г. Преди встъпването на съдия Петрова като изпълняващ функцията 

Административен ръководител, Председател тя заема длъжността заместник-

председател, заместник на административния ръководител, отговарящ за гражданско 

отделение, поради което тази позиция остава незаета.  

В ръководството на съда участва само един заместник-председател, съдия 

Петя Георгиева, отговаряща за наказателно отделение.  

 През  2020 година  Висшия съдебен съвет  обяви  два пъти конкурс за заемане 

на  вакантната бройка на Административен ръководител на Районен съд  Бургас 

2020 година.  Първата процедура е обявена в Държавен вестник  брой  2 от 

07.01.2020 г. като участва само един кандидат Съдия Силвия Петрова, която не бе 

избрана от Съдийската колегия на ВСС. През месец септември 2020 година бе 

обявена повторно процедура за избор на Административен ръководител-

Председател на Районен съд Бургас, в която няма подадени кандидатури.      

 Назначени през годината магистрати: 

През 2020 година в Районен съд Бургас встъпиха в длъжност шестима 

магистрати. Един магистрат от състава на съда, встъпи в длъжност в друг съд, а 

именно:   

Съдия Николай Гемеджиев, който до встъпването си в длъжност бе  

командирован в Районен съд Бургас,  встъпи в длъжност „съдия“ в Районен съд 

Бургас, считано от 01.03.2020г. след влизане в сила на решение на Съдийската 

колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 2 от 28.01.2020 г. 

С  решение на Съдийската колегия  на ВСС по  протокол №19/16.06.2020 г.,  

изменено с решение на СК на ВСС  по протокол №22/26.06.2020 г., считано от 1 юли 

2020 година встъпиха в длъжност „съдия“ в Районен съд Бургас двама младши 

съдии от Окръжен съд Бургас – съдия Марина Мавродиева и съдия Ваня Ванева. 

С решение на СК на ВСС по протокол № 33 от 06.10.2020 г. на разкритата 

щатна бройка  е   преназначен  съдия Евгени Узунов, който встъпи в изпълнение на 

длъжността,  считано от 09.10.2020 г. 

С решение на Съдийската колегия  на ВСС по протокол № 42 от 01.12.2020г.,  

считано от 01.01.2021 г. в Районен съд Бургас встъпи  в длъжност съдия Красимира 

Донева, която до този момент заемаше длъжността и.ф. Административен  

ръководител - Председател на  РС Средец. Съдия Донева зае щатната бройка на 

съдия Райна Кирякова, починала на 19 октомври 2020 г.  

С решение  на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 

13 от 14.04.2020г.,  считано от 22 юни 2020 г., съдия Георги Грънчев от състава на 

Районен съд Бургас встъпи като „съдия“ в Апелативен съд Варна.  

 Магистратите в Районен съд Бургас са разделени по материи, като една част 

разглеждат наказателни дела, а друга част разглеждат граждански дела. Броят на 

магистратите по отделения е различен в определени периоди от време, в зависимост 

от движението на щатния състав и натовареност по отделения.  

Движението в щата на магистратите и продължителното отсъствие на 

магистрати влияе негативно на правораздавателния процес, тъй като се налага 

преразпределение на съдебните дела, смяна на съдията-докладчик, което затруднява 

изключително много администрирането на делата. Освен това преразпределението 

на делата води и до свръхнатовареност на магистратите и съдебните служители в 

определени периоди от време.  

 

 



 4 

 Командироване на магистрати:  

 Както и през предходните години, така и през тази, сред основните проблеми 

в кадровата обезпеченост на магистратите е командироването на магистрати от 

Районен съд  Бургас в други органи на съдебната власт, както и продължителното 

отсъствие на магистрати поради временна неработоспособност, поради бременност 

и раждане, на чието място не се командироват други магистрати. 

 Промените в състава на магистратите през годината, настъпили в резултат на 

командироване или отсъствие, са представени както следва: 

 Магистрати от състава на  Районен съд  Бургас, командировани в други 

органи на съдебната власт:  

 Със заповеди на Административния ръководител, Председател на Апелативен 

съд – Бургас, в Окръжен съд – Бургас са командировани петима магистрати, а 

именно: съдия Елеонора Кралева, считано 27.06.2016 г. до заемане на щатната 

бройка, съдия Станимира Иванова за периода от 16.03.2020 г. до 31.12.2020 г., съдия 

Георги Иванов за периода от  08.09.2020 г. до 08.09.2021 г, като преди това в 

продължение на една година (от 2 септември 2019 г. до 31 август 2020 г.) участва в 

дългосрочен стаж (обмен) в Европейския съд по правата на човека, Страсбург, 

Франция, съдия Анна Щерева за периода от 01.12.2020 г. до 31.05.2021 г. и съдия 

Радостина Петкова  за периода от 01.12.2020 г. до 31.05.2021 г. 

Със заповеди на Председателя на Върховния административен съд в 

Административен съд – Бургас са командировани магистратите Веселин Белев, 

считано от 18.09.2018 г. и съдия Яна Колева, считано от 25.09.2018 г.  

Магистрати от други органи на съдебната власт, командировани в Районен 

съд - Бургас:  

Със заповеди на Административния  ръководител, Председател  на Окръжен 

съд – Бургас, през годината в Районен съд - Бургас са командировани следните 

магистрати:  

 Съдия Николай Гемеджиев - съдия в Районен съд Айтос за периода от 

01.01.2020 г. до 01.03.2020 г., след което встъпи в длъжност съдия в Районен съд 

Бургас 

Съдия Пламен Дойков, съдия в Районен съд - Малко Търново за периода от 

03.07.2019 г. до 03.07.2020 г. 

            Съдия Венета Стефанова-Иванова, командирована от Районен съд Средец, за 

периода от 16.03.2020 г. до 31.12.2020 г. на мястото на командированата в Окръжен 

съд Бургас съдия Станимира Иванова 

Младши съдиите от Окръжен съд Бургас – Красен Вълев и Диана Асеникова-

Лефтерова са командировани на мястото на командированите от 1 декември 2020 

година в Окръжен съд Бургас  съдии Анна Щерева и Радостина Петкова 

Отсъствие на магистрати:  

И през 2020 година са налице случаи на отсъствие на магистрати поради 

ползване на отпуск за бременност и раждане и  отглеждане на дете до навършване на 

две годишна възраст, като са отсъствали четирима  магистрати, както следва: съдия 

Яна Атанасова е отсъствала през цялата 2020 г., поради отпуск за бременност и 

раждане  и отпуск за отглеждане на дете до две годишна възраст, съдия Пламена 

Събева  е отсъствала от 10.02.2020г  до 31.12.2020г., поради отпуск за бременност и 

раждане, съдия Дарина Йорданова е в отпуск за отглеждане на дете до две годишна 

възраст до 01.04.2020 г. и съдия Ваня Ванева е в продължителен отпуск за временна 

неработоспособност, считано от 10.10.2020 г., като  предстои да ползва отпуск за 
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бременност и раждане. Съдия Кирякова също отсъства в продължение на два 

месеца, преди настъпването на смъртта.  

Атестиране на магистрати. Повишаване в ранг.  

Десет  магистрати са повишени на място в по-горен ранг през 2020 г.: съдия  

Стоян Мутафчиев,  съдия Радостина Петкова, Райна Кирякова и Георги Иванов са   

повишени в ранг „съдия във ВКС и ВАС“. Съдия  Иван Дечев, съдия Силвия 

Петрова, съдия Асен Радев, съдия Дарина Йорданова и съдия Невена Ковачева са  

повишени  в ранг „съдия в АС“. Съдия Пламена Събева  е повишена в ранг „съдия в 

ОС“.  

През 2020 година е проведено периодично  атестиране на съдиите Радостина 

Петкова и Анна Щерева, като и на двете  на заседания на Съдийската колегия на 

Висшия съдебен съвет е приета комплексна оценка от атестацията  им „Много 

добра“.  

Осем  магистрати към момента са в процедура по атестиране, от които  пет са 

за периодично атестиране и  трима  за извънредно атестиране, поради участие в 

конкурс за преместване.  

 В Съдебно-изпълнителната служба работят четирима държавни съдебни 

изпълнители, като през текущата година промяна в числения и поименния състав не 

е настъпила.  

Съдии по вписвания - работят осем съдии по вписванията, като през текущата 

година промяна в числения и поименния състав не е настъпила.  

Съдебна администрация: 

През 2020 година,  с решение на ВСС по протокол № 17/02.06.2020 г. са 

отпуснати две щатни бройки на съдебни служители – съдебен деловодител и 

съдебен секретар. В края на годината утвърдената и заета щатна численост на 

съдебните служители е 75  щатни бройки. 

В края на 2020 г. с решение на СК на  ВСС  по протокол № 44 от 15.12.2020 г. 

бе отпусната  1 щатна бройка за системен администратор, считано от 01.01.2021г. 

Администрацията на съда е разделена съгласно Правилника за администрацията в 

съдилищата и Правилата за прилагане на класификатора в обща и специализирана 

администрация.  

Специализираната администрация е организирана в служби и в самостоятелни 

длъжности, както следва: Служител по сигурността на информацията, Регистратура 

„Класифицирана информация“, Регистратура, Бюро съдимост, Архив, “Връчване на 

призовки и съдебни книжа”, „Гражданско деловодство“, „Наказателно деловодство“, 

„Граждански секретари“, „Наказателни секретари“ и „Съдебно-изпълнителна 

служба“. 

 Общата администрация е организирана в самостоятелни длъжности, поради 

невъзможност за обособяване на отдели и сектори. 

Съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата, 

администрацията на съда е разделена на: 

Ръководни длъжности (3): Съдебен администратор, Административен 

секретар и Главен счетоводител; 

Специализирана администрация (63) Завеждащи служба – 5 броя, Служител 

по сигурността на информацията – 1 брой, съдебни деловодители – 27 броя, съдебни 

секретари – 24 броя, призовкари – 6 броя; 

Експертни длъжности в обща администрация – системни администратори – 2; 

Обща администрация – счетоводител – 1 брой и Човешки ресурси, който е и 

статистик – 1 брой; 
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Технически длъжности (5) – касиер, който е и домакин – 1 брой, шофьор – 1 

брой и чистач – 3 броя.  

 Съобразно приетите от Висшия съдебен съвет критерии, съотношението 

магистрати/съдебни служители е следното: 

 съдебна администрация (обща и специализирана) спрямо магистрати, 

включително ДСИ и СвП – 1,63; 

 съдебна администрация спрямо магистратите, без ДСИ и СвП – 2,20; 

 специализирана администрация/магистрати, включително ДСИ - 1,65; 

Съотношението магистрати/съдебни служители в Районен съд Бургас е 

значително по-ниско от средното за страната.  

Движение в щата на съдебната администрация. Проблеми с кадровата 

обезпеченост:  

И през 2020 година в щата на съдебната администрация са извършвани 

промени, които са породени от необходимостта от заемане на щатни бройки на 

служители, които са освободени поради придобиване право на пенсия за 

осигурителен стаж и възраст.   

Дванадесет са освободените съдебни служители през 2020 година, като 

петима са освободени на основание чл. 326, ал. 1 от  КТ, а седем са освободени 

поради упражнено право на пенсия, поради навършване на осигурителен стаж и 

възраст. С четирима  от освободените, поради пенсиониране съдебни служители са 

сключени трудови договори до провеждане на конкурс. 

Четирима от напусналите  през годината съдебни служители са се преместили 

в Окръжен съд  Бургас и Апелативен съд Бургас. Основната причина за текучество 

на съдебни кадри от съда, както и причината за преместването им в други органи на 

съдебната власт е изключително високата натовареност на съдебните служители в 

съда, както и по-ниското възнаграждение на специализираната администрация в 

сравнение с останалите органи на съдебната власт в Бургас (Окръжен съд Бургас и  

Апелативен съд Бургас).  

През годината, поради отсъствие на съдебни служители, освобождаване на 

съдебни служители и поради неравномерна натовареност на отделните служби се 

наложи преназначаване на съдебни служители от една длъжност на друга или 

пренасочване от една служба към друга.  

Основният проблем през годината с кадровата обезпеченост на съда е  

освобождаване на голям брой съдебни служители, поради пенсиониране и поради 

преназначаване в други органи на съдебната власт.   

 Въведеното в страната извънредно положение и наложените в страната 

противоепидемични мерки наложиха забавяне на откриването на конкурса. Със 

Заповед № РД19-03/16.10.2020 г. на и.ф. Административен ръководител, 

Председател на Районен съд Бургас е открит конкурс за заемане на 13 (тринадесет) 

щатни бройки за длъжностите, както следва:  8 (осем) щатни бройки за длъжността 

„Съдебен секретар“, от които 7 (седем) щатни бройки при условията на чл. 67, ал.1, 

т.1 от Кодекса на труда (за неопределено време) и 1 (една) щатна бройка при 

условията на чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда (за заместване на работник или 

служител, който отсъства от работа) и 5 (пет) щатни бройки за длъжността „Съдебен 

деловодител“, при условията на чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда (за 

неопределено време) в службите „Гражданско деловодство“, „Регистратура/Бюро 

съдимост“.  В края на 2020 година е приключен първият етап от конкурса. Вторият 

етап на конкурса е отложен, поради въведените в страната противоепидемични 

мерки. 
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Взаимодействие със съдебните заседатели.  

Допълнителна процедура за избор на съдебни заседатели бе стартирана на 

основание чл. 67а от Закона за съдебната власт по искане на съдия Деница Вълкова – 

Председател на Апелативен съд, Бургас през месец януари 2020 година.  

Провеждането на повторна процедура за избор на съдебни заседатели се 

наложи, тъй като при проведената през предходната година процедура не се явиха 

достатъчно кандидати, поискани от съдилищата.  

След преминала проверка от комисия, сформирана от Окръжен съд Бургас, с  

решения по т. 2 и 3 от протокол № 7/22.07.2020 г. на Общото събрание на 

магистратите при Окръжен съд Бургас са одобрени 48 съдебни заседатели, 

предложени от Общински съвет Бургас. 

На 25 септември 2020 година пред общото събрание на Районен съд Бургас 

клетва положиха 42 съдебни заседатели, чийто мандат е (2020-2024).  В края на 2020 

година, броя на съдебните заседатели, които участват в дейността на Районен съд 

Бургас е 103, който въпреки че е по-нисък от първоначално поисканите от съда, на 

този етап са достатъчни, така че да обезпечат правораздавателната дейност по 

наказателни дела.   

Непосредствено след полагането на клетва бе организирано начално обучение 

на съдебните заседатели съвместно с Националния институт на правосъдието.  

Лектор на обучението бе съдия Деница Вълкова, съдия във Върховен касационен 

съд. Темите, по които съдебните заседатели придобиха знания са: Устройство на 

съдебната власт. Статут на съдебните заседатели. Етични измерения на дейността на 

съдебния заседател. Материално наказателно право. Основни понятия. Наказателен 

процес. Основни понятия и принципи.  

Съдебните  заседатели бяха запознати и с актуализираните Вътрешни правила 

за организацията на работа и възнагражденията на съдебните заседатели при 

Районен съд  Бургас, както и с подготвените формуляри и заявления, с които се цели 

да се улесни комуникацията и взаимодействието между съда и съдебните 

заседатели.  

Встъпването на съдебните заседатели в мандат в различен период от време 

създаде затруднения в работата на съда, които са преодолени. Четирима са 

освободените съдебни заседатели през 2020 година и един е починал. 

 

2. МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА РЕСУРСНА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА СЪДА.   

 Материална база и оборудване. 

Районен съд  Бургас се помещава в съдебната палата, находяща се в гр. Бургас 

на ул. „Александровска“ № 101, като ползва третия етаж от сградата, девет съдебни 

зали на първия етаж, както и няколко помещения на партерния етаж. Съдебно 

изпълнителната служба към Районен съд Бургас и съдиите по вписвания са 

разположени в административната сграда на ул. „Жени Патева“ № 1 (бивша съдебна 

палата).  

Материално-техническата база в Районен съд Бургас е в сравнително добро 

състояние, като съдът е оборудван с необходимото офис обзавеждане и оборудване, 

както и с офис техника, въпреки че част от нея вече е амортизирана.  
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Въпреки създадените добри условия за работа, ръководството на съда 

продължава да полага усилия за поддържане и подобряване на материално-

техническата база.  

Основният проблем, пред който е изправена институцията е недостиг, както на 

работни помещения за магистрати и за служители, така и на съдебни зали. При 

запълване на щатния състав на магистратите ще бъде невъзможно осигуряването на 

работно място. Капацитетът на съдебните зали е запълнен в максимална степен и 

все повече трудности се срещат при изготвяне на графиците за съдебни заседания.  

 Предвид обема на делата сме изправени пред проблема и с недостиг на място в 

архивните помещения и в съдебните деловодствата, което налага непрекъсната 

реорганизация на подредбата на съдебните дела и се затруднява работата на 

служителите. 

  През 2020 година не е настъпила промяна по отношение на ползваните в съда 

работни помещения, като в края на годината е направена преграда в копирния 

център. Планирано е да се обособи работно помещение на служителя по 

сигурността на информацията.  

  През 2020 година усилията на съда по отношение на материално-техническата 

база са насочени към осигуряване на предпазни средства и оборудване за 

дезинфекция, с което да се предпазят работещите и посетителите в съда от 

разпространението на коронавирусната инфекция COVID-19. За целта, в 

съответствие с Правилата и мерки за работа на съдилищата в условията на 

пандемия, приети от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет и в изпълнение 

на решенията на Комисия „Бюджет и финанси“ в съда са предприети следните 

мерки:  

  Изработени и монтирани са плексигласови прегради в съдебните зали (за 

съдебния състав и за участниците в съдебния процес), и във всички служби на съда 

(гражданско деловодство, наказателно деловодство, регистратура, Архив, съдебно-

изпълнителна служба и обща администрация); 

  Доставени са UV бактерицидни лампи – 18 на брой, предназначени за 

съдебните зали и съдебните деловодства, 6 броя пречистватели за въздух 

(йонизатори), предназначени за съдебните деловодства и 20 броя диспенсъри за 

дезинфектанти, предназначени за съдебните зали и коридорите пред деловодствата 

на съда и сешоар за ръце за сервизно помещение;  

 Доставени са лични предпазни средства за магистратите и съдебните 

служители (предпазни маски за еднократна употреба, шлемове, ръкавици), както и 

съда се снабдява регулярно с дезинфектанти за ръце и за повърхности;  

  Закупени са 3 броя дигитални уреда за измерване на температурата.  

По отношение на материално-техническата база освен гореизброените 

дейности, свързани пряко с борбата с пандемията са извършени следните 

подобрения на материално-техническата база:    

   Доставени и монтирани са метални стелажи, с които е дооборудвано 

архивно помещение в съдебно-изпълнителна служба; 

   Закупени и доставени са пет броя климатици, с които ще бъдат заменени 

дефектирали такива; 

  Изработени и доставени са мебели (шкафове и надстройки върху шкафове) 

за съдебните деловодства и за административния секретар, с оглед преодоляване на 

проблема с недостига на пространство и необходимостта от съхранение на 

документи и дела в съда;  

  Закупени са офис столове, с които да се подменят негодните за употреба; 



 9 

  Подменени са щорите в работни помещения в съда и са монтирани такива в 

новооборудваното архивно помещение в съдебно-изпълнителната служба;  

  Подменени са и четирите зимни гуми на служебния автомобил;   

Изпълнени са регулярни ремонтни дейности на дефектирала климатична 

техника, врати, брави, асансьори. 

Извършва се регулярна проверка на пожаро-известителната система,  

извършена е и контролна проверка на монтираните пожарни кранове, както и са 

презаредени пожарогасителите и в двете сгради.  

 Обогатен е библиотечният фонд на съда, като е закупена правна литература по 

гражданско и наказателно право, според идентифицираните нужди на магистратите.  

 През 2020 година са отпуснати средства от Висшия съдебен съвет и са 

изпълнени ремонтни дейности на едно работно помещение в съдебно-

изпълнителната служба (отстраняване на мазилка, шпакловане и боядисване на 

стени и тавани, подмяна на подова настилка, отстраняване на дървена ламперия). 

Отказано е искането на съда за отпускане на средства за извършване на 

ремонтни дейности на открита тераса пред работни помещения на съдебни 

служители, като бе изготвено предложение от съда терасата да бъде закрита с 

термопанели, да се затвори със стъклопакет, както и да се осигури достъп до нея. 

Мотивът за отказ на Комисия „Управление на собствеността“ е, че дейностите се 

класифицират като основен ремонт, за което се изисква проект.  

  И през 2020 година не бе решен проблемът със статута на сградата на ул. 

„Жени Патева“ № 1, в която се помещават съдебно-изпълнителната служба и 

съдиите по вписванията.  

Компютърна и периферна техника. 

През 2020 година е закупена и е доставена следната техника: 

  64 броя компютърни конфигурации са доставени, в резултат на изпълнение 

на централизираната поръчка за доставка на техника от Висшия съдебен съвет, с 

които ще бъде подменена морално остарялата компютърна техника, с която работят 

съдебните служители;  

 1 брой мултифункционално устройство (факс, скенер, принтер, копир) за 

нуждите на служба „Регистратура“; 

  3 броя скоростни документни скенери, за което са осигурени целеви средства 

от Висшия съдебен съвет, в резултат на отправено искане от  Районен съд Бургас, с 

които ще се обезпечи създаването и поддържането на електронните папки на всички 

видове дела. 

Въведеното в страната извънредно положение, продължено като извънредна 

епидемична обстановка и приетите от СК на ВСС Правила и мерки за работа на 

съдилищата в условията на пандемия наложи в съда да се въведат и иновативни 

подходи за провеждане на съдебни заседания и на общи събрани на магистратите. 

От месец март 2020 година, съдебните заседания по дела, образувани по Закона за 

здравето, както и делата със задържани се разглеждат чрез видеоконферентна 

връзка.  

Промените, извършени в процесуалните закони през 2020 година, с които се 

допусна провеждането на видеоконферетни връзки наложи да бъде преразгледана 

политиката на съда по отношение на наличната в съда техника. За да се обезпечи 

възможността за провеждане на он-лайн съдебни заседания в края на годината са 

осигурени 3 броя преносими компютъра, 8 броя уебкамери, 8 броя тонколони и 

разклонители за съдебните зали. Осигурени са също така и 34 броя уебкамери за 
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работните места на магистратите, което ще позволи да се организират он-лайн общи 

събрания, както и ще се даде възможност на магистратите да участват в 

дистанционни обучения, он-лайн работни срещи и други събития. Подменени са и 

устройствата на мобилните телефони, използвани от дежурен наказателен съдия и в 

съдебните деловодства.  

Извършвани са регулярни ремонтни дейности на видео екраните, монтирани 

пред съдебни зали; копирните устройства и принтерите в съда. 

Изградената вътрешна-комуникационна мрежа се поддържа и надгражда 

според нуждите на съда.  

Информационно-ресурсно осигуряване. 

Новост по отношение на  информационното и ресурсно осигуряване през 2020 

година е въвеждането на Единната информационна система в съдилищата (ЕИСС), 

разработена съгласно договор сключен между Висшия съдебен съвет и 

„Информационно обслужване“ АД в рамките на проект „Създаване на модел за 

оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и 

разработване на Единна информационна система на съдилищата, финансиран по 

Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 (ОПДУ), съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  

В Районен съд Бургас системата бе въведена на 10 август 2020 година, което 

изключително много затрудни работата на магистратите и на съдебните служители. 

За периода, в който функционираше ЕИСС в Районен съд Бургас (10 август – 17 

септември) са образувани 1894 дела, от които 1274 броя граждански дела и 620 броя 

наказателни дела. 

С въвеждането на Единната информационна система в съдилищата се наложи в 

съда да се работи паралелно с две деловодни програми. Несъвършенствата в ЕИСС, 

краткия срок за въвеждане на програмата и липсата на ефективни обучения 

изключително затрудниха работата в съда.  

Програмата се актуализира ежедневно, което налага магистратите и съдебните 

служители непрекъснато да се запознават с новостите в нея. Въпреки последвалите 

доработки и актуализации към настоящия момент програмата все още не е изцяло 

пригодена към нуждите на съдилищата. Доказателство за това е и невъзможността 

да бъдат генерирани достоверни статистически отчети и отчети за натовареността на 

магистратите. Единната информационна система на съдилищата не е ориентирана 

към клиента, поради което се забавя и значително обслужването на гражданите.  

 Липсата на връзка и невъзможността да бъде автоматично прехвърлена 

информацията от Централизираната система за случайно разпределение на делата в 

разпределящия модул на ЕИСС доведе до неравномерно разпределение на делата по 

различните групи дела, което доведе и до неравномерна натовареност на 

магистратите.  

Деловодната програма, с която се обработват съдебните дела е програмата на 

„Информационно обслужване” АД – „САС Съдебно деловодство“. Въпреки 

несъвършенствата в САС „Съдебно деловодство“, в сравнение с Единната 

информационна система на съдилищата тя е по-функционална и ориентирана към 

клиента. Към момента освен с двете деловодни програми в съда се работи още с 

няколко системи, въведени от ВСС, а именно - Централизирана система за случайно 

разпределение на делата (ЦССРД) и Системата за изчисляване на натовареността на 

магистратите (СИНС), като липсва синхронизация между всички тях. Обработването 

на съдебните дела с две деловодни програми и въвеждането на данни в няколко 

системи затруднява процеса на изготвяне на справки и е предпоставка за тяхната 
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некоректност. Липсата на връзка между отделните програми налага да се извършват 

допълнителни съпоставки на данните и информацията, за което се изразходват 

допълнително човешки и времеви ресурси.  

 За обезпечаване на правораздавателната дейност на съда, както и на 

дейностите свързани с управлението на финансовите и човешките ресурси в Районен 

съд - Бургас се ползват следните програмни и софтуерни продукти: 

 Централизираната система за  разпределение на делата (ЦССРД); 

 Система за изчисляване на натовареността, възложена за разработване от 

Висшия съдебен съвет на Смарт Системс 2010; 

 САС „Съдебно деловодство“ на „Информационно обслужване” АД – Варна; 

 Единна информационна система за противодействие на престъпността, 

чиято цел е да осигури връзката между всички участници в наказателния процес и да 

улесни обмена на данни между тях;  

 Програма JES на фирма „Темида 2000“ и компютърна система  „NForce“,  

внедрени в „Съдебно-изпълнителна служба“, с които се обработват изпълнителните 

дела; 

 Автоматизирана информационна система „Бюра съдимост”, разработена по 

програма ФАР и поддържана от консорциум „Лирекс БГ” ООД – „Индекс България” 

ООД; 

  Софтуерен продукт за синтез на реч Speechlab 2.0; 

  Програмен продукт „КОНТО” – счетоводна програма; 

  Програмен продукт „ОМЕКС кадри и хонорари”, с който се подпомага 

процеса на управление на човешките ресурси. 

  Осигурен е достъп на магистратите и съдебните служители до Правно-

информационна система „Апис 7“ и до търговски регистър, регистъра на 

юридическите лица с нестопанска цел и до имотния регистър, които ресурси се 

ползват за справочна информация ; 

 Осигурен е достъп до Национална база данни „Население“, до е-услугите на 

Националната агенция по приходите за извършване на справки по чл. 47, ал. 3 от 

ГПК, като справки се правят съответно по делата; 

 Осигурен е достъп на държавните съдебни изпълнители до Регистъра на 

банковите сметки и сейфове. 

Всички съдии и служители са обучени за работа с MS Office, Internet Explorer, 

Outlook Express/, както и с Adobe Acrobat Reader.  

Работните места в съда са оборудвани с компютърна техника, която се 

осъвременява поетапно, като е изградена локална компютърна мрежа. Сигурността 

на информацията в локалната мрежа се осигурява от използването на антивирусен 

лицензиран програмен продукт, предоставен от Висшия съдебен съвет.  

И през 2020 година продължиха усилията на съда да работи в посока 

въвеждане на електронни услуги и електронен достъп до делата, като в тази посока 

са изпълнени следните дейности: 

  Поддържа се и се актуализира ежедневно  информацията на Интернет 

страница на съда, достъпна на следния адрес: https://burgas-rs.justice.bg, изработена 

по проект „Доразвитие и централизиране на порталите в СП за достъп на граждани 

до информация, е-услуги и е-правосъдие“. Страницата на съда дава възможност за 

извършване на справки по делата чрез електронните услуги, предлагани на Интернет 

страницата на съда, относно графика на съдебните заседания и постановените 

съдебни актове; 

https://burgas-rs.justice.bg/
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  Популяризира се възможността за извършване на справки чрез Единен портал 

за достъп до съдебни дела (ЕПЕП) - https://ecase.justice.bg/, като са приети правила, с 

които е организирано обработването на заявленията. Предвид въведеното в страната 

извънредно положение, което продължи като извънредна епидемична обстановка 

чрез съобщения на Интернет страницата на съда и писма до Адвокатска колегия – 

Бургас бе популяризирана възможността за ползване на ЕПЕП. През 2020 година 

заявление за първоначална регистрация до системата са подали 87 човека, а за 

достъп по-конкретни дела са подали заявление 372 човека. 

За съжаление въпреки че се увеличава броя на потребителите, които желаят да 

получат справки чрез ЕПЕП участниците в процеса не се възползват от 

предоставената им възможност за електронно призоваване по делата.  

  Осигурена е връзка с уеб портал за отдалечен достъп до информация за 

съдебните дела в Районен съд – Бургас чрез Портала за достъп до съдебни дела 

http://sas.is-burgas.net/, поддържан от „Информационно обслужване” АД; 

  Осъществява се електронен обмен на информация и на делата между 

отделните инстанции; 

  Поддържат се електронни папки на исковите производства и наказателните 

дела от общ характер, наказателните дела от административен характер и 

наказателните дела от частен характер;  

През 2020 година във връзка с внедряването на Единната информационна 

система на съдилищата на всички магистрати и съдебни служители им бе 

предоставен квалифициран електронен подпис.  

 Финансова обезпеченост.  

  През 2020 година извършените разходи от Районен съд - Бургас са в размер на  

5 422 199,22 лева. Сумата е формирана от: 

  Разходи за заплати – 3 476 168,51 лева – 64,11% от общия обем на 

разходите; 

  Разходи за други възнаграждения и плащания на персонала – 647 260,14 

лева – 11,94 %, от общия обем на разходите, в т.ч.  

- за съдебни заседатели, преводачи и вещи лица с осигуровки – 35 571,63 лева;  

- за облекло – 298850,11 лева;  

- за СБКО –под формата на възнаграждение – 57971,86 лева;  

- 238 644,52 лева за обезщетения по чл. 224, КТ на 14 съдебни служители и 

магистрати, както и по чл. 354 от ЗСВ на 6 съдебни служителя и чл.225, ал.5 от 

ЗСВ на наследникът на съдия Кирякова;  

-    16 222,02 лева за изплащане на първите три дни за работодател на болнични, 

отнасящи се за 89 броя първични болнични листи; 

 Разходи за социални осигуровки – 962 031,79 лева – 17,75 % от общия обем 

на разходите; 

 Издръжка – 332 106,55 лева или 5,94 % от общия обем на разходите; 

 За данъци и такси – 222,23 лева; 

 За дълготрайни материални активи – 4410,00 лева  

 Средствата за издръжка се разходват при условията на максимално 

ограничаване на разходите в разумни граници, необходими за функционирането на 

съда. Разходите са сведени до заплащане на основни режийни разходи като ел. 

енергия, вода, кореспонденция, телефони, тонери, копирна хартия и разходи по 

договори за поддръжка на копирната техника и сигнално-охранителната система.  

https://ecase.justice.bg/
http://sas.is-burgas.net/
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Разходите за издръжка са с 37 575,65 лева повече в сравнение с 2019 г. но това 

се дължи на разходите направени във връзка с извънредното положение и мерките, 

които съда предприе за осигуряване на безопасна среда за работа и обслужване на 

граждани.  

С решение по т.5 от протокол №13/04.06.2020 на Пленума на ВСС са 

отпуснати целеви средства за реализиране на превантивни дейности и мерки с цел 

ограничаване на разпространението на COVID-19 в размер на 9750 лева по §10 

издръжка от бюджетната сметка на Районен съд Бургас. Изразходените средства са в 

размер на 22 211,68 лева. Частта над 9750 лева в размер на 12461,68 лева е покрита с 

икономии от издръжката на съда. Сумата 22 211,68 лева е изразходвана за 

закупуване на лични предпазни средства,  почистващи материали и дезинфекциращи 

препарати, изработване и монтаж на плексигласови прегради за съдебни зали и 

деловодствата и регистратура на съда, закупуване на бактерицидни лампи и 

пречистватели за въздух. 

Извършени са също така изследвания с PCR SARS тестове на магистрати и 

служители на стойност 2140,00 лева, в изпълнение на решение от протокол 

№17/02.06.2020 на СК на ВСС за ефективно тестване поне веднъж месечно на 

призовкарите и служители на регистратура и/или на „едно гише“, както и на 

контактни лица. 

От изразходваните средства за издръжка с най-голям дял от бюджета на съда 

са изплатените хонорари на вещи лица – 135 681,50 лева (40,86%). Следват ги 

разходите за ел.енергия, вода и газ за отопление – 47 081,80 лева (14,62%).; 

пощенски и телекомуникационни услуги – 20 129,44 лева (6,25%) 

 Към 31.12.2020 г. от Районен съд Бургас са събрани приходи в размер на 

1568070,40 лева, като за същия период на 2019 г. приходите възлизат на 1752784,14 

лева.  

Разликата в намаление на приходите е  значителна – 184713,74 лева.  

Без съмнение основен фактор в занижените приходите е обявената 

епидемиологична обстановка в страната след 13.03.2020 г. във връзка с COVID-19 и 

съответно спиране разглеждане на голям брой дела. 

 За 2020 г. образуваните дела са с 2705 по-малко в сравнение с 2019 г. Броят 

на гражданските дела е намалял с 2235, а на наказателните с 470. Гражданските 

дела, за които не се събират такси са с 1180 броя по-малко, а разходите са за сметка 

на бюджета на съда. Образуваните дела по чл. 410 и 417 от ГПК, основен генератор 

на съдебни такси е намалял с 671 броя дела през 2020 г., в сравнение с предходната 

година.  

Намалението на приходите е по всички параграфи, които ги формират, с 

изключение на §36-19, в който се наблюдава увеличение с 94331,37 лева: 

 приходи от такси са намалели от 1519614,91 през 2019 г. на 1262041,80 през 

2020 г.). Глобите  от 207067,53 през 2019 г. са 179574,82 през 2020 г. Двойно по-

малко са конфиксуваните депозити (23201,09 през 2019 г. и 10391,63 през 2020 г.), 

което се явява в следствие на промяната на давностния срок съгласно чл.110 ЗЗД в 

правилата за набирателните сметки, утвърдени с решение на  Пленума на ВСС от 

19.07.2018 г. 

Публичните вземания по издадени изпълнителни листи се възлагат за 

събиране на ЧСИ, ДСИ, НАП или на финансовия отдел на съответната бюджетна 

организация. За периода 2016-2020 г. са издадени и администрирани 7281 броя 

изпълнителни листове. 
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Към 31.12.2020 г. несъбраните суми по изпълнителни листи са 1 512 075,49 

лева, както следва:  

От ЧСИ – 963 994,85 лева, в т.ч. такси 188158,01 лв.; глоби – 752871,80; 

разноски 22965,04 лева 

От ДСИ – 411253,61 лева, в т.ч. такси 57642,49 лв.; глоби – 344245,03 лв.; 

разноски 9366,09 лева 

От НАП – 108993,88 лева, в т.ч. такси 58876,31 лв.; глоби – 47240,00 лв.; 

разноски 9366,09 лева 

От Бюджетни организации – 27833,23 лева, в т.ч. такси 10726,44 лв.; разноски 

17106,79 лева 

Следващата таблица показва как са разпределени сумите, възложени по 

частни и публични изпълнители и каква е събираемостта: 

 

брой дела
възложени 

за събиране
събрани

% 

събираемост

Остатък за 

събиране към 

31.12.2020 г.

брой 

дела

възложени 

за събиране
събрани

% 

събираемост

Остатък за 

събиране към 

31.12.2020 г.

брой 

дела

възложени 

за 

събиране

събрани
% 

събираемост

Остатък за 

събиране 

към 

31.12.2020 

г.

брой 

дела

възложен

и за 

събиране

събрани
% 

събираемост

Остатък за 

събиране 

към 

31.12.2020 

г.
2016 1431 438644,97 191216,23 43,59 247428,74 414 166701,64 77747,29 46,64 88954,35 0 0 0

2017 1730 469303 197129,45 42,00 272173,55 16 6844 0,00 6844 0 0 0

2018 1106 437090,48 95743,85 21,90 341346,63 273 110489,83 33991,73 30,76 76498,1 14 1491,5 0,00 1491,5 0 0 0

2019 458 116624,34 37834,62 32,44 78789,72 439 196107,07 64064,69 32,67 132042,38 50 6340 83,57 1,32 6256,43 17 3778,36 3778,36 100,00 0

2020 177 30463,11 6206,9 20,38 24256,21 258 243807,9 41094,77 16,86 202713,13 98 5560,1 112,5 2,02 5447,6 800 205427,6 177594,4 86,45 27833,23

ОБЩО 4902 1492125,9 528131,05 35,39 963994,85 970 550404,8 139151,19 25,28 411253,61 592 186937,24 77943,36 41,69 108993,88 817 209206 181372,8 86,70 27833,23

ПЕРИОД

ЧСИ ДСИ НАП БО

 
 

Общата събираемост от началото на периода на възлагане и счетоводно 

отчитане -  от 2016 г. до 2020 г. на ЧСИ е 35,39 % и, както е видно, тя намалява през 

годините след включването на ДСИ в разпределението, когато спада от 42 % през 

2017 на 21,90 % през 2018 и 20,38% през 2020 г.  

При ДСИ събираемостта е съответно през 2018 г. – 30,76%, а през 2019 г. – 

32,67 % и 16,86 през 2020 г. НАП са събрали 46,64 от възложените им през 2016 г. 

вземания. От възложените през 2018, 2019 г.и 2020 г. събираемостта е съответно – 

0,00 %;1,32 %;2,02% 

Бюджетните организации са платили 86,70% от вземанията по издадени 

изпълнителни листове. 

 

3. УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА И 

ОБСЛУЖВАНЕТО В СЪДА.  

 

         Дейност на общото събрание на магистратите.  

В съда продължава практиката за провеждане на регулярни общи събрания на 

магистратите. В общото събрание на магистратите при Районен съд Бургас участват 

също така и магистратите при Районен съд Царево и Районен съд Малко Търново, 

съгласно Заповеди № 296/19.04.2016 г. и № 334/17.12.2019 г. на Административния 

ръководител, Председател на Окръжен съд – Бургас. 

През 2020 година са проведени пет общи събрания на магистратите, като част от 

въпросите, които са обсъждани, касаещи дейността на Районен съд Бургас са   

следните: 

 Обсъден е Доклада на председателя за дейността на Районен съд – Бургас, в 

съответствие с разпоредбите на чл. 79, ал.2, т. 6 от Закона за съдебната власт; 

 Обсъдени са констатациите и изводите в Акта за резултатите от 

извършената комплексна планова проверка по граждански дела (2017-2018), изх. № 
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ПП-01-46/19 от 26.11.2019 г., съгласно Заповед № ПП-01-46/01.07.2019 г. на Главния 

инспектор на ИВСС, с оглед предприемане мерки за изпълнение на препоръките в 

него. 

 Обсъдени и са приети актуализирани Вътрешни правила за случайно 

разпределение на делата в Районен съд Бургас и Вътрешни правила за заместване на 

отсъстващ магистрат; 

 Избран е нов член в състава на Комисията по професионална етика при 

Районен съд  Бургас; 

 Избран е друг професионалния говорител на Районен съд Бургас; 

 Обсъдени са констатациите и изводите от Акта за резултатите от 

извършената тематична  проверка по наказателни  дела на тема „Анализ на 

причините за прилагане на чл. 28, б. „а" от ЗАНН за извършени от физически лица 

административни нарушения по: чл. 173, ал. 1 ЗПКОНПИ; чл. 408а ЗСВ; чл. 8, ал. 1 

ЗПИЛВДДД (отм., ДВ, бр. 7/2018 г.); чл. 34, ал. 1 ЗПУКИ (отм., ДВ, бр. 7/2018 г.); 

чл. 80, ал. 1 ЗДДФЛ; чл. 123, ал. 1, предложение първо и второ ЗМДТ; чл. 179, ал. 1 

ЗДДС; чл. 184, ал. 1 ЗДДС; чл. 110, ал. 2 ЗАДС; чл. 355, ал. 1, вр. чл. 5, ал. 4, т. 1 

КСО, вр. чл. 3, ал. 1, т. 2 от Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г., издадена от министъра 

на финансите, и чл. 355, ал. 1, вр. чл. 5, ал. 4, т. 2 КСО, вр. чл. 3, ал. 3, т. 2 от 

Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г., съгласно Заповед № ТП-01-1/10.04.2020 г. на 

Главния инспектор на ИВСС, с оглед предприемане мерки за изпълнение на 

препоръките в него. 

 Обсъдена е организацията на преминаване на юридическия стаж от стажант 

юристите  в  Районен съд Бургас във  връзка  новата Наредба № 1 от 01.02.2019г. за 

придобиване на юридическа правоспособност, обнародвана  в ДВ  бр.13 от 

12.02.2019г. влязла в законна сила на 01.01.2020 г. 

 Обсъдени са констатациите и изводите в Акта за резултатите от 

извършената тематична  проверка  по сигнал с вх.№ Ж-02-2/20 от 08.01.2020 г.  на  

г-н Младен Маринов, Министър на вътрешните работи по отношение на 

противоречива практика при прилагане на Закона за министерство на вътрешните 

работи и Наредба №8121з-776/29.07.2016 г. по заведени искови  производства за 

трудови възнаграждения от служители на структури на МВР, в изпълнение на 

Заповед № Ж-02-2/17.02.2020 г. на Главния инспектор на ИВСС, с оглед 

предприемане мерки за изпълнение на препоръките в него. 

 Обсъдени са констатациите и изводите в получения Акт за резултатите от 

извършената тематична проверка  по  гражданските дела, разгледани по реда на чл. 

62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 12 ЗКИ  съгласно заповед № ТП-01-5/01.07.2019г. на главния 

инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет, с оглед предприемане мерки 

за изпълнение на препоръките в него. 

 Обсъдени и  допълнени са Правилата за случайно разпределение на делата в 

Районен съд Бургас, в съответствие с докладна записка от съдия Петя Георгиева-

Заместник на административния ръководител, заместник председател. 

 Изслушана е съдия Силвия Петрова, в качеството й на кандидат за 

Административен ръководител на Районен съд  Бургас в конкурс, обявен с решения 

на Съдийската колегия на ВСС,  по протоколи  № 41/10.12.2019 г. и  № 

42/17.12.2019г., обнародван   в ДВ бр. 2 /07.01.2020 г. 

 Пред общото събрание на Районен съд Бургас положиха клетва съдебните 

заседатели при Районен съд  Бургас мандат 2020 - 2024 г., избрани с решение на 

Общото събрание на БОС решение по протокол № 7 от 22.07.2020 г. 
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Събрания и работни срещи на магистратите по отделения.  

Освен общите събрания, магистратите провеждат периодични срещи по 

отделения, като на тях се обсъждат промените в нормативната уредба, текущи въпроси 

и проблеми, свързани с правораздавателната дейност в съда.  

През 2020 г. е проведено едно събрание на магистратите, разглеждащи 

граждански дела, като част от обсъжданите въпрос са свързани с: 

 Констатациите и изводите в Акта за резултатите от извършената 

комплексна планова проверка по граждански дела, изх. № ПП-01-46/19 от 26.11.2019 

г., извършен  съгласно Заповед № ПП-01-46/01.07.2019 г. на Главния инспектор на 

ИВСС; 

 Времевите стандарти за разглеждане на граждански дела в Районен съд 

Бургас, с оглед направени препоръки в Акта за резултатите от извършена 

комплексна планова проверка по граждански дела; 

 Промени в приетите Вътрешни правила за случайно разпределение на 

делата в Районен съд Бургас и приетите Правила за заместване на отсъстващ съдия в 

Районен съд Бургас, с оглед направените препоръки в Акта за резултатите от 

извършената комплексна планова проверка по граждански дела; 

 Промените в заповедното производство, в резултат на изменението на 

Гражданско процесуален кодекс, обнародван в ДВ брой 100/2019 г. и проект на 

Наредба за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за 

издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното 

производство; 

 Писмо от Главния инспектор на Инспекторат на ВСС досежно съдебната 

практика на съда за производствата по заведени искови  производства за трудови 

възнаграждения, заведени от служители на Министерство на вътрешните работи; 

 Обсъден е доклада от извършена проверка по граждански дела в Районен 

съд Бургас от Окръжен съд Бургас, касаеща  периода от 01.01.2019г. до 01.11.2019 г., 

съгласно Заповед № 1068 от 14.10.2019 г. на Административния ръководител, 

Председател на Окръжен съд Бургас. 

Магистратите, разглеждащи наказателни дела са провели няколко събрания, 

като въпросите, които са обсъждани са свързани с:  

   Прилагане разпоредбите на чл. 63, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от ЗАНН; 

 Препоръките на инспектората към Висшия съдебен съвет, във връзка с 

извършена тематична планова проверка относно приложението на чл. 28, б. "а" от 

ЗАНН; 

 Препоръките на Инспектората към Висшия съдебен съвет, във връзка с  

получен Акт с резултати  от извършена тематична проверка относно  „Причини за  

възобновяване на наказателните дела от апелативните съдилища в случаите на 

чл.421 ал.1 от НПК“,  на Апелативен съд Бургас, възложена със Заповед №ТП-01-

2/11.04.2019г на Главния инспектор на ИВСС  „Причини за  възобновяване на 

наказателните дела от апелативните съдилища в случаите на чл.421 ал.1 от НПК“; 

 Спазването на сроковете по чл. 248, ал. 1 от ГПК за връчване на препис от 

молбата за допълване на решенията за разноски по НАХД; 

 Въпроса за разноските при НАХД при частична отмяна или изменение на 

наказателното постановление; 

 Противоречивата практика, по повод решенията, постановени при връчване 

на нечетлив АУАН; 
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 Вътрешните  правила  за  изплащане на допълнителни възнаграждения за 

извънредния труд и време на разположение на магистрати и съдебни служители в 

Районен съд Бургас; 

 Обсъдени са въпросите в Тълкувателно дело № 1/2020 г. на Върховния 

административен съд,  а именно:  "В производството по реда на раздел пети, глава 

трета на Закона за административните нарушения и наказания районният съд има ли 

правомощие да преквалифицира описаното в наказателното постановление 

изпълнително деяние, подвеждайки установените от административнонаказващия 

орган факти под друга нарушена законова разпоредба?" и „В касационното 

производство по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния 

кодекс, след като отмени решението на районния съд, административният съд има 

ли правомощие да преквалифицира описаното в наказателното постановление 

изпълнително деяние, подвеждайки установените от адмнистративнонаказващия 

орган факти под друга нарушена законова разпоредба?". 

 Административни въпроси, свързани с администриране на делата, графици 

за дежурствата и други.  

 

      Общо събрание на работещите в Районен съд - Бургас.  

 През 2020 година са проведени  две събрания на всички работещи в съда, както 

следва: 

 На  28.01.2020 г.  е  обсъдено  предложение на Комисия „Бюджет и 

финанси“  на Висшия съдебен съвет, съгласно решение по т. 19 от протокол № 1/15 

януари 2020 г. за включване на Районен съд Бургас в централизирания фонд СБКО 

за отпускане на помощи на магистрати и съдебни служители през 2020 г. 

  На 26.02.2020 г., е проведено събрание, на което е обсъден начина за 

разходване на средствата от фонд СБКО на Районен съд  Бургас за 2020 г., както и е 

представен доклада за дейността на Районен съд Бургас пред съдебните служители.  

Извън общите събрания, в съда са сформирани още два колективни органа, а 

именно Комитет по условията на труда и Комисия по професионална етика. 

Комитетът по условия на труд е създаден в съответствие с разпоредбите на Кодекса 

на труда и на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, който през 2020 

година е провеждал регулярни заседания, на които са обсъдени въпроси, свързани 

със задължителните периодични медицински прегледи, осигурените условия на труд 

в съда и други въведените в страната противоепидемични мерки. 

Комисията по професионална етика е заседавала многократно през годината, 

като са изразявали становища за професионалните качества на магистратите, във 

връзка с провежданите процедури по атестиране или участие в конкурсни 

процедури.   

Вътрешни правила и процедури.  

Политиките, правилата и процедурите, регламентиращи дейността на Районен съд 

- Бургас са систематизирани в Система за финансово управление и контрол. 

Въведените вътрешни правила и политики са в процес на постоянна 

актуализация, предвид промените в нормативната уредба в областта на финансово-

счетоводната дейност, трудовото и осигурително законодателство, други закони или 

в резултат на изпълнение на решения на Висшия съдебен съвет, както и с 

управленски решения, свързани с организацията на работа на съда.  

През 2020 година са актуализирани Вътрешните правила за изплащане на 

допълнителни възнаграждения за извънреден труд и време на разположение на 
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магистрати и съдебни служители, както и Вътрешните правила за изплащане на 

допълнителни трудови възнаграждения.  

 Актуализирани са също така два пъти Правилата за случайно разпределение на 

делата в Районен съд Бургас, Вътрешните правила за заместване на отсъстващ 

съдия, Времевите стандарти за разглеждане на граждански дела, Вътрешните 

правила за обработване на информацията и водене на регистри по Закона за 

електронните съобщения, във връзка със Закона за защита на класифицирана 

информация, Вътрешните правила за правилното определяне нивото на 

класификация, неговата промяна или премахване в документите, създавани, 

получавани,  обработвани и съхранявани в Районен съд Бургас, Вътрешните правила 

за набиране, подбор и назначаване на съдебни служители, Вътрешни правила за  

контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма в 

Районен съд Бургас.  

През годината, предвид въведеното в страната извънредно положение, което 

бе продължено в извънредна епидемична обстановка са разработени редица, правила 

и процедури в областта на здравословните и безопасни условия на труд, с цел 

предотвратяване разпространението на коронавирусната инфекция, както и опазване 

на живота и здравето на работещите в съда. Извънредното положение наложи да 

бъде извършена оценка на риска и да се разработи програма за минимизиране на 

риска за здравето и безопасността на работещите в условията на опасност от зараза 

от нов биологичен агент коронавирус SARS-COV-2, причиняващ заболяване 

COVID-19 за сградата на ул. „Александровска“ № 101 и за сградата на ул. „Жени 

Патева“ № 1. Разработена и въведена е Вътрешна политика при извънредни 

ситуации на карантина, във връзка със заболявания, Инструкция за безопасна работа 

при обявяване на извънредно положение при епидемия, Процедура по дезинфекция 

на работното място, Процедура за действие при наличие на болен служител, член на 

неговото семейство, близък или приятел, Процедура по уведомяване на 

работодателя. 

Във връзка с въвеждането на Единната информационна система на 

съдилищата със заповеди на и.ф. Административен ръководител, Председател на 

Районен съд – Бургас е организиран процеса на въвеждане и обработване на 

съдебните дела.  

 Организация на работа и на обслужването в съда.  

През 2020 година, независимо от въведеното през месец март 2020 година в 

страната извънредно положение, последвано от продължителен период на 

извънредна епидемична обстановка, съда продължи да осъществява ефективно 

дейността си. Част от планираните мерки, свързани с обслужването в съда и 

разглеждането на съдебните дела бяха променени, като се наложи съответно да 

бъдат  съобразени с разпоредбите на Закона за мерките и действията по време на 

извънредното положение, заповедите на Министъра на здравеопазването и приетите 

от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, Правила и мерки за работа на 

съдилищата в условията на пандемия.  

В резултат на взетите мерки не се допуснаха неоснователно отлагане на съдебни 

заседания, или забавяне при постановяване на съдебните актове, което е в резултат 

на ангажираността на всички магистрати и съдебни служители. 

С оглед да отговори в максимална степен на нуждите на гражданите, спазвайки 

ограничителните мерки в съда бе въведена следната организация на работа и на 

обслужване в съда: 

 Въведени са правила за достъп до съдебната палата, достъп до съдебните зали 
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и работни помещения, съобразно заповедите на министъра на здравеопазването; 

 От месец март е променено работното време на службите, обслужващи 

граждани, като обслужване се осигурява от 9:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 17:00 

часа; 

 Обслужването на гражданите е концентрирано в служба „Регистратура“ на 

партерния етаж, както и е въведен принципа на обслужване на едно гише в служба 

„Гражданско деловодство“ и „Наказателно деловодство“; 

 Осигурено е целодневно дежурство служител от служба „Призовки“, който 

обслужва и Районен и Окръжен съд Бургас;  

 Монтирано е още едно ПОС терминално устройство в служба „Регистратура“ 

за плащане на държавни такси; 

 Осигурена е възможност за изпращане на документи по електронна поща по 

висящи дела, документи, предназначени за счетоводството или за общата 

администрация, като за целта са регистрирани електронни пощи на всяка служба;  

Многократно е напомнено на участниците в съдебния процес да се възползват от 

въведените електронни услуги в съда, а именно:  

 За осъществяване на достъп до делата да се ползва възможността на Единния 

портал за електронно правосъдие (ЕПЕП), включително да се ползва и възможността 

за електронно призоваване;  

 Да използват възможностите за извършване на справки по делата чрез 

електронните услуги, предлагани на Интернет страницата на съда, рубрика 

„Информация за дела“ - https://burgas-rs.justice.bg/ относно графика на съдебните 

заседания и постановените съдебни актове; 

 Уведомени са вещите лица при необходимост от ползване на делата за 

изготвяне на експертиза да се възползват от възможността за получаване на 

материалите на електронен носител или като копие на документите. 

Като новост през 2020 година, което бе въведено в съда, наложено като решение 

предвид въведеното извънредно положение и в резултат на доброто взаимодействие 

и сътрудничество с Центъра за психично здраве и Затвора Бургас от 13 март 2020 

година бе въведена възможност за разглеждане чрез видеоконферетна връзка делата 

по Закона за здравето и делата за мерките за неотклонение.  

Въведени мерки за контрол от Административния ръководител.  

Дисциплиниращи мерки.  

   Със заповеди на Административния ръководител, Председател на Районен 

съд Бургас са въведени редица мерки и дейности, целящи срочно и качествено 

правораздаване. Предприетите мерки се актуализират и допълват периодично, като 

последната издадена заповед от Административния ръководител, Председател на 

Районен съд Бургас е с № РД 13-23/29.01.2020 г. и включва изпълнението на 

следните дейности:  

  Докладване от страна на съдебните деловодители на Административния 

ръководител – Председател на Районен съд – Бургас, в случаи на невърнат доклад от 

магистрат повече от пет работни дни; 

  Ежемесечно в първия работен ден на месеца системните администратори 

изготвят и представят на Административния ръководител – Председател на Районен 

съд – Бургас справка за непредадените в срок съдебни актове, включително и за 

непредадените в срок съдебни актове, съгласно сроковете за произнасяне по чл. 316 

от ГПК (бързи производства); 

При наличие на случаи, при които актовете са забавени над разумния срок или 

https://burgas-rs.justice.bg/
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при необходимост е обръщано внимание на магистратите, като им се изпраща 

справка с делата, по които има забавени съдебни актове на вътрешната електронна 

поща и им се напомня да спазват процесуалните срокове. При необходимост са 

издавани и заповеди на и.ф. Административен ръководител, Председател на съда на 

конкретни магистрати, при които е констатирано забавяне при постановяване на 

съдебните актове.  

  Ежемесечна проверка се извършва от съдебните деловодители на делата без 

движение и на спрените дела; 

  На всеки два месеца се извършва проверка и се изготвя справка на  

ненасрочените дела, като отбелязват и причините за това, като справките се 

докладват на административния ръководител и при необходимост се извършва 

допълнителна проверка по делата; 

   На всеки два месеца се извършва проверка на неприключилите дела, 

образувани преди 2017, която се докладва на Административния ръководител-

Председател на Районен съд – Бургас, с оглед проследяване на срочното движение 

на съдебните дела. 

С нарочна заповед на и.ф. Административния ръководител, председател на 

Районен съд Бургас с № РД 13-22 от 29.01.2020 г. е напомнено на  магистратите при 

Районен съд Бургас, разглеждащи граждански дела, че следва да спазват стриктно 

срокове за администриране на производствата, съгласно разпоредбите на чл. 311, ал. 

1 и чл. 312, ал. 1, Глава двадесет и пета „Бързо производство" от ГПК  и   следва да 

спазват стриктно разпоредбите на чл. 315, ал. 2 и чл. 316 от ГПК при постановяване 

на съдебните актове по делата, разглеждани по Глава двадесет и пета „Бързо 

производство" от ГПК. 

Периодично със заповеди на административния ръководител се напомня на 

магистратите и на съдебните служители да спазват мерките, приети по т. 90 от 

протокол № 21/19.07.2018 г. на Пленума на ВСС, с оглед решаване на делата в 

разумен срок, както следва:  

 Да спазват процесуалните закони, както и да използват дисциплиниращите 

средства и мерки за страните, вещите лица и свидетелите, и служителите по 

връчването, предоставени им от ЗСВ, ГПК и НПК, приети с решение на Пленума на 

Висшия съдебен съвет, а именно: 

 Да спазват сроковете за насрочване на делата, предвидени в ГПК и АПК, 

включително и специалните срокове за разглеждане на някои видове дела - бързи 

производства, заповедни производства. 

 Да спазват сроковете за приключване на съдебните дела, както и да решават 

делата в разумен срок.  

 Да използват процесуалните способи за връчване на призовки, съобщения и 

книжа по процесуалните закони, като в случай на отлагане на дела, поради 

нередовно призоваване, при необходимост да налагат дисциплиниращи мерки на 

връчителите и на съдебните служители от съответното деловодство или на съдебния 

секретар.  

 Да използват дисциплиниращите средства за страните, вещите лица и 

свидетелите и други участници в процеса, предвидени в процесуалните закони. С 

оглед недопускане отлагане на дела при необходимост да назначават резервен 

защитник, да определят резервен член на съдебния състав или резервни дати.  

 Да упражняват правото си на самоотвод своевременно непосредствено след 

образуване на делото или след възникване на основанието, с оглед недопускане 

забавяне на делата.  
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Със същата заповед е обърнато внимание на съдебните служители да спазват 

сроковете за обработване на съдебните книжа и на делата, определени в 

процесуалните закони, Правилника за администрацията на съдилищата и приетите в 

съда вътрешни правила, както и да спазват въведените със заповед на 

Административния ръководител, Председател на Районен съд – Бургас мерки за 

контрол на срочността на движението на съдебните книжа и изготвянето на 

съдебните актове. 

Със заповед № РД 13-21/29.01.2020 г. на Административния ръководител – 

Председател на Районен съд – Бургас е определен редът и начинът за извършване на 

справки по спрените производства, спрени на различни основания, както и начина на 

удостоверяване на извършването на справката. Процедурата е утвърдена след 

решение на общо събрание на магистратите, проводено на 28 януари 2020 г., на 

която е обсъдено приложението на разпоредбите на чл. 38, т. 10, чл. 92, ал.1 и чл. 92, 

ал. 2 ПАС, като е отчетена препоръката, отправена от проверяващия екип от 

Инспектората на ВСС по граждански дела, които са препоръчали да се оптимизира и 

облекчи процедурата, съгласно която се извършва проверка на спрените 

производства.  

По време на обявеното в страната извънредно положение, последвано от 

извънредна епидемична обстановка, в изпълнение на приетите от СК на ВСС 

Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия са издадени 

редица заповеди от и.ф. Административния ръководител, Председател на Районен 

съд – Бургас. В резултат на създадената добра организация не е допуснато забавяне в 

провеждането на съдебните заседания или при постановяването на съдебните актове. 

Контрол се осъществява и по повод подготвяните и предоставяни на Окръжен 

съд – Бургас и Апелативен съд – Бургас периодични справки, както следва: 

 Справка за заведените дела срещу районните съдилища по ЗОДОВ и глава 

„трета а“ от Закона за съдебната власт; 

  Справка на образуваните наказателни дела, с предмет съдържащ 

корупционни престъпления; 

 Справка за ненаписаните актове над законоустановения срок; 

 Справка за направените отводи и самоотводи; 

 Справка за неприключилите дела образувани от 2014 година и назад; 

 Статистически отчет за дейността на Районен съд – Бургас за шест месеца и 

годишен; 

 Отчет за дейността на Държавните съдебни изпълнители – за шест месеца и 

годишен; 

 Отчет за дейността на Съдиите по вписванията – за шест месеца и годишен.    

През 2020 година няма наложени дисциплинарни наказания на магистрати и 

съдебни служители. В изолирани случаи са издавани заповеди за спазване на 

процесуалните срокове при констатирано забавяне при постановяване на съдебните 

актове.  

 

ІІ. БРОЙ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ /новообразувани, заварени от 

предходен период/, СВЪРШЕНИ ПО СЪЩЕСТВО И ПРЕКРАТЕНИ. 

ОСТАНАЛИ НЕСВЪРШЕНИ - ПРИЧИНИ. СРАВНЕНИЕ С ПРЕДХОДНИТЕ 

ГОДИНИ/ с процентно съотношение/ - общо дела, граждански дела, 

наказателни дела.  
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1. ОБЩО. 

Движението на делата в БРС е отразено във формата - таблица “Годишен 

отчет за работата на Районен Съд - Бургас през 2020 година”.  

През 2020г. са постъпили общо 14033 дела – новообразувани. За сравнение 

през 2019г. са постъпили общо 16752 дела, през 2018г. са постъпили - 15447 дела, а 

2017г. - 15980. Прави впечатление, че спада през 2020г. на постъпилите дела се 

дължи основно на периода на обявеното извънредното положение 13.03.2020г. – 

13.05.2020г., когато в съда са постъпили само 1031 дела, за разлика от същия период 

на 2019г., когато постъпилите дела са 2460, т.е. разликата е 1429 дела. Следва да се 

отчете, че през предходния отчетен период 2019г. се наблюдаваше извънредно 

постъпление на дела в група (0700-1) с шифър 701 – искове за трудово 

възнаграждение – 1116 бр., а през 2020г. постъплението е намаляло значително – 192 

бр., т.е. с 924 дела по-малко. Извън периода на извънредното положение ръстът на 

постъплението се е запазил относително постоянен. Леко увеличение се наблюдава 

единствено в постъплението на административно наказателен характер дела, като 

общо постъпилите през 2020г. дела от тази група са 1643 дела, които са със 39 дела 

повече от предходната 2019г. - 1604 дела и в делата по чл. 78а НК - общо 

постъпилите през 2020 г. дела от тази група са 109 дела, които са със 21 дела повече 

от предходната 2019г. - 88 дела.   

        Висящи към 01.01.2020 г. (т.е. останали несвършени от предходен период) са 

били 2294 дела, т.е. повече от предходните три отчетни периода -  за сравнение през 

2019г. са били 1938 дела, през 2018г. - 1464 дела, а през 2017г. са били 1533.  

Към края на отчетния период останали висящи са 2027 дела или 12.36 % от 

разгледаните през годината, което е приблизително равно на този от 2019г. - 12.24 % 

от разгледаните през годината или 2294 дела. Следва да се вземе предвид 

наложилото се отлагане на делата по време на обявеното извънредно положение и 

свързаните с това процесуални затруднения, както и отлагане на делата по 

обективни причини, свързано с обявената епидемична обстановка.  

През 2020 г. са разгледани общо 16394 дела.  

От разгледаните 16394 дела, свършени са 14367, или 87.64 % от всички 

разгледани дела.  

От тях: със съдебен акт по същество – 11847 дела или 82.46 % от всички 

свършени дела, 1.58 %  по-нисък процент от предходната година.  

           В тримесечен срок са свършени 12226 дела – 85.10 % от свършените дела и 

74.58 % от разгледаните дела. 

          Над тримесечния – 2141 дела (14.90 % от свършените дела).  

          За сравнение през 2019г. са разгледани общо 18742 дела, свършени са 16448, 

от които със съдебен акт по същество – 13823 дела, като в тримесечен срок са 

свършени 14666 дела, а през 2018г. са разгледани общо 16966 дела, свършени са 

15028, от които със съдебен акт по същество – 12705 дела, като в тримесечен срок са 

свършени 13642 дела.  

          Изводът е, че трудностите от процесуален порядък, произтичащи от обявеното 

в страната извънредно положение и последвалата обявена и удължена епидемична 

обстановка не са довели до чувствително забавяне на делата.  

           Към 31.12.2020г. висящите дела са 2027, от които 1446 граждански дела и 581 

наказателни дела, в т.ч. 199 дела от предходни години, както  следва: общо 172 

граждански дела, от които несвършени над 5 години - 10, от 3-5 години – 21, от 1-3 

години – 141 и общо 27 наказателните дела от предходни години. 
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          Към 31.12.2019г. висящите дела са 2294, от които 1662 граждански дела и 632 

наказателни дела, в т.ч. 159  граждански от предходни години, както  следва: 

несвършени над 5 години - 9, от 3-5 години – 20, от 1-3 години - 130 граждански 

дела и 10 са наказателните дела от предходни години. 

          Към 31.12.2018г. висящите дела са 1938, в т.ч. 117  граждански от предходни 

години, както  следва: несвършени над 5 години - 12, от 3-5 години – 16, от 1-3 

години - 89 граждански дела и 6 са наказателните дела от предходни години.  

           Видно е при посочените цифри, че е налице увеличение на броя на 

гражданските и наказателни дела от минали години. 

           По отношение на наказателните дела от минали години: 

           Към края на отчетния период 31.12.2020 г. в Районен съд Бургас са висящи 27 

наказателни дела, продължили над една година от първото образуване на делото. 

Три от делата са образувани през 2018 година, а останалите са образувани през 2019 

година. Делата, образувани през 2018г. са наказателни дела от общ характер. 

Причините за продължителното производство по делата са, че едно от тях е спирано 

два пъти и съответно възобновявано, многократно отлагане, поради неявяване на 

подсъдим,  процесуален представител или свидетел. Някои от делата са върнати за 

ново разглеждане от друг състав. Седем от делата, образувани през 2019 година са 

наказателни дела от частен характер, като са образувани в последното тримесечие на 

годината, а в периода от 13 март 2020г. до 13 май 2020г. година не са провеждани 

съдебни заседания. 

           По отношение на гражданските дела от минали години: 

  Несвършени над 5 години – 10; 

           От 3-5 години – 21; 

  От 1 до 3 години - 141 граждански дела.  

            В сравнение с предходната година броят на делата от минали години се е 

увеличил. Причината за продължителната им висящност е комплексна - спиране и 

възобновяване през отчетния период, двуфазност на производството и инстанционен 

контрол във всяка фаза, правоприемство, значителен период от време за изготвяне 

на експертизи и съгласувателни процедури по чл. 201 от ЗУТ.   

           Останалите несвършени към 31.12.2020г. дела, извън посочените по-горе, са 

1828. Те са постъпили през текущия отчетен период и както и в предходни години, 

техният брой се дължи основно на увеличеното постъпление през последните 

месеци на годината. Така например, през м. октомври, ноември и декември 2020 г. са 

постъпили 2560 граждански дела, в т.ч. частно граждански, както и 1400 

наказателни дела или само за последните три месеца са постъпили 3960 дела. При 

съществуващите процесуални процедури по размяна на книжа, насрочване и 

призоваване на страните е обективно невъзможно приключването на делата на 100 

%.  

            За сравнение: През 2019 г. свършени са били общо 16448 или 87.76 % от общо 

разгледаните, от които със съдебен акт по същество – 13823 дела. В тримесечен 

срок са свършени 14666 дела. През 2018 г. свършени са били общо 15028 или 89 % от 

общо разгледаните, от които със съдебен акт по същество – 12705 дела. В 

тримесечен срок  са свършени 13642 дела. 

 

  Изразено в проценти: от общо разгледаните през отчетния период дела - 

16394 дела: 

o свършените (14367) представляват 87.64%  

o останалите висящи 2027 броя към  31.12.2020г. – 12.36%.  
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Сравнение с предходните години : 

 

 постъпили дела:-  с 2719 дела по-малко от 2019г.; с 1414 дела по-малко 

от 2018 г.  

Година Постъпили дела 

2010 16768 

2011 16936 

2012 16120 

2013 16878 

2014 14694 

2015 15080 

2016 15804 

2017 15980 

2018 15447 

2019 16752 

2020 14033 

                                         

 разгледани дела: с 2348 дела по-малко от 2019 г., с 572 дела по-малко 

от 2018 г. 

Година Разгледани  дела 

2010 18542 

2011 19002 

2012 18037 

2013 18887 

2014 16699 

2015 16567 

2016 17430 

2017 17571 

2018 16966 

2019 18742 

2020 16394 

 и свършени дела 

Години Свършени  дела 

2010 16476 - (89%) 

2011 17085 - (89%) 

2012 16082 – (89%) 

2013 16887 - (89%) 

2014 15249 - (91%) 

2015 14977 - (91%) 

2016 15897 - (91%) 

2017 16107 - (92%) 

2018 15028 - (89%) 

2019 16448 - (87.76%)                        

2020 14367 - (87.64%)                        
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Действителната натовареност, при която се имат предвид отсъствията, поради  

временна нетрудоспособност, временно незаети работни места и др. е 53.58 за 

2020г., при 60.46 за 2019 год., при 51.88 през 2018 год. разгледани дела на месец за 

съдия. Щатната натовареност, при която разгледаните дела се отнасят към 

съществуващите през отчетния период 34 щатни съдийски бройки е 40.18 за 2020г., 

47.33 за 2019 год. и при 42.84 за 2018 год.   

В Районен съд – Бургас ежемесечно се извършват проверки за ненаписаните в 

срок дела и се предприемат мерки в тази посока. За оптимизиране процеса на 

правораздаване се провеждат общи събрания на съдиите от отделните отделения, 

като целта е уеднаквяване на практиката и обсъждане на актуални правни въпроси. 

2. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА. 

През 2020 година са разгледани общо 10 296 граждански дела.  

(12 300 дела през 2019г., 10 600 дела през 2018г.) 

1662 са били заварените висящи към 01.01.2020г.  

8634 са постъпилите дела  - при 10868 дела за 2019г. и 9 596 дела за 2018г. 

От постъпилите дела 8585 са новообразувани за 2020г. (10830 дела за 2019г., 

9559 дела за 2018г.) и 49 - върнати от инстанционен контрол за продължаване на 

съдопроизводствените действия. 

След значителното увеличаване на броя на делата през 2019г. в сравнение с 

2018 год., през отчетния период 2020г. се наблюдава отново намаляване на 

гражданските дела. Общо постъпилите граждански дела през 2020г. са с 2234 по-

малко от 2019г., с 962 по-малко от 2018г., което представлява намаляване с 20,55% 

от тези през 2019г. и с 10,03 % от тези през 2018г. 

 Към 31.12.2020г. са останали несвършени 1446 граждански дела, които са 

14,04 % от всички разгледани дела (13,51 % през 2019г. – 1662 несвършени 

граждански дела). През последното тримесечие са постъпили 2560 дела (при 2669 

дела за 2019г. и 2 577 дела за 2018г.), което е една от причините, обуславящи по-

големия брой несвършени дела в края на отчетния период.  

Свършените през 2020г. дела са 8850 – при  10638 дела за 2019г. и 9168 за 

2018г. В процентно съотношение – от всички разгледани през 2020г. граждански 

дела свършените представляват 86 %.  Тази величина е сравнително статична през 

последните години – (86-90%).  

От всички свършени през 2020г. свършените в тримесечен срок са 7590 дела – 

86 %. За сравнение с предходните две години, това съотношение е било 89 % през 

2019г. и 91 % през 2018 год. 

Причина за по-бавното приключване на делата е от една страна въведеното в 

страната извънредно положение, продължено като извънредна епидемична 

обстановка и спецификата на работата на съдилищата в условията на пандемия, 

отлагането на съдебни заседания по обективни причини, както и уредбата на ГПК 

досежно връчването на призовки и съобщения на ответниците/длъжниците по 

делата. Освен нормативно определения 1-месечен срок за търсене на 

ответника/длъжника на посочения в исковата молба адрес, на съда е вменено 

задължение да извършва справка за адресна регистрация и месторабота на 

длъжника/ответника, след което отново да го търси на адреса по справката, респ. по 

месторабота, което също добавя период от поне 1-2 месеца към нужното време за 

размяна на книжа и призоваване.  
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Със съдебен акт по същество през 2020г. са приключили 7286 дела, което 

представлява 82,33 % от всички свършени дела. Това съотношение е приблизително  

същото, както в предходната година - през 2019г. са приключили 9027 дела, което 

представлява 84,86 % от всички свършени дела. 

Броят на прекратените дела през 2020г. е 1564, което представлява 17.67 % 

от свършените. (1611 през 2019г. – 15.14 % от свършените и 1306 през 2018г.). В 

този брой се включват и делата, чийто нормален завършек е прекратяването – напр. 

съдебни поръчки, производства за обезпечение на доказателства, делата по чл. 430 и 

чл. 448 от ГПК. 

Запазва се ниският брой на прекратените по спогодба дела. През 2020г. тези 

дела са 75, при 96 през 2019г. и 79 за 2018г. И тъй като спогодба е допустима само в 

исковото производство, следва да се отбележи, че прекратените по спогодба дела 

представляват само 1.76 % от разгледаните по общия ред 4253 граждански дела. 

Този процент е нисък и през предходните години – 1.86 % за 2019г. и 1.9 % за 2018г. 

Прави впечатление, че Законът за медиацията не постига целите си, тъй като този 

способ за разрешаване на правни спорове не се приема с достатъчно доверие от 

гражданите, въпреки напътствията от страна на съда по реда на чл. 140, ал. 3, изр. 2, 

чл. 145, ал. 3 и  чл. 149, ал. 1, изр. 1 от ГПК. Като друга възможна причина за 

немотивираност у страните за извънсъдебно уреждане на спора или за постигане на 

съдебна спогодба би могло да се посочи обстоятелството, че значителен брой дела са 

или безплатни, или с нисък размер на държавните такси, което ги прави достъпни.  

 Сравнително постоянен е и процентът на прекратените по други причини 

(не по спогодба) дела. От общо разгледаните 10296 дела прекратени по други 

причини дела са 1489 – 14.46 % (при 12,32 % през 2019г. и 11,5 % през 2018г.).  

Относително високо съотношение по този показател се отчита при 

разгледаните 4863 заповедни производства – 14.89 % (724), при 10.08 % през 2019г. 

и 9 % през 2018г. Това се дължи на задължението на съда да извършва служебна 

проверка на местната подсъдност при постъпване на заявлението, както и за 

изпращане на делото на местно компетентния съд, ако делото не му е подсъдно. 

Освен това, наблюдават се и други причини, водещи до увеличения процент 

прекратени заповедни производства – за заявителите с масов брой заявления, дори 

да е известно, че някои от тях са местно неподсъдни, същите се подават „ан блок” с 

останалите, разчитайки на съда да ги препрати на компетентния съд. Разпоредбата 

на чл. 414а от ГПК също доведе до значителен брой заповедни дела, по които след 

възражение от длъжника, заявителят оттегля заявлението си и се стига до 

прекратяване.  

Както по-нагоре в настоящото изложение бе отбелязано, не е голям броят на 

гражданските дела от минали години: 

•  над 5 години –  висящи са 10 дела; 

•  от 3 до 5 години – 21 дела; 

•  от 1 до 3 години – 141 дела; 

В сравнение с предходната година броят на делата от минали години 

незначително се е увеличил, като отново следва да се вземе предвид наложилото се 

отлагане на делата по време на обявеното извънредно положение и свързаните с това 

процесуални затруднения, както и отлагане на делата по обективни причини, 

свързано с обявената епидемична обстановка. 

От останалите 10 дела над 5 години, 6 са делбени, а останалите облигационни 

и един установителен иск. Едно от делата /искът с правно основание чл. 422 от ГПК 

вр. чл. 79 от ЗЗД/ е обявено за решаване за 25.11.2020г. и е решено непосредствено 
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след изтичане на отчетния период – 06.01.2021г. Причините за продължителното им 

разглеждане произтичат от характера на производството и поведението на страните 

и държавните и общински органи – част от тези производства са били спирани; 

решенията по допускане на делбата са били предмет на инстанционен контрол; 

продължителни административни процедури по съгласуване на проекти за делба и 

пр. 

Времетраене на размяната на книжа от постъпването на исковата молба 

до постановяването на определение за насрочване на делото: 

При гражданските дела по общия ред, по които определенията за 

насрочване са постановени през 2020г., броят на делата, по които размяната е 

продължила до 1 месец е 511 (28.20 %), при 22.69 % за 2019г. и 29 % за 2018г., броят 

на делата, по които размяната е продължила до 2 месеца – 292 (16.11 %), при 22.05 

% за 2019г. и 19 % за 2018г., до 3 месеца – 254 (14.01 %), при 18,81 % за 2019г. и 14 

% за 2018г., като най-голям е броят на тези над 3 месеца – 755 дела  (41.67 %), при 

36.45 % за 2019г. и 26% за 2018г.  

В отчитаните от статистиката 511 дела, със срок за размяна на книжата до 1 

месец се включват и тези, по които размяна на книжа по чл. 131 и сл. от ГПК не се 

извършва – дела по чл. 50 и чл. 127, ал. 1 от СК, по ЗГР, по Закона за закрила на 

детето, по ЗЗДН, охранителни производства, както и дела, по които размяната е 

извършена преди образуването им в Районен съд - Бургас, тъй като са получени по 

подсъдност след срока по чл. 131, ал. 1 от ГПК. В този брой се включват и делата за 

развод по чл. 49 от СК, по които в срока за отговор страните са постигнали 

споразумение и делото е преминало към производство за развод по взаимно 

съгласие, поради което е насрочено преди изтичането на едномесечния срок за 

отговор.  

При бързите производства (по чл. 310 от ГПК) най-голям е броят на делата, 

по които размяната е продължила до 2 месеца – 110 дела (38.33 %), при 82,14 % през 

2019г. и 48% през 2018г.; следвани от тези над 3 месеца – 86 дела (29.97 %), при 

2,38 % за 2019г. и 21 % за 2018г., до 3 месеца - 63 дела (21.95 %), при 13.69 % за 

2019г. и 19 % за 2018г. и до 1 месец – 28 дела (9.76 %), при 1.79 % за 2019г. и 11 % 

за 2018г. 

Наблюдава се намаление в броя на проведените през отчетния период открити 

съдебни заседания – 4680  (при 6194 през 2019г. и 4599 през 2018г.), причина за 

което е от една страна обявеното в страната извънредно положение в периода, на 

което беше преустановено разглеждането на граждански и наказателни дела, с 

изключение на определени дела, а в последствие насрочването на съдебните 

заседания бе извършвано, в съответствие с приетите с решение на СК на ВСС, 

Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия и при спазване 

на противоепидемичните мерки.  

Важна за дейността на съда и добрите резултати от работата му е 

действителната натовареност на магистратите. При отчитане на реално 

отработеното време (185 отработени човекомесеци - след приспадане на отсъствието 

на съдия поради ползването на отпуск за майчинство, временна неработоспособност 

и пр. – при 182 за 2019г. и 183 за 2018г.), действителната средна натовареност на 

съдиите в гражданско отделение през 2020г. е 668 разгледани граждански дела 

годишно и 55.65 разгледани граждански дела месечно. Изложеното сочи на 

действителна средна натовареност на граждански съдия от 2,67 разгледани дела за 

всеки отработен ден.  
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• 10 296 разгледани дела: 185 отработени  човекомесеци = 55.65 дела (67.58 

дела за 2019г. и 58 дела за 2018г.) 

• 55.65 дела на месец х 12 месеца = 668 дела годишно 

• 668 дела годишно: 250 работни дни = 2,67 дела на ден 

(* работните дни през 2020г. са 250) 

Тези стойности са по-ниски от тези за 2019г., но следва да се отчете, че в 

периода на извънредното положение – 13.03.2020г. – 13.05.2020г. са постъпили с 

1174 дела по-малко за същия период на 2019г. /1585 през 2019г. и 411 за 2020г./    

През 2019г. тези стойности са били съответно 811 дела годишно, 67.58 дела 

месечно и 3,26 дневно, а през 2018г. - 696 дела годишно, 58 дела месечно и 2,8 

дневно. 

По отношение на свършените дела тази статистика е следната: 

574 дела – годишно, 

47,83 дела - месечно,  

2,30 дела – дневно. 

Граждански дела по видове 

И през настоящия отчетен период се запазва относителният дял на 

постъпилите граждански дела (без частните граждански дела) – 2700, които са 31.27 

% от всички постъпили в гражданското отделение дела. За 2019г. това съотношение 

е 35.49 %, а за 2018г. е 32 %.  

ДЕЛА ПО СК  

(0100-1) 

В тази група са включени следните видове дела: 

- искове за развод и недействителност на брака; 

- молби за развод по взаимно съгласие; 

-отношения между родители и деца; изменение на мерки, относно 

упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.; 

- производства по ограничаване и лишаване от родителски права; 

- издръжки; 

- производства по Закона за защита от домашното насилие ; 

- производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. 

Броят на разгледаните дела от тази група през 2020г. е 1250 (при 1350 за 

2019г. и  1483 за 2018г.). 

От всички разгледани дела, 1008 са новообразуваните дела, а общо 242 са 

заварените несвършени от предходната година, върнати от инстанционен контрол за 

продължаване на съдопроизводствените действия и изпратени по подсъдност.  

Свършени са 1013 дела – 81,04 % от всички разгледани (1119 дела за 2019г. и 

1248 дела за 2018г.).  

От всички свършени дела, приключени в тримесечен срок са 810 или 79.96 %. 

От свършените дела по СК 47 са приключили със спогодба на страните. 

158 дела по СК са прекратени по други причини. Най-често срещаните 

причини за прекратяване на тези производства са оттегляне на иск, неявяване на 

ищеца или молителите, спрени по общо съгласие и невъзобновени в срок и др.  

808 дела са приключили със съдебен акт по същество, което представлява 

64,64 % от всички разгледани и 79,76 % от свършените. 

64,80 % от разгледаните дела в тази група са приключени в 3-месечен срок 

(810 дела).  
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Останалите несвършени в края на отчетния период са 237 дела, като през 

последното тримесечие на отчетния период са постъпили 240 дела. 

Значителна част от новообразуваните дела, както и в предходните отчетни 

периоди, са по молби за развод за взаимно съгласие и по искове за развод по чл. 49 

от СК – общо 483 (при 542 за 2019г. и 536 за 2018г.).  

Новопостъпилите дела за издръжки са 95 (също толкова през 2019г. – 95, при 

100 за 2018г.). 

Налице е намаление на постъпленията на дела по Закона за защита от 

домашното насилие. През 2020г. са постъпили 138 дела, при 157 дела през 2019г. и 

147 дела през 2018г.  

През 2020г. са разгледани 156 от този вид дела, от които 137 са свършени – 

87.82 %, като от тях 72.26 % са свършените в 3-месечен срок (99 дела). 19 дела са 

останали несвършени през 2020г., като през последното тримесечие на отчетния 

период са постъпили 25 дела. 

Запазва се и високото съотношение на прекратените спрямо свършените дела 

– 35.04 %. През 2020г. са прекратени 48 дела, от които 8 по спогодба на страните  

(при 61 прекратени дела за 2019г., от които 11 по спогодба на страните, 54  

прекратени дела за 2018г., от които 10 по спогодба на страните).   

Отново най-честата причина за прекратяване на тези дела е оттеглянето на 

молбата след снабдяването със заповед за незабавна защита, с която молителят е 

постигнал търсения ефект. Друга причина е, че това производство често се провежда 

преди или по време на висящ брачен процес между страните, при което с 

постановяване на привременни мерки в брачното производство или постигане на 

споразумение по реда на чл. 49 ал. 4 вр. чл. 51 от СК, молителят се дезинтересира от 

исканата защита от домашно насилие. Зачестяват и случаите на предявяване на 

молби за защита от домашно насилие при спорове относно упражняването на 

личните контакти с децата. 

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ 

(0200-1) 

В тази група са включени следните видове дела : 

- облигационни искове между съсобственици; 

- облигационни искове от/срещу владелец; 

- искове за обезщетение от деликт; 

- искове по ЗОДОВ; 

- искове за обезщетение от неприлагане на право на ЕС; 

- искове по ЗЗДискриминация; 

- искове, основани на неоснователно обогатяване; 

- искове, свързани с водене на чужда работа без пълномощие; 

- искове за недействителност на правни сделки; 

- косвен иск по чл.134 ЗЗД; 

- Павлов иск по чл.135 ЗЗД; 

- иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и 

др. договори;  

- иск за отмяна на дарение; 

- иск за обявяване на предварителен договор за окончателен; 

- иск за реално изпълнение на договорно задължение;  

- иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение; 

- искове по Закона за защита на потребителите; 

- искове по Кодекса на застраховането. 
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Разгледаните дела от тази група са 919 (при 898 за 2019г. и 883 за 2018г.). 

Заварените несвършени от предходната година са 344 дела, а 5 са върнати за 

продължаване на съдопроизводствените действия. Новообразувани през 2020г. са 

529   (при 507 за 2019г. и 617 за 2018г.), получени по подсъдност - 40, върнати за 

разглеждане под нов номер - 1. 

Свършените дела са 535, като този брой представлява 58,22 % от разгледаните 

облигационни дела и 93 % от постъпилите. 

Прекратените производства са общо 189, от които със спогодба на страните са 

приключили 14 дела (при 11 за 2019г. и 11 за 2018г.), а останалите 175 са прекратени 

по други причини - най-често поради извънсъдебно уреждане на спора, последвано 

от оттегляне или отказ от иск, поради нередовна на искова молба, уважено 

възражение за неподсъдност и пр.  

Със съдебен акт по същество са приключили 346 или 64,67 % от всички 

свършени дела (при 69,31% за 2019г. и 71% за 2018г.).  

От всички свършени дела, приключени в тримесечен срок са 47.48 % (254 

дела), при 50.18 % за 2019г. и 58 % за 2018г. 

В края на периода са останали 384 несвършени дела, като 180 дела са 

образувани през последното тримесечие на отчетния период. 

ВЕЩНИ ИСКОВЕ 

(0300-1) 

В групата се включват следните дела: 

- вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ; 

- иск за изкупуване на част от съсобствен имот по чл.33, ал.2 от ЗС; 

- владелчески искове, иск за изваждане от жилище в ЖСК; 

- искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК;  

- други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС; 

- искове по ЗУЕС. 

Увеличена е бройката на разгледаните вещни дела – 206, при 179 за 2019г. и  

171 за 2018г.  

Общо постъпилите през годината вещни дела са 127.  

Свършени са 98 дела, които са 47.57 % от разгледаните дела.  

37.76 %  от свършените дела са приключили в 3-месечен срок (37 дела) – при 

36 % за 2019г. и 46 % за 2018г.  

Останали са несвършени 108 дела, като 42 дела са постъпили през последното 

тримесечие на отчетния период. 

Със съдебен акт по същество са приключили 51 дела. Прекратени са 47 дела, 

от които 2 по спогодба.  

ДЕЛБИ и искове по ЗН 

(0500-1) 

В групата се включват следните дела : 

- делби; 

- искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство; 

- иск за недействителност на завещателни разпореждания; недействителност 

на отказ от наследство; 

- иск за нищожност на делба; 

- иск за недействителност на разпореждане с наследство. 

Постъпилите през този отчетен период дела от групата са повече в сравнение 

с предходните години – 84, от които 79 делби (при 68 за 2019г., от които 60 делби, 
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88 за 2018г., от които 74 делби, 79 за 2017 г., 57 през 2016 г.). Разгледаните дела са 

196, от които заварени от предходната година са 112. 

Броят на свършените дела е 65, което представлява 33,16 % от разгледаните и 

77.38 % от постъпилите.  

13 дела са приключени в тримесечен срок, което представлява 20 % от всички 

свършени дела от тази група.  

От всички приключени дела решените по същество са 34, а 31 са прекратени, 

в т.ч. 8 по спогодба и 23 – по други причини. 

Останалите несвършени в края на периода дела от групата са 131, като 32 дела 

са образувани през последното тримесечие. 

УСТАНОВИТЕЛНИ ИСКОВЕ  

(0600-1) 

В групата са включени следните видове дела: 

- установителен иск за право/правоотношение;  

- установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно 

решение; 

- искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за 

изпълнение по чл.422 ГПК. 

Постъпилите през този отчетен период дела от групата са 590 (при 821 за 

2019г., 837 за 2018г., 354 за 2017г.), в т.ч. искове по чл. 422 от ГПК. Наблюдава се 

намаление на постъплението през 2020г., след като през 2018г. и 2019г. ръстът на 

постъплението се запази относително постоянен и значително увеличен спрямо 

постъпленията в групата през 2017г. Разгледаните дела са общо 1040   (при 1312 за 

2019г., 1005 за 2018г. и 485 за 2017г.), от които заварени от предходната година са 

450. 

Броят на свършените дела е 669, което представлява 64.33 % от разгледаните 

дела и 100 % от постъпилите.  

289 дела са приключени в тримесечен срок (при  434 за 2019г. и 302 за 2018г.), 

което представлява 43.20 % от всички свършени дела по установителни искове.  

От всички приключени дела решените по същество са 520. 

149 са прекратени, от които 2 са приключили със спогодба. 

Останалите несвършени в края на периода дела от групата са 371, като 154 

дела са образувани през последното тримесечие. 

ИСКОВЕ ПО КТ 

(0700-1) 

В групата са включени следните видове дела: 

- искове за трудово възнаграждение; 

- искове за обезщетение по чл. 200 КТ; 

- искове на работника или служителя за други обезщетения при непрекратено 

ТПО; 

- искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с 

прекратяване на ТПО;  

- обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество; 

- искове за имуществена отговорност на работника/служителя; 

- искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на 

наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”; 

- иск за недействителност на трудов договор; 

- иск за установяване на трудов стаж. 
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Най-значително е намалението на тази група дела спрямо миналата година, 

когато се наблюдаваше извънредно постъпление на трудови спорове с ответник 

структура на МВР. Постъпилите през този отчетен период дела от групата са 288 

(при 1163 за 2019г., 80 за 2018 г., 163 за 2017 г., 194 за 2016 г.). Отново по-голямата 

част от новообразуваните трудови спорове са по искове за трудово възнаграждение.  

През годината са разгледани 636 дела, от които 348 са заварени от миналата 

година. 

Свършени са 565 дела – 88,84 % от разгледаните и 100 % от постъпилите. 

Свършените в 3-месечния срок дела са 379 – 67,08 % от всички свършени дела (при 

81,08 % за 2019г. и 42 % за 2018г.). 

Със съдебен акт по същество са приключили 537 дела, прекратени са 28, от 

които само 2 по спогодба на страните.   

Останали са несвършени 71 дела, като 40 дела са образувани през последното 

тримесечие на отчетния период.  

Броят на несвършените дела се обяснява с обстоятелството, че макар голямата 

част от делата по КТ да са бързи, срокът по чл. 131 от ГПК е същият, както и при 

останалите дела и на следващо място е необходимо събиране на доказателства. 

Обективно е невъзможно приключване на делата на 100%, при съществуващите 

процесуални процедури по размяна на книжа, насрочване и призоваване на 

страните.  

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

(1300-1) 

Отчитаните граждански дела в тази група са със следните показатели: 

разгледани 6 дела (при 7 за 2019г. и 6 за 2018г.), от които новообразувани 3 (при 2 за 

2019г. и 3 за 2018г.).  

Свършените дела са 4, 3 дела от които в 3-месечен срок.  

Едно дело е приключило с акт по същество и 3 са прекратени. В края на 

периода са останали несвършени 2 дела. 

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА  

(0800-1) 

Съгласно Правилника за администрацията в съдилищата постъпващите в 

районен съд жалби срещу административни актове по ЗСПЗЗ, се образуват в 

административни дела. 

През 2020г. са разгледани 26 административни дела, при 32 за 2019г., 37 за 

2018г., като постъпилите през този отчетен период дела от групата са 14. 19 са 

свършени – 13 с акт по същество и 6 прекратени по други причини. Останали 

несвършени в края на периода са 7 дела, като 1 е образувано през последното 

тримесечие. 

ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

ОБЕЗПЕЧЕНИЯ 

(0900-1) 

В групата са изведени делата по молби за обезпечаване на бъдещ иск, по 

частни жалби срещу актове на съда в производството по чл. 389 и сл. ГПК и за 

обезпечаване на доказателства. 

Разгледани са 93 такива дела (при 110 за 2019г. и 92 за 2018г.), от които 

новообразувани 84, получени по подсъдност 5 и 4 са заварени от миналата година.  

98,92 % от разгледаните дела са свършени (92 дела), от които в 3-месечен срок 

– 90,22 % (83 дела).  
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74 дела са приключили с акт по същество, а 18 са прекратени. Несвършено в 

края на периода е едно дело – по искане за обезпечение на доказателствата. 

ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА 

(1000-1) 

В групата включва следните дела: 

- разкриване на банкова тайна; 

- производства за спиране на въвод; 

- обжалване на разпределение по чл. 41 ЗОЗ; 

- разрешение за разпореждане с имущество на дете;  

-разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия, 

разрешение за сключване на граждански брак, обжалване на действия на органа по 

настойничество и попечителство;  

- назначаване особен представител - чл.29 ГПК, чл.430 ГПК, чл.11 ДОПК; 

- приемане на наследство и отказ от наследство; 

- производство по приемане на наследство по опис; 

- предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на 

заинтересовано лице; 

- други частни производства - чл.448 от ГПК, чл.93 ГПК и др.; 

- частни производства по Регламент (ЕС) № 655/2014г. 

През годината са разгледани по-малък брой дела от тази група – 968, в 

сравнение с 2019г. – 1358, с 2018г. – 1022 и 2017г.– 986. Постъпилите през този 

отчетен период дела от групата са 940 и 28 са заварени към началото на отчетния 

период.  

95.14 % от разгледаните дела са свършени (921 дела), от които в 3-месечен 

срок – 95.55 % (880 дела).  

47 дела са останали несвършени в края на периода, като в последното 

тримесечие са постъпили 209 дела. 

ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА - РЕГЛАМЕНТИ 

(1200-1) 

- по Регламент № 1393/ 2007 г. относно връчването в държавите-членки на 

съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела; 

- по Регламент № 1206/ 2001 г. относно сътрудничеството между съдилища на 

държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски 

дела; 

- по Регламент № 861/ 2007 г. за създаване на европейска процедура за искове 

с малък материален интерес; 

- по Регламент № 650/ 2012 г. относно компетентността, приложимото право, 

признаването и изпълнението на решения и приемането и изпълнението на 

автентични актове в областта на наследяването и относно създаването на европейско 

удостоверение за наследство; 

- съдебни поръчки по чл. 25 ГПК и по Хагската конвенция от 1965 г. за 

връчване на книжа. 

Разгледани са 93 такива дела (при 91 за 2019г. и 113 за 2018г.), от които най-

голям е броят по Регламент № 1393/ 2007 г. - 43, 6 по Регламент № 1206/ 2001 г., 7 

по Регламент № 650/ 2012 г. и съдебните поръчки – 37 (при 48 за 2019г. и 60 за 

2018г.).  
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84,95 % са свършените дела – 79, от които 84.81 % в тримесечен срок (67 

дела). Останали несвършени в края на периода са 14 дела, като само през последното 

тримесечие постъпленията на този вид дела са 23. 

ЗАПОВЕДНО ПРОИЗВОДСТВО  

(1100-1) 

Общо постъпилите през този отчетен период дела от тази група са 4826  дела 

(за сравнение – през 2019г. – 5497, през 2018г.  – 5367 дела).  

Разгледани са общо 4863 дела, като 37 са били заварените в началото на 

периода, 4539 – новообразувани, 270 – получени по подсъдност и 17 са върнати за 

продължаване на съдопроизводствените действия. 

 Свършените през 2020г. дела са 4790  -  99.25 % от постъпилите и 98.50 % от 

разгледаните. 4764 свършени дела (99,46 %) са приключени в 3-месечен срок. 

Останали са несвършени 73 дела, като следва да се има предвид, че 1617 дела 

са постъпили през последното тримесечие на отчетния период, от тях 580 в 

последния месец.  

През 2020 г. заповедните производства са 55,90 % от всички постъпили през 

годината дела (4826/8634). За 2019г. този им дял е бил 50,58 % от всички постъпили 

през годината дела (5497/10868); за 2018г. – 56 % от всички постъпили през годината 

дела (5367/9596).  

Така изглеждат горните резултати в цифри: 

ВИДОВЕ  ГРАЖДАНСКИ СПОРОВЕ 
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1 2 3 4 5 6 

ИСКОВЕ ПО СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ 
1013 808 47 158 810 

в.т.ч.Искове за развод и недействителност на брака 156 113 0 43 109 

Искове по СК - развод по взаимно съгласие 328 310 0 18 301 

Искове по СК - издръжка, изменение 87 51 25 11 68 

Искове по СК - прекратяване на осиновяване, вкл. 

международно осиновяване (по взаимно съгласие) 0 0 0 0 0 

Производства по Закона за защита от домашното 

насилие 137 89 8 40 99 

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ 535 346 14 175 254 

в.т.ч. Облигационни искове между съсобственици   5 2 0 3 1 

Облигационни искове от/срещу владелец 1 1 0 0 0 

Искове по ЗОДОВ 14 7 0 7 10 

Искове за обезщетение от неприлагане на право на 

ЕС 0 0 0 0 0 

Искове по ЗЗДискр. 5 3 0 2 3 

Искове по ЗЗПотр. 0 0 0 0 0 

Искове по КЗ 87 66 0 21 34 
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ВЕЩНИ ИСКОВЕ 98 51 2 45 37 

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН 65 34 8 23 13 

в.т.ч. Делба  58 30 8 20 11 

УСТАНОВИТЕЛНИ ИСКОВЕ 669 520 2 147 289 

ИСКОВЕ ПО КТ 565 537 2 26 379 

в.т.ч. Искове за обезщетение по чл. 200 КТ 4 4 0 0 0 

Искове на работника или служителя за други 

обезщетения при непрекратено ТПО 1 1 0 0 1 

Искове за защита срещу незаконно уволнение и 

искове за отмяна на наложено наказание „забележка” 

и „предупреждение за уволнение” 35 27 1 7 21 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА 19 13 0 6 11 

ОБЕЗПЕЧЕНИЯ 92 74 0 18 83 

ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА 921 829 0 92 880 

ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА - ЗАПОВЕДНИ 

ПРОИЗВОДСТВА 4790 4066 0 724 4764 

в.т.ч. Заявленя по чл. 410 ГПК 3696 3153 0 543 3674 

Заявленя по чл. 417 ГПК 1094 913 0 181 1090 

Спиране - чл. 420 ГПК 0 0 0 0 0 

ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА - РЕГЛАМЕНТИ 79 7 0 72 67 

в.т.ч. Процедура по Регламент 1393/2007 г 36 1 0 35 26 

Прицедура по Регламент 1206/2001 г. 3 0 0 3 3 

Процедура по Регламент 861/2007 г. 0 0 0 0 0 

Процедура по Регламент 650/2012 г. 6 5 0 1 6 

Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция 

от 1965 г. за връчване на книжа 34 1 0 33 32 

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 4 1 0 3 3 

ВСИЧКО: 8850 7286 75 1489 7590 

 

СЪДИЯ 

постъпили дела през 

отчетния период 
общо дела за разглеждане общо свършени дела 
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ГД ЧГД Адм. 

АНДОН В. ВЪЛКОВ 6 1 5 0 33 25 8 0 33 25 8 0 

АННА И. ЩЕРЕВА 423 89 333 1 557 219 337 1 551 214 336 1 

АСЕН Т. РАДЕВ 590 183 407 0 650 239 409 2 571 168 401 2 

ВАНЯ В. ВАНЕВА 228 43 185 0 237 51 186 0 225 39 186 0 

ДАРИНА К. ЙОРДАНОВА 448 122 326 0 473 146 326 1 417 95 321 1 

ДИАНА И. АСЕНИКОВА 151 91 60 0 161 100 61 0 48 1 47 0 

ДИМАНА Г. КИРЯЗОВА 585 179 405 1 683 273 409 1 597 189 407 1 

ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ 324 131 192 1 359 164 193 2 222 33 189 0 

ИВАН Г. ДЕЧЕВ 576 182 392 2 670 275 393 2 569 184 385 0 

ИВЕЛИНА Л. 

МАВРОДИЕВА 

586 
188 397 1 689 283 404 2 590 195 393 2 

КАЛИН С. КУНЧЕВ 554 183 370 1 695 311 382 2 583 216 366 1 

КРАСЕН П. ВЪЛЕВ 155 93 61 1 169 107 61 1 64 12 52 0 

МАГДАЛЕНА С. 

МАРИНОВА 

573 
185 387 1 703 299 403 1 571 191 379 1 

МОНИКА Г. 

ЯХАНАДЖИЯН 

562 
181 381 0 655 269 385 1 560 184 375 1 
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НЕВЕНА И. КОВАЧЕВА 578 180 397 1 658 255 400 3 579 178 398 3 

ПАНАЙОТ С. АТАНАСОВ 573 187 386 0 703 309 393 1 614 233 380 1 

ПЛАМЕН М. ДОЙКОВ 158 24 134 0 240 103 137 0 240 103 137 0 

РАДОСТИНА П. 

ПЕТКОВА 

450 
107 342 1 559 208 349 2 557 206 349 2 

РАЙНА К. КИРЯКОВА 202 33 169 0 316 143 173 0 315 142 173 0 

СИЛВИЯ В. ПЕТРОВА 338 114 223 1 419 193 225 1 356 135 221 0 

СТОЯН П. МУТАФЧИЕВ 574 190 382 2 667 281 383 3 588 206 379 3 

ОБЩО 8634 2686 5934 14 10296 4253 6017 26 8850 2949 5882 19 

  
ИНСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ 

ОБЖАЛВАНИ ДЕЛА: 

Процентът на обжалваните актове по гражданските дела в отчетния период е 

значително по-висок от предходния. През 2020г. са обжалвани 1427 акта (за пример 

948 за 2019г., 738 за 2018 г., 688 за 2017 г., 923 през 2016 г., 1 063 през 2014 г., 1 098 

през 2013 г.), което представлява 13,86 % от разгледаните и 16.13% от свършените 

дела. През 2019г. съотношението е било 7,7 % от разгледаните и 8.91 % от 

свършените дела, през 2018г. съотношението е било 6,9 % от разгледаните и 8 % от 

свършените дела, а през 2017г. съотношението е било 6.5 % от разгледаните дела и 

7,1 % от свършените. Следва да се отбележи, че в бройката на обжалваните дела са 

включени дела, свършени както през отчетния период, така и в предходни периоди.  

Обжалвани са 74 съдебни акта, постановени по искове по СК (103 през 2019г., 

103 през 2018г.);  

162 - по облигационни искове;  

45 - по вещни искове;  

24 делби;  

174 - по установителни искове; 

715 - по трудови дела;  

202 дела по чл.410 и чл.417 ГПК; 

12 обезпечения; 

9 административни дела по ЗСПЗЗ. 

 

ВИДОВЕ  ГРАЖДАНСКИ СПОРОВЕ 
Обжалвани 

дела 

ИСКОВЕ ПО СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ 74 

в.т.ч.Искове за развод и недействителност на брака 8 

Искове по СК - развод по взаимно съгласие 1 

Искове по СК - издръжка, изменение 16 

Искове по СК - прекратяване на осиновяване, вкл. 

международно осиновяване (по взаимно съгласие) 

 Производства по Закона за защита от домашното насилие 22 

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ 162 

в.т.ч. Облигационни искове между съсобственици   2 

Облигационни искове от/срещу владелец 

 Искове по ЗОДОВ 4 

Искове за обезщетение от неприлагане на право на ЕС 

 Искове по ЗЗДискр. 

 Искове по ЗЗПотр. 

 Искове по КЗ 41 

ВЕЩНИ ИСКОВЕ 45 

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН 24 
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в.т.ч. Делба  20 

УСТАНОВИТЕЛНИ ИСКОВЕ 174 

ИСКОВЕ ПО КТ 715 

в.т.ч. Искове за обезщетение по чл. 200 КТ 3 

Искове на работника или служителя за други обезщетения 

при непрекратено ТПО 1 

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за 

отмяна на наложено наказание „забележка” и 

„предупреждение за уволнение” 16 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА 9 

ОБЕЗПЕЧЕНИЯ 12 

ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА 9 

ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА - ЗАПОВЕДНИ 

ПРОИЗВОДСТВА 202 

в.т.ч. Заявления по чл. 410 ГПК 153 

Заявления по чл. 417 ГПК 49 

Спиране - чл. 420 ГПК  

ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА - РЕГЛАМЕНТИ  

в.т.ч. Процедура по Регламент 1393/2007 г  

Процедура по Регламент 1206/2001 г.  

Процедура по Регламент 861/2007 г.  

Процедура по Регламент 650/2012 г.  

Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 

г. за връчване на книжа  

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 1 

ВСИЧКО: 1427 

 

ВЪРНАТИ ДЕЛА: 

От инстанционен контрол през годината са върнати дела, разгледани и 

обжалвани през настоящия и предходни отчетни периоди, поради което няма как да 

се обобщят само за 2020г., респ. да дадат реална оценка за работата на съда и на 

отделните съдии за периода. 

В голяма част от обжалванията, делата са приключили окончателно на 

въззивна инстанция, предвид квазитриинстанционното разглеждане. Предвид 

огромния обем разгледани граждански дела, отново приемаме, че делът на 

обжалваните съдебни актове (16.13% от свършените дела) е красноречив за 

свършената от съдиите в гражданско отделение работа.  

През отчетния период са върнати от инстанционен контрол 1031 обжалвани 

акта по същество. Броят е значително по-голям в сравнение с предходните години 

– 579 през 2019г., 443 през 2018 г. 

От върнатите 66.45 % (685) са оставени в сила. За сравнение през 2019 г.  

потвърдени са били 65.28 % (378) от върнатите дела, а през 2018г. потвърдени са 

били 71 % (313) от върнатите дела.  

Отменени/обезсилени изцяло са 12.71 % (131 акта), при 12.61 % (73 акта) 

през 2019г. и 16 % (72 акта) през 2018г.  

20.85 % (215) са оставени в сила в една част и отменени в друга част, като 

през 2019 г. тези данни са били 22.11% (128), а през 2018 г. – 10 % (44).  

Предвид наличната номенклатура на индексите за резултатите от 

инстанционен контрол, утвърдена от ВСС, индекс 3 и 4 се поставят и при частично 

обжалване на постановените актове и отмяна на атакуваната част, както в случаите 

на цялостна отмяна. Поради това, броят на изцяло отменените актове е неточен като 
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показател, тъй като в него са включени и частично отменени решения, които са 

влезли в сила в останалата част. 

От изцяло отменените решения 124 са отменени, поради различни правни 

изводи на инстанциите (индекс 3), а останалите 7 са отменени/обезсилени, поради 

невиновно поведение на съда (индекс 4 – граждански дела и индекс 5 – адм. дела) – 

отказ, оттегляне на иска или спогодба пред въззивната инстанция, представяне на 

нови доказателства пред въззивната инстанция и т.н.  

Близки до предходния отчетен период са резултатите от върнатите през 

2020г. обжалвани определения – общо 336, при 227 за 2019г. и 231 за 2018г. 

Оставени са в сила 161, отменени са изцяло 115, частично отменени са 60 

определения. 

Липсва характерен признак, по който би могло да се обобщи формирането на 

различни правни изводи от въззивния съд, което да е довело до посочените по-горе 

резултати от инстанционния контрол.  

Данните от инстанционния контрол през 2020г. са представени в таблицата 

както следва:  

Справка за резултатите от инстанционния контрол на върнатите през  

2020 г. граждански дела 

СЪДИЯ ОБЩО Потвърдени 
Изцяло 

отменени 
Изменени 

ОБЩО 1356 839 243 274 

АНДОН В. ВЪЛКОВ 41 28 4 9 

АННА И. ЩЕРЕВА 88 50 20 18 

АСЕН Т. РАДЕВ 123 34 69 20 

ВАНЯ В. ВАНЕВА 6 3 3 0 

ВЕСЕЛИН Г. БЕЛЕВ 2 0 0 2 

ДАРИНА К. ЙОРДАНОВА 9 7 2 0 

ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА 1 0 0 1 

ДИМАНА Г. КИРЯЗОВА 89 56 16 17 

ИВАН Г. ДЕЧЕВ 91 72 7 12 

ИВЕЛИНА Л. МАВРОДИЕВА 85 58 12 15 

КАЛИН С. КУНЧЕВ 82 49 6 27 

КРАСИМИР В. СОТИРОВ 3 1 0 2 

МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 91 57 9 25 

МОНИКА Г. ЯХАНАДЖИЯН 114 67 24 23 

НЕВЕНА И. КОВАЧЕВА 70 54 2 14 

ПАНАЙОТ С. АТАНАСОВ 111 71 22 18 

ПЛАМЕН М. ДОЙКОВ 68 46 7 15 

РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 55 33 15 7 

РАЙНА К. КИРЯКОВА 86 52 17 17 

СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 3 2 0 1 

СИЛВИЯ В. ПЕТРОВА 56 43 3 10 

СИЯНА С. ДИМИТРОВА 3 3 0 0 

СТОЯН П. МУТАФЧИЕВ 77 52 5 20 

ТОДОР Д. МИТЕВ 1 0 0 1 

ЯНА Д. АТАНАСОВА 1 1 0 0 

 

Справка за резултатите от инстанционния контрол на върнатите през 

2020г. административни дела: 

 

СЪДИЯ ОБЩО Потвърдени 
Изцяло 

отменени 
Изменени 

ОБЩО 11 7 3 1 

АННА И. ЩЕРЕВА 2 1 1 0 

ДИМАНА Г. КИРЯЗОВА 1 1 0 0 
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ИВЕЛИНА Л. МАВРОДИЕВА 2 2 0 0 

КАЛИН С. КУНЧЕВ 1 1 0 0 

НЕВЕНА И. КОВАЧЕВА 1 1 0 0 

ПАНАЙОТ С. АТАНАСОВ 1 0 1 0 

РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 2 1 1 0 

РАЙНА К. КИРЯКОВА 1 0 0 1 

3. НАКАЗАТЕЛНИ  ДЕЛА. 

За последните няколко години съотношението между постъпили и свършени 

дела в наказателното отделение на съда е следното: 

 

Година 
Брой постъпили 

наказателни дела 

Брой свършени 

наказателни  

дела 

2013 5536 5559 

2014 5664 5961 

2015 6225 6057 

2016 7359 7357 

2017 6348 6481 

2018 5906 5860 

2019 5936 5810 

2020 5466 5517 

    

През 2020 г. в Районен съд – Бургас са постъпили общо 5466 нови наказателни 

дела (5936 дела за 2019г.). Заедно с останалите от предходна година 632 дела, общо 

са разгледани 6098 наказателни дела (6442 дела за 2019г.). От посочените 6098 дела 

за разглеждане,  935 дела са НОХД (972 през 2019г.), 90 НЧХД  (101 през 2019г.), 

121 са делата по чл.78а от НК (105 през 2019г.), ЧНД – 2856 дела (3098 през 2019г.), 

ЧНД - разпити – 50 дела  (275 през 2019г.) и АНД – 2046 дела (1891 през 2019г.). 

През 2020г. се наблюдава намаление в общия брой на постъпилите през 

годината наказателни дела, взети като абсолютна стойност, с отчитане на намаление 

от 470 дела в сравнение с тези, постъпили през 2019г. Най-значим принос в 

посоченото намаление имат намаленият брой постъпления на ЧНД – с 249 дела, 

ЧНД -  разпити – с 225 дела, НОХД – с 39 дела, НЧХД – с 17 дела. При останалите 

видове дела се наблюдава увеличение, АНД –  с 39 дела, АНД по 78а, ал.1  от НК – с 

21дела.  

 През 2020 г. е налице намаление в броя на новопостъпилите  наказателни 

дела от общ характер в сравнение с предходната 2019г. Постъпили са общо 802 

дела /в т.ч. върнатите за ново разглеждане 7 дела, образувани под нов номер, след 

прекратяване  са 9 дела и продължаващите дела под същия номер са 4, които заедно 

с останалите от предходната година 133 дела, правят подлежащите на разглеждане 

през отчетния период дела общо 935 ( 972 дела през 2019г., 965 дела през 2018г., 879 

дела през 2017г., 952 дела през 2016г., 918 дела през 2015г., 995 дела през 2014г., 

1101 дела през 2013г.). 

  През 2020 г. са били разгледани общо 935 НОХД, от които през отчетния 

период са свършени 748 дела, при 839 дела за 2019г. за сравнение. По 181 дела (180 

дела за 2019г.) производството е приключило със съдебен акт по същество, 567 

НОХД (659 дела за 2019г.) са били прекратени, от които 282 производства са 
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прекратени със споразумение по чл.382 от НПК, а 246 дела - със споразумение по 

чл.384 от НПК. Броят на върнатите за доразследване дела са 10 на брой  и се е 

увеличил в сравнение с предходната година – 8 дела за 2019г., (13 дела за 2018г., 13 

дела за 2017г., 12 през 2016г., 39 дела през 2015г., 32 през 2014г., 49 през 2013г.). 

Увеличил се е броят на прекратените по други причини производства – 29 дела, при 

17 дела за 2019г.   

През 2020г. са се увеличили новопостъпилите дела по чл.78а от НК - 109 

дела при 88 дела за 2019г., (109 дела за 2018г., 174 дела за 2017г., 216 дела през 

2016г., 150 дела през 2015г.). С останалите в началото на периода 12 несвършени 

дела от предходната година, през 2020г. общо са разгледани 121 дела по чл.78а от 

НК при 105 дела през 2019г.. От разгледаните общо 121 дела, до края на периода са 

свършени 104 дела, при 93 дела през 2019г. ( 111 дела през 2018г., 182 дела през 

2017г., 206 дела през 2016г., 157 дела  през 2015г., 139 дела през 2014г.). 

През отчетната година постъпилите административнонаказателни дела (без 

тези по чл.78а от НК) са се увеличили на 1643 в сравнение с тези през 2019г., които 

1604 дела, при 1674 дела от същия вид за 2018г., и бележат увеличаване с 39 дела 

повече от 2019г. Заедно с останалите от предходна година 403 дела, висящи в 

началото на периода, през 2020г. са били разгледани общо 2046 

административнонаказателни дела (при 1891 дела за 2019г.). Свършени са общо 

1754 дела, а от тях със съдебен акт по същество – 1594 дела, прекратени – 160 дела. 

Висящите дела в края на периода са намалели на 292 дела в сравнение с предходната 

отчетна година 2019г., когато висящите производства от този вид са били 403. 

Наличието на несвършени в края на отчетния период дела традиционно се 

дължи на кампанийното изпращане на преписките в съда, възприетата от 

санкциониращите административни органи практика на една и съща дата да издават 

множество наказателни постановления, преписките по които се изпращат 

едновременно в съда, формирайки значително дневно постъпление от такива дела. 

От друга страна причина за по-големия брой несвършени дела в края на отчетния 

период е наложеното през пролетта на 2020г., през което тази група дела не 

подлежаха на разглеждане. Продължава тенденцията към повишаване сложността на 

водените административнонаказателни производства, включително обема на 

преписките по тях, водещи по необходимост до усложнена доказателствена дейност 

при разглеждането им. 

 През отчетната 2020г. са постъпили  56  наказателни дела от частен 

характер  в т.ч. 3 върнати за ново разглеждане под нов номер и 1 дело повторно 

внесено и образувано под нов номер след прекратяване на съдебното производство, 

при 73 дела за 2019г.,( 63 дела за 2018г., 48 дела през 2017г., 58 дела през 2016г., 61 

дела през 2015г.). С останалите в началото на периода несвършени от предходната 

година 34 дела, общо през годината са разгледани 90 дела, свършени са общо 59 

дела, от които със съдебен акт по същество – 28 дела, а са прекратени общо 31 дела. 

Към края на отчетния период са останали несвършени 31 дела. 

Броят на образуваните през 2020г. частни наказателни дела е 2806 дела при 

3055 дела за 2019г. Заедно с останалите от предходната година 50 дела, през 

отчетния период са били разгледани общо 2856 дела от този вид, в сравнение с 

2019г., когато са били разгледани общо 3098 дела от този вид, като така се 

констатира намаляване на този вид дела през отчетния период. 

През 2020г. е намалял броят на проведените разпити пред съдия в стадия на 

досъдебното производство – общо 50 дела при 275 дела за 2019 г. 
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Свършените (решени) наказателни дела към 31.12.2020г. са общо 5517 

или 90% от всички дела за разглеждане през периода при 90% свършени дела 

през 2019г. 

От общия брой свършени дела - 5517,  при 5810 дела през 2019г.- 90%, ( 5860 

дела през 2018г. (90%),  при 6697 дела за 2016г. (91%), при 5494 (91 %) през 2015 г., 

5200 дела (87%) през 2014г., 4508 дела (81%) през 2013г.) в тримесечен срок са 

свършени 84% или 4636 дела.  Посочените резултати в абсолютна и процентна 

стойност, въпреки намаления брой на съдиите от наказателно отделение и 

извънредната пандемична обстановка се явява устойчив показател за високото ниво 

и отличната работа на съдиите от наказателното отделение през отчетната 2020 

година. 

Несвършени (висящи) в края на отчетния период са 581 дела и представляват 

9,5 % от всички подлежащи на разглеждане дела при 632 дела или 9,81% от всички 

подлежащи на разглеждане дела през 2019г. ( 506 дела през 2018г. - 7,9% от всички 

подлежащи на разглеждане дела,  460 дела през 2017г. - 6,6% от всички подлежащи 

на разглеждане дела, при 593 дела - 7.4% през 2016г.). Обективен факт е, че поради 

установените законови срокове за насрочването и разглеждането на делата, 

постъпилите нови дела в последните два месеца на годината практически не могат 

да бъдат приключени до изтичането ѝ. 

Данни за решените наказателни дела по видове, както и информация за 

видовете свършени наказателни дела през годината и видовете на прекратените дела 

са представени в таблиците, както следва: 

 

БРОЙ РЕШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ПО ВИДОВЕ ПРЕЗ 2020 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

ЛИЧНОСТТА - Убийства 
0200 0             

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

ЛИЧНОСТТА - Телесни повреди 
0300 30 8 22 21 0  0 21 

ДРУГИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

ЛИЧНОСТТА 
0400 18 10 8 7  0 0  8 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВАТА 

НА ГРАЖДАНИТЕ 
0500 4 4 0 0  0 0  1 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, 

СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА 
0600 26 23 3 2 0   0 13 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

СОБСТВЕНОСТТА 
0700 209 74 135 122 1 0 140 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

СТОПАНСТВОТО 
0800 15 2 13 13  0  0 13 



 42 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ 

ОРГАНИ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ  

0900 19 5 14 13 0 1 14 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СПОРТА - 

чл. 307б - чл. 307е НК 
900А 0 0  0  0   0 0  0  

ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ - чл. 

308 - чл. 319 НК 
1000 21 4 17 17  1  1 18 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕДА И 

ОБЩЕСТВЕНОТО СПОКОЙСТВИЕ 
1200 11 2 9 5  1 0  6 

ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 1300 395 49 346 328 10 59 356 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

ОТБРАНИТЕЛНАТА СПОСОБНОСТ 

НА РЕПУБЛИКАТА 

1400 0  0 0   0  0  0  0 

ВОЕННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 1500 0 0  0    0   0  0  0 

ВСИЧКО НОХД от ш.0200 до ш.1500 1699 748 181 567 528 13 61 590 

НЧХД 1700 59 28 31 0  0  0  23 

чл. 78а НК 4350 104 99 5      0 0  0  81 

ЧНД - съдебно производство 2000 2128 1971 157 0  0  0  2081 

ЧНД  от досъдебното производство 3000 724 688 36 0  0 0  711 

Общо ЧНД /ш.2000 + ш.3000/ 2852 2659 193 0 0 0 2792 

 

БРОЙ РЕШЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ПО ВИДОВЕ 
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АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА - ОБЩО (без ш.4350) 4000 1754 661 240 693 160 

в.т.ч. КАТ 4010 517 2242 42 169 64 

КФН 4020 0 0 0 0 0 

НЗОК 4030 5 2 1 0 2 

НАП 4040 588 208 89 263 28 

АДФИ 4050 3 0 0 0 0 

Агенция "Митници" 4060 4 2 1 1 0 

ДНСК 4070 26 6 1 19 0 

КРС 4080 4 3 0 0 1 

СЕМ 4090 0 0 0 0 0 

Комисия за защита на потребителите 4120 32 20 0 12 0 

Комисия за защита от дискриминация 4140 0 0 0 0 0 

ДАНС 4150 0 0 0 0 0 

Патентно ведомство 4160 1 0 0 1 0 

Агенция за закрила на детето 4200 0 0 0 0 0 

Министерство на културата 4210 1 0 1 0 0 

МВР 4260 208 41 2 144 21 

Общини 4270 53 15 2 24 12 
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Сметна Палата 4300 0 0 0 0 0 

Здравна инспекция 4340 5 2 0 3 0 

Производство по УБДХ 4360 23 17 0 0 6 

Производство по ЗООРПСМ 4370 0 0 0 0 0 
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ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА - 

Убийства 
0200  0  0 0   0 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА - 

Телесни повреди 
0300 22 21 0  0 

ДРУГИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

ЛИЧНОСТТА 
0400 8 7 0  0 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВАТА НА 

ГРАЖДАНИТЕ 
0500 0 0 0   0 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, 

СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА 
0600 3 2 0  0  

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА 0700 135 122 1 0 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО 0800 13 13     

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕЙНОСТТА НА 

ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ  

0900 14 13 0 1 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СПОРТА - чл.307б - 

чл.307е НК 
900А 0  0  0   0 

ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ - чл. 308 - чл. 

319 НК 
1000 17 17 1   1 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕДА И 

ОБЩЕСТВЕНОТО СПОКОЙСТВИЕ 
1200 9 5  1  0 

ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 1300 346 328 10 59 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

ОТБРАНИТЕЛНАТА СПОСОБНОСТ НА 

РЕПУБЛИКАТА 

1400  0 0  0 0  

ВОЕННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 1500  0  0 0  0  

ВСИЧКО НОХД от ш.0200 до ш.1500 1699 567 528 13 61 

НЧХД 1700 31 0 0   0 

чл. 78а НК 4350 5      0 0  0 

ЧНД - съдебно производство 2000 157 0  0  0 

ЧНД  от досъдебното производство 3000 36 0  0  0  

Общо ЧНД /ш.2000 + ш.3000/ 193 0 0 0 
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Свършените през годината общо 5517 наказателни дела се отчитат при 

следните показатели: 

НОХД – От разглежданите през отчетния период 935 дела, свършените 

дела са 748 или 80 % , от които 79%  са приключили в тримесечен срок. 

           От всички свършени през годината дела 4561 дела са приключили със съдебен 

акт по същество. По 956 дела производствата се отчитат статистически прекратени, 

при следните основания:  

- 282 дела са прекратени, поради одобрени споразумения по чл.382 от НПК 

(споразумения, внесени от прокурора); 

- 246 дела са прекратени поради одобрени споразумения по чл.384 от НПК 

(споразумения, постигнати  и одобрени след образуване на съдебното 

производство); 

- 10 дела са върнати за доразследване на прокурора, за сравнение през 2019г. - 

10 дела, 2018г. - 21 дела,  29 дела са прекратени по други причини. 

   Прекратените дела, поради одобрени споразумения от посочените две 

категории са общо 528 дела, при 634 дела за 2019г.. Налице е намаляване на делата, 

приключили със споразумение по чл.382 от НПК - 282 дела, и намаление на тези, по 

които споразумението е постигнато след образуване на съдебното производство по 

реда на чл.384 от НПК - 246 дела, в сравнение с 2019г., когато са били съответно 344 

и 290 и с 2018г., когато са били съответно 314 и 309. 

        Запазва се малкият брой на върнатите за доразследване дела, като се забелязва 

почти същата тенденция в броя дела – 12 дела, при 10 за 2019г. 21 дела за 2018г. 

Дела по чл.78а от НК –  от 121 дела за разглеждане са приключени през 

отчетния период  104 (86% от всички подлежащи на разглеждане дела от този 

вид), от които 81 дела (78%) в тримесечен срок. 

        През 2020г. 99 дела по чл.78а от НК са приключили със съдебен акт по 

същество при 90 дела през 2019г. (100 дела през 2018г., 173 дела през 2017г., 194 

дела през 2016г., 147 дела през 2015г.,), 5 са прекратените производства, в сравнение 

с 2019г., когато прекратените производства са били 3. 

Останали несвършени към 31.12.2020г. са 17 дела, основно поради нередовно 

призоваване на страните и необходимост от събиране и проверка на нови 

доказателства, както и поради постъпване на дела от този вид в края на отчетния 

период.  

Административнонаказателни дела (без чл.78а от НК) от всички 2046 

разглеждани през отчетния период, 1754 са приключени дела, от които 66 % в 

тримесечния срок (1150 дела) 

През 2020г. 1754 са свършените административнонаказателни дела през 

периода, от които 1594 дела със съдебен акт по същество, а 160 дела са прекратени, 

основно поради недопустимост на жалбите, оттегляне и неподсъдност. Останали 

несвършени към 31.12.2020г. са 292 дела.  

Частни наказателни дела. 

     През 2020г. свършените частни наказателни дела за периода са 2802 дела, от тях 

със съдебен акт по същество - 2615 дела, а 187 дела са прекратени. Останали 

несвършени към 31.12.2020г. са 54 дела.  

Частни наказателни дела – разпити.  

     През  2020г. 50 дела за разпити пред съдия в досъдебното производство, от 

които 100% приключили. По 44 дела разпитите са надлежно проведени, а по 6 дела 

са прекратени. Липсват висящи дела от този вид към края на отчетния период. 
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Динамика на образуваните през 2020 година НОХД според конкретния 

им предмет. 

За престъпления по Глава V от НК „Престъпления против собствеността“  

през 2020г. са постъпили общо 234 дела (231 новообразувани, 3 повторно внесени 

под нов номер след прекратяване на съдебното производство). Заедно с останалите 

несвършени от предходната година 53 дела,  общият им брой възлиза на 287 дела за 

разглеждане, при 273 дела през 2019г. (258 дела през 2018г., 224 дела през 2017г., 

242 дела през 2016г., 287 дела през 2015г., 377 дела през 2014г., 433 дела през 2013г., 

480 дела през 2012г.), от които са приключени 209 дела или 73% в процентно 

отношение.  

   От общия брой 209 свършени дела, 74 дела са решени с присъда по същество, 

а по 122 дела производството е приключило със споразумение за решаване на делото 

чл.381-384 от НПК. Свършени до 3 месеца са 140 дела  или 67% от всички свършени 

дела от този вид. 

    В разглежданата група традиционно най-много са делата за кражби (чл. 194-

197 от НК). Новообразувани са 231 дела, разгледани са 287 дела, заедно с останалите 

несвършени от предходния период, приключени са 209 дела с такова обвинение.  

   По обвинения за грабеж (чл.198 и чл.200 от НК) през отчетния период са 

постъпили 14 дела, разгледани са общо 17 дела, заедно с останалите несвършени от 

предходния период 3 дела и са свършени 13 дела. 

     Новопостъпилите дела за присвояване и обсебване (чл.201-208 от НК) са 8, 

разгледаните са 17, от които приключени са 10 дела;  

От делата за измама (чл.209-211 от НК) новообразуваните през годината са 18 

дела. Общо с останалите несвършени дела в началото на периода, разгледани са 

общо 29 и са свършени общо 16 дела. През 2020г. има 1 разгледано дело за 

документна измама (чл.212, ал.1, ал.2 от НК) останало несвършено от предходен 

период. Няма дела за застрахователна измама (чл.213 от НК). 

Няма образувани дела за изнудване/рекет (чл.213а, чл.214 и чл.214а от НК).  

През 2020 г. са новообразувани 409 дела за общоопасни престъпления по 

Глава ХІ от НК  при  446 дела за 2019г. (486 дела за 2018г., 398 дела през 2017г.), 

като се отчита намаление от 37 дела, в сравнение с 2019г., заедно с останалите от 

предходния период 39 дела и 3 повторно внесени под нов номер и едно 

продължаващо под същия номер, са разгледани са общо 452 дела и от тях са 

приключени 395 дела или 87%.  От тези дела 68 са били образувани като бързи 

производства, по реда на Глава двадесет и четвърта от НПК.  

Броят на  новообразуваните дела по Глава ІV от НК – „Престъпления против 

брака, семейството и младежта” през 2020г. е 23  дела, при 22 дела за 2019г. (23 дела 

за 2018г., 28 дела  за 2017г., 28 дела за 2016г., 37 дела през 2015г., 42  дела през 

2014г.), разгледани са общо 32 дела, в т.ч. останалите несвършените в началото на 

отчетния период 9 дела, при 35 дела за 2019г., (32 дела за 2018г., 39 дела за 2017 г. 

39 дела за 2016 г. 46 дела през 2015г., 62 дела през 2014г.), свършени са  26 дела, при  

26 за 2019 г., (19 дела за 2018г., 32 дела за 2017г.,  29 за 2016г.,  35 дела през 2015г., 

53 дела през 2014г., 55 дела през 2013г.).  

Намалява броят на новопостъпилите дела по Глава трета от НК 

„Престъпления против правата на гражданите”. Новообразувани от този вид са 4 

дела,  при 4 дела за 2019г. при 9 дела за 2018г., 8 дела за 2017г., 7 дела за 2016 г., 9 

дела през 2015 г., 4  дела през 2014г.). Разгледаните заедно с останалите несвършени 

в началото на периода са общо 6 дела, и през годината са приключени 4 от тях.  



 46 

За престъпления по Глава втора от НК „Престъпления против личността“  

новообразувани от този вид са 59 дела за 2020г., при 58 дела за 2019г., (40 дела за 

2018г.), които заедно с неприключилите от предходен период 16 броя дела и 1 

повторно внесено под нов номер са били разгледани общо 77 дела. Общо 

свършените дела са 48, от които 18 решени по същество с присъда, 30 прекратени и 

решени със споразумение Несвършените дела към края на отчетния период са 29. 

През 2020г. няма новообразувани дела за убийство по непредпазливост. Има 

едно дело с такъв предмет за разглеждане, останало несвършено в началото на 

отчетния период. Към края на отчетния период същото не е приключило. 

         През отчетната 2020 г. новопостъпилите дела за телесни повреди са 35. Заедно 

с 10 дела останали от предходния период несвършени, и едно продължаващо под 

същия номер са разгледани общо 46 дела с такъв предмет, при 44 дела за 2019г. (22 

дела за 2018г., 22 дела за 2017г., 24 дела за 2016г., 56 през 2015г.). Свършени са 30 

дела,  при 34 за 2019г. (20 дела за 2018г., 19 дела за 2016г., 53 дела през 2015г., 60 

дела през 2014г., 70 дела през 2013г.). Остават за разглеждане 16 несвършени дела 

към края на отчетния период. 

През 2020г. са образувани 4 дела за блудство (чл.149 и чл.150 от НК). 

Разгледани са общо 6 дела, заедно с неприключилите към отчетния период 2 дела. 

Общо свършените дела са 5. Останало е 1 дело несвършено към края на отчетния 

период. 

През 2020г. няма образувани  и разгледани дела за противозаконно лишаване 

от свобода (чл.142а от НК).  

Липсват дела за склоняване към проституция (чл.155 от НК) и дела за 

отвличане с цел предоставяне за развратни действия (чл.156 от НК). 

 Образувано е 1 дело за разпространение на порнографски материали (чл.159 

от НК), което е приключило до края на отчетния период. 

  Намаляват делата за трафик на хора (чл.159а-159г от НК) – постъпило е 1 ново 

дело, разгледано и е приключило със споразумение.  

Намалял е броят на делата за престъпления против стопанството по Глава 

шеста от НК „Престъпления против стопанството”. Постъпилите дела от тази група 

за периода са 13, при 15 за 2019г. (21 за 2018г., 16 за 2017г. и  24 за 2016г.). 

Разгледани са общо 16, в т.ч. 3 дела останали несвършени дела в началото на 

отчетния период. Приключени са 15 дела, като 1 дело е останало несвършено в края 

на отчетния период. 

През отчетния период се е увеличило постъплението от дела за документни 

престъпления по Глава девета от НК – новообразувани са 23 дела, при 37 дела за 

2019г. ( 30 дела за 2018г., 15 дела за 2017г., 25 дела за 2016г., 28 дела за 2015г., 21 

дела за 2014г.). Общо заедно с останалите от предходния период 6 броя дела, 

разгледаните дела са 29. Приключени са 21 дела. Останалите несвършени към края 

на отчетния период са 8 на брой дела. 

Постъплението на дела за „Престъпления против дейността на държавни 

органи и обществени организации“ по Глава осма от НК, е както следва:  

новопостъпили 18 дела, 4 дела несвършени дела от предходния период. От общо за 

разглеждане 22 дела, свършени са 19, а 3 са останали несвършени към края на 

отчетния период. 

Увеличават се през годината делата по Глава десета от НК „Престъпления 

против реда и общественото спокойствие”. Новопостъпилите дела от тази група за 

2020г. са 11, при 10 дела за 2019г. (5 дела за 2018г., 7 за 2017г., 10 през 2016г., 26 

през 2015г., 23 през 2014г., 30 през 2013г.). Разгледани са общо 14 дела, в т.ч. 
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новопостъпилите, 1 дело е останало несвършено в началото на периода, 1 дело е 

повторно внесено под нов номер и 1 е продължило под същия номер. Общо 

свършени за периода са 11 дела. Несвършени в края на периода са 3 дела. 

През 2020г. са образувани 4 дела по Глава трета, Раздел VII от НК 

„Престъпления против интелектуалната собственост“, при постъпили 2 дела за 

2019г. за сравнение. Заедно с 1 дело несвършено от началото на отчетния период 

разгледани са общо 5 дела и са решени 3 от тях, 2 са останали несвършени в края на 

периода.  

Броят на новопостъпилите частни наказателни дела от съдебно производство е 

2130, заедно с 41 несвършени в началото на периода. Разгледани са 2171 дела, 

свършените са 2128, неприключилите са 43 в края на периода, при общо 3327 дела, и 

съответно 3373 дела за разглеждане за 2019г..  

Броят на постъпилите частни наказателни дела от досъдебното производство е 

726, който заедно с 9 неприключили дела в началото на периода, прави общо 

разгледани 735. Свършените дела през периода са 724, а 11 са останали несвършени 

в края на отчетния период.  

1256 броя искания за разрешаване достъп до трафични данни, на основание 

чл.251б от ЗЕС от службите сигурност и от Районна прокуратура – Бургас, при 1658 

броя искания за 2019г. (1691 броя искания за 2018г., 2023 искания за 2017г. и 2767 

през 2016г.). 

Извън ЧНД по ЗЕС, останалите разгледани  през годината НЧД възлизат общо 

на 1650 дела. От тези дела образуваните частни наказателни дела от досъдебното 

производство са 726 и 874 от съдебно производство, в т.ч. 27 са разгледаните дела за 

реабилитация, 171 са производствата за определяне на общо наказание по чл.306, 

ал.1, т.1 от НПК вр. чл.23-27 от НК, 4 дела по ЗБППМН, 5 дела по предложения за 

принудителни медицински мерки по чл.89 от НК, 604 дела с предмет принудително 

настаняване и лечение по Закона за здравето при 553 дела за 2019г. ( 519 за 2018г.). 

Анализ на срочността при разглеждане и решаване на делата  

НОХД  
От наказателните от общ характер дела, през 2020г. от общо свършените 748 

дела, в тримесечен срок са свършени 590 дела или 79%, при 711 дела за 2019г. или 

85% ( 721 дела за 2018г. или 86 %, 630 дела или 81% за 2017г., при  82% през 2016г., 

при 83% през 2015г., 81% през 2014г. и 86% през 2013г. и 2012г.). Показателят 

„срочност” на разглеждане и решаване на НОХД през отчетния период е намалял 

значително с 6% спрямо делата през 2019г. Според възможностите на съда и 

сложната пандемична обстановка, следва да продължат организационните и 

индивидуалните усилия за по-бързото разглеждане и решаване на този вид дела, 

включително дисциплинирането на страните и процесуалните им представители, 

както и по-добрата подготовка на делата за разглеждането им в открито съдебно 

заседание. 

НЧХД 

През 2020г. свършените в тримесечен срок 23 дела съставляват 39%  от 

всички свършени дела, при 33% за 2019г.,( 36% за 2018г., 39% за  2017г., при 31% за 

2016г., при 20% през 2015г., 32% през 2014г.). Налице е  завишение на показателя 

срочност  на този вид дела, в сравнение с тенденцията през последните години към 

снижаване. Независимо от това, забавянето на разглеждането и решаването на 

делата от този вид в голяма степен се дължи на процесуалното поведение на 

страните, а също и на усложняване на техния предмет и затруднения във връзка с 
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призоваване на посочени от тях свидетели. В някои случаи се налага да се изискват 

от тъжителя уточнения, както по отношение на обвинението, така и по гражданските 

претенции. Забавянето в разглеждането и решаването на тези дела в други случаи е 

било причинено от поведението на страните, включително бездействие на частния 

тъжител да внесе в определения от съда срок необходимите суми за призоваване на 

свидетели или депозит за допусната експертиза, несвоевременно посочване адресите 

и идентификационните данни на лицата, които следва да се призоват за разпит в 

качеството на свидетели, прилагането на материали по досъдебни и съдебни 

производства, полицейски и прокурорски преписки, или изискването на справки от 

други органи.  

АНД по чл.78а от НК 
Приключените през отчетния период общо 81 дела по глава осма, раздел IV от 

НК  в тримесечния срок дела представляват 78% от всички общо 104 свършени дела 

от този вид, при 85 дела приключени в тримесечния срок или 91% за 2019г. от общо 

свършени 111,  (98 или 88% за 2018г. (2017г. - 93%, 2016г. - 94%, 2015г.- 91%, 2014 

г.- 94%, 2013 г. - 85%). Наблюдава се намаляване на срочността в сравнение с 

предходната година. 

ЧНД  
Делата от тази група традиционно се разглеждат и решават в тримесечен срок. 

От приключените през 2020г. общо 2852 дела, 2792 или 98% са свършени в 

тримесечен срок, при приблизително 100% или 3315 от общо 3323 дела за 2019 г., 

3194 дела за 2018г. или 100%. Тук се включват и значителен брой дела, образувани 

по искания за достъп до трафични данни по реда на ЗЕС, които по правило се 

разглеждат и решават незабавно. 

АНД 

От свършените през годината общо 1754 административнонаказателни дела, в 

тримесечен срок са свършени 1150 или 66%,  при  75% за 2019г., (76% за 2018г., 80% 

за 2017г., при 75% през 2016г., при 80% през 2015г.). И тук е налице тенденция по 

намаляне срочността на разглеждане и приключване на делата,  поради множество 

случаи на отлагане за нередовно призоваване или отсъствие на страни, както и 

усложнената пандемична обстановка. 

Налице е обективното усложняване на предмета по определени групи дела - 

конкретни администрации санкционират нарушителите за няколко отделни 

нарушения с едно наказателно постановление. Занапред усилията следва да бъдат 

насочени към увеличаване на срочността и разглеждане и решаване в 3-месечен срок 

на АНД дела. 

В обобщение, от всички свършени през годината 5517 наказателни дела от 

всички видове, 4636 или 84 % са свършени в тримесечен срок, при  90% за 2019г., 

90% за 2018г.,  при 91% за 2017г., същата стойност за 2016г. и 2015г.) 

Структура на наказаната престъпност (видове и брой по глави от НК, 

видове и брой по текстове от НК, за делата с обществен интерес). Относителен 

дял на осъдителните присъди спрямо внесените прокурорски актове по видове 

престъпления (отделно за делата със значим обществен интерес). Наказана 

престъпност с влезли в сила присъди и брой осъдени лица в края на отчетния 

период (отделно за делата със значим обществен интерес): 

       

  През 2020г. са образувани 802 НОХД, от които образувани по внесен 

обвинителен акт са общо 504 дела.  По тях и останалите несвършени в началото на 

отчетния период 116 НОХД, образувани също по внесен обвинителен акт са 
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постановени общо 181 присъди. Със споразумение за решаване на делото по чл.384 

от НПК са свършени 246 дела, а 10 дела са прекратени и върнати за доразследване. 

От постановените през периода общо 181 присъди, 140 са изцяло осъдителни, 7 са 

изцяло оправдателни и 2 са частично оправдателни – първата по отношение на 

единия от подсъдимите, а втората - само за част от инкриминираните вещи.  От 

осъдителните присъди влезли в сила през отчетния период са 108 присъди. По 26 

дела подсъдимите, след като са признати за виновни по повдигнатите обвинения са 

освободени от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по 

реда на чл.78а от НК, а по 6 дела е отпаднала наказуемостта на др. основание 

(чл.183, ал.3 от НК). Относителният дял на осъдителните присъди спрямо 

постановените през 2020г. е 77 %, а оправдателните присъди представляват 4 % от 

всички присъди. Останалият процент до 100% са дела, по които е приложен чл.78а 

от НК, делата, по което е отпаднала наказуемостта на др. основание (чл.183, ал.3 от 

НК), както и частично оправдателните присъди /ш.700/.   

От свършените през отчетния период общо 748 НОХД, 528 дела (71%) са 

приключили със споразумения по чл.382 и по чл.384 от НПК  при съотношение 76% 

за 2019г. и 75% за 2018г. приключени по същия ред. 

Структурата на наказаната престъпност за 2020 година е представена в 

следващата таблица:  
Структура на наказаната престъпност за 2020 

НЯКОИ ВИДОВЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО НК 
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ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА – Убийства 0200 0 0 0 0 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА - Телесни повреди 0300 24 8 0 9 

ДРУГИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА 0400 23 10 0 5 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ 0500 4 4 0 0 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И 

МЛАДЕЖТА 

0600 22 13 0 1 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА 0700 169 72 4 62 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО 0800 5 0 2 6 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕЙНОСТТА НА 

ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

0900 13 2 0 8 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СПОРТА - чл. 307б - чл. 307е НК 900А 0 0 0 0 

ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ - чл. 308 - чл. 319 НК 1000 13 2 1 7 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕДА И ОБЩЕСТВЕНОТО 

СПОКОЙСТВИЕ 

1200 8 1 0 2 

ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 1300 223 28 0 146 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОТБРАНИТЕЛНАТА 

СПОСОБНОСТ НА РЕПУБЛИКАТА 

1400 0 0 0 0 

ВОЕННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 1500 0 0 0 0 

ВСИЧКО НОХД от ш.0200 до ш.1500  504 140 7 246 
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През отчетната 2020г. за престъпления от общ характер по НОХД (без НЧХД) 

са били предадени на съд общо 835 лица, ( при 886 лица за 2019г., при 887 лица за 

2018г. (846 лица за 2017г., 864 лица за 2016г., 916 през 2015г., 1048 лица през 

2014г.,1239 лица през 2013г., 1396 лица през 2012г.). От тази бройка (актове 

постановени и по дела от минали години) са осъдени общо 750 лица, (при 845 лица 

за 2019г., 853 лица за 2018г., 786 лица за 2017г., 822 лица за 2016г., 800 лица през 

2015г., 947 лица през 2014г., 1094 лица през 2013г., 1237 лица през 2012г.), а 10 лица 

са били оправдани. От осъдените 750 лица,  5 лица са непълнолетни. На лишаване от 

свобода до 3 години са осъдени 562 лица, от които 384 лица с прилагане на чл.66, 

ал.1 от НК ( условно осъждане ). На лишаване от свобода над 3 години до 15 години 

са били осъдени 11 лица, на глоба – 78 лица, на пробация – 86 лица, с друго 

наказание  са  наказани 13.  

От осъдените през периода лица, с одобрени по реда на чл.381-чл.384 от НПК 

споразумения са били наказани общо 559 лица, (при 663 лица за 2019г., 653 лица за 

2018г., 566 лица за 2017г., 629 лица за 2016г., 612 лица през 2015 г., 597 лица през 

2014 г., 818 лица през 2013 г., 479 лица през 2012г.). Конкретните данни по брой 

съдени и осъдени лица по видове престъпления са посочени в Отчета на Районен 

съд- гр.Бургас по наказателни дела за 2020 г. 

Дела със значим обществен интерес. 

През отчетния период в Районен съд-Бургас са постъпили общо 97 дела за 

престъпления с предмет наркотични вещества и прекурсори. От тези дела, 95 са за 

престъпления по чл.354а, ал.3 от НК. Общо за разглеждане заедно с останалите 

несвършени от предходния период са 109 дела. Свършени от тях са 89, а 20 дела са 

останали несвършени в края на отчетния период. Две дела са с обвинение по 

чл.354в, ал.1 от НК, които към края на периода са свършени.   

За 2020г. има 1 дело за престъпление по чл.159а, ал.1 от НК Раздел IX от НК 

„Трафик на хора“, което към края на отчетния период е свършило. 

През отчетната 2020г. няма образувани други наказателни производства със 

значим обществен интерес. Има едно неприключило наказателно производство от 

предходния отчетен период, образувано по обвинителен акт срещу общински 

съветник. 

Брой, конкретизация и причини за оправдателни присъди по НОХД. 

През годината наказателните състави на БРС от общо 181 присъди за 2020 г. 

са постановени изцяло оправдателни присъди по 7 дела за престъпления от общ 

характер, в т.ч. по НОХД № 2367/2018г., НОХД № 1820/2019г., НОХД № 

2820/2019г., НОХД № 3917/2019г., НОХД № 4570/2019г., НОХД № 66/2020г., НОХД 

№920/2020г. По 2 дела има частично оправдателна присъди по НОХД № 2744/2020г. 

и НОХД № 3539/2019г. Причините за постановяване на оправдателни присъди 

традиционно могат да се обобщят принципно в две групи : 

1.Събраните по делото доказателства и установената въз основа на тях 

фактическа обстановка не водят до несъмнен извод за осъществен състав на 

престъпление, както по отношение на обективните елементи от престъпния състав, 

така и поради установена в съдебното следствие субективна несъставомерност на 

деянието – липса изобщо на виновно поведение.  

2. Недоказаност по отношение авторството и субективната съставомерност на 

деянието, като престъпление по повдигнатото обвинение. Фактическите и 

обстоятелствените основания за оправдаване на подсъдимите са били категорично 

установени едва в хода на съдебното следствие, но в повечето случаи по делата тези 
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обстоятелства, или индиции за тях са били налични още на досъдебното 

производство, но не са били отчетени, или са били неправилно преценени от 

прокурора при решението му да изготви обвинителния акт. 

Състояние и дейност на наказателното отделение в Районен съд Бургас. 

През 2020г. са останали висящи в края на отчетния период от всички видове 

наказателни дела  общо 581 дела,  които са с 51 броя по-малко от висящите в края на 

2019г. общо 632 дела от всички видове. Това се дължи на големия брой постъпили 

през периода 13.03.2020г.-13.05.2020г. общо 620 броя дела от всички видове 71 

НОХД, 6 НЧХД, 354 НЧД и 189 АНД.   

Запазва се тенденцията към забавяне при делата, подлежащи на публично 

разглеждане в открити съдебни заседания, което през отчетния период се дължи на 

въведеното с решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република 

България, извънредно положение за цялата територия на Република България от 13 

март до 13 април 2020г., във връзка с разрастващата се пандемия от COVID-19, 

допълнено с решение на Народното събрание от 3 април 2020г. за удължаване на 

срока до 13 май, във връзка с чл.3 от Закона за мерките и действията по време на 

извънредното положение, обнародван в ДВ, бр. 28/24 март 2020г., изменен и 

допълнен с ДВ, бр.34/9 април 2020г., както и в изпълнение на мерки, приети от 

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за превенция и ограничаване на 

разпространението на вируса с решения по протокол № 9/15.03.2020г., допълнени и 

актуализирани с решения по протокол 10/16.03.2020 г., от работно заседание на 

колегията от 26.03.2020 г., протокол № 11/ 31.03.2020г. и по протокол № 12/7 април 

2020г. Друга причина за забавянето на делата, подлежащи на разглеждане в 

публични съдебни заседания са и промените в НПК /ДВ бр.63/2017г./, с които се 

въведе разпоредителното заседание по всички дела от общ характер с изключение на 

бързите производства. Сред причините за отлагане на делата са нередовно 

призоваване и неявяване на страни или съдебни заседатели, многобройни  

доказателствени искания на страните по НЧХД. Тук следва да се добави и 

обстоятелството, че поради продължително отсъствие, поради ползване на отпуск за 

бременност и раждане и отпуск за отглеждане на дете, командироване на съдии и 

повишаване по реда на чл.193, ал.6 от ЗСВ, вече образувани, разпределени и 

насрочени дела следваше да бъдат преразпределени на други докладчици, което 

неизбежно причинява известно забавяне при разглеждането и решаването на делата. 

В резултат на това, обхватът и продължителността на делата в първоинстанционния 

съд се увеличават значително, включително броят и продължителността на 

съдебните заседания. За това свидетелстват съотношението между общия брой 

насрочвания по НОХД и НЧХД през годината – общо 1764 насрочвания, от които 

1559 за НОХД и 205 за НЧХД и броя на отлаганията по същия вид дела – общо 927, 

от които 767 за НОХД  и 160 за НЧХД.  

Общо 5517 наказателни дела са свършени през годината, което представлява 

90,5% от подлежащите на разглеждане дела при 6098 дела. (при 90,19 % за 2019г., 

92,05% за 2018г., 93.4%  през 2017г., 92.54% през 2016г., 91.26% през 2015 г., 93.75% 

през 2014 г., 88.9% през 2013г. и 87% през 2012г.).  

  В тримесечен срок са свършени 4636 представляващи 84% от всички 

свършени дела, (при 90% от всички свършени дела за 2019г., или 90% от всички 

свършени дела за 2018г. , 92% през 2017г., 91% през 2016г., 91% през 2015г., 87% 

през 2014 г., 81% през 2013г., 85% през 2012г.). 
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Цитираните конкретни данни за свършените в тримесечен срок дела и общият 

брой на свършените през годината наказателни дела дават основание за извод, че 

през отчетния период съдиите от наказателното отделение са разгледали 

възложените им дела при спазване на закона, в разумни срокове, не са допуснали 

неоснователно забавени дела и постигнатите през годината резултати за поредна 

година са много добри. Разликите в броя на разгледаните от отделните съдии дела се 

дължи на вече гореспоменатите причини, както и на неравномерното постъпление на 

дела по време на дежурство. При изложените данни, отчетените резултати за 

срочността на наказателното правораздаване през отчетния период обосновават 

извод за последователни усилия и много добре свършена работа от съдиите от 

наказателното отделение на съда през отчетния период.  

В таблицата е представена индивидуалната дейност на магистратите, 

разглеждащи наказателни дела (постъпили дела, разгледани дела и свършени дела).  

 

Дейност на магистратите, разглеждащи наказателни дела в Районен съд Бургас 

СЪДИЯ 
постъпили дела през 

отчетния период 

общо дела за 

разглеждане 

общо свършени 

дела 

АНАТОЛИ Й. БОБОКОВ 905 958 900 

АНДОН В. ВЪЛКОВ 514 555 495 

ВЕНЕТА Д. ИВАНОВА 350 358 353 

ГЕОРГИ Н. ГРЪНЧЕВ 117 205 204 

КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА 24 25 0 

МАРИЕТА Д. БУШАНДРОВА 504 574 467 

МАРИНА И. МАВРОДИЕВА 344 351 285 

МАРТИН Р. БАЕВ 517 573 527 

МАЯ Н. СТЕФАНОВА 511 559 526 

НИКОЛАЙ С. ГЕМЕДЖИЕВ 485 560 500 

ПЕТЯ К. ГЕОРГИЕВА 515 564 527 

ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА 12 34 34 

СИЛВИЯ В. ПЕТРОВА 37 37 37 

СТАНИМИРА А. ИВАНОВА 82 137 113 

ТОДОР Д. МИТЕВ 549 608 549 

За всичко дела 5466 6098 5517 

Съдебен контрол на достъпа до трафични данни по реда на Закона за 

електронните съобщения (ЗЕС). 

 През 2020 г. в Районен съд Бургас са постъпили общо 1256 броя искания за 

разрешаване достъп до трафични данни, на основание чл.251б от ЗЕС от службите 

сигурност и от Районна прокуратура – Бургас. (1658 броя искания за 2019 г., 1691 

броя искания за 2018 г., 2023 искания за 2017 г. и 2767 през 2016 г.), като от тях: 

-   явни искания -  общо 902 броя  

 - класифицирани искания - общо 354 броя (в това число: 221 с гриф „за 

служебно ползване” и 133 с гриф „Поверително”). 

  От общия брой явни искания – 902 броя, в това число 748 броя са внесени от 

прокурори в Районна прокуратура – Бургас по висящи досъдебни производства, а 

154 искания изхождат от ОД на МВР – Бургас по заведени преписки.  

 От общия брой класифицирани искания - 354, в това число -  с гриф 

„Поверително” са 133 броя, подадени от ТД „ДАНС”- Бургас – 130 броя, 3 броя от 

ТС „БОП” –Бургас, като останалите 221 броя с гриф „За служебно ползване” са 
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подадени съответно - 18 броя от ТС ”БОП” – Бургас, 39 броя от РД ”ГП” – Бургас и 

164 броя - от ОД МВР –Бургас. 

     През отчетния период са издадени общо 1256 броя разпореждания по 

ЗЕС,  от които: 

- явни разпореждания - 1131  броя, като от тях - 8 броя по искания на ДАНС, 

18 броя по искания на ТС ”БОП” – Бургас, 318 броя по искания на ОД МВР – 

Бургас, 39 броя по искания на ГД ”Гранична полиция” и останалите 748 броя - по 

искания на Районна прокуратура – Бургас.  

- класифицирани разпореждания - 125 броя разпореждане за предоставяне на 

трафични данни, от които  с гриф „Поверително” - 122 броя са по искания на ТД 

”ДАНС”, 3 броя по искания на ТС”БОП” – Бургас. 

Издадените през 2020 г. общо 1256 броя разпореждания са както следва: 

- За предоставяне на трафични данни - общо  1101 броя, в това число по 

структури, както следва – 105 броя по искания на ДАНС, 21 броя по искания на 

БОП, 257 броя по искания на МВР, 39 броя - на ГП и 679 броя разпореждане по 

искане на наблюдаващи прокурори от БРП.   

- За частично предоставяне на трафични данни - общо 44 броя, в това число по 

структури – 17 броя разпореждане по искания на ДАНС и 24 броя по искания на 

МВР и 3 броя по искания на БРП. 

-  За отказ от предоставяне на трафични данни - общо 111 броя, в това число 

по структури – по искания на ДАНС – 8 броя, на ОД МВР – 37 броя разпореждане и 

по искания на БРП – 66 броя. 

Дейност на деловодство „Бюро Съдимост” през 2020 г. 

Издадените през 2020 година свидетелства за съдимост са 16 521 броя (при 

23 734 за 2019 и 28 773 за 2018 г.). Една от причините за драстичното намаляване на 

броя на издадените свидетелства за съдимост е предприетата мярка от 

правителството за намаляване на административната тежест и създадените условия 

за извършване на служебни справки за съдимост от държавните институции, 

извършвани по електронен път.  

Най-висок е броят на издадените свидетелства за съдимост през месеците юни 

и юли, което е в резултат та сезонната заетост по Черноморието. 

Справките за съдимост, издадените през 2020 г. са 4594 броя, при  4657 за 

2019, 4425 за 2018 г. и  4093 за 2017 г., като повишаването на броя е свързано 

именно с факта, че вече държавните институции извършват служебна справка за 

съдимост.  

  През 2020 г. в Националната информационна система „Бюра съдимост“ са 

въведени данни от 983 броя бюлетини за съдимост.  

Брой обжалвани и протестирани дела, резултати от въззивна и 

касационна проверка. Изводи. 

Налице е тенденция за намаляване на обжалване и протестиране на съдебните 

актове. Обжалвани и протестирани през 2020 г. са 786 съдебни актове. През 2019г. 

са били обжалвани и протестирани  800, (892 за 2018г., 1005 за 2017г., 934 за 2016г., 

767 за 2015г., 1082 за 2014г., 1258 за 2013г.).  

Оспорените актове по наказателни дела представляват 14% от всички 

свършени наказателни дела за периода (при 13,76% за 2019г., 15,22%  за 2018г.,  

15,5% за 2017г., 12.7% за 2016г., 12.66% през 2015г., 18.15% през 2014г., 22.62% 

през 2013г. и 21.13% през 2012г.).   



 54 

В таблицата е показан броя на обжалваните и протестирани съдебни актове по 

различните групи наказателни дела:  
 

БРОЙ ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 2020 г.  

НЯКОИ ВИДОВЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО НК 
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ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА – Убийства 0200 0 0 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА - Телесни повреди 0300 5 0 

ДРУГИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА 0400 7 0 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ 0500 2 1 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И 

МЛАДЕЖТА 0600 7 0 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА 0700 43 6 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО 0800 3 2 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ 

ОРГАНИ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
0900 

3 0 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СПОРТА - чл. 307б - чл. 307е НК 900А 0 0 

ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ - чл. 308 - чл. 319 НК 1000 3 1 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕДА И ОБЩЕСТВЕНОТО 

СПОКОЙСТВИЕ 
1200 

5 0 

ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 1300 36 4 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОТБРАНИТЕЛНАТА СПОСОБНОСТ 

НА РЕПУБЛИКАТА 1400 0 0 

ВОЕННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 1500 0 0 

ВСИЧКО НОХД от ш.0200 до ш.1500  114 14 

НЧХД 1700 25 0 

чл. 78а НК 4350 14 4 

ЧНД - съдебно производство 2000 25 0 

ЧНД  от досъдебното производство 3000 91 2 

Общо ЧНД /ш.2000 + ш.3000/ 116 2 

Общо АНД 4000 566 4 

 

Анализ на резултатите от инстанционния контрол. 

През 2020г. са били обжалвани и протестирани съдебните актове по общо 105 

НОХД (при  92 НОХД за 2019г., 93 НОХД през 2018г.,122 за 2017г., 125 през 2016г., 

113 през 2015г., 177 през 2014г., 141 през 2013г.), 23 НЧХД (при 25 НЧХД за 2019г., 

24 през 2018г., 29 за 2017г., 43 през 2016г., 30 през 2015г., 42 през 2014г., 35 през 

2013г.), 13 решения  по АНД по чл.78а от НК, (при 17 за 2019г., 15 през 2018г., 29 

през 2017г., 21 през 2016г., 27 през 2015 г., 28 през 2014г., 15 през 2013г.), 116 ЧНД 

от всички видове (при 99 през 2018г., 107 през 2017г., 95 през 2016г.) и  529 АНД, 

(при 549 АНД за 2019г., 661 през 2018г., 718 през 2017г.) 

С оглед резултатите от инстанционния контрол през 2020г., се установяват 

следните резултати и основания за отмяна и изменение на постановените от Районен 

съд – Бургас присъди, решения и определения: 
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НОХД 

През отчетния период са обжалвани и протестирани съдебните актове по 105 

НОХД, включително и от предходни години. Броят на обжалванията се е увеличил, в 

сравнение със същия показател през 2019 и 2018г. 

В рамките на отчетния период 01.01.2020г. - 31.12.2020г., след редовен 

инстанционен контрол (включително по дела от предходни години), от общия брой 

обжалвани съдебни актове по НОХД,  по 32 дела присъдите са потвърдени, 8 

присъди са отменени, като от тях 4 присъди са изцяло отменени и делата върнати за 

ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд, а 4 присъди са 

отменени  с постановяване на нова присъда. От общо 15 изменени присъди, 1 е 

изменена в наказателната част по приложението на закона, 13 присъди са изменени 

по отношение на наказанието, 1 е изменена в гражданската част.  

От определенията и разпорежданията, след инстанционен контрол потвърдени 

са 16, отменени са 8, като 3 са отменени и върнати за ново разглеждане на 

първоинстанционния съд, 3 са отменени и върнати на прокуратурата, 2 са отменени 

с постановяване на нов акт. Едно дело е изменено относно режима на изтърпяване на 

наказанието лишаване от свобода.  

Цитираните резултати свидетелстват за много добро ниво на качеството на 

работа на съдиите от наказателното отделение на Районен съд - Бургас по НОХД. 

Предвид резултатите от инстанционната проверка, съдиите следва да продължат 

усилията си за подробно и стриктно изследване на внесените обвинителни актове и 

материалите по досъдебните производства, с цел още на фаза разпоредително 

заседание да бъдат отстранени очевидните фактически грешки в обвинителния акт и 

допуснатите в досъдебната фаза съществени процесуални нарушения, които 

впоследствие дават основание за искания за възобновяване, както и за провеждане 

на първоинстанционно съдебно производство при стриктно спазване на 

процесуалните правила, установени в НПК. 

НЧХД 

През 2020г. са обжалвани 23 дела. В рамките на отчетния период 01.01.2020г. 

- 31.12.2020г., след инстанционен контрол по общо 19 НЧХД, присъдите по 17 дела 

са потвърдени изцяло, 1 присъда е отменена изцяло и е постановена нова присъда, 

изменена е 1 присъда в частта относно разноските. От върнатите други актове 2 

определения са потвърдени, 1 е отменено на първоинстанционния съд. 

АНД по чл. 78а НК 

13 съдебни акта, постановени по АНД по чл.78а от НК, през 2020г. са били 

оспорени. В рамките на отчетния период 01.01.2020г.- 31.12.2020г., след редовен 

инстанционен контрол от върнатите АНД по чл.78а от НК – 4 решения са били 

изцяло потвърдени, 2 решения са отменени и са постановени други решения, 1 

решение е  отменено и е постановено друго решение, 1 е отменено и върнато за ново 

разглеждане, два акта са изменени по отношение на наказанието и потвърдени в 

останалата част. Едно обжалвано определение е потвърдено. 

ЧНД 

От свършените 2802 частни наказателни дела от всички видове (без разпитите 

пред съдия 50 дела), през отчетния период са били обжалвани и протестирани общо 

116 съдебни акта по НЧД от всички видове, без делата с предмет искания за достъп 

до трафични данни по ЗЕС, които по закон са необжалваеми.  

ЧНД – Съдебно производство (Шифър 2110-2420)  
През 2020г. обжалвани са били съдебните актове по 25 дела. Върнати след 

инстанционен контрол са общо 19 съдебни акта (включително и от предходни 
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години), като 14 от тях са потвърдени, 4 са отменени с постановяване на нов акт, а 1 

е изменено – едното в наказателната част по отношение на наказанието.  

ЧНД – Досъдебно производство (Шифър 3000-3150) 

През отчетния период са обжалвани съдебните актове по 91 дела от този вид.  

Съдебните актове по 81 дела са били върнати след инстанционен контрол, от които 

69 съдебни акта са потвърдени, 11 акта са отменени, 1 е отменен и върнат за ново 

разглеждане от първоинстанционния съд, 3 са отменени и върнати за ново 

разглеждане на прокурора и 7 са отменени с постановяване на нов съдебен акт. От 

тези дела има 1 дело с изменен съдебен актове сред инстанционен контрол. 

АНД 

 Резултатите от инстанционната проверка по административнонаказателните 

дела (без чл.78а  от НК). При свършени през годината общо 1754 АНД, съдебните 

актове по 529 дела са били обжалвани, което съставлява 30% от всички свършени 

през годината дела от този вид. От върнатите след инстанционен контрол през 

2020г., 304 решения са потвърдени, отменени са 133 решения, от които 107 

отменени изцяло и постановено друго решение, 25 решения са отменени изцяло с 

връщане на делата за ново разглеждане, 1 е отменено, поради изтекла давност, 5 

решения са  отменени в една част и потвърдени в друга част, а 7 са изменени само по 

отношение на санкцията. По тази група дела 8 определения са потвърдени, 3 са 

отменени. 

За наличието на горните резултати, след анализ на касационната практика на 

Административен съд – Бургас се откроиха следните групи причини: 

1.Нарушение на материалния закон от актосъставителя, наказващия орган или 

от първостепенния съд при събиране, обсъждане и оценка на доказателствената 

съвкупност - неправилно издирване и прилагане на нарушената законна разпоредба 

и/или санкционна норма, противоречие или несъвпадение между нарушените с 

деянието законни разпоредби и санкционния състав, неприлагане, или неправилно 

прилагане на привилегирован санкционен състав. 

2.Различни доказателствени и правни изводи на съдилищата относно 

съставомерността и доказаността на деянието и неговото авторство. 

3.Нарушение на сроковете по чл.34, ал.1 или ал.3 от ЗАНН за образуване на 

административнонаказателното производство и/или за издаване на наказателното 

постановление след съставен акт.  

  4.Различия при преценката дали са налице пороци, пропуски и противоречия в 

съдържанието и задължителните реквизити на акта и наказателното постановление, 

включително процесуални нарушения на чл.40, ал.1 и ал.2, чл.42, т.3, чл.44, ал.1, на  

чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН.  

5.Противоречива практика на съдилища относно предпоставките за 

приложение на института на чл.28, б.”а” от ЗАНН. 

Анализът на резултатите от инстанционния контрол на АНД през отчетния 

период свидетелстват за професионализъм от страна на наказателните съдии при 

разглеждане и решаване на тази група дела. Занапред следва да продължат усилията 

за постигане на още по-добри резултати по този показател, включително чрез 

продължаване и задълбочаване на специализацията и допълнителна квалификация 

на съдиите чрез участие в семинари, дискусии и други учебни присъствени и 

дистанционни форми, организирани от НИП, други институции, НПО, от самия съд 

самостоятелно и със съдействието на Окръжен съд – Бургас, както и вече 

установената добра практика за обсъждане на принципни въпроси и тълкувателна 

практика относно прилагането на закона на общи събрания на наказателните съдии 
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от Районен съд – Бургас, и съвместни работни срещи със съдиите от 

Административен съд – Бургас с цел уеднаквяване на практиката. 

Възобновени през 2020 година наказателни дела. 

     През 2020г. са били възобновени общо 7 НОХД, при 3 НОХД за 2019г.,  3 

НОХД през 2018г., а 2017г. – 6 НОХД.  

По 4 дела производствата са възобновени, и върнати за ново разглеждане на 

първоинстанционния съд. 

По 3 дела производствата са възобновени и изменени съдебните актове в 

частта относно режима и наказанията. 

По 1 дело, през отчетния период е отказано възобновяване на наказателното 

производство като е прието, че искането е неоснователно.  
 

4. СРАВНЕНИЕ С ПРЕДХОДНИТЕ НЯКОЛКО ГОДИНИ ПО ВИДОВЕ ДЕЛА. 
 

ГРАЖДАНСКИ  ДЕЛА 

Период: 2018 година – 2020 година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАКАЗАТЕЛНИ  ДЕЛА  

Период : 2018 година – 2020 година 

години 

 

 

 2018 2019 2020 

 Постъпили 

 
862 841 802 

НОХД Разгледани 965 972 935 

 Решени 834 839 748 

 

 

Постъпили 

 
63 73 56 

НЧХД 

 
Разгледани 83 101 90 

 

 
Решени 55 67 59 

 

 
Постъпили 2944 3055 2856 

НЧД 

 
Разгледани 2983 3098 2906 

 

 
Решени 2940 3048 2852 

 

 
Постъпили 254 275 50 

години  2018 2019 2020 

 Постъпили 3040 3857 2700 

ГР.Д. 

 
Разгледани 3956 5188 4279 

 Решени 2625 3609 2968 

 

 
Постъпили 1189 1514 1108 

Ч.ГР.Д. Разгледани 1227 1559 1154 

 Решени 1182 1513 1092 

 Постъпили 5367 5497 4826 

Чл.410 

и 417 

ГПК 

Разгледани 5417 5553 4863 

 Решени 5361 5516 4790 
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НЧД 

/разпит

и/ 

Разгледани 254 275 50 

 

 
Решени 254 275 50 

 

ЧЛ.78а 

От НК 

 

 

Постъпили 109 88 109 

Разгледани 128 105 121 

Решени 111 93 104 

 

 
Постъпили 1674 1604 1643 

НАХД Разгледани 1953 1891 2046 

 

 
Решени 1666 1488 1754 

 

5. Сравнение на натовареността на магистратите в Районен съд – Бургас с районните 

съдилища в района на Окръжен съд – Бургас, за последните три години, както и 

натовареността спрямо общата натовареност за страната.  

 

 

Год. 

Съдии 

Разгл. 

дела 

Свършени 

дела 

Натоваре-

ност по 

щат 

/разгледан

и дела 

/месец 

Натоваре- 

ност  по щат 

/свършени 

дела/месец 

Действит. 

натовареност 

/разгледани 

дела/месец 

Действит. 

Натоваре- 

ност 

/свършени 

дела/месец 

Щат 
Действ. 

брой съдии 

2018 33 28 16966 15028 42,84 37,94 51,88 45,96 

2019 33 26 18742 16448 47,33 41,54 60,46 53,06 

2020 34 26 16394 14367 40,18 35,21 53,58 46,95 

 

● Действителната натовареност на магистратите е изведена въз основа на 

отработените човекомесеци (при отчитане на командировани, отсъстващи 

поради болнични и др.), но така дадена в таблицата, тя е усреднена.  

 

Натовареност по щат на магистратите в районните съдилища в областните 

градове в страната, съгласно последните обобщени статистически отчети на Висшия 

съдебен съвет,  сравнена с натовареността по щат на магистратите от Районен съд – 

Бургас е следната: 
 

 Натовареност 

по щат / разгледани 

дела 

Натовареност 

по щат / 

разгледани  

БРС 

Натовареност 

по щат / 

свършени 

дела 

Натовареност 

по щат / 

свършени 

дела БРС 

2017  49,58 44,37 40,96 40,67 

2018  48,38 42,84 39,21 37,95 
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2019  47,63 47,33 38,44 41,54 

2020 

 (1-во 

полугодие) 

46,45 41,32 28,26 28,99 

 

От данните от таблицата може да се направи извода, че към първото 

полугодие на 2020 година магистратите от Районен съд Бургас по щат са натоварени 

малко под средното ниво за районните съдилища в областните градове. 

Действителната натовареност на магистратите обаче е над средното за областните 

градове в страната. 

Натовареността на магистратите от районните съдилища в района на 

Окръжен съд – Бургас за последните три години по данни от отчетния доклад за 

2019 г. на Окръжен съд – Бургас е следната: 

 

Действителна натовареност- общо 
(Дела за разглеждане / всичко свършени дела) 

2017 г. - 2019 г. 

 
 

Година БРС АРС НРС КРС ПРС ЦРС СрРС МтРС 

Средна 

За 

региона 

2017 г. 
56,32 51,76 61,50 55,46 44,33 42,16 60,11 14,25 53,47 

51,63 47,73 57,04 50,22 38,42 38,86 57,79 13,30 49,05 

2018 г. 
  51,88    45,28    53,68 62,23   40,86 42,17    37,96 26,5 49,89 

  45,96    41,36    48,23    57,2   33,81 39,69    35,29 24,25 44,57 

2019 г. 
60,46   49,67   47,70 42,57  45,78   52,52   38,69 31,86 53,57 

53,06   45,14   41,50 39,09  36,97   48,24   35,41 23,07 47,05 

 

Сравнение 

Натовареност по щат -общо 
(Дела за разглеждане / всичко свършени дела) 

2017 г. - 2019 г. 

 

Средната натовареност за региона спрямо разгледани дела - действителна 

е 53,57, а спрямо свършени – 47,05. 

Година БРС АРС НРС КРС ПРС ЦРС СрРС МтРС Обща 

2017 г. 
44,37 39,90 61,50 37,90 44,33 38,65 31,72 11,88 43,15 

40,67 36,79 57,04 34,32 38,42 35,63 30,50 11,08 39,58 

2018 г. 
42,84 36,79 45,37 36,30 40,86 42,17 25,31 13,25 40,19 

37,95 33,6 40,76 33,37 33,81 39,69 23,53 12,13 35,90 

2019 г. 
47,33 37,25 42,02 33,35 45,78 54,71 31,17 18,58 43,21 

41,54 33,85 36,56 30,62 36,97 50,25 28,53 13,46 37,95 
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Средната натовареност на региона спрямо разгледани дела - по щат е 

43,21, а спрямо свършени- 37,95. 

 По отношение на средната натовареност на магистратите от районни 

съдилища в района на Окръжен съд – Бургас е видно че Районен съд Бургас е над 

средната месечна натовареност. С оглед запълване на щатните бройки се използваше 

отново възможността за командироване на магистрати от по-малките районни 

съдилища от района на Окръжен съд – Бургас и младши съдии от Окръжен съд – 

Бургас, но това е краткосрочно решение на кадровия проблем, тъй като след 

изтичане на срока за командироване отново се стига до критична ситуация в 

повишаване на натовареността, при която е необходимо делата, разглеждани от 

командирования съдия, да се преразпределят на други съдии.  

Средномесечни показатели за натовареност по щат: 

o Гражданско отделение - 20 съдии: 

Средномесечна натовареност на съдия от гражданско отделение / 

постъпили през годината дела = 35,98 (2019 г. - 45.28, 2018 г. - 42,08; 2017г. - 42.5; 

2016г. - 37,14; 2015г. - 38,83). 

Средномесечна натовареност на съдия от гражданско отделение / 

разгледани дела = 42,90 (2019г. - 51,25; 2018г. - 46,49;  2017г. - 46,62; 2016г. - 41,58; 

2015г. - 43,55). 

Средна натовареност на съдия от гражданско отделение / свършени  дела = 

36,88 (2019 г.- 44,33; 2018г. - 40,21; 2017г. - 42,21;2016г. - 37,46;2015г. - 39,12). 

o Наказателно отделение - 14 съдии: 

Средномесечна натовареност на съдия от наказателното отделение / 

постъпили през годината дела = 32,54 (2019г. - 38,05; 2018г. - 35,15;  2017г. - 37,78; 

2016г. - 43,86;2015г). 

Средномесечна натовареност на съдия от наказателното отделение/ 

разгледани дела = 36,30 (2019г.-41,29;2018г.-37,89;2017г.-41,32;2016г. - 47,32;2015г.- 

42,54). 

Средната натовареност на съдия от наказателното отделение/ свършените 

дела = 32,84 (2019г.- 37.24; 2018г.- 34,88; 2017г. - 38,58;2016г. - 43,79;2015г. - 38,83). 

 
Средномесечна  натовареност на съдиите през 2020 г.: 

Сравнение с предходни години  

Щатът е 34 щ.бр.  

Гражданско отделение 

Година 

Средномесечна 

натовареност на 

съдия / 

постъпили дела 

Средномесечна 

натовареност на 

съдия / 

разгледани дела 

Средна 

натовареност 

на съдия / 

свършени 

дела 

2016 37,14 41,58 37,46 

2017 42,5 46,6 42,21 

2018 42,08 46,49 40,21 

2019 45,28 51,25 44,33 

2020 35,98 42,90 36,88 
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Забележка: Щатът на Районен съд Бургас е увеличен с 1 щатна бройка, считано 

от 10 октомври 2020 година. До преди увеличаването щатът на съда е бил 33 щатни 

бройки. 

Наказателно отделение 

 

Година 

Средномесечна 

натовареност на 

съдия / 

постъпили дела 

Средномесечна 

натовареност на 

съдия / 

разгледани дела 

Средна 

натовареност 

на съдия / 

свършени 

дела 

2016 43,86 47,32 43,79 

2017 37,78 41,31 38,57 

2018 35,15 37,89 34,88 

2019 38,05 41,29 37,24 

2020 32,54 36,30 32,84 

 

Според отработените човекомесеци, които за 2020 г. са 306, се получава най-реалната 

картина на натовареността, показана в таблицата по-долу: 

 

Година Човекомесеци 

Средномесечна 

натовареност на 

съдия / 

постъпили дела 

Средномесечна 

натовареност на 

съдия / 

разгледани дела 

Средна 

натовареност 

на съдия / 

свършени 

дела 

2016 334 47,42 52,19 47,60 

2017 312 51,40 56,32 51,63 

2018 327 47,40 51,88 45,96 

2019 310 54,21 60,46 53,06 

2020 306 46,08 53,58 46,95 

 

От изложеното в таблицата сравнение може да се направи извод, че в 

сравнение с преходната 2019 година действителната натовареност спрямо 

постъпилите, разгледаните и свършените дела е незначително по-ниска. От една 

страна това се обуславя от факта, че в периода на обявеното в страната извънредно 

положение, в продължение на два месеца в съда се завеждаха и разглеждаха само 

определени групи дела. Намаляването в постъплението на граждански дела, в 

сравнение с предходната 2019 година е и в резултат на факта, че през 2019 година 

бяха образувани 1116 искови производства по Кодекса на труда, заведени от 

работещи в структурите на Министерство на вътрешните работи. В сравнение с 2018 

година натовареността е сходна.  

Справките от Системата за изчисляване на натовареността на магистратите, 

сочи че  магистратите, които през цялата 2020 година са правораздавали в Районен 

съд Бургас са били натоварени, както следва: 

  Магистрати, разглеждащи граждански дела – средно над 200%; 

  Магистрати, разглеждащи наказателни дела – средно около 190% 
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 6. ДЪРЖАВНА СЪДЕБНО-ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА. 

  В Съдебно-изпълнителна служба при Районен съд Бургас работят четирима 

съдебни изпълнители и четирима съдебни деловодители, като броят им не се е 

променил в сравнение с предходната година.  

 Изпълнителните дела за разглеждане през 2020 г. са 5080 броя, в сравнение с 

4995 броя за предходната  2019 г.  

През 2020 г. са образувани 1034 изпълнителни дела, а през 2019 г. – 1133дела, 

през 2018 – 1206 дела, а през 2017г. – 888 дела.  

Образуваните през 2020 година изпълнителни дела, са разпределени както 

следва:  

 В полза на юридически лица има образувани 819 изпълнителни дела, от 

които в полза на банки – 339 дела, в полза на търговци и други – 480 дела; 

 В полза на граждани има образувани 1150 изпълнителни дела, от които за 

издръжка - 734 дела, трудови – 16 дела, други – 400 дела; 

 В полза на Държавата са образувани 2914 изпълнителни дела, от които 2490 

- публични държавни вземания и 424 - частни държавни вземания; 
 За налагане на обезпечителни мерки са образувани 195 изпълнителни дела;  
 Изпълнение на чуждестранни решения са образувани 2 изпълнителни дела. 
Прекратените през отчетния период дела са 892 броя, като 367 дела са 

свършени чрез реализиране на вземането, а 525 са прекратени по други причини –

(постигнато споразумение или извънсъдебно уреждане на претенциите на страните, 

по молба на взискателя, изпратени на друг съдебен изпълнител и други).  В края на 

2020 година са останали несвършени 4188 дела. Общо събраната сума е 766 074 

лева. 

 7.  СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА. 

Съдиите по вписвания при Районен съд Бургас през 2020 г. са осем по щат, 

като щата е запълнен изцяло. Съдиите по вписванията осъществяват съдебно-

охранително производство по вписване, отбелязване и заличаване на актове, под 

административното ръководство на Административен ръководител-Председател на 

Районен съд – Бургас. При осъществяване на правомощията си съдията по 

вписванията работи със служители от службите по вписванията към Агенция по 

вписванията, които са извън съдебната система.  

 За 2020 г. са извършени общо 15 949 вписвания, отбелязвания и заличавания, 

разпоредени от съдиите по вписванията при БРС. Те се разпределят по видове както 

следва:    

 Продажби/замени/дарения- 6084 броя;  

 Възбрани -960 броя; 

 Ипотеки /договорни и законни/- 1890 броя; 

 Други вписвания като актове за държавна собственост, актове за общинска 

собственост, постановления за възлагане от ДСИ, ЧСИ, констативни нотариални 

актове, замени, договори за доброволна делба  и други вписвания – 7015 броя.  

  Постановени са 77 броя определения за отказ. Два от актовете са обжалвани, 

като един е потвърден и един е отменен.   

   Освен извършените вписвания съдиите по вписванията са разпоредили и 

извършили контрол във връзка с издаването на : 

 Удостоверения - 6956 броя; 

 Преписи  от вписани актове – 10121 броя; 

 Устни справки – 2661 броя; 
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 Справки по молби на държавен орган – 885 броя; 

         За поредна година отбелязваме проблемите свързани с работата на съдиите по 

вписванията, а именно липсата на организирани обучения за съдиите по вписванията 

относно вписване на подлежащи на вписване актове с международен елемент или 

сключени от чужденци в други държави. Зачестяват случаите, в които се иска 

вписване на подлежащи на вписване актове сключени от чужди граждани, на 

територията на чужда държава, касаещи недвижими имоти на територията на 

Република България. Спецификата на тези случаи създава затруднения, предвид 

факта, че съдиите по вписванията следва да се произнесат в рамките на работния ден 

или да постановят отказ за вписване. 

За съдиите по вписванията не се организират обучения, с оглед повишаване на 

професионалната им квалификация, предвид непрекъсната промяна в 

законодателството и в съдебната практика. Включването на съдиите по вписванията 

в различни обучителни мероприятия ще способства много за уеднаквяването на 

съдебната практика в областта на охранителното производство. 

Проблеми, свързани с липсата на съдебен служител към РС – Бургас, който да 

обслужва и подпомага дейността на съдиите по вписванията относно: съдебна 

администрация на постановените определения за отказ за вписване на актове 

(връчване на определенията, изпращане на съобщения до страните, следене на 

срокове, във връзка с влизане в сила на определенията, връщане на документи след 

разрешение на съдията по вписванията), администриране на незавършилите 

нотариални производства, обявяването на саморъчни завещания и предоставянето на 

първи препис от същите, изпращане на съобщения на длъжниците по наложени 

възбрани от съдилищата. Тук трябва да се споменат два аспекта: на първо място, 

изрично заявената позиция на отделни служители на Агенцията по вписванията,  че 

същите не са част от съдебната администрация и не следва да осъществяват подобни 

функции; на следващо място – тезата, че съдиите по вписванията следва да се 

ползват в работата си от софтуера за случайно разпределение на сделките, което с 

оглед естеството на работа налага наличието на определен човек, който технически 

да осъществява разпределението.    

Във връзка с горецитираните проблеми и с оглед тяхното своевременно 

преодоляване, Ръководителя на съдиите по вписванията отправя следните 

препоръки: 

1. Включване на съдиите по вписванията в обучения, както и в работни 

срещи, семинари, обмени на добри практики, организирани от Районен и Окръжен 

съд – Бургас, които са относими към работата им. 

2. Проучване на възможностите за назначаване на съдебен служител, 

подпомагащ дейността на съдиите по вписванията, като би могло да се помисли за 

служител от Районен съд - Бургас, който да работи със съдиите по вписванията в 

определени часове, на половин щатна бройка.  
 

III. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ. ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА.  

1. Контролна дейност. 

  Проверки от Инспектората към Висшия съдебен съвет.  

 През 2020 година в съда са получени актовете от извършени в съда през 

предходната 2019 година, както следва:   
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1. Тематична проверка, касаеща образуваните и разгледани в Районен съд - 

Бургас граждански производства по реда на чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ, за периодите 

2017 г. и 2018 г., съгласно  писмо изх. № И-01 -57/19 от 18.04.2019 г.  от ИВСС.   

В акта с резултатите не са констатирани нарушения в дейността на 

магистратите от Районен съд Бургас. Резултатите от акта са обсъдени на Общо 

събрание на магистратите, проведено на 29 май 2020 година, като магистратите са 

обсъдили поставените въпроси, свързани с определяне на предпоставките, касаещи 

допустимостта и основателността на искането по чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ, както и 

въпроса за определяне/неопределяне на срок за разкриване на банковата тайна с 

оглед на разпоредбата на чл. 175д, ал.5 ЗСВ. Със заповед на и.ф. Административен 

ръководител, Председател на Районен съд е променена организацията по 

движението на постъпващите в съда искания за разкриване на банковите тайни, с 

оглед гарантиране спазването на сроковете за произнасяне.  

2. Тематична проверка на тема „Анализ на причините за прилагане на чл. 28, 

б. „а“ от ЗАНН за извършени от физически лица административни нарушения по: чл. 

173, ал. 1 ЗПКОНПИ; чл. 408а ЗСВ; чл. 8, ал. 1 ЗПИЛВДДД (отм., ДВ, бр. 7/2018 г.); 

чл. 34, ал. 1 ЗПУКИ (отм., ДВ, бр. 7/2018 г.); чл. 80, ал. 1 ЗДДФЛ; чл. 123, ал. 1, 

предл. първо и второ ЗМДТ; чл. 179, ал. 1 ЗДДС; чл. 184, ал. 1 ЗДДС; чл. 110, ал. 2 

ЗАДС; чл. 355, ал. 1, вр. чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО, вр. чл. 3, ал. 1, т. 2 от Наредба № Н-8 

от 29.12.2005 г., издадена от министъра на финансите, и чл. 355, ал. 1, вр. чл. 5, ал. 4, 

т. 2 КСО, вр. чл. 3, ал. 3, т. 2 от Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г., съгласно Заповед № 

ТП-01 -1/10.04.2019 г. на главния инспектор на Инспектората към ВСС. Проверката 

бе извършена дистанционно чрез изпращане на статистика и копие от съдебни 

актове.    

Проверката е извършена през 2019 година, като Акта с резултатите от 

проверката е получен в съда в началото на 2020 година, като в него не се 

констатирани нарушения в дейността на магистратите от Районен съд Бургас. В акта 

са поставени за обсъждане от общото събрание следните въпроси: 

 Нарушението по чл. 173, ал. 1 ЗПКОНПИ; чл. 408а ЗСВ; чл. 8, ал. 1 

ЗПИЛВДДД (отм., ДВ, бр. 7/2018 г.); чл. 34, ал. 1 ЗПУКИ (отм., ДВ, бр. 7/2018 г.); 

чл. 80, ал. 1 ЗДДФЛ; чл. 123, ал. 1, предл. първо и второ ЗМДТ; чл. 179, ал. 1 ЗДДС; 

чл. 184, ал. 1 ЗДДС; чл. 110, ал. 2 ЗАДС; чл. 355, ал. 1, вр. чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО, вр. 

чл. 3, ал. 1, т. 2 от Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г., издадена от министъра на 

финансите, и чл. 355, ал. 1, вр. чл. 5, ал. 4, т. 2 КСО, вр. чл. 3, ал. 3, т. 2 от Наредба № 

Н-8 от 29.12.2005 г., издадена от министъра на финансите, изолиран случай ли е на 

неточно изпълнение на задължението за деклариране, дори когато срокът за 

бездействието е по дълъг от седмица и без представени доказателства за 

основателни причини за това бездействие. 

 Нарушението по чл. 173, ал. 1 ЗПКОНПИ; чл. 408а ЗСВ; чл. 8, ал. 1 

ЗПИЛВДДД (отм, ДВ, бр. 7/2018 г.); чл. 34, ал. 1 ЗПУКИ (отм, ДВ, бр. 7/2018 г.); чл. 

80, ал. 1 ЗДДФЛ; чл. 123, ал. 1, предл. първо и второ ЗМДТ; чл. 179, ал. 1 ЗДДС; чл. 

184, ал. 1 ЗДДС; чл. 110, ал. 2 ЗАДС; чл. 355, ал. 1, вр. чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО, вр. чл. 3, 

ал. 1, т. 2 от Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г, издадена от министъра на финансите, и 

чл. 355, ал. 1, вр. чл. 5, ал. 4, т. 2 КСО, вр. чл. 3, ал. 3, т. 2 от Наредба № Н-8 от 

29.12.2005 г, издадена от министъра на финансите, деяние ли е с по-ниска степен на 

обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушения от този вид, 

при което налагането на административно наказание „глоба“ или имуществена 

санкция, макар и в минималния предвиден размер, се явява несъразмерно тежко 
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спрямо степента на обществената опасност на деянието и дееца и когато е 

извършено за първи път. 

Магистратите, разглеждащи наказателни дела са изразили становище по 

поставените въпроси, което е обсъдено и прието на общо събрание, проведено на 26 

февруари 2020 г. и е изпратено на вниманието на Инспектората към Висшия съдебен 

съвет. 

 През 2020 година в Районен съд Бургас са извършени и три тематични 

проверки от Инспектората към Висшия съдебен съвет, както следва:  

1. Проверка от ИВСС  по сигнал вх. № Ж-02-2/20 от 08.01.2020 г. от г-н 

Младен Маринов - министър на вътрешните работи, в Районен съд - Бургас, в 

изпълнение на Заповед № Ж-02-2/17.02.2020г. на Главния инспектор на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет, с оглед констатираната от министерството 

противоречива съдебна практика в някои районни и окръжни съдилища, в които са 

образувани голям брой граждански дела по искове на служители на МВР, с които се 

претендира изплащане на допълнително възнаграждение за положен извънреден 

труд.  

На общо събрание на магистратите, проведено на 29 май 2020 година е 

анализирана и обсъдена практиката в съда по делата, образувани по предявените 

искове на  служители  на МВР  за заплащане  на допълнително възнаграждение за 

положен извънреден труд, каквато е препоръката в акта. Изразено е становище на 

магистратите в Районен съд Бургас, което е изпратено до Инспектората към Висшия 

съдебен съвет.  

 2. Тематична проверка относно  „Причини за  възобновяване на наказателните 

дела от апелативните съдилища в случаите на чл.421 ал.1 от НПК“,  на Апелативен 

съд Бургас, възложена със Заповед №ТП-01-2/11.04.2019г. на Главния инспектор на 

ИВСС „Причини за  възобновяване на наказателните дела от апелативните 

съдилища в случаите на чл.421 ал.1 от НПК“ извършена на Апелативен съд Бургас.  

Проведено е общо събрание на магистратите, разглеждащи наказателни дела 

на 26 юни 2020 г., на което е анализирана и обобщена практиката на съда по делата 

решени със споразумение по реда на гл. 29 НПК и по делата, разгледани по реда на 

гл. 28 НПК „Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание“ по чл.78а НК. Магистратите са обсъдили причините за 

възобновяване на всяко едно от делата, по описа на Районен съд Бургас, като са 

установили че възобновяването на делата не е в резултат на неправилна практика, а 

по-скоро въз основа на технически пропуски, допуснати предвид обема на работа в 

съда. Резултатите от проведеното събрание са изпратени на Административния 

ръководител, Председател на Окръжен съд Бургас.  

3.Тематична проверка, извършена съгласно заповед № ТП-20-4/14.09.2020 г. 

на главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет, на тема  „Анализ 

на наложените от районния съд мерки за защита от домашно насилие по издадените 

и влезли в сила заповеди за защита по чл.15, ал.2 от Закона за защита от домашното 

насилие, както и на влезлите в сила актове по чл.296, ал. l ,  предл. 2-ро НК и по чл. 

296, ал.4 НК, за периода 01.01.2018г. - 31.12.2019г.“ в  Районен съд - Бургас, Районен 

съд - Стара Загора, Районен съд -Свищов, Районен съд - Чирпан и Районен съд – 

Гълъбово“ и включва проверка на съдебните актове , респ. одобрените от съда 

споразумения по граждански и наказателни дела, образувани в периода от 

01.01.2018 г. до 31.12.2019 г. Актът с резултатите от извършената проверка е 

получен в края на 2020 година, като в него не се съдържат констатации за наличие 
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на нарушения в дейността на съда. Предстои да бъдат обсъдени на общо събрание на 

магистратите, препоръките от акта, които са следните:  

 Да  се анализира и обобщи практиката на съда при разглежда и произнасяне 

на молбите, подадени по реда на ЗЗДН, включително в случаите когато съдът уважи 

молбата, с оглед задължението по чл. 15, ал.1 ЗЗДН да се произнесе с решение в 

открито съдебно заседание, при налагане глоба на извършителя с решението по чл. 

15, ал.1 ЗЗДН, в законовопредвидените размери по чл. 5, ал.4 ЗЗДН, както и в 

случаите, когато са засегнати права или интереси на малолетни и непълнолетни 

деца, досежно задължението да уведомява компетентната дирекция "Социално 

подпомагане" по настоящия адрес на децата за изпращане на представител в съдебно 

заседание, който да изрази становище или при невъзможност, да се предостави 

социален доклад по делото, съгласно изискването по чл. 15, ал. 6 от Закона за 

закрила на детето; 

 Да се анализират наложените мерки за защита от домашно насилие по 

издадените и влезли в сила заповеди за защита по чл.15, ал.2 от ЗЗДН, в това число и 

възможността за по-широко прилагане на мерките за защита по чл. 5,ал.1,т.5 и т.6 

ЗЗДН, както и на влезлите в сила актове по чл.296, ал.1, предл. 2-ро НК, за периода 

01.01.2018г.-31.12.2019г.,с оглед подобряване ефективността на правораздавателната 

дейност по този вид граждански и наказателни дела и засилване на превенцията 

срещу всички актове на домашно насилие. 

 Годишни контролни проверки от Окръжен съд Бургас.  

През 2020 година в съда са постъпили докладите от извършена годишна 

контролна проверка по наказателни и граждански дела за периода от 01.11.2019 г. до 

30.11.2019 г., възложена със Заповед № 1068 от 14.10.2019г  на Административния 

ръководител - председател на Окръжен съд Бургас. В обхвата на проверката са 

включени: Срочност и законосъобразност при образуване на делата; 

Разпределението на делата на случаен принцип; Проверка на срочността при 

обработване на делата в деловодствата – образуване на делото, призоваване на 

лицата, изготвяне на съобщения и обявления, изпълнение на указанията на съда по 

разпореждания и определения на докладчиците по делата, редовност на съдебните 

книги; Спрени дела към 01.11.2019г. и периодичната им проверка, с оглед 

своевременно възобновяване или прекратяване; Проверка на публикуването на 

съдебните актове в интернет; Проверка изпълнението на препоръките от 

предходната проверка, извършена от Окръжен съд – Бургас, за периода 01.01.2018 г. 

до 01.11.2018 г. Да се установи отстранени ли са констатираните пропуски.  

В Доклада с резултатите от извършената проверка по граждански дела, е 

посочено, че следва да се продължат добрите практики по администриране на 

делата, както и по изготвяне и предаване на актовете, приключващи в тази 

инстанция в законен срок. Препоръките са изпълнени.  

В доклада от проверката по наказателни дела няма отправени препоръки и не 

са констатирани пропуски. В доклада е посочено, че са предприети съответните 

действия за преодоляване на пропуските, установени при предходната проверка на 

съда за периода от 01.01.2018 г. – 01.11.2018 г.  

         През 2020 година със Заповед № 1289 от 15.12.2020 г.  на Административния 

ръководител, Председател на Окръжен съд Бургас е възложено извършването на 

годишна контролна проверка по наказателни и граждански дела за периода от 

01.11.2020 г. до 30.11.2020 г., като все още не са получени резултати от проверката.   
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  Проверки от други контролни органи.  

 През 2020 година е извършена Комплексна проверка  на основание чл.125 ал.1 

т. 1 от ЗМВР от Първа районна служба пожарна безопасност и защита на  

населението – Бургас. Отправена е препоръка за промяна на посоката на вратата 

пред работните помещения на магистратите, като отварянето да е в посока на 

евакуацията, в съответствие с изискванията  на чл.14 ал.2 т.4 от Наредба № 8121з-

647 за ПНПБЕО. Препоръката е изпълнена.  

2. Дисциплинарни производства.  

 През 2020 година няма образувани дисциплинарни производства.  

IV. ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА. УЧАСТИЕ В 

ДЕЙНОСТИ И ИНИЦИАТИВИ ИЗВЪН ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНАТА 

ДЕЙНОСТ НА СЪДА. 

1.Повишаване капацитета на магистратите.  

Магистратите от Районен съд Бургас ежегодно подобряват своята 

квалификация и повишават знанията и уменията си. През 2020 година магистрати са 

участвали в 13 обучения, от които 3 са международни. Обучени са общо 19 

магистрата.  
Магистратите са участвали в обучения, организирани от Националния 

институт на правосъдието, Европейската мрежа за съдебно обучение,   Окръжен съд 

–Бургас, Апелативен съд Бургас и др.  

Темите на обучения са „Актуални въпроси  в защита на личните данни“, 

„Медийни атаки срещу независимостта на съдебната власт в периода август 2017-

октомври 2019“, „Актуални промени в заповедното производство“, „Бърнаут -

начини за превенция и преодоляване на последиците“, „Цесия, новация и делегация 

–актуални въпроси“, Анализ на причините за възобновяване на наказателните дела 

на основание чл.425, ал.1, т.5 от НПК на съдилищата от Бургаски апелативен район  

за периода от  2017-2018 г.“, „Правомощия  на въззивната инстанция в контекста на 

проверка  дейността на първоинстанционния съд в разпоредително заседание“, 

Прилагане на Европейската заповед за разследване. Годност на доказателствата“, 

обучение за прилагане на медиацията в съдебните дела с участието на деца, 

организирано по проект „Децата на фокус“, в който Районен съд Бургас се включи 

като пилотен съд. Дистанционните обучение са на тема „Он-лайн обучителен курс за 

работещи на първа линия относно идентифицирането и еднаквото третиране на 

нарушителите с психологически и интелектуални увреждания“, „Виртуално 

посещение в съда на Европейския съюз“. Магистратите се включиха и в 

провеждането на он-лайн обученията за въвеждане на Единната система на 

съдилищата.  

 Един магистрат е участвал в чуждоезиково обучение по английски език, като 

е придобил С1 ниво.  

Предвид въведените в страната противоепидемични мерки, част от 

присъствените обучения, планирани да се проведат в Националния институт на 

правосъдието бяха отменени. Отново, поради тази причина не бяха реализирани и 

планираните обучения в рамките на регионалната програма за обучение, за 

изпълнението на която Районен съд Бургас кандидатства и бе одобрен от  

Националния институт на правосъдието.  
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2.Международен обмен.  

Един от магистратите от Районен съд Бургас  участва  в дългосрочен стаж  в 

съда на Европейския съд за правата на човека в Страсбург, Франция в продължение 

на една година от август 2019 г. до септември 2020 г. Двама магистрати  са 

участвали в Програма за обмен на магистрати, организирана от Европейската мрежа 

за обучение, проведени  чрез дистанционна форма. 

3. Повишаване капацитета на съдебните служители.  

 През 2020 година съдебните служители при Районен съд  Бургас също 

участваха в обучения за повишаване на квалификацията им, като освен в 

присъствени обучения, те участват активно и в дистанционни форми на обучение, 

осигурявани като възможност от Националния Институт на правосъдието. 

 Съдебни служители от Районен съд  Бургас са участвали в 7 присъствени и 5 

дистанционни обучение. Обучени са общо 32 съдебни служители, а достъп до он-

лайн обученията, свързани с внедряването на Единната информационна система на 

съдилищата е осигурен на всички съдебни служители.  

 Темите, по които са се обучавали служителите присъствено са „Промени в 

социалното и здравното осигуряване 2020 и реализацията им в програмните 

продукти ОМЕКС“, „Актуалните въпроси в защита на личните данни“, „Съвременно 

място на медиацията в решаването на спорове“, „Управление и развитие на екипи. 

Екипна работа и ефективност“, „Съдебно сътрудничество по граждански дела“, 

„Съдебно сътрудничество по наказателни дела“. Съдебните служители от Районен 

съд Бургас (съдебен администратор, системни администратори, завеждащи служби, 

съдебни деловодители) участваха и в присъствено обучение във връзка с Единната 

информационна система на съдилищата.  

 Темите на дистанционното обучение, в което са участвали съдебните 

служители са „Съдебна власт и общество – съвременно информиране“, „Длъжностно 

лице за защита на данните в органите на съдебната власт“, „Актуални моменти при 

прилагането на Закона за обществените поръчки в съдебната система“, „Актуални 

въпроси на трудовото право. Специфика при обявено извънредно положение или 

обявена извънредна епидемична обстановка“. На всички съдебни служители е 

осигурен достъп до он-лайн обученията под формата на заснети аудио-видео 

файлове.  

 V. ПРЕДСТАВЯНЕ НА РАЙОНЕН СЪД  БУРГАС В НАЦИОНАЛНИ И 

МЕЖДУНАРОДНИ ФОРУМИ. ИНИЦИАТИВИ И УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ. 

МЕДИЙНА ПОЛИТИКА.  
 

1. Участие на представители на Районен съд Бургас в работни срещи с 

други органи на съдебната власт. Представителство в национални и 

регионални форуми. 

 Съдия Мая Стефанова представя Районен съд Бургас в Обществения  съвет 

по наркотични вещества към Община Бургас, като през 2020 година са проведени 3 

присъствени заседания и едно дистанционно заседание на съвета;  

 Съдия Силвия Петрова, и.ф. Административен ръководител, Председател 

на Районен съд Бургас участва в работна среща с председателите на съдилищата от 

Апелативен район Бургас с д-р Невин Фети по въпросите за защита на личните 

данни в съдебната система; 

 Съдия Силвия Петрова и.ф. Административен ръководител, Председател на 

Районен съд Бургас участва в няколко работни срещи с административните 



 69 

ръководители на органите на съдебната власт, помещаващи се в съдебната палата, 

по време на които бяха обсъдени общи мерки за справяне с разпространението на 

коронавирусната инфекция;  

 Магистрати от Районен съд Бургас участваха в публично обсъждане  със 

заинтересованите страни на разработените модели за реформа на съдебната карта на 

ниво районен съд за апелативен район Бургас по проект „Създаване на модел за 

оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и 

разработване на Единна информационна система на съдилищата“, проведено на 20 

юли 2020 г. в съдебната палата в Бургас.  

2. Участие на представители на Районен съд Бургас в работни групи и 

проекти.  

1. Държавен съдебен изпълнител Мая Синкова е предложена за участие  като 

представител на съда в работна група за изменение и допълнение на Тарифа № 1 към 

закона за държавните такси събирани от съдилищата, прокуратурата следствените 

служби и Министерство на правосъдието  и изготвяне на наредба по чл. 360у от 

Закона за съдебната власт.  
2.Съдия Евгени Узунов е включен като представител в проект 

REFORM/SC2020/133 „CONTINUED REFORM OF THE PROCESSING OF 

PAYMENT ORDER CASES“ (Продължаване на реформата на заповедното 

производство) на Генерална дирекция за структурни реформи на Европейската 

комисия, като дейността предстои през 2021 година.  

3. Становища и предложения, свързани с правораздавателната дейност.  

 Районен съд Бургас винаги е изразявал активна позиция по отношение на 

проектите на нормативните актове, както и в случаите, когато се изисквало 

мнението на съда по вече действаща нормативна уредба или по проблеми, касаещи 

съдебната система. През 2020 година са изготвени и изпратени становища и 

предложения, както следва: 

 1. Изразено е положително становище относно законодателните изменения  в  

Гражданско процесуалния кодекс и Закона за енергетиката по проекти, 

предоставени от Висшия съдебен съвет.  

 2. Становище относно новата концепция за ролята и функцията на съдебния 

помощник съгласно предложените промени в Закона за съдебната власт, изпратено 

като проект от Висшия съдебен съвет.  

3. Становище относно необходимостта от корекция и/или допълване на 

индексите за резултатите от инстанционната проверка  на съдебните актове по 

граждански, търговски и наказателни дела. 

4. Становище във връзка с прилагането на Наредба № 4 за воденето, 

съхраняването и достъпа до актовете на съдилищата на Висшия съдебен съвет.  

5.  Становище в подкрепа становището на КЧСИ  за законодателна промяна 

регламентираща доброволно плащане, което е изразено от Административния 

ръководител, Председател на Апелативен съд Бургас.   

4. Становища през 2020г., които не са свързани с пряката 

правораздавателна дейност, но са свързани с дейността на съда. 

1. Становище, изразено от Ръководителя на съдиите по вписванията относно 

работата на съдиите по вписванията  във връзка с въведеното в страната 

извънредното положение,  което е предоставено на Административния ръководител, 

Председател на Апелативен съд – Бургас.  
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2. Становище от и.ф. Административен ръководител-Председател на Районен 

съд  Бургас относно поетапното нормализиране на работата на Районен съд Бургас 

във връзка с решение на СК на ВСС по протокол № 14 от 28.04.2020 г., изпратено за 

обобщаване до Апелативен съд – Бургас. 

3. Становище от и.ф.Административен ръководител-Председател на Районен 

съд - Бургас относно обединяване на регистратурите „Класифицирана информация“, 

поискано от Административния ръководител, Председател на Окръжен съд – Бургас, 

в изпълнение на решение по т. 25, протокол № 6/20.05.2020 г. на Комисия „Съдебна 

администрация“.  

4. Становища с констатирани несъответствия, неточности и пропуски в 

работата на нововъведната Единна информационна система на съдилищата, които са 

изпратени до Висшия съдебен съвет и съответно до сформираната с решение на 

Висшия съдебен съвет работна група чрез Административния ръководител на 

Окръжен съд Бургас.  

5. Подкрепена е инициативата на Директора на СУ „Йордан Йовков“ Бургас 

за включване на специалност „Съдебна администрация“ в учебния план за 

следващата учебна година.   

5. Инициативи, взаимодействие и сътрудничество с институции и 

организации.   

           Подобряването на взаимодействието и сътрудничеството с други институции 

и организации, с които пряко или косвено съдът има връзка при осъществяване на 

правораздавателната дейност, са също част от приоритетите на съда. Предвид 

въведеното в страната извънредно положение част от предвидените инициативи по 

обективни причиня не бяха изпълнени. За първи път не бе организиран Ден на 

отворени врати в Съдебната палата в Бургас. 

          Въпреки въведените ограничения, съдът успя да реализира следните 

инициативи, извън пряката правораздавателна дейност: 

 Образователната програма "Съдебна власт - информиран избор и 

гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ – 2019/2020 учебна 

година. Сътрудничество с други образователни институции.   

Районен съд Бургас се включи за поредна година, съвместно с Окръжен съд  

Бургас в реализацията на образователната програма „Съдебна власт - информиран 

избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ - 2019-2020 г. 

Програмата се реализира в 3 бургаски гимназии НЕГ „Гьоте“, ПМГ „Акад. Никола 

Обрешков“, АЕГ „Гео Милев“, 1 основно училище – ОУ „Васил Априлов“, както и 

със студенти от Бургаски свободен университет и Университет „Проф. Асен 

Златаров“.  

В периода, преди преминаване към он-лайн обучение, магистратите от двете 

съдилища са изнесли 10 лекции. Магистратите от Районен съд Бургас са се 

включили с темите „Превенция срещу употребата на наркотични вещества. 

Престъпления, извършвани от наркозависими лица“, „Разделение на властите според 

Конституцията на Република България. Функции на съдебната власт. Структура на 

съдебната система“, „Домашното насилие над малолетни и непълнолетни и мерките 

за защита на правата на жертвите“.  

Ученици от дванадесети клас и студенти по право посещаваха и открити 

съдебни заседания в съдебната палата в Бургас, като по-висок интерес е проявен към 

наказателното производство.  
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Инициативи и сътрудничество с университетите в града.  

През 2020 година предвид въведената епидемична обстановка нямаше 

възможност да се проведат реални практики в съда. Въпреки това сътрудничеството 

с Бургаския Свободен Университет продължи, като на студентите, специалност 

„Право“, трети курс им е указано как могат да провеждат он-лайн стажа, като се 

запознаят със съдебните актове, публикувани на интернет страницата на съда, както 

и да се запознаят с наличните на интернет страницата на съда образци на заявления, 

с които се завеждат дела в съда.  

6. Дейност на Центъра по медиация и спогодби към Районен и Окръжен 

съд  Бургас.  

През 2020 година продължи да функционира Центъра по медиация и спогодби 

при Окръжен и Районен съд Бургас, който бе открит през месец април 2017 г., в 

резултат на участието на двата съда в проект „Медиация в подкрепа на бизнеса: 

насърчаване на справедливото и целесъобразно разрешаване на спорове, чрез 

съдебни програми за медиация“, изпълняван от Център за разрешаване на спорове.  

 Към края на 2020 година желание към Центъра по медиация и спогодби са 

регистрирани 31 медиатора, които са с професионална квалификация в областта на 

правото, психологията, педагогиката и инженерните науки. През годината бе 

проявяван интерес към дейността на центъра, но предвид въведените в страната 

противоепидемични мерки реализираните процедури са само пет, от които четири са  

приключили със споразумение.   

 И през 2020 година бяха положени усилия за популяризиране на медиацията 

като способ за извънсъдебно разрешаване на спорове.  За поредна година интерес 

към дейността на центъра е проявен от студенти от специалност „Социална 

педагогика“ на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“. От две години в учебния 

план на студентите, обучаващи се по тази специалност е включен и предмета 

„Социална медиация“. Трима медиатори от Центъра гостуваха през месец септември 

в Университета, като запознаха третокурсниците, специалност „Социална 

педагогика“, със същността и принципите на медиацията. Чрез ролеви игри и 

нагледно представяне решаването на конфликти чрез способа медиация, бяха 

приложени комуникативни техники, с които медиаторите боравят.  

  Съдия Дарина Йорданова от Районен съд Бургас и двама медиатори 

осъществяващи дейност и към Центъра участваха в информационна среща със 

законно пребиваващи мигранти, граждани на трети страни в Бургас, организиран от 

Центъра за мигранти на Международната организация по миграция, на която 

популяризираха медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове, както 

и представиха дейността на центъра.   

      7. Участие в проекти. 

            Районен съд - Бургас се включи в изпълнението на проект „Децата на фокус в 

реформата за съдебната система“, който е насочен към реформирането на 

структурата и организацията на съдебната система в сферата на семейното 

правосъдие посредством разработването на процедура по семейна медиация с фокус 

най-добрия интерес на детето. Проектът се реализира в партньорство между 

Сдружение „Професионална Асоциация на медиаторите в България“ (ПАМБ), 

Сдружение „Национална мрежа за децата“ (НМД), Сдружение „Институт по 

социални дейности и практики“, (ИСДП), Фондация „За нашите деца“ и Сдружение 

„Асоциация родители“ и се осъществява по схема BG05SFOP001-3.003 - 
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„Граждански контрол върху реформата в съдебната система”, финансиран от 

Европейския съюз и Оперативна програма „Добро управление“.  

 През месец февруари 2020 година в Съдебната палата в Бургас бе 

организирано обучение за съдии, адвокати и медиатори, в което взеха участие и 

магистрати от Районен съд Бургас. Темите, които бяха представени по време на 

обучение са „Какво знаем и какво не знаем за децата и детското развитие“, „Съдебно 

решаване на родителски спорове, домашно насилие и родителско отчуждение“. 

Представени бяха също така единна методология за изследване най-добрия интерес 

на детето, добри практики от чужбина, както и бе обсъдена възможността за съдебно 

препращане към информационни сесии и медиация на родители, преминаващи през 

развод.  

 В рамките на проекта магистратите получиха Методология за обследване на 

най-добрия интерес на детето, както и доклад относно проблемите в съдебното 

решаване на родителски спорове и налични добри практики.  

 По проекта са проведени информационни сесии с медиатор за родители, 

намиращи се в конфликт, които информационни срещи бяха популяризирани сред 

потенциалните потребители и чрез интернет страницата на съда.  

  

 8. Изпълнение на комуникационната стратегия. Медийна политика.  

 Районен съд Бургас се стреми да води проактивна комуникация с 

представителите на средствата за масова информация и да осъществява двустранен 

диалог със журналистите, съобразно Комуникационната стратегия на Съдебната 

власт 2014 г. – 2020 г.; Медийната стратегия на съдебната власт и Унифицирания 

кризисен план за комуникация на органите на съдебната власт. 

 От „Пресцентъра“ на съда регулярно се изпращат прессъобщения за 

провеждане на съдебни заседания с медиен интерес, решения по дела, отговори на 

журналистически запитвания за съдебни процеси.  

Медиите редовно биват информирани от съда за провеждането на инициативи 

извън правораздавателната дейност. Цялата информация се предоставя на широката 

общественост, чрез публикуването ѝ в специално обособени рубрики на интернет 

страницата на Районен съд Бургас.  

Комуникационната стратегия на Районен съд Бургас е насочена към откритост 

и публичност на процесите в съда, с което се противодейства на наложените 

обществени негативни нагласи, открояват се динамика и прозрачност в работата на 

институцията и на комуникационно ниво,  с което се издига нейният авторитет. 

През 2020 година, медиите бяха ползвани като основен комуникатор чрез 

който се информираше обществеността относно промяната в организацията на 

обслужване в съда, наложено предвид въведените в страната противоепидемични 

мерки.  

Въпреки че предвид наложените противоепидемични мерки в съдебните зали 

не бяха допускани медии, както и че делата за мерките за неотклонение се 

разглеждаха чрез видеоконферетна връзка, Експерта „Връзки с обществеността“ към 

Окръжен съд Бургас, който обслужва дейността и на Районен съд Бургас се 

стремеше да информира своевременно медиите за резултатите от съдебните дела.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

От изложеното в доклада може да се направи извод, че през годината, 

независимо от обявеното в страната извънредно положение и трудностите от 

социално-битов характер, наложени от въведените противоепидемични мерки, 

съдът продължи да осъществява ефективно своята дейност.  

Въпреки възникналите през годината проблеми от кадрово естество, 

процентът на свършените спрямо разгледаните в съда дела е 87,64%, който е 

сходен  с предходната 2019 година, което е доказателство за срочната дейност в 

съдебния орган.  

Извънредната обстановка и въвеждането на Единната информационна 

система на съдилищата наложиха промяна в организацията на работа, както и 

в дейността на магистратите и на съдебните служители. В резултат на 

предприетите ефективни мерки и благодарение на положените усилия на 

всички работещи в съда не са допуснати забавяния при постановяването на 

съдебните актове, при провеждането на съдебните заседания и пропуски при 

обслужването, като същевременно са опазени живота и здравето на 

магистратите и на съдебните служители.  

 

 

СИЛВИЯ ПЕТРОВА 

     и.ф. АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД – БУРГАС 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ГРАФИКИ И ДИАГРАМИ  

 

 
ДИАГРАМА 1 

Постъпили, разгледани и свършени дела в съда за три години назад 
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ДИАГРАМА 2 

Сравнителен анализ на общо свършените граждански дела, от тях свършени 

граждански дела за 2018, 2019 и 2020 година и свършени в тримесечен срок 
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ДИАГРАМА 3 

Сравнителен анализ на общо свършените наказателни дела, от тях свършени 

наказателни дела за 2018, 2019 и 2020 година и свършени в тримесечен срок 
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ДИАГРАМА 4 

Сравнителен анализ на общо свършените дела в тримесечен срок 
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 Диаграма № 5 
Разгледани граждански дела и частно-граждански 

дела за 2020 г. -  10296 броя

Други дела; 6; 0%

Дела по чл.410 и 

чл.417 от ГПК ; 

4863; 49%

Вещни искове; 

206; 2%

Делби; 196; 2%

Установителни 

искове; 1040; 10%

Искове по СК ; 

1250; 12%

Облигационни 

искове; 919; 9%

Частни 

производства; 

968; 10%

Дела от адм.х-р ; 

26; 0%

Искове по КТ; 

636; 6%
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Диаграма № 6 
Разгледани наказателни дела за 2020 г.

общо - 6098 броя

По чл. 78А; 

121; 2%

НАХД ; 2046; 

34%

НОХД ; 935; 

15%

НЧД; 2906; 

48%

НЧХД; 90; 1%

Диаграма № 7 
 Свършени наказателни дела за 2020 г.

общо 5517 броя 

По чл. 78А

2%

НАХД 

30%
НЧД

57%

НЧХД 

1%

НОХД 

12%
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Диаграма № 7 
 Свършени наказателни дела за 2020 г.

общо 5517 броя 

По чл. 78А

2%

НАХД 

30%
НЧД

57%

НЧХД 

1%

НОХД 

12%
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Диаграма № 8
Разгледани дела за 2020 г. - общо 16394 

Разгледани 

наказателни дела ; 

6098; 37%

Разгледани  

граждански дела ; 

10296; 63%


