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О Т Ч Е Т Е Н  Д О К Л А Д 

 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД  - БУРГАС  

ПРЕЗ 2021 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, във връзка с Указания 

за структурата и обхвата на годишните доклади за прилагането на ЗСВ и дейността 

на съдилищата, и в съответствие с модулни образци и отчетни форми на органите на 

съдебна власт, разработени по Проект „Модернизация на съдебната система 

посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за 

гражданско участие, отчетност, мониторинг и контрол“, финансиран по ОПДУ,  

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

І. Организация на работата. 

         Районен съд - Бургас е със седалище в град Бургас. Съдебният район обхваща 

42 населени места, разположени в четири общини - Бургас, Камено, Созопол и три 

населени места от община Приморско, с общо население 222 275
1
 хиляди души, от 

които 143 303 хиляди са в трудоспособна възраст.  

 Предвид факта, че град Бургас е административен център на област Бургас, 

както и че трите общини са туристически центрове населението, което се обслужва 

от съда е значително по-високо от официално обявената статистика, особено през 

летния сезон, което е и предпоставка за увеличаване на броя на делата. Освен 

туризма, в областта са развитие и други икономически дейности. Само на 

територията на град Бургас  са регистрирани над 2000 юридически лица. 

 Продължава тенденцията от предходните години на територията на 

курортните селища да се изграждат ваканционни комплекси от „закрит тип“, 

регистрирани като етажна собственост, в които собственост притежават и 

чуждестранни граждани. Това е и една от предпоставките за увеличаване на делата с 

предмет вещни искове и дела по Закона за управление на етажната собственост. 

 Туристическият поток и близостта на града до българо-турската граница пък е 

предпоставка за увеличаване броя на наказателните дела с участието на чужденци, 

включително и такива за незаконно преминаване на границата.  

 Районен съд - Бургас разглежда като първа инстанция административни,  

граждански и наказателни дела. Поради липса на изрична номенклатура, част от 

административните дела се разпределят и разглеждат като граждански, а друга като 

административнонаказателни. 

  Като големина на района и като брой население, което обслужва, Районен съд 

Бургас се явява най-големия районен съд в съдебния район на Окръжен съд – Бургас.  

Районен съд – Бургас е част от изключително натоварените съдилища в 

страната, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от Правилата за определяне и изплащане на 

допълнителни възнаграждения на съдии по реда на чл. 233, ал. 6, изр. първо от 

Закона за съдебната власт, но определен като високо натоварен съд, наред със 

Софийски районен съд и Районен съд Пловдив и Районен съд Пазарджик.
2
 

  Като част от структурата на съда са още следните служби, които 

осъществяват дейност, извън правораздавателната дейност на съда:  

                                                 
1
 По данни на Националния Статистически Институт към 31.12.2020 г. 

2
 Решение по т. 11.3.1. по протокол № 42 от 23 ноември 2021 г- на Съдийската колегия на ВСС. 
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 Съдии по вписванията (8 човека), които разглеждат охранителни 

производства, в района на действие на съда; 

 Държавни съдебни изпълнители  (4 човека), които администрират 

изпълнителни дела, в района на действие на съда; 

 Бюро съдимост, което събира и съхранява данни и обменя информация за 

съдимост на лицата, родени в съдебния район, обслужван от Районен съд - Бургас. 

1.2. Приложени организационни мерки по взети управленски решения по 

отношение на цялостната дейност, движение на документооборота. 

Приложените организационни мерки и взетите управленски решения по 

отношение на цялостната дейност на съда са съобразени изцяло със Закона за 

съдебната власт, Правилника за администрацията в съдилищата, процесуалните 

закони, Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, указанията 

на Висшия съдебен съвет и други нормативни и поднормативни актове.  

Политиките, правилата и процедурите, регламентиращи дейността на Районен 

съд - Бургас са систематизирани в Система за финансово управление и контрол, 

разделена в няколко части, а именно:  

 Управленската философия и стил на работа; 

 Политики и практики по управление на човешките ресурси; 

 Управление на риска; 

 Контролни дейности; 

 Информация и комуникация; 

 Мониторинг. 

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, Закона за 

съдебната власт или други нормативни актове. Актуализация на правилата и 

процедурите се извършва също така в резултат на изпълнение на решения на 

Висшия съдебен съвет, така и в резултат на управленски решения, свързани с 

промяна на организацията на работа на съд и въведените в съда работни процедури.  

През 2021 година са актуализирани следните правила и процедури в областта 

на финансово-счетоводната дейност: Сметкоплан на Районен съд Бургас, в 

съответствие с промените в Счетоводната политика на Висшия съдебен съвет, 

Вътрешните правила за възнагражденията и разноските на вещите лица, 

процесуалните представители и свидетелите при Районен съд - Бургас, Вътрешни 

правила за възнагражденията на съдебните преводачи, Вътрешните правила за 

организацията на работа и възнагражденията на съдебните заседатели. 

Във връзка с въвеждането на електронното правосъдие и възобновяване на 

функционирането на Единната информационна система на съдилищата са 

актуализирани част от правилата и са приети нови указания, в тази посока, а именно 

– Правила за използване на КЕП от съдебните заседатели при Районен съд - Бургас, 

указания във връзка с организацията на работа и въвеждане на електронното 

правосъдие, указания за изпращане на книжа чрез Системата за сигурно електронно 

връчване на Държавната агенция за електронно управление, провеждане на 

видеоконферентни връзки и др. 

Актуализирани са правилата и процедурите, въведени в съда, в областта на 

защитата на личните данни на физическите лица и мерките и средствата за защита 

на личните данни, обработвани в Районен съд - Бургас. 
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Предвид промяната на организационната структура и разкриването за първи 

път в съда на длъжността „съдебен помощник“ са приети Вътрешни правила за 

организацията на работа на съдебните помощници. Приети са и нови Правила за 

провеждане на стаж в Районен съд - Бургас на студенти по право и на стажант-

юристите. Актуализирани са и Вътрешните правила за атестиране на съдебните 

служители.  

Прецизирани са Правилата за организация на дейността на Общото събрание в 

Районен съд - Бургас във връзка с въведената в страната извънредна епидемична 

обстановка и решение на Съдийската колегия на ВСС за провеждане на общи 

събрания чрез видеоконферентна връзка. 

В съответствие с промените в нормативната уредба са адаптирани и  

Времевите стандарти за разглеждане на наказателни дела в съда, които са 

съобразени с промените в нормативната уредба.  

Предвид въведената в страната извънредна епидемична обстановка, заради 

разпространението на коронавирусната инфекция COVID-19, периодично се 

актуализират въведените правила и политики в областта на здравословните и 

безопасни условия на труд.  

   1.3.  Системи за контрол при постъпване на документи.  

  Документите, постъпващи в Районен съд - Бургас,  в зависимост от техния 

вид се завеждат и администрират чрез деловодните и информационни системи, с 

които се работи в съда, както следва: 

 Документи по делата (граждански и наказателни и административни) се 

администрират чрез Единната информационна система на съдилищата и САС 

„Съдебно деловодство“; 

 Документи по изпълнителни дела чрез програма JES на фирма „Темида 

2000“ и компютърна система „NForce“; 

 Документи в Бюро съдимост чрез Автоматизирана информационна 

система „Бюра съдимост”; 

  Финансови документи чрез програмен продукт „КОНТО” – счетоводна 

програма; 

 Документи, в областта на човешките ресурси чрез програмен продукт 

„ОМЕКС кадри и хонорари”. 

 В съда са разработени и приети редица правила и процедури, включващи и 

контролни дейности, регламентиращи вътрешния документооборот, в които са 

определени конкретните отговорни длъжностни лица. Основният принцип, който се 

следва при разработването на правилата и въвеждането на процедури в работните 

процеси е принципа за разделение на правомощията и отговорностите и 

осъществяване на контрол от различни длъжностни лица. 

 Контролни дейности в Районен съд – Бургас са организирани така, че да се   

минимизират рисковете от грешки, нередности и нарушения. Контрол се 

осъществява непрекъснато, като се прави преглед и докладване на резултатите от тях 

от началото на процесите до приключването им, и се актуализират при въвеждане на 

нова дейност или процес, и при промяна  в средата. 

   1.4. Разпределение на отговорностите и други административни и 

организационни въпроси. 

 Делегирането на правомощия в Районен съд - Бургас е регламентирана 

процедура за реализиране на управленската отговорност. Делегирането е процес на 
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даване на права, възлагане на задължения и изискване за отчетност, и докладване за 

изпълнение на ангажиментите.   

 В съответствие с разпоредбите на Закона за съдебната власт и в зависимост от 

предоставените им правомощия и компетенции, отговорността е разпределена 

между административното ръководство и общото събрание, в качеството на 

колективен орган за управление на съда. 

 Ръководство на съда.  

 Районен съд-Бургас се ръководи от Административен ръководител, 

Председател. В периода от 01.01.2021 г. до 01.06.2021 г. включително  функцията на 

Административен ръководител, Председател на Районен съд - Бургас е изпълнявана 

от съдия Силвия Петрова, избрана с решение по протокол № 41 от 10.12.2019 г. на 

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет и встъпила в длъжност на 10 декември 

2019 г.   

 С решение по т. 3, Протокол № 16 от 18.05.2021 г., на Съдийската колегия на 

Висшия съдебен съвет, в резултат на проведена конкурсна процедура за 

Административен ръководител-Председател на Районен съд - Бургас е избран съдия 

Евгени Узунов, встъпил в длъжност считано от 2 юни 2021 г.  

Административното ръководство на съда включва още и двама заместник-

председатели, заместници на административния ръководител, а именно: 

 съдия Петя Кръстева Георгиева, Заместник на административния 

ръководител, Заместник-председател, отговаряща за наказателно отделение, 

встъпила в длъжност на 18.03.2019 г.; 

 съдия Силвия Владимирова Петрова, Заместник на административния 

ръководител, Заместник-председател, отговаряща за гражданско отделение, която 

изпълнява тази длъжност в периода от 18.03.2019 г. до 10.12.2019 г.  и  от 02.06.2021 

г. до настоящия момент. 

Общо събрание. 

В съответствие с разпоредбите на чл. 79 от Закона за съдебната власт в съда е 

конституирано общо събрание, в което участват и магистратите от Районен съд – 

Малко Търново и Районен съд - Царево, в съответствие със заповеди на 

Административния ръководител, Председател на Окръжен съд Бургас. 

Приети са правила за работа на общото събрание, в които е регламентиран 

реда за провеждането на заседанията, които са актуализирани през 2021 г., 

адаптирайки ги към решението на ВСС и  необходимостта от провеждане на он-лайн 

събрания чрез видеоконферентна връзка в условията на наложено в страната 

извънредно положение. 

Въведена е практика за регулярно провеждане на общи събрания на 

магистратите при Районен съд – Бургас, като на обсъждане се поставят всички 

въпроси, визирани в чл. 79 от Закона за съдебната власт, както и други такива, 

въпроси, свързани с дейността и организацията на работа в съда. 

През 2021 година са проведени четири общи събрания, от които три са за 

изслушване на кандидатите за административни ръководители на Районен съд -

Малко Търново, Районен съд - Царево и Районен съд - Бургас. 

Част от въпросите, които са обсъждани са следните: Обсъждане на  

констатациите и изводите в Акта за резултатите от извършена тематична проверка 

„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. 1, предл. 2-ро 

НК и по чл. 296, ал. 4 НК, за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2019“;  Избор на състав на 
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Комисията по професионална етика при Районен съд Бургас, поради изтекъл мандат;  

Определяне на процент на натовареност на магистратите в съда; Изслушване на 

годишния отчетен доклад за дейността на съда; Изслушване на кандидатите за 

административни ръководители. 

Проведени са и две събрания на работещите в съда на основание чл. 6 от 

Кодекса на труда, на които са обсъдени въпроси за разходване на средствата от фонд 

СБКО и включване на съда в централизирания фонд за СБКО към Висшия съдебен 

съвет. 

 Администрация. 

Организационната структура в Районен съд - Бургас е йерархична структура и 

е изградена така, че да  позволява ефективно и ефикасно изпълнение на функциите 

на съда. Специализираната администрация е организирана в служби и в 

самостоятелни длъжности, както следва: Съдебни помощници, 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. 

 Изградени са и се подържат отлични взаимоотношения между отделните 

административни звена. Конкретните задължения и взаимоотношенията между 

отделните служби са регламентирани в Утвърдения правилник на вътрешния трудов 

ред, разписани са правила за дейността на съдебната администрация и на отделните 

служби. Делегирани са конкретни правомощия на лица на ръководни длъжности - 

заместници на административния ръководител, съдебен администратор, 

административен секретар, завеждащите на служба деловодство или конкретни 

служители. Делегирането на правомощията се извършва със заповед на 

административния ръководител.  

II.  Кадрово осигуряване на дейността.  

2.1. Кадрово осигуряване на дейността - съдии и съдебни служители. 

Щатът на Районен съд - Бургас към месец януари 2021 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 76 съдебни служители. 

Заетата щатна численост към месец януари 2021 г. на Районен съд - Бургас е 

както следва: 33 магистрати, 4 държавни съдебни изпълнители, 8 съдии по 

вписванията и  69 съдебни служители. Незаета  е 1 щатна бройка за магистрат, която 

е за Административен ръководител –Председател, като длъжността се изпълнява от 

заместник административния ръководител, заместник-председател на съда. 

През 2021 година е увеличен щатът на Районен съд - Бургас с една щатна 

бройка за магистрат, с решение на Пленума на ВСС  по  протокол  № 12 от 

24.06.2021г., считано от датата на вземане на решението. Увеличен е и щатния 

състав на съдебната администрация с 10 щатни бройки, от които 5 щатни бройки  за 

длъжността „съдебен помощник”, 4 щатни бройки за длъжността „съдебен секретар“ 

и 1 щатна бройка за длъжността „съдебен деловодител“.  

Щатът на Районен съд Бургас към месец декември 2021 г. по щатно 

разписание, утвърдено от Висшия съдебен съвет е 35 щатни бройки за магистрати, 4 
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щатни бройки за държавни съдебни изпълнители, 8 щатни бройки за съдии по 

вписванията и 86 съдебни служители. 

В края на календарната година към 31 декември 2021 г., съставът на Районен 

съд Бургас е попълнен, както следва: 35 магистрати, 4 държавни съдебни 

изпълнители, 8 съдии по вписванията и 79 съдебни служители, разпределени 

съответно в обща и специализирана администрация. Няма незаети  щатни бройки за 

магистрати. Незаетите щатни бройки за съдебни служители са 7, а петима от 

съдебните служители са назначени до провеждане на конкурс. 

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

следва:   

Магистрати. 

   Административен ръководител-Председател на Районен съд Бургас е съдия 

Евгени Узунов, избран от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с решение 

по т. 3, Протокол № 16 от 18.05.2021 г. и встъпил в изпълнение на длъжността, 

считано от 2 юни  2021 г. 

   В периода от 01.01.2021 г. до 0.06.2021 г., включително функцията на 

Административен ръководител, Председател на Районен съд Бургас е изпълнявана 

от съдия Силвия Петрова, избрана с решение по протокол № 41 от 10.12.2019 г. на 

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет и встъпила в длъжност на 10 декември 

2019 г.  Считано от 2 юни  2021г., съдия  Силвия Петрова  заема отново длъжността 

заместник-председател, заместник на административния ръководител, отговарящ за 

гражданско отделение. 

  В ръководството на съда участва заместник-председател, съдия Петя 

Георгиева, отговаряща за наказателно отделение през целия отчетен период.  

 Назначени през годината магистрати. 

През 2021 година в Районен съд Бургас встъпиха в длъжност петима  

магистрати. Двама от магистратите са преместени с решения на Съдийската колегия 

на Висшия съдебен съвет от друг орган на съдебната власт и встъпиха в Районен съд 

– Бургас, както следва: 

В изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 42 от 

01.12.2020 г.,  считано от 01.01.2021 г. в Районен съд - Бургас встъпи в длъжност 

съдия Красимира Донева, която до този момент заема длъжността и.ф. 

Административен  ръководител - Председател на РС Средец. Съдия Донева зае 

щатната бройка на съдия Райна Кирякова, починала на 19 октомври 2020 г.  

В изпълнение на решение  на Съдийската колегия  на  ВСС  по протокол  № 24 

от 22.06.2021г., считано от 02 юли 2021 г., младши  съдия Диана Асеникова-

Лефтерова встъпи в длъжност  „съдия“ в Районен  съд - Бургас. 

В изпълнение на  решение на Съдийската колегия  на  ВСС  по протокол  № 30 

от 27.07.2021 г., считано от  27 юли 2021г.,  младши съдия  Красен Вълев  встъпи в 

длъжност „съдия“  в Районен съд - Бургас. Съдия Вълев  е преместен  с решение на  

СК на  ВСС  като „съдия“  в Софийски Районен Съд, като встъпи в длъжност, 

считано от 24.09.2021 г.   

В изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по 

протокол № 32 от 21.09.2021г., считано от 24.09.2021г. Десислава Йорданова от 

Софийски Районен Съд изпълнява длъжността „съдия” в Районен съд - Бургас до 

06.10.2021 г., след което е преместена на длъжност  „съдия“ в Районен съд – Варна. 

В изпълнение на  решение  на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет 

по протокол № 33 от 28.09.2021г., считано от  06.10.2021 г., съдия Филип Радинов 
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встъпи в длъжност „съдия“ в Районен съд - Бургас, преместен от Районен 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.  

 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. 

Със заповеди на Председателя на Върховния Административен съд в 

Административен съд – Бургас са командировани двама магистрати.  

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 общо  

четирима  магистрати, от които един от Районен съд - Карнобат и  трима младши 

съдии от Окръжен съд - Бургас. Двама от командированите  младши съдии  от 

Окръжен съд Бургас, встъпиха в длъжност „съдия” в Районен съд Бургас. 

Отсъствие на магистрати. 

През 2021 година са отсъствали петима магистрати, поради ползване на 

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

годишна възраст. 

Атестиране на магистрати. Повишаване в ранг.  

Един  магистрат е повишен на място в по-горен ранг през 2021 г. 

През 2021 година е финализирано извънредното атестиране за участие в 

конкурс за повишаване в длъжност и преместване  на  шестима магистрати. Всички 

атестирани магистрати са получили комплексна оценка от атестацията „много 

добра“, приети с решение на Съдийската колегия на ВСС. 

Шестима  магистрати към момента са в процедура по периодично атестиране, 

като  трима от тях са  в процедура по извънредното  атестиране  за участие в конкурс 

за повишаване  в длъжност  и преместване  и трима са в процедура по атестиране за 

придобиване статут на несменяемост. 

Продължават и не са приключили  периодични  атестации на магистрати 

започнали  съответно през  2019 г. и 2020 г.  
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 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 2021 година, в резултат на отправени от съда искания, с решения на ВСС 

са разкрити общо 10 щатни бройки за съдебни служители, от които 5 щатни бройки  

за длъжността „съдебен помощник”, 4 щатни бройки за длъжността „съдебен 

секретар“ и 1 щатна бройка за длъжността „съдебен деловодител, както следва: 

 С решение  на СК на ВСС по протокол № 12 от 13.04.2021 г. е  увеличена 

щатната численост с 5 щатни бройки за длъжността „Съдебен помощник“. 

 С решение на ВСС по протокол № 35 от 12.10.2021 г. е увеличена щатната 

численост с 3 щатни бройки за длъжността „Съдебен секретар“ и 1 щатна бройка за 

длъжността "Съдебен деловодител". 

 С решение на  СК на ВСС  по протокол № 42 от  23.11.2021 г.  е увеличена 

щатната численост с една щатна бройка на длъжност "Съдебен секретар". 

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.    

Към 1 януари 2021 г., щатната численост на съдебната администрация е 76 

човека при  заета 69 човека. В края на годината утвърдената  щатна численост на 

съдебните служители е 86  щатни бройки, заети от които са 79 щатни бройки.  

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. 

          Съдебната администрация, съгласно утвърдената щатна численост от Висшия 

съдебен съвет е 86 броя, като към 31.12.2021 г., съдебните служители са 

разпределени по служби и длъжности предвид Класификатора на длъжностите в 

администрацията на съдилищата, както следва: 

Справка за утвърдената и заета щатна численост на съдебната 

администрация в Районен съд – Бургас 

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ Утвърдена щатна 

численост 

Заета щатна 

численост 

Ръководни длъжностни  3 3 

Съдебен администратор 1 1 

Административен секретар 1 1 

Главен счетоводител 1 1 

Обща администрация 5 4 

Счетоводител 1 1 

„Човешки ресурси, изп. ф и на 1 1 



 11 

статистик” 

Системни администратори 3 2 

Технически длъжности 5 5 

Касиер, изп ф. и на домакин 1 1 

Чистачи 3 3 

Шофьор 1 1 

Специализирана администрация, 

в т.ч. 
73 67 

Съдебни помощници 5 3 

Служител по сигурността на 

информацията 
1 1 

Съдебни деловодители:  30 29 

служба „Регистратура“ 2 2 

служба „Гражданско деловодство“, 

от които 1 завеждащ служба  
10 10 

служба„Наказателно деловодство“, 

от които 1 завеждащ служба  
7 7 

служба „Архив“ 2 2 

Бюро съдимост 3 3 

съдебно-изпълнителна служба  4 4 

съдебен деловодител 2 1 

Съдебни секретари, в т. число и 

завеждащ служба: 
30 27 

Граждански секретари, от които 1 

завеждащ служба    

16 14 

Наказателни секретари, от които 1 

завеждащ служба  

14 13 

Призовкари, в т. число и 

завеждащ служба 

7 7 

 Съобразно приетите от Висшия съдебен съвет критерии, съотношението 

магистрати/съдебни служители е следното: 

 съдебна администрация (обща и специализирана) спрямо магистрати, 

включително ДСИ и СвП – 1,83; 

 съдебна администрация спрямо магистратите, без ДСИ и СвП – 2,46; 

 специализирана администрация/магистрати, включително ДСИ - 1,87; 

Съотношението магистрати/съдебни служители в Районен съд - Бургас след 

последното увеличаване на щатните бройки се доближава до средното за страната 

съотношение. 

Движение в щата на съдебната администрация. Проблеми с кадровата 

обезпеченост. 

И през 2021 година в щата на съдебната администрация са извършвани 

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

служители, които са освободени през 2020 година поради придобиване право на 

пенсия за осигурителен стаж и възраст.   

Единадесет са освободените съдебни служители през 2021 година, като осем 

са освободени след приключване на стартираната през 2020 година конкурсна 

процедура, тъй като са назначени до провеждане на конкурс,  един е  освободен 

поради  ранно пенсиониране и двама по взаимно съгласие.  



 12 

Един от  напусналите  през годината съдебни служители се е  преместил в 

Окръжен 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).  

 Въведеното в страната извънредно положение и наложените в страната 

противоепидемични мерки  доведоха до  забавяне провеждането на конкурса, обявен 

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

Председател на Районен съд -  Бургас  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“.   

 Конкурсната процедура е приключена в средата на месец март 2021 г., като  

на обявените щатните бройки за назначени съответно в началото на месец април 

осем съдебни служители, а в началото на месец май останалите пет съдебни 

служители.   

През годината са назначени още  петима съдебни служители на трудов 

договор до провеждане на конкурс  и един  съдебен служител на длъжност 

„системен администратор“ на  трудов договор за неопределено време,  преместен от 

Районен съд Средец по реда на чл. 343, ал. 2 от ЗСВ.             

2.2.  Натовареност на съдиите и съдебната администрация. 

Натовареност на магистратите.  

Районен съд – Бургас е определен като високо натоварен съд, наред със 

Софийски районен съд и Районен съд Пловдив и Районен съд Пазарджик.
3
 

 
Натовареност на съда и по отделения за период от три години 

  Видове дела 

 

Година Брой 

постъпи

ли дела 

Брой 

дела за 

разглежд

ане 

Брой 

свърше

ни дела 

Отрабо

тени 

човеко 

месеци 

Действителна натовареност 

Към 

постъпили 

дела 

Към 

делата за 

разглежд

ане 

Към 

свърше

ни дела 

Натовареност 

на Районен съд 

Бургас  

2019 16804 18742 16448 310 54,21 60,46 53,06 

2020 14100 16394 14367 306 46,08 53,58 46,95 

2021 14981 17008 15079 317 47,26 53,65 47,57 

Натовареност 

на наказателно 

отделение 

2019 5936 6442 5810 128 46,38 50,33 45,39 

2020 5466 6098 5517 121 45,17 50,40 45,60 

                                                 
3
 Решение по т. 11.3.1. по протокол № 42 от 23 ноември 2021 г- на Съдийската колегия на ВСС. 
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2021 5863 6444 5873 140 41,88 46,03 41,95 

Натовареност 

на гражданско 

отделение 

2019 10868 12300 10638 182 59,71 67,58 58,45 

2020 8634 10296 8850 185 46,67 55,65 47,84 

2021 9118 10564 9206 177 51,51 59,68 52,01 

 

Горните цифри са в максимална степен обективни, тъй като са съобразени с 

броя на отработените човекомесеци. 

 Съгласно отчетните форми на ВСС, изискващи данни по щат, натовареността 

е със следните показатели: Действителната натовареност на съдиите при БРС към 

делата за разглеждане за 2021 г. е 53.65, а към свършените дела - 47.57. 

Натовареност по щат спрямо делата за разглеждане е 40.50, а спрямо 

свършените дела - 35.90. 

 По отделения, съотношението е следното: гражданско отделение 44.02 по щат 

към дела за разглеждане и 38.36 към свършените дела. В наказателно отделение: по 

щат към дела за разглеждане-35.80, а към свършените дела-32.63.  

По показателят - действителна натовареност по щат за 2021г. към делата за 

разглеждане сме увеличили незначително натовареността си с 0.07 пункта, което и с 

0.62 пункта към свършените дела, което при аналогична натовареност като тази през 

2021г. за страната, отново ще постави дейността на БРС в категорията на 

изключително натоварените съдилища в страната без конюнктурна институционална 

намеса.  

 Натовареност на съдебната администрация.  
Натовареността на съдебната администрация е пряко обвързана с 

натовареността на магистратите в съда. Както вече отчетохме, съобразно критериите 

на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската 

колегия на ВСС, Районен съд Бургас е определен като „високо натоварен съд“.  

Съдебните служители в съда са натоварени от една страна поради високият 

брой на делата за разглеждане в съда, а от друга страна поради  недостатъчния им 

брой  се  налага да съвместяват няколко функции.  

Завеждащите служби изпълняват не само функциите на завеждащ служба, а и 

задълженията на съответния служител на служба (деловодител, секретар, 

призовкар).  

На двама от съдебните деловодители от служба „Наказателно деловодство“ са 

възложени допълнителни функции като завеждащ регистратура „Класифицирана 

информация“ и Заместник завеждащ регистратура „Класифицирана информация“. 

На трима служителя на длъжност „Съдебен секретар“ също е предоставен достъп до 

класифицирана информация и съответно освен протоколиране в съдебно заседание 

по дела, съдържащи КИ им е възложено да обработват преписки, съдържащи 

класифицирана информация.  

Служителят по сигурността на информацията съвместява функциите на  

длъжностно лице за защита на личните данни, както и изпълнява задължения и на 

деловодител в служба „Архив“.  

През 2021 година, съдът не разполагаше с отделна бройка за статистик, като 

дейността се съвместява от специалиста „Човешки ресурси“.  

Един съдебен деловодител обслужва двама магистрати, а в някои периоди от 

годината се налага да обслужват и по трима. През 2021 година, един деловодител от 
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служба „Гражданско деловодство“ е обработвал годишно 1056 граждански дела за 

разглеждане, а един деловодител от служба „Наказателно деловодство“ е обработил 

около 920 броя наказателни дела за разглеждане.  

През последната година значително се е повишил броят на делата, 

разглеждани по дежурство, както и дела на делата, разглеждани в кратки 

процесуални срокове, което също допринася за повишаване на натовареността както 

на магистратите, така и на съдебните служители. 

С въвеждането на Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) и 

електронното правосъдие от юли 2021 година се увеличиха задълженията на 

съдебните служители, свързани със сканиране на всички документи, поддържане на 

електронни папки по делата, изпращане на книжа чрез Системата за сигурно 

електронно връчване на ДАЕУ и електронна поща. 

Съотношението съдебен секретар/магистрат през 2021 г. е 0,74, като се налага 

един секретар да обслужва повече от един магистрат.  

Предвид натовареността си,  магистратите се налага да заседават минимум два 

пъти седмично, а наказателните магистрати, с оглед срочността на разглеждане на 

делата и повече от два пъти. Освен в съдебни заседания, съдебните секретари са 

ангажирани и с ежедневни дежурства, като съдебните секретари, обслужващи 

наказателни състави се включват в графика за дежурствата и през почивните и 

празничните дни. Съдебните секретари участват и в други дейности, като на тях им е 

възложено издаване на изпълнителни листове, проверка на дела за архив, ежедневно 

обслужване на копирен център, участие в комисии за извършване на междинна 

експертиза на дела с изтекъл срок на съхранение, участие в комисии за унищожаване 

и инвентаризация на веществени доказателства.  

При необходимост заместват и служители от служба „Архив“ и служба 

„Регистратура“, тъй като двете служби се обслужват от по двама служителя, а обема 

на работа е твърде голям. 

Отсъствието, поради болест или ползване на платен годишен отпуск дори и на 

един съдебен секретар налага промени в организацията на работа, което 

възпрепятства нормалното протичане на работния процес в съда и се отразява на 

качеството на работа.  

През 2021 година в резултат на отправените от съда искания е увеличена 

щатната численост за длъжността съдебен секретар с още 4 щатни бройки. 

Четирима съдебни служители обслужват Държавните съдебни изпълнители в 

служба „СИС“, като висящите дела, които обработва един деловодител са над 1800 

броя. 

В цифрово изражение, натовареността на съдебните служители може да се 

обобщи, както следва: 

• Входирани документи – 34962; 

• Изходирани документи – 15 031; 

• Вписани закрити заседания по граждански дела – 33 447 броя; 

• Вписани закрити заседания по наказателни дева – 6 928 броя; 

• Проведени открити съдебни заседания по граждански дела – 4422 броя; 

• Проведени открити съдебни заседания по наказателни дела – 5687 броя. 

• Издадени изпълнителни листове – 6363;  

• Обработени съдебни решения – 4938; 

• Обработени определения – 11 251; 

• Вписани и обработени разпореждания – 26 513; 

• Обработени 256 броя присъди и 636 броя споразумения ;  
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• Вписани и обработени 4676 заповеди за изпълнение, 202 заповеди за 

защита и 80 обезпечителни заповеди; 

• Изпратени съобщения/призовки – 111 600 броя. 

•  Издадени 18041 свидетелства за съдимост, 5464 справки за съдимост; 

•  Въведени 1151 бюлетина за съдимост. 

Към 31.12.2021 г. са възложени за събиране общо 7877 изпълнителни листове, 

които се администрират от счетоводството. 

2.3. Професионална квалификация. 

Повишаване на квалификацията на магистратите. 

В Районен съд - Бургас се води целенасочена политика за повишаване на 

квалификацията, както на магистратите, така и на съдебните служители.  

През 2021 година магистратите са участвали в 10 обучения, от които 3 са 

международни. Обучени са общо 14 магистрата.  

Магистратите са участвали в обучения, организирани от Националния 

институт на правосъдието, Европейската мрежа за съдебно обучение,  Окръжен съд 

– Бургас, Административен  съд - Бургас и други. 

Районен съд – Бургас в партньорство с Районен съд – Стара Загора са 

инициатори на обучение на тема „Електронно правосъдие –актуални проблеми. 

ЕИСС. Нови моменти  в правоприлагането по Закона за административните 

нарушения и наказания“, организирано съвместно с НИП в рамките на регионалната 

програма за обучение, в което участват магистрати и съдебни служители от съда. 

Темите, по които са се обучавали магистратите са, „Актуални проблеми във 

връзка с управлението на общите части по ЗУЕС“, „Автотехнически  експертизи“, 

„Работа с Единната информационна система на съдилищата“  и   „Нови моменти  в 

ЗАНН”.  

Дистанционните обучение, в които са  обучавали  магистратите са на следните 

теми: „Искови производства, разглеждани по АПК. Допустимост, фактически 

състави, проблеми в правоприлагането“, и „Видеоконференция в съда – 

предизвикателства и добри практики“.  

Един магистрат се включи като лектор на присъствено обучение организирано 

от  Националния институт на правосъдието на тема „Трафик на хора. Практики в 

разследването и преследването. Съдебен  процес  и  правна защита. Закрила и 

подкрепа на жертвите” 

Предвид въведените в страната противоепидемични мерки, част от 

присъствените обучения, планирани да се проведат в Националния институт на 

правосъдието са отменени.  

Повишаване на квалификацията на съдебните служители. 

През 2021 година съдебните служители при Районен съд Бургас участваха 

активно в обучения за повишаване на квалификацията, като освен в присъствена 

форма на обучения се включиха и в дистанционна форма на обучение и 

чуждоезикови такива, всички организирани от Националния Институт на 

Правосъдието. 

 Съдебни служители от Районен съд  Бургас са участвали в 11 присъствени,  12 

дистанционни обучение и три чуждоезикови обучения – курс по английски език, 

ниво В2 и С1, както и юридически английски език, ниво В1-В2.  Две от обученията 

са проведени в чужбина.  

Обучени са общо 60 съдебни служители, от които 32-ма съдебни служители 

са участвали в присъствено обучение.  
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 Темите на дистанционните обучения, в които са участвали съдебните 

служители са „Трудово и осигурително законодателство през 2021 година“,  

„Прилагане на Закона за достъп до обществена информация“, „COVID-19 – 

проблеми и решения в работата на съда“, „Въвеждащо обучение на новоназначени 

съдебни служители“, Регионално обучение „Работа с ЕИСС“, "Актуални проблеми 

на МЧП уредбата на потребителските спорове - квалификация, интернет аспекти, 

международен въздушен превоз",  "Споразуменията за избор на български съдилища 

по граждански и търговски дела - източници на правна уредба, практика на Съда на 

ЕС", "Защита на собствеността по реда на чл.109 от Закона за собствеността", 

"Предизвикателства при прилагането на ЗУЕС. Анализ на съдебна практика", 

"Актуални проблеми на интелектуалната собственост", „Право на околната среда“, 

„Трудовите права като основни права“.  

 Темите на присъствените обучения, по които са се обучавали съдебните 

служители са „Практическо приложение на основните принципи в 

административната дейност на новоназначени съдебни служители“, „Основни 

принципи и тяхното приложение в заповедното производство“, “Електронно 

правосъдие – актуални проблеми. ЕИСС. Нови моменти в правоприлагането на 

ЗАНН“, „Право на ЕС в областта на социалното осигуряване“, „Право и финансови 

иновации“, „Наказателно деловодство“, Работа в служба  „Архив“, „Работа с ЕИСС“, 

„Защита на класифицираната информация в съдебната система“. 

   Международен обмен.  

Двама магистрати са участвали в обучения на Европейската мрежа за съдебно 

обучение, проведени  чрез дистанционна форма и двама съдебни служители са 

участвали в обучение в чужбина. 

Районен съд – Бургас бе домакин на международен обмен в рамките на 

Европейската мрежа за съдебно сътрудничество. Седем магистрати от страни членки 

на Европейския съюз - Германия, Испания, Белгия, Нидерландия, Италия и 

Португалия посетиха Бургас от 18 до 22 октомври 2021, като имаха срещи в 

различни органи на съдебната власт.  

Целта на обмена е запознаване с добрите съдебни европейски практики и 

развиване на сътрудничество между съдилищата на отделните европейски държави. 

Европейските съдии се запознаха с българския наказателен и граждански 

правораздавателен процес, съдебната институционалност и административното 

право. В рамките на гостуването те се срещнаха с ръководството на Районен съд – 

Бургас, посетиха съдебни дела, запознаха се с дейността на Център по медиация и 

спогодби към Районен съд Бургас, Центъра по юридически науки на Бургаски 

свободен университет и неправителствената фондация „Евгений Мосинов“, която 

подпомага талантливи студенти по право. 

Районен съд – Бургас бе домакин и на индивидуално посещение на съдия  

Ариан Брачо, в гр. Гент, Кралство Белгия, като продължение на работата на 

съдебната институция по Програмата за обмен на Европейската мрежа за съдебно 

обучение.  

III. Ресурсна обезпеченост. 

3.1.  Материално осигуряване. 

   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 обособени не-трайни помещения на партерния етаж. 

Съдебно изпълнителната служба към Районен съд Бургас и съдиите по вписвания са 
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разположени в административната сграда на ул. „Жени Патева“ № 1 (бивша съдебна 

палата).  

  По отношение на материалната база няма промяна, в сравнение с предходните 

години. 

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

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

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

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

Капацитетът на съдебните зали е запълнен в максимална степен и все повече 

трудности се срещат при изготвяне на графиците за съдебни заседания.  

През 2021 година, предвид увеличения щатен състав на съдебната 

администрация с 5 щатни бройки за длъжността „Съдебен помощник“, с 4 щатни 

бройки за длъжността „Съдебен секретар“ и 1 щатна бройка за длъжността 

„Съдебен деловодител“ са извършени ремонтни дейности на три работни 

помещения, като е усвоена част от двете закрити тераси и са обособени работни 

места за новоразкритите щатни бройки. 

По отношение на материалното осигуряване през 2021 година са извършени 

следните подобрения: 

 Подменени са вратите на санитарните помещения на третия етаж с ПВЦ 

врати; 

   Монтирани са ПВЦ прегради на работните места в съдебно-изпълнителната 

служба, счетоводство и адвокатска стая, с оглед необходимостта от предпазване от 

коронавирусната инфекция;  

   Оборудвани са с необходимите мебели новите работни места (на съдебните 

помощници, съдебния статистик, служителя по сигурността на информацията, 

касиер-домакин); 

   Изработени са допълнителни надстройки към шкафовете в гражданско и 

наказателно деловодство, предвид увеличаващия се брой на делата и недостига на 

пространство, както и са доставени метални стелажи за сървърното помещение, 

както и три броя метални шкафове за финансово-счетоводния отдел;  

   Закупени са четири броя климатици (H18000 BTU) и три броя климатици 

(H12000 BTU), предназначени за подмяна на дефектиралата и остарялата техника; 

  Извършена е профилактика на монтираната в съда климатична техника и са 

подменени 6 броя корозирали стойки на климатици; 

  Доставени са 10 броя столове, предназначени за новите работни места и за 

подмяна на бракувани такива, подложки за под бюро, платформена количка и други 

материални запаси, необходими за обезпечаване дейността на съда; 

   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.  

3.2.  Финансово осигуряване.  

Районен съд – Бургас разходва бюджетни средства, в качеството на 

второстепенен разпоредител на бюджетни средства, в рамките на утвърдения от 

Висшия съдебен съвет бюджет. През 2021 година извършените разходи от Районен 

съд - Бургас са в размер на 5 959 931,59 лева. Отпуснатият през 2021 година 

финансов ресурс бе достатъчен да бъдат изпълнени всички цели, както и да се 

обезпечи дейността на съда.  

Подробна информация за изпълнението на бюджета е представена в т. VIII от 
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настоящия отчетен доклад. 

3.3.  Техническо и информационно осигуряване. 

Съдът е сравнително добре технически и информационно осигурен. Работните 

процеси са автоматизирани. Съдебните дела се обработват с предоставената ни от 

ВСС – Единна информационна система на съдилищата (ЕИСС) и САС „Съдебно 

деловодство“. Изпълнителните дела се обработват с програма JES на Темида. 

В областта на човешките ресурси и финансово-счетоводната дейност също са 

осигурени необходимите софтуерни продукти – „Омекс-кадри“ и „Омекс-хонорари“. 

През 2021 година в областта на техническото и информационното 

осигуряване са направени следните подобрения:  

 Закупени са 6 броя компютърни конфигурации, предназначени за 

съдебните зали, 5  броя скенера, 1 брой мултифункционално устройство; 

 Във връзка с използването на функционалността на „Мобилен призовкар“ 

на Единната информационна система на съдилищата са закупени 8 броя таблети и  2 

броя баркодчетци. 

През месец 2021 година бе възстановена работата в съда с Единната 

информационна система на съдилищата (ЕИСС). Въпреки, че програмата претърпя 

редица актуализации и оптимизации все още са налице несъвършенства, в резултат 

на което е изключително трудно да се извлече достоверна информация, свързана с 

дейността на съда.  

Въвеждането на електронното правосъдие от 1 юли 2021 г. постави нови 

предизвикателства пред дейността на съда, особено по наказателните производства. 

За да се отговори на изискванията на нормативната уредба бе променена 

организацията на работа в съда, издадени са КЕП на съдебни заседатели. 

Извършена е регистрация на съда и на Съдебно-изпълнителната служба в 

Системата за сигурно електронно връчване  Държавната Агенция „Електронно 

управление“.  

С оглед обезпечаване дейността на Съдебно-изпълнителната служба през 2021 

година е надграден програмния продукт JES, с два допълнителни модула  RegIX към 

ПП JES и програмен модул „JES EDelivery“ (Електронен обмен на документи чрез 

ССЕВ) чрез които модули ще се автоматизира процеса на извършване на справки по 

изпълнителните дела.  

Предвид нарастващите изисквания по отношение на електронния обмен на 

данни и необходимостта от поддържане на електронни папки на делата е 

необходимо да бъде снабден съда с по-професионална техника за сканиране, както и 

да се популяризира възможността  за ползване на ЕПЕП не само за осъществяване 

на достъп до електронните папки на делата, но и за изпращане на призовки и 

съобщения. 

3.4. Електронни инструменти – електронно правосъдие и дигитализация 

на документи.  

От месец март 2021 година е възстановена дейността на Единната 

информационна система на съдилищата (ЕИСС), която позволява съответно 

поддържането на електронни дела и електронно движение на документите. 

На този етап въвеждането на електронното правосъдие все още не води до 

желания резултат, като към момента, поради несъвършенствата в ЕИСС, 

неработещия ЕПЕП за електронно призоваване и указанията на ВСС се налага 

воденето на делата паралелно (на хартиен и електронен носител). Поради тези 

причини обема на  работата в съда се увеличи многократно.   
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Въпреки всички трудности, Районен съд Бургас е създал необходимата 

организация за въвеждане на електронното правосъдие и за използване на 

електронни инструменти при обработването на съдебните дела, като е въведена 

следната организация: 

  Поддържат се електронни папки по всички дела, като всеки постъпващ 

документ в съда се сканира и се присъединява към електронната папка;  

  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, както и предоставя 

достъп до постановените крайни съдебни актове; 

 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. През 2021 година е 

нараснал значително броя на подадените заявления за достъп до ЕПЕП - 63 броя са 

подадените първоначални заявления и 1336 броя заявления за достъп до конкретни 

дела.  

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. 

  Извършена е регистрация на Районен съд - Бургас и на Съдебно-

изпълнителната служба към съда в Системата за сигурно електронно връчване на 

ДАЕУ чрез което се предоставя възможност за изпращане и получаване на 

документи в електронен формат;  

  Предоставена е възможност на участниците в процеса да изпращат документи 

по делата, подписани с КЕП на електронните пощи в съда; 

  Осигурена е възможност за подписване на съдебните актове с КЕП в съдебна 

зала, включително и от съдебните заседатели, в съответствие с промените в НПК и 

ЗСВ. 

 Както вече отбелязахме на този етап въвеждането на електронното 

правосъдие все още не води до желания резултат, като се затруднява работата, както 

на магистратите, така и на съдебните служители и на участниците в съдебния 

процес. 

           IV.  Правораздавателна дейност.  

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

отчет за работата на Районен Съд - Бургас през 2021 година”.  

През 2021г. са постъпили общо 14981 дела, от които 14939 са новообразувани. 

Постъпилите дела са с 948 бр. повече от постъпилите през 2020 г. и с 1771 бр. по-

малко от постъпилите през 2019 г., което обуславя усреднено тригодишно 

постъпление през отчетната 2021г.  

Висящи към 01.01.2021г. са били 2027 бр. дела (с 267 дела по-малко от 2020 г. 

и с едва 89 бр. дела повече от 2019 г.) Намаленият брой висящи дела в началото на 

периода се припокрива напълно с намаления брой дела висящи в края на периода-

1929 броя дела, в доказателство за начало на тенденция за максимално снижаване на 

срочността на разглеждането на делата и  приключването им не-просто в разумен 

срок, но и в пряко съревнование с най-конструктивно правораздаващите съдилища в 

https://burgas-rs.justice.bg/
https://ecase.justice.bg/
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Европа. 

През 2021г. общо за разглеждане са 17008 бр. дела, като от тях 15079 са 

свършени дела, от които със съдебен акт по същество 12335 и едва 2744 прекратени. 

Т.е. 88.66% от всички дела за разглеждане са свършили в рамките на годината. От 

всички свършени дела 13037 бр. или 86 % са свършени в тримесечен срок.  

За сравнение: 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.  

          През 2019 г. 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.  

            Към 31.12.2021г. висящите дела са 1929, от които 1358 граждански дела и 571 

наказателни дела. Към 31.12.2020 г. висящите дела са 2027, от които 1446 

граждански дела и 581 наказателни дела. Към 31.12.2019г. висящите дела са 2294, от 

които 1662 граждански дела и 632 наказателни дела 

           По отношение на наказателните дела от минали години: 

           Към края на отчетния период - 31.12.2021 г.  са висящи 30 дела, с 

продължителност над една година. При процента на увеличения брой дела, 28-те 

останали към 31.12.2020 г. в Районен съд Бургас е показател за нормална тенденция.  

  По отношение на гражданските дела от минали години: Несвършени над 5 

години – намаление в сравнение с 2020 г. наполовина останали 5 дела  

           От 3-5 години –18 дела (намаление с три бр. дела в сравнение с 2020г.-21); 

  От 1 до 3 години – 128 – при 141 граждански дела за 2020г..  

            В сравнение с предходната година броят на делата от минали години 

намалява, но като показател е относително устойчив и предвидим. 

       В значимост на тази част на аналитичния доклад държа на открояването на 

три показателя: 

 Анализ и оценка на случайното разпределение на делата. 

 Равномерното индивидуално натоварване на магистратите по отделения и 

спрямо общата натовареност на съда. 

 Предоставяне на необходимата информация за извършване на реална и 

сравнително обективна оценка по така заложените статистически данни, че да даде 

максимална информация за натовареността на съда.       

 При анализа на случайното разпределение на делата, отчитаме факта на 

повторното и задължително приложение на ЕИСС от 01.03.2021г. и използваната до 

тази дата САС „Съдебно деловодство“. 

 Налага се следния извод:  

 Регистрирани са по ЦСРД и ЕИСС през годината 15117 разпределения на 

дела. Броят не съответства на броя на делата, тъй като съгласно ПАС и вътрешни 

правила редица дела се водят под същия номер, но са били разглеждани от повече от 

един съдия. Налични са и други обективни нормативни изключения. 

От този общ брой 9223 са по граждански дела, а 5894 по наказателни. 

През годината в Гражданско отделение са регистрирани за разпределение 23-

ма съдии, четирима от които не са участвали в разпределението, поради 

командироването им в други органи на съдебната власт. Един съдия, за кратко е 

участвал по дежурство с разпределени 8 дела. Двама съдии-Председател и Зам.-

председател са с намален процент на разпределение, съответно – 56% и 71%.От 
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останалите 10 съдии са с отработени 12 човекомесеца. Средно аритметично 

разпределение на годишна база се явява 650 дела средно годишно. При 12 

отработени човекомесеца, средномесечно се явява  разпределение по 54 дела. При 

анализ на разпределението на годишна база се наблюдават драстични разлики с по 

десет пункта в повече на определени съдии, като отклонение в минорен аспект не е 

наличен. 

В наказателно отделение анализа откроява следното: Общо регистрирани за 

разпределение са 5894 дела. Предвидени за разпределение са 16 съдии, двама от 

които не са участвали в разпределение, поради командироването им в други органи 

на съдебната власт. През годината в разпределение е участвал Председателят 

единствено по „ЗЕС-преписки“ - на 100 процента. Зам.-Председателят е с намален 

процент на разпределение – 71%, а един съдия е участвал в разпределение „ЗЕС- 

преписки“ с 285 разпределени дела. Девет съдии са с отработени 12 човекомесеца. 

Средно аритметично се явява разпределение по 500 дела на годишна база, или по 

приблизително 55 на съдия. При анализ това разпределение на годишна база при 

един съдия се явява отклонение с над десет пункта в повече от усреднения брой. В 

обратен аспект не се явява такова превишение. 

Изводимо от горното е, че макар да се създава представа за липса или 

недостатъчно равномерно разпределение, същата е недостоверна, поне досежно броя 

на разпределенията, което не е атестат за тежест, но средномесечно, 

разпределението на годишна база, както по отделения ,така и спрямо целия състав на 

съда, разпределението е сравнително равномерно. Информация за разпределението 

на делата по предварително определените групи (по граждански и наказателни дела) 

по магистрати е представена в табличен вид в приложение № 1 и приложение № 

1.1.). 

4.1. Граждански дела. 

През 2021 година са разгледани общо 10 564 граждански дела. (при 10 296 

дела през 2020г. и 12 300 дела през 2019г.). 

1446 са останалите висящи към 01.01.2021г.  

9118 са постъпилите дела  - при 8634 дела за 2020 г. и 10868 за 2019 г. 

От постъпилите дела 9097 са новообразувани за 2021 г. (8585 дела за 2020 г., 

10830 дела за 2019 г.) и 24 - върнати от инстанционен контрол за продължаване на 

съдопроизводствените действия. 

Наблюдава се увеличение на броя на новообразуваните граждански дела в 

сравнение с предходния отчетен период. 

Свършените дела са 9206, от които в срок до 3 месеца – 8084 дела или 88 %. 

Към 31.12.2021г. са останали несвършени 1358 граждански дела. 

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

Със съдебен акт по същество през 2021г. са приключили 7606 дела. 
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Постановените решения по чл. 235, ал. 5 от ГПК, след проведено открито 

съдебно заседание през 2021г. са 2120.   

 Броят на прекратените дела през 2021г. е 1600, при 1564 за 2020г. В този брой 

се включват и делата, чийто нормален завършек е прекратяването.  

Запазва се ниският брой на прекратените по спогодба дела. През 2021 г. тези 

дела са 74, при 75 през 2020 г. и 96 през 2019 г.  

Прекратените по други причини (не по спогодба) дела през 2021 г. са 1526, 

при 1489 за предходния отчетен период.  

Относително високо съотношение по този показател се отчита при 

разгледаните през 2021 г. 5383 заповедни производства – 13.52 % (728), при 14.89% 

(724) през 2020 г. и 10.08% през 2019 г. 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 5 дела; 

•  от 3 до 5 години – 18 дела; 

•  от 1 до 3 години – 128 дела; 

В сравнение с предходния отчетен период броят на делата от минали години е 

намалял, независимо от наложилото се отлагане на делата по обективни причини, 

свързано с епидемичната обстановка. 

От останалите 5 дела над 5 години, 4 са делбени, а 1 облигационно – към 

момента спряно на основание чл. 229, ал.1, т.4 от ГПК. 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.  

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

действителната натовареност на магистратите. При отчитане на реално отработеното 

време (177 отработени човекомесеци - след приспадане на отсъствието на съдия 

поради ползването на отпуск за майчинство, временна неработоспособност и пр. – 

при 185 за 2020г. и 182 за 2019г.), действителната средна натовареност на съдиите в 

гражданско отделение през 2021г. е 716 разгледани граждански дела годишно и 

59.68 разгледани граждански дела месечно. Изложеното сочи на действителна 

средна натовареност на граждански съдия от 2,88 разгледани дела за всеки 

отработен ден.  

• 10 564 разгледани дела: 177 отработени  човекомесеци = 59.68 дела (55.65 

дела за 2020г. и 67.58 дела за 2019г.) 

• 59.68 дела на месец х 12 месеца = 716 дела годишно 

• 716 дела годишно: 249 работни дни = 2,88 дела на ден 

 (* работните дни през 2021г. са 249) 

Тези стойности са по-високи от тези за 2020г.  
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През 2020г. тези стойности са били съответно 668 дела годишно, 55.65 дела 

месечно и 2,67 дела дневно, а през 2019г. - 811 дела годишно, 67.58 дела месечно и 

3,26 дневно. 

По отношение на свършените дела тази статистика е следната: 

624 дела – годишно, 

52 дела - месечно,  

2,51 дела – дневно. 

Информация за индивидуалната дейност на магистратите, разглеждащи 

граждански дела (постъпили, разгледани и свършени дела по магистрати) е 

представена в табличен вид в приложение № 2. 

И през настоящия отчетен период се запазва относителният дял на 

постъпилите граждански дела (без частните граждански дела) – 2617, които са 28.70 

% от всички постъпили в гражданското отделение дела. За 2020 г. това съотношение 

е 31.27 %, а за 2019г. е 35.49 %.  

ДЕЛА ПО СК - (0100-1) 

Общо постъпили през отчетния период дела от тази група са 1121. 

Броят на разгледаните дела от тази група през 2021г. е 1358, а свършени са 

1115 дела. 

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ - (0200-1) 

Общо постъпили през отчетния период дела от тази група са 504. 

Броят на разгледаните дела от тази група през 2021г. е 888 (при 919 за 2020г. и 

898 за 2019г.), а свършени са 599 дела. 

ВЕЩНИ ИСКОВЕ - (0300-1) 

Общо постъпили през отчетния период дела от тази група са 117. 

Броят на разгледаните вещни дела през 2021г. е 225 (при 206 за 2020г. и 179 за 

2019г.), а свършени са 138 дела. 

ДЕЛБИ и искове по ЗН - (0500-1) 

Общо постъпилите през този отчетен период дела от групата са повече в 

сравнение с предходните години – 116 (при 84 за 2020г. и 68 за 2019г.).          

Разгледаните дела са 247 (при 196 за 2020г.). 

Броят на свършените дела е 90 (при 65 за 2020г.).  

УСТАНОВИТЕЛНИ ИСКОВЕ  - (0600-1) 

Общо постъпилите през този отчетен период дела от групата са 653 (при 

постъпили през 2020г. - 590 дела и 821 за 2019г.), в т.ч. искове по чл. 422 от ГПК. 

Наблюдава се увеличение на постъплението през 2021г. 

Разгледаните дела са общо 1024  (при 1040 за 2020г. и 1312 за 2019г.).  

Броят на свършените дела е 651.  

ИСКОВЕ ПО КТ - (0700-1) 

И през този отчетен период се наблюдава значително намаление на тази група 

дела спрямо миналата година. Общо постъпилите през този отчетен период дела от 

групата са 85 (при 288 за 2020г. и 1163 за 2019г.).  

През годината са разгледани 156 дела, а свършени са 112.  

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА - (1300-1) 

Отчитаните граждански дела в тази група са със следните показатели: 

разгледани 5 дела (при 6 за 2020г. и 7 за 2019г.), от които новообразувани 3 (също 3 

за 2020г. и 2 за 2019г.).  

Свършените дела са 5, т.е. в края на периода не са останали несвършени  дела. 

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА - (0800-1) 

През 2021г. са разгледани 25 административни дела, при 26 за 2020г. и 32 за 
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2019г., като новообразуваните през този отчетен период дела от групата са 17. 

Свършените дела са 18.  

ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

ОБЕЗПЕЧЕНИЯ - (0900-1) 

Разгледани са 71 такива дела (при 93 за 2020г. и 110 за 2019г.), от които 

новообразувани 65 и получени по подсъдност 5.  

Свършените дела са 70. 

ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА - (1000-1) 

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

с предходната година - 1031 (при 968 за 2020г. и 1358 за 2019г.).          

Разгледани са 1078, а свършени 1028 дела.    

ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА – РЕГЛАМЕНТИ - (1200-1) 

Разгледани са 104 такива дела (при 93 за 2020г. и 91 за 2019г.), от които 

новообразувани 90.  

Свършените дела са 92.  

ЗАПОВЕДНО ПРОИЗВОДСТВО - (1100-1) 

Общо постъпилите през този отчетен период дела от тази група са 5310 дела 

(за сравнение – през 2020г. – 4826  дела, а през 2019г. – 5497).  

Разгледани са общо 5383 дела. 

Свършените през 2021г. дела са 5288.  

През 2021г. заповедните производства са 58,24 % от всички постъпили през 

годината дела (5310/9118). За 2020г. този им дял е бил 55,90 % от всички постъпили 

през годината дела (4826/8634), а за 2019г.  - 50,58 % от всички постъпили през 

годината дела (5497/10868).  

Граждански дела по видове (представени графично в табличен вид в 

приложение № 3). 

ИНСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ. 

Обжалвани дела. 

Процентът на обжалваните актове по гражданските дела в отчетния период е 

значително по-нисък от предходния. През 2021 г. са обжалвани 838 акта (за 

сравнение - 1427 за 2020г., 948 за 2019г.), което представлява 9,10% от свършените 

дела. През 2020г. съотношението е било 16.13 % от свършените дела, а през 2019г. – 

8.91 %.  

Информация за обжалваните съдебни актове по предмети на делата е 

представена в табличен вид в приложение № 4. 

Следва да се отбележи, че в бройката на обжалваните дела са включени дела, 

свършени както през отчетния период, така и в предходни периоди.  

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 2021г., 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 (9,10% от свършените дела) е красноречив за 

свършената от съдиите в гражданско отделение работа.  

През отчетния период са върнати от инстанционен контрол 458 обжалвани 

акта по същество. В сравнение с предходните години – 1031 през 2020г. и 579 през 
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2019г. 

От върнатите 66.38% (304) са оставени в сила. За сравнение идентичен е 

процента и през 2020 г. - 66.45% (685), както и през 2019г. - потвърдени са били 

65.28% (378) от върнатите дела.  

Отменени/обезсилени изцяло са 17.90% (82 акта по същество), при 12,71% 

(131 акта) през 2020 г. и 12.61% (73 акта) през 2019 г.  

15.72% (72 акта по същество) са оставени в сила в една част и отменени в 

друга част, като през 2020г. тези данни са били 20.85% (215), а 2019г. - 22.11% (128).  

Предвид наличната към 2021г. 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 

показател, тъй като в него са включени и частично отменени решения, които са 

влезли в сила в останалата част. 

От изцяло отменените решения 77 са отменени, поради различни правни 

изводи на инстанциите (индекс 3), а останалите 5 са отменени/обезсилени, поради 

невиновно поведение на съда (индекс 4 – граждански дела и индекс 5 – 

административни 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 2021г. 

обжалвани определения – общо 321, при 336 за 2020 г. и 227 за 2019 г. Оставени са в 

сила 151, отменени са изцяло 122, частично отменени са 48 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 за резултатите от инстанционния контрол по съдии по отношение на 

върнатите през 2021 г. граждански дела са представени в табличен вид в приложение  

№ 5. и по административните дела в приложение № 5.1.  

4.2. Наказателни дела.  

  През 2021г. в Районен съд – Бургас са постъпили общо 5863 нови наказателни 

дела (5466 дела за 2020 г., 5936 дела за 2019 г.). Заедно с останалите от предходна 

година 581 дела,  през 2021 г. са разгледани общо 6444 дела (6098 наказателни дела 

за 2020 г., 6442 дела за 2019г.). От посочените 6444 дела за разглеждане, 1092 са 

НОХД (935 дела през 2020г., 972 дела през 2019г.), 95 са НЧХД (90 дела през 2020 

г., 101 дела през 2019 г.),  80 са по чл.78а от НК (121 дела през 2020 г.,105 дела през 

2019г.), ЧНД – 2660 (2856 дела през 2020 г., 3098 през 2019 г.), ЧНД - разпити – 296 

(50 дела през 2020 г., 275 през 2019 г.) и АНХД – 2221 (2046 дела през 2020 г., 1891 

през 2019 г.). 

През 2021 г. се наблюдава увеличение в общия брой на постъпилите през 

годината наказателни дела, взети като абсолютна стойност, с отчитане на 

увеличение от 397 дела в сравнение с тези, постъпили през 2020 г. Най-значим 

принос в посоченото изменение имат намаленият брой постъпления на ЧНД – с 196 

дела, АНД по чл.78а от НК – с 41 дела. При останалите видове дела се наблюдава 

увеличение, НОХД – 157 дела, АНХД –175 дела, ЧНД разпити – 246 дела и НЧХД – 

5 дела. 

През 2021 г. е налице увеличение в броя на новопостъпилите наказателни дела 

от общ характер в сравнение с предходната 2020 г. Постъпили са общо 905 дела (в 

т.ч. върнатите за ново разглеждане 12 дела, образувани под нов номер, след 

прекратяване – 5 дела и продължаващите дела под същия номер 15 дела), които 
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заедно с останалите от предходната година 187 дела, правят подлежащите на 

разглеждане през отчетния период дела общо 1092 дела, за сравнение с предходни 

отчетни периоди  -  935 дела през 2020 г., 972 дела през 2019г. 

През 2021 г. са разгледани общо 1092 НОХД, от които през отчетния период 

са свършени 914 дела (748 за 2020 г., 839 дела за 2019 г.). По 239 дела (при 181 дела 

за 2020 г.,180 дела за 2019 г.) производството е приключило със съдебен акт по 

същество. 

675 НОХД (567 дела за 2020 г., 659 дела за 2019 г.) са прекратени, от които 

307 производства са прекратени със споразумение по чл.382 от НПК, а 329 дела - със 

споразумение по чл.384 от НПК. Броят на върнатите за доразследване дела 12 на 

брой се е увеличил в сравнение с предходната година (10  дела за 2020 г., 8 дела за 

2019 г.). Намалял е броят на прекратените по други причини производства на 27 

дела (29 дела,  за 2020,  17 дела за 2019 г.) 

През 2021г. е намалял броя на новопостъпилите през отчетния период дела по 

чл. 78а от НК - 80 дела при 121 дела за 2020 г. 105 дела за 2019 г. С останалите в 

началото на периода 17 несвършени дела от предходната година, през 2021г. общо 

са разгледани 80 дела по чл.78а от НК при 121 дела за 2020г., 105 дела през 2019 г. 

От разгледаните общо 80 дела, до края на периода са свършени 66 дела, при 104 дела 

през 2020 г. и 93 дела през 2019 г. 

През отчетната 2021г. постъпилите административнонаказателни дела (без 

тези по чл.78а от НК) са 1929 (1643 през 2020 г., 1604 дела през 2019 г.). 

Увеличението в сравнение с тези през 2020 г. е с 175 дела повече от тези през 2020 г. 

Заедно с останалите от предходна година 292 дела висящи в началото на периода, 

през 2020 г. са  разгледани общо 2221 административнонаказателни дела (при  2046 

дела за 2020 г., 1891 дела за 2019г.). Свършени са общо 1920 дела, а от тях със 

съдебен акт по същество – 1737 дела, прекратени – 183 дела.  

Висящите дела в края на периода са 301 дела  в сравнение с 2020г. - 292  дела 

и през 2019 г. – 403 дела. 

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. 

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 2021 г. са постъпили 64 наказателни дела от частен характер, в т.ч. 5 

върнати за ново разглеждане под нов номер  (56 дела през 2020 г., 73 дела за 2019 г.). 

С останалите в началото на периода несвършени от предходната година 31 дела, 

общо през годината са разгледани 95 дела, свършени са общо 63 дела, от които със 

съдебен акт по същество – 20 дела, а 43 дела са прекратени. Към края на отчетния 

период са останали несвършени 32 НЧХД дела. 

 Броят на постъпилите през 2021г. частни наказателни дела е 2660 дела (2806 

дела за 2020 г., 3055 дела за 2019 г.). Заедно с останалите от предходната година 54 

дела, през отчетния период са били разгледани общо 2660 дела от този вид, в 

сравнение с 2020 г., когато са били разгледани общо 2856 дела от този вид, с което 

се констатира намаляване на този вид дела през отчетния период. 

През 2021 г. се е увеличил броят на проведените разпити пред съдия в стадия 
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на досъдебното производство – общо 296 дела  (50 дела за 2020 г.,  275 дела за 2019 

г.). 

Свършените (решени) наказателни дела към 31.12.2021 г. са общо 5873 или  от 

общо за разглеждане 6444 дела, свършените са 91,13 %, (5517 дела през 2020 г. -

90%,  5810  дела през 2019г. 90%).      

От общият брой свършени дела за 2021 г. в тримесечен срок са свършени 84% 

или 4953 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 2021 година. 

Несвършени (висящи) в края на отчетния период са 571 дела и представляват 

8,9%  от всички разгледани дела, при 581 дела за 2020 г. - 9,5 %  и 632 дела - 9,81%  

за 2019 г. 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 и. 

Свършените през годината общо 5873 наказателни дела се отчитат при 

следните показатели: 

От всички свършени през годината дела, 4729 са приключили със съдебен акт 

по същество (2020 г. - 4561 дела, 2019 г. - 4796 дела). По 1144 дела производствата 

се отчитат статистически прекратени, при следните основания:  

 307 дела са прекратени, поради одобрени споразумения по чл.382 от НПК 

(споразумения, внесени от прокурора);  

 329 дела са прекратени, поради одобрени споразумения по чл.384 от НПК 

(споразумения, постигнати  и одобрени след образуване на съдебното 

производство); 

 12 дела са върнати за доразследване на прокурора (2020 г. - 12 дела, 2019 г. 

-10 дела); 

 496 дела са прекратени по други причини. 

Запазва се малкият брой на върнатите за доразследване дела, като се забелязва 

почти същата тенденция в броя дела – 12 дела, при същия брой за 2020г. и 10 дела за 

2019 г.  

НОХД. 

От разглежданите през отчетния период 1092 дела, свършените дела са 914 

или 83,6%, от които 678, представляващи 74% са приключили в тримесечен срок. 

239 производства са приключили със съдебен акт по същество. Прекратените дела, 

поради одобрени споразумения от посочените две категории са общо 636 дела, (2020 

г. - 528 дела, 2019 г.- 634 дела). Налице е увеличаване на делата, приключили със 

споразумение по чл.382 от НПК и по чл.384 от НПК в сравнение с предходната 2020 

г. - 282 дела по чл. 382 от НПК и  246 по чл.384 от НПК, 2019г., когато са били 

съответно 344 и 290 дела. 

НЧХД. 

От разглежданите през периода общо 95 дела образувани по частна тъжба на 

пострадалия, свършените дела са 63 или в процентно отношение 66,3%. От 

свършените  в срок до три месеца са 25 дела или 40%. Със съдебен акт по същество 

са приключили 20 дела, 43 са прекратени, а 32 са останали висящи в края на 

отчетния период. 

Дела по чл.78а от НК. 

От разглежданите 80 дела, приключени през отчетния период са 66 дела или 

82,5%, от които 53 дела или 80,3% са свършени в тримесечен срок. През 2021г. 64 
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дела по чл.78а от НК са приключили със съдебен акт по същество (2020 г.- 99 дела  

2019 г. - 90 дела). 2 производства са прекратени (2020 г.- 5 производства, 2019 г. – 3 

производства). Останали несвършени към 31.12.2021г. са 14 дела, 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 2221 разглеждани през отчетния период, 1920 са свършените дела – 

86,4%, от които  1331 дела или 69,3 %  са свършени в тримесечния срок. 

През 2021г., 1920 са свършените административнонаказателни дела (2020 г.- 

1754 дела, 2019 г. – 1488 дела). От свършените през 2021г., 1737 дела са със съдебен 

акт по същество, а 183 дела са прекратени по други причини, основно поради 

недопустимост на жалбите, оттегляне и неподсъдност. Останали несвършени към 

31.12.2021 г. са 301 производства.  

Частни наказателни дела. 

През 2021г. от всички разглеждани 2606 дела, 2614 са свършените частни 

наказателни дела (2020 г.- 2802 дела, 2019 г. – 3048 дела). От  свършените за периода 

частни наказателни дела, със съдебен акт по същество са 2388 дела, а 226 дела са 

прекратени. Останали несвършени към 31.12.2021г. са 46 дела.  

Частни наказателни дела – разпити. 

    През 2021 г. за разглеждане са били 296 дела за разпити пред съдия в 

досъдебното производство, от които 100% приключили. Липсват висящи дела от 

този вид към края на отчетния период. 

  Дела със значим обществен интерес. 

През отчетния период на 2021г . в Районен съд - Бургас са постъпили 108 дела 

за престъпления с предмет наркотични вещества и прекурсори. Общо за разглеждане 

през периода са били 128 производства по чл.354а, ал.3, ал.4, ал.5 от НК, заедно с 

останалите 20 несвършени производства от предходния отчетен период. Свършените 

дела са 105 в края на отчетния период, а 20 дела са останали несвършени. Едно дело 

е с обвинение по чл.354в, ал.1 от НК, което към края на периода е свършено.   

За 2021 г. 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 2021 година няма образувани други наказателни производства 

със значим обществен интерес. Има едно приключило наказателно производство от 

предходен отчетен период, образувано по обвинителен акт срещу общински 

съветник. 

       Горепосочените 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 е допуснато неоснователно 

забавяне на  дела, като постигнатите резултати за поредна година са много добри. 

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, 

въпреки намаления им брой през годината. Разликите в броя на разгледаните от 

отделните съдии дела се дължи на  неравномерното постъпление на дела по време на 

дежурство.  

Важна за дейността на съда и добрите резултати от работата на наказателно 

отделение е действителната натовареност на магистратите. При отчитане на реално 
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отработеното време /140 отработени човекомесеци, след приспадане на отсъствието 

на съдия, поради ползване на отпуск по майчинство, временна нетрудоспособност, 

командироване и пр., при 121 отработени човекомесеци за 2020 г. и 128 отработени 

човекомесеци за 2019 г. Действителната средна натовареност на съдиите от 

наказателно отделение през 2021г. е 552,35 дела годишно, съответно 46,03 дела 

месечно, 2,21 разгледани дела на ден от наказателен съдия, при 249 работни дни за 

2021 г. 

Горепосочените показатели са по-ниски от тези през 2020 г., когато 

действителната средна натовареност на съдиите от наказателно отделение е била 

604,8 дела годишно, отчитайки 121 отработени човекомесеци. При 250 работни дни 

за 2020г. месечно са били разгледани 50,4 дела, 2,42 дела на ден. 

За 2019 г. действителната натовареност е била 603,8 годишно, при 50,32 дела 

на месец, 2,43 дела на ден, при 249 работни дни годишно и отработени 128 

човекомесеци. 

В приложение № 6, в табличен вид са представени данни за индивидуалната 

дейност на магистратите, разглеждащи наказателни дела (постъпили дела, дела за 

разглеждане и свършени дела).  

ИНСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ. 

Обжалвани дела. 

Налице е тенденция за увеличаване на обжалване и протестиране на 

съдебните актове. Обжалвани и протестирани  актове през 2021 г. по 965 дела, (при 

786 за 2020 г. и 800 за 2019 г.), което в процентно отношение е 16,43 %. За 2020 г. в 

процентно отношение те са 14,2%, а за 2019г. представляват 13,76% от всички 

свършени наказателни дела. 

В приложение № 7 в табличен вид е представена информация за броя на 

обжалваните и протестирани съдебни актове по различните видове наказателни дела 

и по предмети на наказателните дела от общ характер. 

Анализ на резултатите от инстанционния контрол. 

През  2021 г. са обжалвани и протестирани  съдебни актове по общо 965 дела, 

от които по 119 НОХД  (105 НОХД за 2020 г., 92 НОХД за 2019 г.), 27 НЧХД (23 за 

2020 г., 25 за 2019 г.), 10 по АНД по чл.78а от НК, (13 за 2020 г., 17за 2019 г.,), 92 

ЧНД (116 за 2020 г., 117 за 2019 г.) и 717 АНД. 

      С оглед резултатите от инстанционния контрол през 2021г., се установяват 

следните резултати и основания за отмяна и изменение на постановените от Районен 

съд – Бургас присъди, решения и определения: 

НОХД НЧХД и НЧД. 

  През отчетния период са обжалвани и протестирани съдебните актове по 119 

НОХД, включително и от предходни години. Броят обжалваните и протестирани 

актове се е увеличил, в сравнение със същия показател през 2020 и 2019г..  

Обжалвани са актовете по 27 НЧХД. Броят на обжалваните незначително се е 

повишил в сравнение с предходни години (2020г. – 23, 2019г.- 25). 

В рамките на отчетния период 01.01.2021 г.-31.12.2021 г., след редовен 

инстанционен контрол, включително по дела от предходни години, от общия брой 

върнати съдебни актове по 91 дела по НОХД, НЧХД и НЧД,  по 55 дела присъдите 

са потвърдени, 7 са отменени и върнати за ново разглеждане на първоинстанционния 

съд,  а по 2 присъдите са отменени с постановяване на нова присъда.  

По две НЧХД присъдите са отменени с прекратяване на наказателното 

производство, поради оттегляне на тъжбата (помирение). 

От общо 19 изменени присъди, 4 са изменени в наказателната част по 
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приложение на закона, 12 са изменени по отношение на наказанието, 1 изменена в 

гражданската и наказателната част едновременно, 1 е изменена в частта относно 

веществените доказателства и разноските 1 е изменена в наказателната част по 

приложението на закона и 1 присъда е изменена в наказателната част и потвърдена в 

другата.  

От общо 118 определения и разпореждания, след инстанционен контрол са 

потвърдени 90, 7 са отменени и върнати за ново разглеждане на 

първоинстанционния съд, 4 са отменени и върнати за ново разглеждане на 

прокурора и 7 са отменени с постановяване на нов акт. По 6 дела актът е изменен  по 

отношение на наказанието.  

Цитираните резултати свидетелстват за много добро ниво на качеството на 

работа на съдиите от наказателното отделение на Районен съд - Бургас. 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. 

През отчетния период са обжалвани и протестирани съдебните актове по общо 

727 АНД, включително и от предходни години. Броят обжалваните и протестирани 

актове се е увеличил, в сравнение със същия показател през 2020 г. и 2019 г.  

Обжалвани са актовете по 10 дела по чл.78а от НК. Броят на обжалваните 

актове се е понижил в сравнение с предходни години (2020 г. – 13, 2019 г.- 17). 

В рамките на отчетния период 01.01.2021г.-31.12.2021 г., след редовен 

инстанционен контрол, включително по дела от предходни години, от общия брой 

върнати 806 решения, 667 са потвърдени, 104 са отменени изцяло, постановено 

друго решение, 26 са отменени изцяло и върнати за ново разглеждане,  4 отменени  

поради изтекла давност, по-благоприятен закон,  или смърт,  6  отменени в едната 

част и потвърдени в другата и 1 е изменено само по отношение на санкцията и 

потвърдено или не в останалата част. 

  В рамките на отчетния период 01.01.2021 г.-31.12.2021г., след редовен 

инстанционен контрол, включително по дела от предходни години, от общия брой 

върнати 19 определения, 17 са потвърдени, 1 е отменено изцяло, постановено друго 

определение, 1 е отменено изцяло и върнато за ново разглеждане. 

За наличието на горните резултати, след анализ 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.  
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   4. Различия при преценката дали са налице пороци, пропуски и 

противоречия в съдържанието и задължителните реквизити на акта и наказателното 

постановление, включително процесуални нарушения . 

   5. Противоречива практика 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 

от Районен съд – Бургас, и съвместни работни срещи със съдиите от 

Административен съд – Бургас с цел уеднаквяване на практиката. 

Възобновени през 2021 година наказателни дела. 

През 2021г. са били възобновени общо 4 НОХД  (7 НОХД за 2020 г., при 3 

НОХД за 2019 г.). По 2 от делата актовете са отменени и делото е върнато за ново 

разглеждане на първоинстанционния съд, 1 – актът е отменен и е прекратено 

наказателното производство с  или постановяване на оправдателна присъда, и по 1 е 

възобновено и  изменен акта. 

По 2  производства  е оставено без уважение искането за възобновяване. 

През отчетната година са възобновени 4 производства, като определенията 

постановени по тях са отменени и върнати за ново разглеждане на 

първоинстанционния съд. 

4.3. Съдебен контрол на достъпа до трафични данни по реда на Закона за 

електронните съобщения (ЗЕС).  

 През 2021г. в Районен съд - Бургас са постъпили общо 1216 броя искания за 

разрешаване на достъп до трафични данни, на основание чл. 251б от ЗЕС от 

службите по сигурност и от Районна прокуратура – Бургас. През 2020 година са 

постъпили 1256 преписки, а през 2019 г. са били 1658 броя. 

Спрямо 2019 година броят на заявените искания през 2021 г. е спаднал 

съответно с 27%, а спрямо 2020 г. съответно с 4%. 

От всички входирани искания, тенденцията само за класифицираните искания 

спрямо предходните две години е, както следва: спрямо 2019 г. броят на заявените 

класифицирани искания по ЗЕС е увеличен с 6%, а спрямо 2020 г. е намален с 10%. 

От входираните през 2021 година 1216 броя искания по отношение нивото на 

класификация на информацията, съдържаща се в тях са: 

-   явни искания -  общо 897 броя; 

 - класифицирани искания - общо 319 броя (в това число: 237 с гриф „за 

служебно ползване” и 82 с гриф „Поверително”). 

  От общия брой явни искания – 897 броя, в това число 680 броя са внесени от 

прокурори в Районна прокуратура – Бургас по висящи досъдебни производства, а 

217 искания изхождат от ОД на МВР – Бургас по заведени преписки.  

 От общия брой класифицирани искания - 319, в това число -  с гриф 

„Поверително” са 82  броя, подадени от ТД „ДАНС”- Бургас – 76 броя, 6 броя от ОД 

МВР –Бургас, като останалите 237 броя с гриф „За служебно ползване” са подадени 
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съответно - 30 броя от ТС ”БОП” – Бургас, 24 броя от РД ”ГП” – Бургас и 183 броя - 

от ОД МВР –Бургас. 

     През отчетния период са издадени общо 1216 броя разпореждания по ЗЕС,  

от които: 

- явни разпореждания - 1148  броя, като в това число от тях - 11 броя по 

искания на ТД ДАНС-Бургас, 30 броя по искания на ТС ”БОП” – Бургас, 403 броя по 

искания на ОД МВР – Бургас, 24 броя по искания на ГД ”Гранична полиция”-Бургас 

и останалите 680 броя - по искания на Районна прокуратура – Бургас.  

- класифицирани разпореждания - 68 броя разпореждане за предоставяне на 

трафични данни с гриф „Поверително”, от които - 65 броя са  по искания на ТД 

”ДАНС”-Бургас, а 3 броя  - по искания на ОД МВР – Бургас. 

По издадените разпореждания съдът се е произнесъл, както следва: 

- За предоставяне на трафични данни - общо  936 броя, в това число по 

структури, както следва – 42 броя по искания на ТД „ДАНС“ - Бургас, 21 броя по 

искания на ТС БОП-Бургас, 260 броя по искания на ОД МВР-Бургас, 12 броя - на РД 

„Гранична полиция“-Бургас и 601 броя разпореждане по искане на наблюдаващи 

прокурори от БРП.   

- За частично предоставяне на трафични данни - общо 38 броя, в това число по 

структури – 23 броя разпореждане по искания на ДАНС и 3 броя по искания на 

БОП-Бургас, 9 броя по искания на МВР и 3 броя по искания на БРП. 

- За отказ от предоставяне на трафични данни - общо 229 броя, в това число по 

структури – по искания на ДАНС – 11 броя, на БОП – Бургас – 6, на ОД МВР – 124 

броя, на РД “Гранична полиция“ – 12 броя и по искания на БРП – 76 броя. 

- С разпореждане за прекратяване, поради недопустимост на искането са 

приключили общо 13 броя частни наказателни производства по ЗЕС от заявител – 

ОД МВР-Бургас. 

 4.4. Подадени жалби и протести.  

През 2021 г. обжалвани и протестирани са общо 1803 дела, което на фона на 

свършените дела е малко под 12%. Т.е. 88% от общо свършените от съда дела са с 

краен и траен съдебен акт, атестат за изключително качество и удовлетвореност у 

страните по производствата. 

 4.5. Качество на съдебните актове.  

През годината са свършени 15079 броя дела. От тях обжалвани са общо 1803 

броя. Т.е.едва 11.95% от всички свършени дела. По 88.05% от свършените дела, 

съдебните актове са окончателни. От всички обжалвани през годината дела, ведно с 

останали такива от минали години и подлежали на въззивен контрол са изцяло 

потвърдени 395 дела, т.е. 21.90% и като брой като ги поставим към стабилитета на 

постановените актове, процента на постановените крайно стабилизирани актове по 

делата се увеличава на 93.37%, с каквато успеваемост и качество не биха могли да се 

похвалят много съдилища в страната. При отчитане на броя на изменените актове по 

обективни или субективни причини, съотношението е следното: 91 акта са били 

изменени, без да накърняват резултата им по същество, което увеличава дела на 

стабилизираните съдебни актове на 99.40%. При тази обективна постановка се 

установява, че едва 0.60% от свършените дела и с уговорката-оценка спрямо 

върнатите от инстанционен контрол първоинстанционни дела към края на отчетния 

период, по едва 0.60% от съдебните актовете са изцяло отменени или обезсилени. 

Това съотношение дава основание да заявим, че предвидимостта и качеството на 

дейността на съдиите при Районен съд - Бургас е на изключително високо ниво.  
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 4.6. Сравнителен анализ с предходния отчетен период (за три години 

назад).  

Сравнителен анализ по материи е извършен по-горе в отчетния доклад. В 

настоящото изложение си позволявам да посоча в цифрово изражение обобщените 

данни обосноваващи в известна степен качеството на постановените през годината 

актове, сравними по този елемент на показателя с данните за последните три години. 

В този смисъл, при свършени 14367 дела през 2020 г. са били обжалвани и 

протестирани общо 2213 акта, от които 1123 акта са потвърдени. Те. 92.40% от 

актовете са влезли в сила, респ.потвърдени, при процент за 2019 г.- 90.90/свършени 

13823 дела, от които обжалвани 1748 акта. Потвърдени от тях 933/ 

4.7. Дела от особен обществен интерес, съгласно указания на ВСС, 

корупционни престъпления, включени в Единен каталог на корупционните 

престъпления и дела, свързани с организирана престъпност, наблюдавани от 

Европейската комисия и с важно значение за съдебната практика.  

През отчетния период на 2021г. в Районен съд - Бургас са постъпили 108 дела 

за престъпления с предмет наркотични вещества и прекурсори. Общо за разглеждане 

през периода са били 128 производства по чл.354а, ал.3, ал.4, ал.5 от НК, заедно с 

останалите 20 несвършени производства от предходния отчетен период. Свършените 

дела са 105 в края на отчетния период, а 20 дела са останали несвършени. Едно дело 

е с обвинение по чл.354в, ал.1 от НК, което към края на периода е свършено.   

За 2021г. 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 2021 г. няма образувани други наказателни производства със 

значим обществен интерес. Има едно приключило наказателно производство от 

предходен отчетен период, образувано по обвинителен акт срещу общински 

съветник. 

4.8. Съдебни експертизи – възложени и изпълнени съдебни експертизи. 

Разходи.  

 През 2021 година са внесени 971 броя съдебни експертизи, от които 750 

граждански дела и 221 броя наказателни дела.  

 Изплатени са възнаграждения на 161 броя вещи лица, като изплатената сума 

възлиза на 233 221,00 лева. 

 4.9.   Алтернативни способи за решаване на спорове – медиация.  

През 2021 г. Центърът за медиация и спогодби към Районен съд – Бургас и 

Окръжен съд – Бургас продължава своята дейност. 36 са вписаните медиатори - 

експерти, които осъществяват способа към Центъра за медиация и спогодби  на 

двата съда. Медиаторите са с различни професии – адвокати, психолози, педагози, 

инженери и др.  

 Променящата се епидемиологична обстановка повлиява на броя проведени 

медиации към Центъра през отчетния период. Проведени са 6 процедури по 

медиация и е потърсена помощ за осъществяването на способа по още 1 случай, 

останал незапочнат поради нежелание от едната страна. Две от проведените 

процедури по медиация са спорове по дела във второинстанционна съдебна фаза 

(Окръжен съд - Бургас), а едно е в първоинстанционна фаза (Районен съд – Царево), 

за които страните са насочени от съдиите-докладчици.  

Две от проведените медиации приключват с постигнато споразумение. При 

една от медиациите спорещите страни са подобрили отношенията помежду си и са 

постигнали споразумение по някои спорни въпроси. При втора е постигнато изцяло 



 34 

споразумение между спорещите страни, като делото е гледано в Районен съд - 

Царево. 

Проведените медиации през 2021 г. са по следните спорове – семеен спор в 

съдебна фаза, подобряване режима на лични отношения, определени от съда, 

упражняване на родителски права, финансови отношения – спор за неплащане 

вноски за имот. 

Административните ръководители – председатели на Окръжен съд - Бургас и 

Районен съд - Бургас, съдия Росица Темелкова и съдия Евгени Узунов, проведоха 

работна среща с медиаторите от Центъра за медиация и спогодби към двата съда, на 

29.09.2021 г. Акцент на разговорите бе, как да се постигат споразумения между 

спорещите страни без влизане в съдебните зали. Съдебната програма за медиация на 

двата съда предоставя информация на страните за възможността да разрешат спора 

си по доброволен начин чрез процедура по медиация, осигурява съдействие от 

страна на квалифициран съдебен служител – координатор на място в Съдебната 

палата, който отговаря на въпроси и запитвания във връзка с услугите и 

възможностите, предоставяни от съдебната програма за медиация.  

Медиатори от Центъра за медиация и спогодби към Окръжен съд – Бургас и 

Районен съд – Бургас участваха в кръгла маса на тема: „Бъдещето на медиацията в 

България и Европа“, на 30 септември 2021 г. Форумът се организира от 

Европейското сдружение „Магистрати за медиация“ /GEMME/ и неговата българска 

секция, онлайн. В събитието участваха съдии, адвокати, медиатори, преподаватели и 

магистрати и медиатори от Италия, Франция и Белгия. 

4.10. Правна етика. Спазване на Кодекса за етично поведение на 

българските магистрати и етичен кодекс на съдебните служители.  

През  2021 г. на общо събрание, проведено на  26.02.2021 г.   са   избрани  нови  

членове на Комисия по професионална етика при Районен съд – Бургас, за 

постоянни членове са избрани съдиите - Мартин Баев, Марина Мавродиева и 

Магдалена Маринова, а за резервен член - съдия Красимира Донева. 

На своето заседание, проведено на 08.03.2021 г. Комисията по професионална  

етика  на Районен съд Бургас  е   избрала  за председател съдия Магдалена 

Маринова. Приети са действащи правила  за дейността на КПЕ  към  Районен съд - 

Бургас. 

През  2021 г. Комисията по професионална етика е  подготвила  8 становища 

относно спазване на  правилата за етично поведение на  магистрати от Районен съд - 

Бургас.  

През отчетния период в съда не са постъпвали жалби за неспазване на Кодекса 

за етично поведение от страна на магистратите и на съдебните служители. 

4.11. Поощрения и наказания. Дисциплинарни производства. Установени 

корупционни практики. Конфликт на интереси. Извършени провери за 

почтеност на магистрати. 

През 2021 година  в  Районен съд - Бургас  няма образувани  дисциплинарни 

производства  и съответно  наложени наказания. 

След проведените атестации за периода от 01.12.2020 г. до 30.11.2021 г.,  

петима съдебни служители са предложени за предсрочно повишаване в ранг, 

считано от 01.01.2022 г. 

През  2021 г. в Районен съд Бургас  няма  установени корупционни практики и 

конфликт на интереси, няма  установени  сигнали за конфликт на интереси, както и 

не извършвани проверки за почтеност на магистрати. 
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4.12. Отводи и самоотводи на магистрати. 

През 2021г.  са  направени общо 53 отвода на магистрати  по  20 граждански 

дела  и  по  33 наказателни дела.  От  тях  по  общо  46  броя дела,  от които 15 броя 

граждански дела и  31 броя  наказателни дела  са  направени  индивидуални  отводи  

на магистратите.  Останалите  отводи  по общо 7 броя дела,  от  които  5 броя 

граждански дела и 2 броя наказателни дела  са отводи   на  целия състав на съда, т.е. 

масови отводи, по които е недопустим институционален отвод, основно поради това, 

че съда е страна по делото или е поискан отвод на всички съдии, поради това, че 

съда е страна.   

Само един от направените индивидуални отводи на магистратите  е  по искане 

на частния тъжител  по  наказателно дело, а  по всички останали дела са направени 

самоотводи. 

4.13. Контролни механизми – създадени и прилагани механизми за 

контрол върху дейността. 

Контролни дейности, въведени от Административния ръководител – 

Председател на съда. 

      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. 

Последната, с която са актуализирани въведените в съда мерки е с № РД 13-

242/20.09.2021 г.  

 Въведените мерки за контрол по отношение на срочността при 

администриране на делата и срочно изготвяне на съдебните актове са както следва: 

 Справка за неизготвените в срок съдебни актове – на всеки три месеца; 

 Справка за делата образувани две години и назад – два пъти годишно  към 

30 юни и 31 декември; 

 Справка на ненасрочените дела. На всеки два месеца се извършва проверка 

и се изготвя справка на  ненасрочените дела, като се отбелязват и причините за това. 

Справките се докладват на заместник-административните ръководители и при 

необходимост се извършва допълнителна проверка по делата; 

  Ежемесечна справка на делата без движение, включително и на проверка на 

връчени/невръчени съобщения и на спрените дела; 

  Периодична проверка на спрените дела; 

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

Районен съд Бургас с № РД 13-22 от 29.01.2020 г. е регламентирано спазването на 

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

1 и чл. 312, ал. 1, Глава двадесет и пета „Бързо производство“, като е напомнено на 

магистратите, че следва да спазват стриктно разпоредбата на чл. 315, ал. 2 и чл. 316 

от ГПК при постановяване на съдебни 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, че следва 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, 

а именно:  

 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: 
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 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.  

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

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.  

През 2021 г. със заповед на Административния ръководител, Председател на 

Районен съд Бургас е въведено системно наблюдение и контрол по отношение на 

наказателните дела образувани преди 2020 г., като е указано на съдиите докладчици 

да разгледат и приключат делата в разумен срок, като за целта ползват способите за 

провеждане на видеоконферентна връзка за разпит на страни по делата и им е 

предоставена възможност за насрочване извън заседателните дни. В резултат на 

осъществения контрол, може да се отбележи, че в края на 2021 г. са останали 

несвършени само две дела, от които едното е насрочено, а другото е спряно по 

обективни причини.   

Контрол по отношение на дейността на съда от ИВСС, Окръжен съд 

Бургас и други контролни органи. 

 Планова проверка, извършена съгласно Заповед № ПЛД-21-14/22.04.2021 г. 

на главния инспектор на ИВСС, на  Районен съд - Бургас, в качеството му на 

администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/67.   

Проверката е  извършена  дистанционно (по документи) в срок до 30.06.2021г. 

Актът с резултати е получен на 16.07.2021г., като в него не се съдържат 

констатации за наличие на нарушения в дейността на съда. 

Отправените препоръки са следните: 

1. Да се коригира правното основание, обосноваващо обработването на 

данните от регистър „Правораздавателна дейност", като вместо чл. 6, § 1 , 6 .  „г" от 

Регламента се възприеме чл. 6, § 1 , 6 .  „д" от Регламента. 

 2. Да се пристъпи към промяна в наименованието на ползваната от 

администратора Политика за поверителност, която да бъде оповестена наред с 

публикуването й на интернет-страницата на съда, така и чрез поставяне на 

общодостъпно място в сградата на съда. 

 3. С цел отразяване спецификите на правата на субектите по чл. 53-58 от 

ЗЗЛД, да се пристъпи към редакционни промени в част VIII от Правилата и в 

частност по отношение на чл. 30, т. 3 и т. 6, чл. 31, ал. 5, т. 1, чл. 36. 
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4. Да се пристъпи към редакционна промяна на чл. 38, ал. 1 от Правилата в 

посока синхронизирането й с чл. 386 от ЗЗЛД и по отношение нарушения на правата 

на субектите, чийто лични данни се обработват за целите по чл. 42 от ЗЗЛД. 

5. Изрично да бъде посочено в предметния обхват на Анализа на риска при 

обработването на лични данни от Районен съд Бургас, че същият обхваща и личните 

данни, обработвани за целите на чл. 42 от ЗЗЛД, респ. че този анализ е в изпълнение 

на изискванията на чл. 66, ал. 1 от ЗЗЛД. 

6. Да се пристъпи към редакция на чл. 42, ал. 1 и чл. 43, ал. 1, т. 2 от 

Правилата съгласно установените при проверката недостатъци в правната техника. 

В изпълнение на препоръките от Акта  е извършено както следва: 

1.Извършена корекция в три документа, в които съответно е цитирано 

правното основание за обработване на данните от регистър „Правораздавателна 

дейност". 

2. Извършена редакция на наименованието на ползваната от Районен съд 

Бургас, в качеството му на администратор Политика за поверителност, като за целта 

е възприето предложеното наименование Политика за защита на личните данни. 

Актуализираната политика за защита на личните данни е публикувана на 

Интернет страницата на съда, като е достъпна на следния линк: https://burgas-

rs.justice.bg/bg/dataprotection. 

Политиката за защита на личните данни е поставена и на общодостъпно място 

в сградата на съда - на информационното табло, разположено между съдебните 

деловодства на Районен съд Бургас, за което представяме снимков материал. 

1. Отчитайки спецификата на правата на субектите по чл. 53-58 от ЗЗДЛ е 

извършена редакцията в част VIII от Вътрешните правила и по-конкретно на чл. 30, 

т. 3 и т. 6, чл. 31, ал. 5, т. 1 и чл. 36. 

4. Извършена редакция в разпоредбата на чл. 38, ал. 1 от Правилата. 

5. В Анализа на риска при обработването на лични данни от Районен съд 

Бургас е направено допълнение, като е посочено, че същият е изпълнен в 

изпълнение на изискванията на чл. 66, ал. 1 от ЗЗДЛ. Допълнен е раздел I "Цел на 

анализа", като е допълнено, че същият обхваща и личните данни, обработвани за 

целите на чл. 42 от ЗЗЛД. 

6.  Извършена е редакция  на чл.42 ал.1 и чл.43  ал. 1 т. 2   от  Правилата 

съгласно направената препоръка. 

 Проверка от ИВСС относно спазването на чл. 80 от Правилника за 

администрацията в съдилищата по наказателни дела в РС-Бургас за периода 

01.01.2020 г. до 31.12.2020 г., по повод решение на Съдийската колегия на ВСС по т. 

20 от протокол № 32/21.09.2021 г. и въз основа на Заповед № ВСС-21-24/04.10.2021 

г. на главния инспектор на Инспектората към ВСС. 

Проверката  бе извършена  на място в Районен съд - Бургас в периода от 

11.10.2021 г. до 12.10.2021 г., включително 

Актът с резултати от извършената от ИВСС проверка е получен на 12.11.2021 

г. като в него не се съдържат констатации за наличие на нарушения в дейността на 

съда. 

Направените изводи  са следните: 

1. В PC - Бургас за 2020 г. са спазени разпоредбите на чл. 80 от ПАС относно 

образуването на делата, с изключение на два броя ЧНД дела, посочени в 

обстоятелствената част на акта. 

https://burgas-/
https://burgas-/
http://rs.justice.bg/bg/dataprotection
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2. В PC - Бургас за 2020 г. има прекратени 236 броя наказателни дела в 

рамките на един месец от датата на образуване на делото, подробно описани по-

горе. 

3. Всички постановени съдебни актове по наказателни дела, разгледани в 

открити съдебни заседания за 2020 г. в PC - Бургас са вписани в книгата за открити 

заседания по чл. 44 от ПАС. 

 Проверка по спазването на чл. 80 от Правилника за администрацията в 

съдилищата по граждански дела в PC - Бургас за периода 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г. 

по повод решение на Съдийската колегия на ВСС по т. 20 от протокол № 

32/21.09.2021 г. и въз основа на Заповед № ВСС-21-60/26.10.2021 г. на главния 

инспектор на Инспектората към ВСС. 

Проверката  бе извършена  на място в Районен съд Бургас на 01.11.2021г. 

включително. 

Актът с резултати от извършената от ИВСС  проверка  е получен на 

11.11.2021г. като в него не се съдържат констатации за наличие на нарушения в 

дейността на съда. 

Проверката не установи нарушения на чл. 80 от Правилника за 

администрацията на съдилищата по изследваните граждански дела, съобразно 

изискванията по чл. 80, ал. 1 ,  т. 2, б. „а"; чл. 80, ал. 7; чл. 80, ал. 8; чл. 80, ал. 12  от 

ПАС, както и по изследваните частни граждански дела по чл. 80, ал. 1, т. 2, б. „б"; 

чл. 80, ал. 4 и чл. 80, ал. 5 от ПАС, поради което не се налага да бъдат давани 

препоръки за подобряване на организацията на дейността по образуването на 

гражданските дела и на частните граждански дела в PC - Бургас, с оглед 

правомощията на ИВСС по чл. 58 от ЗСВ. 

 Годишна планова проверка от Окръжен съд Бургас.  

През 2021 година са получени докладите от извършената за 2020 година           

контролна проверка на дейността на Районен съд Бургас със Заповед № 

1289/15.11.2020г. на Административния ръководител - председател на Окръжен съд 

Бургас по наказателни и граждански дела за периода от 01.11.2020 г. до 30.11.2020 г. 

са получени  на 13.05.2021г. 

 В доклада от извършената проверка  по  граждански дела  за  2020 година не са 

отправени препоръки и не са констатирани пропуски.   

В доклада от проверката по наказателни дела за 2020 година е отправена 

препоръка за приключване на три наказателни дела, две от които образувани през 

2018 година и едно през 2019 година. 

По отношение на отправените препоръки   е  изпратено възражение с изх. № 

РД 10-97/21.05.2021г., в което съответно са посочени причините за забавяне на двете 

производства, както и аргументи във връзка с „разумния срок“ за разглеждане на 

делата, като се позовават на чл.6, §1 ЕКПЧ и на сроковете на спряното 

производство. Едно от делата вече е приключило. 

Докладите с резултатите от проверката са изпратени на магистратите от 

Районен съд Бургас за запознаване.  

През 2021 година е извършена комплексна планова проверка от Окръжен съд 

Бургас, съгласно Заповед № 1073/15.11.2021г.  на  Районен съд Бургас, с обхват  от 

01.01.2021 г. до 30.11.2021 г. включително. 

Проверката е извършена документално, като към настоящия момент доклад за 

извършената проверка няма. 
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4.14. Уеднаквяване на практиката.  

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, както и въпроси, свързани 

с уеднаквяване на практиката в съда. През 2021 година магистратите са провели 

няколко събрания, на които са обсъдили и поставените въпроси  в Тълкувателни дела 

на ВАС и ВКС. Магистратите са подложили на обсъждане и са изразили становище по 

следните въпроси:  

1. Актуализирани са времевите стандарти за разглеждане на наказателни дела.  

2. Становище по Тълкувателно дело №3/2021 г. на ВАС, във връзка с 

разнородната съдебна практика по чл.213, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за горите, а 

именно: „Извършват ли се две отделни административни нарушения с 

едновременното осъществяване на деянието в хипотезите на чл.213, ал. 1, т. 1 и т.2 

от Закона за горите при административното наказване по чл.266, ал.1 от същия закон 

или деянието е едно и не поражда множественост на административните 

нарушения?".  

Магистратите, разглеждащи наказателни дела са изразили становище, че в 

хипотезата на чл.213 ал.1, т.1 и т.2 от Закона за горите се осъществяват съставите на 

две отделни административни нарушения и респективно следва да се санкционират 

по реда на чл.266, ал.1 от същия закон с отделни наказания. 

3. Становище по въпрос - предмет на тълкувателно дело № 1 от 2021г. на 

Върховен административен съд „Отказите по чл. 174 ал. 3 от ЗДвП на водач за 

извършване проверка за наличие на алкохол и/или наркотици в кръвта две 

самостоятелни нарушения ли са или едно нарушение и ако са две нарушения 

приложима ли е нормата на чл.18 от ЗАНН“.  

Магистратите, разглеждащи наказателни дела са се обединили около 

становището, че при отказите по чл.174, ал. 3 от ЗДвП на водач за извършване на 

проверка за наличие на алкохол и/или наркотици в кръвта, се осъществяват две 

самостоятелни нарушения. 

Районен съд Бургас е изразил становище също така и по други въпроси, 

поставени от Висшия съдебен съвет, както следва: 

1. Становище от Районен съд Бургас във връзка с предстоящо разпределяне на 

щатни бройки за администрацията в съдилищата за длъжностите „съдебен 

помощник", „съдебен секретар" и „съдебен деловодител”. 

2. Становище от Районен съд - Бургас във връзка с предложените проекти на 

документи за актуализация на действащата подзаконова нормативна уредба в 

областта на електронното правосъдие по глава 18а от Закона за съдебната власт.-  по 

отношение на Наредба № 4 за воденето, съхраняването и достъпа до актовете на 

съдилищата, по отношение на Наредба № 5 за организацията и реда за водене, 

съхраняване и достъп до електронните дела и начина на съхраняване на 

доказателствата и доказателствените средства по делата, както и вътрешния оборот 

и съхраняването на друга информация, обработвана от съдебната администрация,  по 

отношение на Правилника за вътрешния ред за използването на електронен подпис и 

електронна идентификация на органите на съдебната власт и по отношение на 

проекта на Вътрешни правила за приемане и регистриране на входяща 

кореспонденция, удостоверена с КЕП. 

3. Становище от Районен съд Бургас относно предложение за унифицирани 

структури на районните съдилища. 

4. Становище във връзка с публикуването на съдебни актове.  



 40 

V. Бюро съдимост - обем, натовареност, качество. 

Издадените свидетелства за съдимост през 2021 година са 18041 броя (при 

издадени 16521 броя през 2020 г. и 28 773 броя през 2019 година). 

Бюрото за съдимост при Районен съд Бургас е издало 5 464 броя справки за 

съдимост през 2021 година, при 4 594 през 2020 г. и 4 657 за 2019.  

През 2021 година се е увеличил броя на издадените свидетелства за съдимост, 

в сравнение с предходната 2020 година, когато е отчетен драстичен спад, в резултат 

на въведеното в страната извънредно положение, продължено като извънредна 

епидемична обстановка.  

Една от причините за прогресивното намаляване броя на издадените 

свидетелства за съдимост е предприетата мярка от правителството за намаляване на 

административната тежест и предоставената възможност на държавните институции 

и за извършване на електронни служебни справки за съдимост.  

Най-висок е броят на издадените свидетелства за съдимост през месеците май 

и юни (над 2000 броя месечно), което е в резултат на сезонната заетост по 

Черноморието и на Летище Бургас. 

 През 2021 година са въведени 1151 броя свидетелства за съдимост в  

Националната информационна система „Бюра съдимост“, при въведени 983 броя 

бюлетини за съдимост през 2020 година и 1037 бюлетини за съдимост, въведени 

през  2019 година.  

VI. Съдебно изпълнение – обем, натовареност, качество, ефективност. 

  В Съдебно - изпълнителна служба при Районен съд – Бургас работят четирима 

съдебни изпълнители и четирима съдебни деловодители. 

Делата за разглеждане през 2021г. са били 5516 броя. През 2021г. са 

образувани 1328,  през 2020г. - 1034 дела, през 2019г. – 1133дела, през 2018 – 1206 

дела, а през 2017г. – 888 дела  

Делата са образувани, както следва:  

 в полза на юридически лица има образувани  676 изпълнителни дела, от 

които в полза на банки – 280 дела, в полза на търговци и др. – 396 дела; 

 в полза на граждани има образувани 1106 изпълнителни дела, от които за 

издръжка - 702 дела, трудови – 15 дела, други – 389 дела; 

 в полза на Държавата са образувани 3524 изпълнителни дела, от които 3102 

- публични държавни вземания и 422 - частни държавни вземания; 

 за налагане на обезпечителни мерки са образувани 208 изпълнителни дела;  

 изпълнение на чуждестранни решения са образувани 2 изпълнителни дела. 

Прекратените през отчетния период дела са 1049 броя, като 459 дела са 

свършени чрез реализиране на вземането, 590 дела са прекратени по други причини 

(извънсъдебно плащане, постигнато споразумение за извънсъдебно уреждане на 

вземането, по молба на взискателя или са изпратени на друг съдебен изпълнител).   

В края на периода са останали несвършени 4467 дела. Общо събраната сума е 

1 114 851 лева. 

За отчетния период са постъпили 4 броя жалби, от които няма уважени. 

Информация за индивидуалната дейност на ДСИ при Районен съд – Бургас е 

представена в табличен вид в приложение № 8. 

VII. Служба по вписванията – обем, натовареност, качество. 

Към Районен съд Бургас, по щат има осем съдии по вписвания, като бройките 

понастоящем са заети. Същите осъществяват съдебно-охранително производство по 

вписване, отбелязване и заличаване на актове, под административното ръководство 
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на Председателя на Районен съд Бургас. Същевременно при осъществяване на 

правомощията си съдията по вписванията работи със служители от службите по 

вписванията към Агенция по вписванията, които са извън съдебната система.  

Статистиката за дейността на съдиите по вписванията през 2021 г. е следната:  

 Общият брой на входираните за вписване и разгледани актове е 20752 бр.. Те 

се разпределят по видове както следва:    

 Продажби -  8398 броя; 

 Дарения – 1695 броя; 

 Възбрани -1098 броя; 

 Договорни ипотеки- 1601 броя; 

 Законни ипотеки – 725 броя; 

 Замени – 173 броя; 

 КНА – 698 броя; 

 Заличаване на ипотеки – /договорни и законни/ - 1576 броя;   

 Заличаване на възбрани – 878 броя; 

 Актове да държавна собственост – 115 броя; 

 Актове за общинска собственост – 1401 броя; 

 Други вписвания като договори за доброволна делба, постановления за 

възлагане,  от ДСИ, ЧСИ, НАП , искови молби, решения от съдебен орган, цесии, 

преобразуване на търговски дружества и други вписвания – 2394 броя; 

 Постановени определения за отказ за вписване – 149  от които 146 

необжалвани и 3 отказа обжалвани през декември 2021г  

Освен извършените вписвания съдиите по вписванията са разпоредили и 

извършили проверка на : 

 Удостоверения - 9062 броя; 

 Заверени преписи  от вписани актове -1112 броя. 

Информация за индивидуалната дейност на съдиите по вписванията е 

представена в табличен вид в приложение № 9. 

Проблеми:  

1. Липсата на обучения, както и съвместни срещи с магистратите от БРС и 

БОС. Зачестяват случаите, в които се иска вписване  на подлежащи на вписване 

актове от чужди граждани, на територията на чужда държава, касаещи недвижими 

имоти на територията на Република България. Липсата на обучения с оглед 

повишаване  на професионалната ни квалификация, предвид непрекъснатата  

промяна в законодателството и в съдебната практика създават проблеми за бързото и 

професионално решение по определен казус да се извърши разпореждане в рамките 

на деня. 

2. Проблеми, свързани с липсата на съдебен служител към Районен съд - 

Бургас, които 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/,  обявяването на саморъчни завещания 

и предоставянето на първи препис от същите, изпращане на съобщения на 

длъжниците по наложени възбрани от съдилищата.  
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VIII. Изпълнение на бюджета. 

8.1. Информация относно разходването на публичните ресурси при 

осъществяване на функциите. 

  През 2021 година извършените разходи от Районен съд - Бургас са в размер 

на  5 959 931,59 лева. Сумата е формирана от:  

  Разходи за заплати – 4 086 600.05 лева – 68,57 % от общия обем на 

разходите; 

  Разходи за други възнаграждения и плащания на персонала – 526 

677,51 лева – 8,84 %, от общия обем на разходите, в т.ч.  

- за съдебни заседатели, преводачи и вещи лица с осигуровки – 45 698,99 

лева;  

- за облекло – 356 230,91 лева(5,98 % от общия обем на изразходените 

средства през 2021 г.), 

- за СБКО –под формата на възнаграждение – 68 113,73 лева;  

- 34 020,56 лева за обезщетения по чл. 224, КТ на 11 съдебни служители, 

както и по чл. 354 от ЗСВ на 1 съдебен служител  

- 22613,32 лева за изплащане на първите три дни за работодател на болнични, 

отнасящи се за 111 броя първични болнични листи; 

 Разходи за социални осигуровки – 1 042 367,63 лева – 17,49 % от общия 

обем на разходите; 

 Издръжка – 283 969,35 лева или 4,76 % от общия обем на разходите; 

 За данъци и такси – 325,23 лева; 

 За дълготрайни материални активи – 19991,82 лева, което 0,33 % от 

общия размер на разходите, в т.ч. с извършване на вътрешно-компенсирани 

промени,чрез прехвърляне на средства от издръжката са закупени: 6 броя компютри 

за обезпечаване работата в съдебните зали на обща стойност 6621,84 лева; 1 брой - 

монохромно А3 мултифункционално печатащо устройство на стойност 5880,00 лева 

за Наказателно деловодство и 300,00 лева за придобиване на модул RegIX към ПП 

JES за  нуждите на ДСИС при Районен съд Бургас.  

Със средства целево отпуснати с решение по Протокол 6/08.04.2021 г. на 

пленума на ВСС 1990,00 лева е закупен климатик за нуждите на ДСИС., а за 5200 

лева са закупени 4 броя климатици от вида H18000 BTU. Средствата са отпуснати с 

решение по Протокол 29/11.08.2021 г. на КБФ. 

Разходите за издръжка са с 48137,20 лева по-малко в сравнение с 2020 г. но 

това се дължи на разходите направени за възнаграждения на вещи лица, които към 

31.12.2020 г. са 135681,50 лева, през текущата година са 49955,00 лева, т.е. с 

85726,50 по-малко. 

Средствата за издръжка се разходват при условията на максимално 

ограничаване на разходите в разумни граници за продължаване функционирането на 

съда. Разходите са сведени до ел.енергия, вода, кореспонденция, телефони, тонери, 

копирна хартия и договори за поддръжка.  

Най-голям дял в разходите за издръжка освен разходите за електроенергия и 

природен газ, които са 19,49 % от издръжката са разходите за хонорари на вещи 

лица, които са 17,59% от цялата издръжка, следвани от разходите за кореспонденция 

– 7,61%; както и тези за тонери, акцедентни материали, телефони и кореспонденция, 

а останалите разходи са във връзка със сключени договори за поддръжка на техника и 

консумативи осигуряващи нормалното функциониране на съдебния процес, както и 

еднократни разходи, средствата за които са допълнително отпуснати от ВСС.  
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8.2. Анализ на ефективността и ефикасността. 

За извършване на анализа на ефективността следва да се съпоставят 

извършените разходи и съответно изпълнението на поставените стратегически цели 

на съда, както и реализираните приходи от дейността. Изхождайки от естеството на 

дейност не може да се очаква генерирането на приходи в обем, в който ще се 

покрият разходите за функциониране на един съд, тъй като повече от три пъти и 

половина извършените разходи надвишават генерираните приходи.  

Най-голям дял в приходите имат тези от съдебни такси - 1 422 461,43 лева, 

следвани от приходи от глоби - 203 273,16 лева, приходи от съдебни разноски 42100 

лева и конфискувани депозити с изтекъл давностен срок - 18118 лева. 

Единствената част от приходите, където могат да се приложат управленски 

решения е повишаването на събираемостта от изпълнителни листи. 

Със заповед №РД 13-44/07.03.2016 г. считано от 07.03.2016 г. е въведено 

събирането на публичните вземания в полза на Районен съд Бургас да се възлага на 

ЧСИ.  От 02.07.2018 г. събирането на публичните вземания в полза на Районен съд -

Бургас да се възлага и на ДСИ.  

Към 31.12.2021 г. са възложени за събиране общо 7877 изпълнителни листа, от 

които на ЧСИ -5080 броя за 1527183,84 лева; на ДСИ – 1244 броя за 792583,14 лева; 

на НАП – 666 броя за 193620,81 и изпратени изпълнителни листове на бюджетни 

организации 887 броя за 225151,15 лева. 

Следващата сравнителна таблица представя размерът на сумите възложени за 

събиране, събраните и салдото на несъбраните вземания по издадени изпълнителни 

листи. Отразена е и събираемостта в процент. 

 

брой дела
възложени 

за събиране
събрани

% 

събираемост

Остатък за 

събиране към 

31.12.2021 г.

брой 

дела

възложени 

за събиране
събрани

% 

събираемост

Остатък за 

събиране към 

31.12.2021 г.

брой 

дела

възложени 

за 

събиране

събрани
% 

събираемост

Остатък за 

събиране 

към 

31.12.2021 

г.

брой 

дела

възложен

и за 

събиране

събрани
% 

събираемост

Остатък за 

събиране 

към 

31.12.2021 

г.
2016 1419 437992,96 197653,5 45,13 240339,46 413 166701,64 81521,64 48,90 85180 0 0 0

2017 1727 469022,8 209105,53 44,58 259917,27 15 6844 0,00 6844 0 0 0

2018 1105 437075,48 102440,9 23,44 334634,58 272 110484,83 34597,48 31,31 75887,35 13 1491,5 0,00 1491,5 0 0 0

2019 458 116624,34 39934,24 34,24 76690,1 438 196107,07 71069,9 36,24 125037,17 50 6340 111,14 1,75 6228,86 17 3778,36 3778,36 100,00 0

2020 177 30463,11 11726,7 38,49 18736,41 257 243572,9 61969,24 25,44 181603,66 95 5106,6 282,5 5,53 4824,1 798 205085 205084,99 100,00 0

2021 194 36005,15 8829,27 24,52 27175,88 277 242418,34 41111,41 16,96 201306,93 80 7137,07 120 1,68 7017,07 72 17925,93 16257,8 1668,13

ОБЩО 5080 1527183,84 569690,14 37,30 957493,7 1244 792583,14 208748,03 26,34 583835,11 666 193620,81 82035,28 42,37 111585,53 887 226789,3 225121,15 99,26 1668,13

ПЕРИОД

ЧСИ ДСИ НАП БО

 
 

По години обобщен поглед дава следната таблица: 

 

Период 

Среден 

материален 

интерес 

ОБЩО 

Брой 

ИЛ 

Възложени 

за събиране 
Събрани 

% 

събираемост 

2016 330,07347 1832 604694,6 279175,14 46,17 

2017 273,17268 1742 475866,8 209105,53 43,94 

2018 395,0013 1390 549051,81 137038,38 24,96 

2019 335,25417 963 322849,77 114893,64 35,59 

2020 364,90399 1327 484227,6 279063,43 57,63 

2021 487,13722 623 303486,49 66318,48 21,85 

ОБЩО 

 

7877 2740177,1 1085594,6 39,62 

 

Ясно се вижда значителното намаление в броя на издадените изпълнителни 

листи през 2021 г. – 623, което е най ниското ниво от 2016 г., но с най висок среден 
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материален интерес. Една от причините за по-ниския броя на издадените 

изпълнителни листове през 2021 г. е повишения броя на доброволно платените 

държавни такси и наложените наказания „глоба“ по наказателните дела. 

Събираемостта по години остава ниска за 2018 и 2019 година. Най висока е 

събираемостта на вземанията по изпълнителни листи от 2020 г. 57.63 %, което се 

дължи на 99,26% събираемост на дължимите суми от бюджетни организации-

основно от МВР. 

Отчитаме средна събираемост по изпълнителни листи 39,62 %. ЧСИ с 37,30%, 

а ДСИ са със събираемост 26,34 %. 

От всички възложени за събиране вземания на ЧСИ са 55,73%, на ДСИ са 

възложени 28,92 от всички вземания, на НАП 7,07% и на БО 8,28%. 

8.3. Мерки за оптимизиране на дейността и на разходите за 

административно управление. 

По отношение на извършваните разходи са въведени множество контролни 

механизми и може да се направи извод, че публичните средства се изразходват при 

условията на прозрачност и икономичност и ефикасност при спазване на Закона за 

финансово управление и контрол в публичния сектор. 

Средствата за издръжка се разходват при максимално ограничаване на 

разходите в разумни граници за продължаване функционирането на съда. Разходите 

са сведени до ел.енергия, вода, кореспонденция, телефони, тонери, копирна хартия и 

договори за поддръжка. Присъдени хонорари на вещи лица над 500,00 лева се 

докладват на административния ръководител за одобрение. 

През следващите отчетни периоди следва да се обърне внимание на 

въвеждане на нови технологии-техника и софтуер, както и обучение на персонала с 

цел повишаване на квалификацията и повишаване удовлетвореността  на 

гражданите. 

През 2022г. предстои да осигурим закупуване на  модул към програмния 

продукт за Работни заплати, който да позволява обмен на информация, касаеща 

човешките ресурси по електронен път, например молби и заповеди за отпуск, 

фишове за трудови възнаграждения, връчване на други документи касаещи 

трудовите правоотношения. 

IX. Медийна политика.  

Районен съд – Бургас продължава да осъществява проактивна медийна 

политика, насочена към представителите на средствата за масова информация, които 

са трибуна за обществеността. Съдът се стреми да бъде открит и разбираем за 

целевите публики, като осъществява непрестанен диалог и следва процес на 

откритост в своята дейност. 

  В Районен съд – Бургас работи Пресофис, ситуиран към Окръжен съд- 

Бургас, но обслужващ и Районен съд - Бургас. Към него е назначен щатен служител 

на длъжността „Връзки с обществеността“, който координира работата с медиите и 

предаването на информации по дела и събития, случващи се и организирани от двата 

съда. Върху стереотипите и насложените негативни социални нагласи в 

обществеността може да бъде повлияно чрез убеждаващата комуникация през 

медиите, за да се достигне до масовия потребител – зрителите, слушателите, 

читателите и пр. Тази концепция е заложена в целите на експерта „Връзки с 

обществеността“, който ежедневно осъществява компетентна и добра комуникация с 

медиите. Пресофисът успява да изгради двуполюсен модел на диалог с 

представителите на средствата за масова информация. Пресофисът се стреми с 
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оперативност и бързина да осъществява дейността си по предаване на съдебна 

информация към медиите. 

 През отчетната 2021 г. Районен съд – Бургас е активен комуникатор, който 

осъществява: 

 Ежедневен анализ на публикации и национални изследвания относно 

работата на съда в медийното пространство; 

 Предоставяне на информация на журналистите по дела с обществен 

интерес, информиране за провеждането на съдебни заседания; 

 Организиране на дискусионни форуми с участие на медии и общественост, 

НПО по значими теми; 

 Провеждане на регулярни срещи с представители на регионални медии, 

които пряко следят работата на съда; 

 Организиране на кръгли маси; брифинги на Административния 

ръководител – Председател на Районен съд – Бургас за разглеждане на обществено-

значими въпроси и осъществяване на по-добър диалог; 

 Ежедневно актуализиране информацията на сайта на съдебната институция, 

публикуване на актуална информация за графика на съдебните заседания, 

предоставяне на новини за проведени дела с обществен интерес, публикуване на 

съдебните актове, отразяване на реализирани инициативи и събития и друга значима 

за съда информация; 

 Съгласуваност работата на Районен съд – Бургас със Сектор „Връзки с 

обществеността“ на ВСС, предаване на актуална информация за проведени 

инициативи, които да бъдат публикувани на сайта на ВСС и Facebook – страницата 

на кадровия орган. 

Представители на средствата за масова информация биват допускани да 

правят снимки и видеоматериали по съдебни дела със значим обществен интерес, 

преди същинското начало на съдебното заседание. Така Районен съд – Бургас 

отговаря на своите принципи за откритост на съдебните процеси. 

Журналисти на стаж в регионалната медия „Флагман“ посетиха съдебен 

процес на Районен съд – Бургас, през 2021 г. Те дискутираха темата за българското 

правораздаване със съдия Николай Гемеджиев от Районен съд Бургас. 

Административният ръководител – председател на Районен съд – Бургас, 

съдия Евгени Узунов проведе среща с регионални журналисти, отразяващи работата 

на съда. Съдия Узунов представи концепцията си за управление на съдебната 

институция и визията си за съвместен диалог и сътрудничество. 

Х. Изпълнение на стратегически документи. 

Придържаме се и опитваме да доразвием изпълнението на Концепцията за 

въвеждане на задължителна съдебна медиация по граждански и търговски дела 

(приета с Решение по т.20 от Протокол №4/09.02.2021 на СК на ВСС) 

Внедряваме и прилагаме МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ  за работа на 

съдилищата с Единната информационна система на съдилищата /ЕИСС/. (приети с 

решение на решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол №21/23.06.2020 г.).  

Придържаме се към използване на Наръчника с правила за използване на 

видеоконферентни връзки, утвърден с решение  на Пленума на ВСС по протокол 

№ 12/30.05.2019 г. 

Стриктно се съобразяваме с неотменената ЕДИННА МЕТОДИКА по 

приложението на принципа за случайно разпределение на делата в районните, 

окръжните, административните, военните, апелативните и специализираните 

съдилища (приета с Решение на ВСС по протокол № 57/04.12.2014 г., изменена и 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/28/Metodicheski_ukazania_EISS.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/27/narachnik_videokonf.pdf
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актуализирана с Решение на ВСС по протокол № 13/19.03.2015 г..; изм. с решение на 

СК на ВСС по Протокол № 1/10.01.2017г.; изм. с решение на СК на ВСС по 

Протокол № 9/13.03.2018г.) и др. 

ХI. Други дейности извън правораздавателната дейност в съда.  

Районен съд – Бургас продължава да работи съвместно с Окръжен съд – 

Бургас в реализирането на образователни инициативи и изнасянето на лекции по 

съдебни теми в рамките на Образователната програма на ВСС „Съдебната власт – 

информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, през 

учебната 2020/2021 г. Съобразно динамично променящата се епидемична обстановка 

в страната съдиите - лектори от двете съдебни институции успяха да изнесат 10 

лекции, в 3 бургаски гимназии и проведоха открити дискусии със студенти от 

Бургаски свободен университет и Университет „Проф. Асен Златаров“.  

Медиатори от Центъра за медиация и спогодби към Окръжен съд – Бургас и 

Районен съд – Бургас отново се включиха и бяха лектори в Образователната 

програма, представяйки медиацията като извънсъдебна процедура.  

Всички проведени инициативи, открити уроци, посещения на ученици, 

събития, снимкови материали, са публикувани на интернет – страниците на двата 

съда, в специално създадени рубрики „Образователна програма“; „Ден на отворени 

врати“; „Инициативи и събития“.  

Въпреки въведената в страната извънредна епидемична обстановка, Районен 

съд – Бургас продължава да си сътрудничи активно с университетите в града и да 

предоставя база за провеждане на стаж на студенти.  

Председателят на Районен съд – Бургас Евгени Узунов бе номиниран в 

категорията „Съдия на годината“ на Националните награди за правосъдие „Темида – 

цената на истината“, през 2021 г. Националните награди за правосъдие се 

организират от Балканската Медийна Асоциация, с подкрепата и помощта на 

Международния Адвокатски Съюз, Адвокатските колегии от цялата страна, 

Камарата на Нотариусите, Българска Съдийска Асоциация, Професионалната 

асоциация на медиаторите, Асоциация на жените Адвокати, Асоциация на 

синдиците в България. 

През 2021 г., Районен съд – Бургас е отличен с грамота от Центъра за 

обществена подкрепа в гр. Бургас за ползотворно сътрудничество, професионална 

подкрепа в работата на Центъра и съвместно реализирани инициативи и дискусии по 

темата за детското правосъдие. Съдът като институция, която съблюдава законите с 

цел запазване интересите на децата, неведнъж е подкрепян от социалните работници 

в борбата за защита правата на децата. 

Съдия Мая Стефанова представлява Районен съд Бургас в Обществения  съвет 

по наркотични вещества към Община Бургас, като през 2021 година са проведени 

няколко заседания на съвета.  

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. 

С решение по т.34 от Протокол № 14/27.04.2021г.  в състава  на сформираната 

работна група за допълнение и изменение на Правилата за оценка на натовареността 

на съдиите /приети от  ВСС с решение по протокол 62/16.12.2015г. посл.  изм. и доп. 

с решение на СК на ВСС по протокол №43 /08.12.2020г./ , с правила,  касаещи реда, 

условията  и критериите за оценяване натовареността на съдилищата са включени  
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съдия Иван Дечев и съдия Анатоли Бобоков от Районен съд Бургас. Работната група 

продължава дейността си и през 2022 г. 

 ХII. Заключение.  

 Районен съд - Бургас се придържа към показателите за резултат, ефект и 

ефективност, заложени в Информационното табло на ЕС в областта на 

правосъдието, въз основа на които индикатори да се реализират обективни 

показатели за независимостта на съда ни, качеството и ефикасността на 

правораздаване на съда. 

По индикатора „Резултатност“ в БРС се откроява трайна тенденция да 

стабилитет на постъпленията и решението дела, като делът на постъпилите спрямо 

свършените дела надминава 100%. Така  при общо постъпили през отчетния период 

дела - 14981 броя, съдиите при БРС са свършили 15079 бр. дела, т.е. 101 % , при 

2027 висящи в началото на периода и висящи в края на 2021 г. - 1929 броя  дела.  

Показател за изключителна интензивност. 

Натовареността на съдиите по показател свършени дела на един съдия по щат 

и действителна натовареност е 53.65 към дела за разглеждане и 47.57 към свършени 

дела. Несъмнено натовареност, която отново ще постави съда в категорията на 

изключително натоварените съдилища. 

По друг показател за резултатност в БРС през 2021г. не е постъпила нито една 

жалба за бавност.  

По индикатори за ефективност: 

Производителността и разходите за решаване на дела ни, посочени като 

съотношение между постъпилите и приключилите и разходите на съда показва 

следното -з а поредна година БРС решава повече дела, отколкото постъпват в съда за 

отчетния период. Намалява се общата висящност на делата, като се съкращава броя 

на останалите дела за решаване от минали години, въпреки значителната по-голяма 

висящност на делата в края на отчетния период.   

Продължителността на делата: Видно от съдържанието на отчетните форми, 

над 82% от делата приключват в тримесечен срок. Факт е, че в тази обща бройка 

дела фигурират големия брой частно граждански и частно наказателни, като в 

рамките на годишна база и спрямо времевите ни стандарти, спорните искови 

производства и наказателните дела-общ характер, движими по общия ред 

приключват в рамките на година. 

Необходимо време за решаване на делото - среден показател по видове дела-

граждански и наказателни. 

За радост, към края на отчетния период, БРС не е ответник по дела, което дава 

основание да планираме разходността в нормални граници и без необходимост от 

допълнително генерирани разходи на това основание. 

По методиката наложена от Световната банка, средната стойност на едно 

дело, разгледано от БРС е в размер на 395.25 лева. 

Към настоящия момент, въпреки постоянните критики в ежегодните си 

доклади на Световната банка, у нас не се поддържа актуална статистика на 

национално ниво по този показател, поради и което не мога да извърша сравнение. 

Използването на електронни инструменти за функционирането и 

намаляването на времето и разходите за обработване на документите по делата и за 

обмена между страните в производствата, ще доведе до оптимизация и по този 

показател, но за това е нужна национална стратегия. БРС е технически и кадрово 

подготвен за обезпечаване на гъвкавост и поетапност при преминаване на съдебната 

система към работа в условията на електронно правосъдие. 
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Твърдя, че съдът е предприел съответния пакет от мерки и е обезпечил 

изискуемото ниво на информационна сигурност, технологична обезпеченост, 

образованост на магистратите и административните служители. 

Използването на алтернативни способи за решаване на спорове е заложено 

като стратегическа краткосрочна цел на съда ни за 2022г., одобрена и подкрепена от 

общите събрания на съдиите по отделения. 

В заключение: 

Отчетните форми и цифри са такива каквито са. Сравнително обективни, 

поради унифицираното им приложение към всички съдилища. По моему, в рамките 

на последния отчетен период и сравнимостта на показателите през последните три 

години, дават основание да се приеме и заяви, че сме достигнали до максимума на 

експлоатацията на човешкия потенциал на съда в настоящия му състав. Достигнат е 

своеобразен пик както на физически, така и на психически възможности на всички 

ни и всяко увеличение на натовареността, независимо дали при обективно 

увеличение на натовареността, или поради субективно-чрез различните форми на 

намаляване на състава са в състояние, да доведат съда до влошаване на дейността. 

За предотвратяване на такава опасност и за осигуряване на възможност за 

нормални и човешки условия на труд, административно търсим и прилагаме 

механизми. През 2022 г. следва да попълним трайно щата на съда, както откъм 

служители, така и откъм съдии. Да съумеем да задържим и мотивираме съдиите и 

служителите ни. Да намалим пресата към съда с уеднаквяване на практики по 

приложението на Закона, чрез стабилизиране на съдебните актове и обезпечаване на 

финалността им. Да реализираме иновативни практики по оптимизиране на 

административното управление с цел намаляване на разходите за дейността на съда 

и още редица други. Да инициираме и участваме в нациалнозначими мероприятия, 

така, че да се помогне на ефективността и срочността на дейността ни. Да работим 

за осъществяване на поносим баланс и съответното овъзмездяване на труда ни. 

Всичко написано и изчислено дотук, дава основание за изразяване на огромна 

Благодарност към целия състав на съда, към всички съдии, служители, всички 

свързани с нас лица-вещи лица, преводачи, тълковници, експерти, съдебни 

заседатели и към всички страни и свързани органи и институции! 

 
                        Административен ръководител 

                        Районен съд - Бургас: 

 

              /Е.Узунов/ 
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Приложение № 1. Разпределение на гражданските дела по групи. 

 

Съдия

Общо 

ЕИСС

Общо 

ЦСРД Общо

Отработ

ени 

човеком

есеци

ЕИСС ЦСРД ЕИСС ЦСРД ЕИСС ЦСРД ЕИСС ЦСРД ЕИСС ЦСРД ЕИСС ЦСРД ЕИСС ЦСРД ЕИСС ЦСРД ЕИСС ЦСРД ЕИСС ЦСРД ЕИСС ЦСРД ЕИСС ЦСРД ЕИСС ЦСРД ЕИСС ЦСРД ЕИСС ЦСРД ЕИСС ЦСРД ЕИСС ЦСРД ЕИСС ЦСРД ЕИСС ЦСРД ЕИСС ЦСРД ЕИСС ЦСРД ЕИСС ЦСРД

Александър Димитров Муртев 0 0 9 0 1 0 2 0 2 0 8 0 1 0 5 0 12 0 8 0 2 4 1 1 22 0 5 1 1 0 2 0 2 0 28 1 4 0 6 0 111 0 29 0 261 7 268 4

АННА ИВАНОВА ЩЕРЕВА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

АСЕН ТОТЕВ РАДЕВ 2 0 21 1 2 0 4 2 6 0 12 0 4 0 11 3 10 3 16 3 8 1 1 0 27 3 9 2 4 0 6 1 4 1 65 14 6 2 11 4 216 48 63 17 508 105 613 12

ВАНЯ ВАСИЛЕВА ВАНЕВА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ БЕЛЕВ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ДАРИНА КИРЧЕВА ЙОРДАНОВА 0 0 10 1 0 0 1 0 0 0 4 0 1 1 0 2 0 2 6 3 1 0 0 0 9 3 1 1 0 0 0 1 1 1 4 9 2 1 4 3 55 47 19 17 118 92 210 5

Диана Иванова Асеникова Лефтерова 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 4 13 48 3 17 17 79 96 3

ДИМАНА ГЕОРГИЕВА КИРЯЗОВА ВЪЛКОВА 1 0 21 1 2 0 5 0 6 2 16 1 3 0 10 2 10 1 18 3 8 2 1 0 24 5 10 1 4 0 6 2 4 0 65 15 5 3 22 1 226 41 74 17 541 97 638 12

ЕВГЕНИ МИРОСЛАВОВ УЗУНОВ 2 0 13 1 1 0 3 0 4 2 11 2 2 2 5 3 8 4 10 4 5 4 1 1 12 2 7 1 3 0 4 0 5 1 41 16 4 1 6 7 182 48 60 17 389 116 505 12

ИВАН ГЕОРГИЕВ ДЕЧЕВ 2 2 24 3 2 0 7 1 4 1 19 0 4 1 11 2 10 1 18 3 8 1 2 1 32 4 10 2 3 0 6 1 4 1 67 14 6 1 11 3 267 48 90 17 607 107 714 12

ИВЕЛИНА ЛЕНКОВА МАВРОДИЕВА 1 0 21 2 2 0 3 0 5 1 17 0 3 0 11 3 12 1 18 3 6 1 1 1 28 4 8 1 3 0 6 1 3 1 63 15 4 1 4 3 234 48 66 18 519 104 623 12

КАЛИН СТЕФАНОВ КУНЧЕВ 0 0 23 3 2 0 7 0 5 0 19 1 3 1 10 2 9 1 16 3 7 1 2 0 36 4 11 2 3 0 6 1 4 1 59 13 4 0 13 1 297 48 96 17 632 99 731 12

Красен Пламенов Вълев 1 1 22 2 1 0 1 0 1 2 11 0 1 1 3 2 4 2 10 3 0 1 0 2 24 3 7 2 1 0 1 2 3 0 11 11 4 1 3 2 118 49 55 18 282 104 386 9

МАГДАЛЕНА СТОЯНОВА МАРИНОВА 2 0 22 2 2 1 7 0 6 0 20 1 3 0 10 2 11 2 17 5 9 1 2 0 33 3 8 1 3 0 5 1 4 1 65 14 6 1 9 5 259 48 73 16 576 104 680 12

Мариела Анастасова Иванова 1 0 21 0 2 1 4 3 6 5 16 3 4 3 11 4 10 3 18 3 7 7 2 1 26 0 10 3 3 0 6 1 3 0 62 42 6 0 10 0 225 1 68 0 521 80 601 10

МОНИКА ГАРАБЕД ЯХАНАДЖИЯН 1 0 19 2 1 0 4 1 6 1 16 1 4 1 10 2 10 1 18 3 6 1 2 1 34 2 9 0 3 1 5 2 2 1 62 15 6 1 12 4 206 44 64 17 500 101 601 12

НЕВЕНА ИВАНОВА КОВАЧЕВА 0 0 22 2 1 0 6 1 5 0 15 0 3 0 11 2 10 2 18 2 8 2 2 1 34 3 8 2 4 0 6 1 3 1 60 13 6 0 15 6 236 49 68 17 541 104 645 12

ПАНАЙОТ СТОЯНОВ АТАНАСОВ 0 0 20 3 1 0 6 1 5 0 16 1 4 1 11 2 10 1 18 3 6 1 2 0 32 3 8 3 3 0 6 0 3 1 65 13 6 0 16 3 229 48 75 18 542 102 644 12

РАДОСТИНА ПЕТКОВА ПЕТКОВА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

СИЛВИЯ ВЛАДИМИРОВА ПЕТРОВА 1 0 15 2 1 1 2 0 3 1 12 1 2 0 9 1 9 1 13 2 6 2 1 1 17 2 6 3 3 0 5 0 2 1 45 8 3 1 7 1 161 22 48 9 371 59 430 12

СТОЯН ПЕЕВ МУТАФЧИЕВ 2 0 21 3 2 0 4 0 5 1 15 1 4 1 11 3 10 1 18 3 7 1 2 0 24 2 8 1 4 0 6 1 2 0 64 14 5 1 13 2 233 43 66 16 526 94 620 12

Филип Стоянов Радинов 0 0 6 0 1 0 5 0 2 0 6 0 2 0 6 1 5 0 5 0 6 5 1 0 15 0 3 0 2 0 2 0 1 0 35 4 1 0 0 0 77 0 19 0 200 10 210 3

ЯНА ДИЧЕВА АТАНАСОВА - МИТЕВА 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8 0 8 8

16 3 316 29 24 3 71 9 71 16 233 12 48 13 145 36 151 26 245 46 100 35 23 10 429 46 128 26 47 1 78 15 50 13 861 233 78 15 164 49 3345 680 1036 248 7659 1564 9223

Администрати

вни дела по 

ЗСПЗЗ Банкова тайна БП - КТ БП - СК  Вещни искове

Дела по 

Закона за 

закрила на 

детето Дела по КТ Дела по СК

Дела по чл. 49 

СК

 Дела по чл. 

50 СК  Делби

Други 

граждански 

дела  Други ЧГД ЗЗДН

ЧГД 

дежурство

ЧГД по чл. 410 

от ГПК

ЧГД по чл. 417 

от ГПК

 ЗОДОВ и 

непозволено 

увреждане

Кодекс за 

застрахованет

о Обезпечения

 

Облигационн

и искове

Съдебни 

поръчки

 

Приложение № 1.1. Разпределение на наказателните дела по групи. 

 

Съдия

Общо 

ЕИСС

Общо 

ЦСРД Общо

Отработ

ени 

човеком

есеци

ЕИСС ЦСРД ЕИСС ЦСРД ЕИСС ЦСРД ЕИСС ЦСРД ЕИСС ЦСРД ЕИСС ЦСРД ЕИСС ЦСРД ЕИСС ЦСРД ЕИСС ЦСРД ЕИСС ЦСРД ЕИСС ЦСРД ЕИСС ЦСРД ЕИСС ЦСРД

АНАТОЛИ ЙОРДАНОВ БОБОКОВ 5 1 122 84 2 1 46 9 26 6 69 10 172 113 53 10 39 0 4 2 5 1 12 4 4 1 559 242 801 12

АНДОН ВЪЛКОВ ВЪЛКОВ 5 1 127 15 2 0 49 6 26 4 72 4 0 0 54 12 29 0 4 2 4 0 12 3 3 1 387 48 435 12

ГЕОРГИ ХРИСТОВ ИВАНОВ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Красимира Тончева Донева 4 0 120 96 1 1 35 11 22 5 90 25 0 0 58 12 14 0 4 3 3 2 10 3 4 1 365 159 524 12

МАРИЕТА ДИМИТРОВА БУШАНДРОВА 3 1 106 17 2 1 36 7 20 5 112 22 0 0 52 12 23 0 4 1 5 1 11 3 4 1 378 71 449 12

МАРИНА ИВАНОВА МАВРОДИЕВА 5 1 146 83 1 1 44 9 22 6 115 17 0 0 46 12 6 0 4 2 9 0 12 5 5 1 415 137 552 12

МАРТИН РАЧКОВ БАЕВ 6 1 127 83 2 2 42 8 21 5 77 13 0 0 48 15 7 0 5 2 6 1 11 5 3 2 355 137 492 12

МАЯ НИКОЛОВА СТЕФАНОВА 5 1 120 83 2 2 41 10 27 6 91 12 0 0 60 12 4 0 4 4 5 1 11 6 3 1 373 138 511 12

НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ ГЕМЕДЖИЕВ 4 1 128 83 2 1 40 9 18 6 122 18 0 0 42 12 11 0 3 3 5 2 11 4 4 2 390 141 531 12

ПЕТЯ КРЪСТЕВА ГЕОРГИЕВА 3 2 72 59 1 1 25 7 14 4 83 21 13 3 29 9 10 0 2 1 5 1 5 3 3 2 265 113 378 12

ПЛАМЕНА НИКОЛОВА СЪБЕВА 4 0 90 0 1 0 32 3 13 0 51 0 0 0 32 0 34 0 3 2 4 0 10 0 3 0 277 5 282 8

Станимира Ангелова Иванова 1 1 6 20 0 1 4 10 6 2 9 4 0 0 6 9 0 0 1 0 1 1 1 2 0 1 35 51 86 4

ТОДОР ДИМИТРОВ МИТЕВ 5 0 131 69 2 1 44 9 21 4 74 21 0 0 48 12 11 0 4 3 5 2 12 4 4 0 361 125 486 12

ЯНА ДИМИТРОВА КОЛЕВА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ЯНА ДИЧЕВА АТАНАСОВА - МИТЕВА 2 0 56 0 1 0 11 0 10 0 15 0 0 0 27 0 7 0 1 0 1 0 6 0 1 0 138 0 138 8

ЕВГЕНИ МИРОСЛАВОВ УЗУНОВ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229 0 229 12

52 10 1351 692 19 12 449 98 246 53 980 167 414 116 555 127 195 0 43 25 58 12 124 42 41 13 4527 1367 5894

НЧХД

ЧНД 

досъдебно 

производство

ЧНД 

кумулации  ЧНД

НОХД по 

споразумение

НЧД 

дежурство

НЧД по ЗЕС - 

преписки НЧД по ЗЕС НЧД разпити

НАХД по чл. 

78А НК  НАХД

НОХД - 

правна и 

фактическа 

сложност

НОХД по 

обвинителен 

акт
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Приложение № 2: Постъпили, разгледани и свършени граждански дела по 

съдии. 

 

СЪДИЯ 

Постъпили дела Дела за разглеждане Свършени дела 

о
б

щ
о

 

д
ел

а
  

ГД ЧГД Адм 

о
б

щ
о

 

д
ел

а
  

ГД ЧГД Адм 

о
б

щ
о

 

д
ел

а
  

ГД ЧГД Адм 

АЛЕКСАНДЪР Д. МУРТЕВ 262 77 185 0 271 86 185 0 201 32 169 0 

АННА И. ЩЕРЕВА 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

АСЕН Т. РАДЕВ 612 188 422 2 692 261 429 2 615 192 422 1 

ДАРИНА К. ЙОРДАНОВА 212 39 173 0 258 78 180 0 257 77 180 0 

ДИАНА И. АСЕНИКОВА 90 2 88 0 143 42 101 0 143 42 101 0 

ДИМАНА Г. КИРЯЗОВА 632 190 441 1 719 275 443 1 621 187 434 0 

ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ 485 125 359 1 635 269 363 3 561 206 352 3 

ИВАН Г. ДЕЧЕВ 710 197 509 4 811 288 517 6 704 191 508 5 

ИВЕЛИНА Л. 

МАВРОДИЕВА 
621 184 436 1 720 274 445 1 630 195 434 1 

КАЛИН С. КУНЧЕВ 726 183 543 0 836 276 559 1 734 177 556 1 

КРАСЕН П. ВЪЛЕВ 434 78 355 1 534 169 363 2 534 169 363 2 

МАГДАЛЕНА С. 

МАРИНОВА 
684 196 486 2 817 304 511 2 686 200 485 1 

МАРИЕЛА А. ИВАНОВА 533 176 356 1 595 237 357 1 516 166 350 0 

МОНИКА Г. 

ЯХАНАДЖИЯН 
605 188 416 1 701 273 427 1 589 173 416 0 

НЕВЕНА И. КОВАЧЕВА 642 180 462 0 721 257 464 0 637 182 455 0 

ПАНАЙОТ С. АТАНАСОВ 642 188 454 0 731 264 467 0 626 177 449 0 

РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 

СИЛВИЯ В. ПЕТРОВА 431 139 290 2 496 198 295 3 412 119 291 2 

СТОЯН П. МУТАФЧИЕВ 616 187 427 2 695 262 431 2 614 189 423 2 

ФИЛИП С. РАДИНОВ 170 82 88 0 176 88 88 0 114 35 79 0 

ЯНА Д. АТАНАСОВА-

МИТЕВА 
11 0 11 0 11 0 11 0 11 0 11 0 

ОБЩО 9118 2599 6501 18 10564 3903 6636 25 9206 2710 6478 18 
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Приложение № 3: Справка за свършените граждански дела по предмети на 

делата.  

ВИДОВЕ  ГРАЖДАНСКИ СПОРОВЕ 

СВЪРШЕНИ ДЕЛА 

О
Б

Щ
О

 

С
 р

еш
ен

и
е 

прекратени 

дела 

св
ъ

р
ш

ен
и

 д
о
 3

 м
ес

ец
а 

п
о
 с

п
о
го

д
б

а 

п
о
 д

р
у
ги

 п
р
и

ч
и

н
и

 

1 2 3 4 5 6 

ИСКОВЕ ПО СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., 

ЗБЖИРБ 1115 926 38 151 959 

в.т.ч. Искове за развод и недействителност на 

брака 176 138 0 38 130 

Искове по СК - развод по взаимно съгласие 303 287 0 16 290 

Искове по СК - издръжка, изменение 80 56 18 6 72 

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 140 85 5 50 112 

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ 599 405 20 174 262 

в.т.ч. Облигационни искове между 

съсобственици   8 3 0 5 2 

Облигационни искове от/срещу владелец 0 0 0 0 0 

Искове по ЗОДОВ 14 8 0 6 8 

Искове за обезщетение от неприлагане на 

право на ЕС 0 0 0 0 0 

Искове по ЗЗДискр. 4 3 0 1 0 

Искове по ЗЗПотр. 0 0 0 0 0 

Искове по КЗ 94 61 0 33 44 

ВЕЩНИ ИСКОВЕ 138 84 3 51 63 

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН 90 34 7 49 24 

в.т.ч. Делба  80 29 7 44 23 

УСТАНОВИТЕЛНИ ИСКОВЕ 651 485 3 163 306 

ИСКОВЕ ПО КТ 112 83 3 26 58 

в.т.ч. Искове за обезщетение по чл. 200 КТ 11 8 0 3 1 

Искове на работника или служителя за други 

обезщетения при прекратено ТПО 3 3 0 0 2 

Искове за защита срещу незаконно уволнение и 

искове за отмяна на наложено наказание 

„забележка” и „предупреждение за уволнение” 45 34 1 10 25 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА 18 12 0 6 9 

ОБЕЗПЕЧЕНИЯ 70 52 0 18 66 

ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА 1028 948 0 80 991 

ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА - ЗАПОВЕДНИ 

ПРОИЗВОДСТВА 5288 4560 0 728 5265 
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в.т.ч. Заявления по чл. 410 ГПК 4015 3503 0 512 3996 

Заявления по чл. 417 ГПК 1273 1057 0 216 1269 

Спиране - чл. 420 ГПК 0 0 0 0 0 

ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА - РЕГЛАМЕНТИ 92 16 0 76 78 

в.т.ч. Процедура по Регламент 1393/2007 г 29 5 0 24 18 

Процедура по Регламент 1206/2001 г. 4 0 0 4 3 

Процедура по Регламент 861/2007 г. 0 0 0   

Процедура по Регламент 650/2012 г. 11 10 0 1 10 

Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска 

конвенция от 1965 г. за връчване на книжа 48 1 0 47 47 

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 5 1 0 4 3 

ВСИЧКО: 9206 7606 74 1526 8084 
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Приложение № 4. Информация за обжалваните съдебни актове по граждански 

дела - по предмети на делата. 

  

 

ВИДОВЕ  ГРАЖДАНСКИ СПОРОВЕ 
Обжалвани 

дела 

ИСКОВЕ ПО СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ 78 

в.т.ч.Искове за развод и недействителност на брака 14 

Искове по СК - развод по взаимно съгласие 

 Искове по СК - издръжка, изменение 12 

Искове по СК - прекратяване на осиновяване, вкл. 

международно осиновяване (по взаимно съгласие) 

 Производства по Закона за защита от домашното 

насилие 22 

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ 198 

в.т.ч. Облигационни искове между съсобственици   1 

Облигационни искове от/срещу владелец 

 Искове по ЗОДОВ 9 

Искове за обезщетение от неприлагане на право на ЕС 

 Искове по ЗЗДискр. 6 

Искове по ЗЗПотр. 

 Искове по КЗ 29 

ВЕЩНИ ИСКОВЕ 72 

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН 32 

в.т.ч. Делба  29 

УСТАНОВИТЕЛНИ ИСКОВЕ 164 

ИСКОВЕ ПО КТ 57 

в.т.ч. Искове за обезщетение по чл. 200 КТ 8 

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” 28 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА 7 

ОБЕЗПЕЧЕНИЯ 7 

ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА 10 

ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА - ЗАПОВЕДНИ 

ПРОИЗВОДСТВА 213 

в.т.ч. Заявления по чл. 410 ГПК 173 

Заявления по чл. 417 ГПК 40 

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 

 ВСИЧКО: 838 



 54 

  

Приложение № 5. Информация за резултатите от инстанционния контрол на 

върнатите граждански дела през 2021 г.  

 

Справка за резултатите от инстанционния контрол на върнатите през  

2021 г. граждански дела 

СЪДИЯ ОБЩО Потвърдени 
Изцяло 

отменени 
Изменени 

ОБЩО 774 452 203 119 

АНДОН В. ВЪЛКОВ 2 2 0 0 

АННА И. ЩЕРЕВА 30 15 8 7 

АЛЕКСАНДЪР Д. МУРТЕВ 2 1 1 0 

АСЕН Т. РАДЕВ 69 29 31 9 

ВАНЯ В. ВАНЕВА 11 5 1 5 

ДАРИНА К. ЙОРДАНОВА 18 14 3 1 

ДИАНА И. АСЕНИКОВА 10 7 2 1 

ДИМАНА Г. КИРЯЗОВА 40 21 12 7 

ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ 44 25 12 7 

ИВАН Г. ДЕЧЕВ 31 26 3 2 

ИВЕЛИНА Л. МАВРОДИЕВА 41 25 13 3 

КАЛИН С. КУНЧЕВ 98 36 35 27 

КРАСЕН П. ВЪЛЕВ 29 22 5 2 

МАГДАЛЕНА С. МАРИНОВА 81 35 29 17 

МАРИЕЛА А. ИВАНОВА 11 11 0 0 

МОНИКА Г. ЯХАНАДЖИЯН 46 30 8 8 

НЕВЕНА И. КОВАЧЕВА 36 21 10 5 

ПАНАЙОТ С. АТАНАСОВ 53 36 9 8 

ПЛАМЕН М. ДОЙКОВ 7 6 1 0 

РАДОСТИНА П. ПЕТКОВА 16 9 4 3 

РАЙНА К. КИРЯКОВА 9 6 1 2 

СВЕТЛАНА Н. ЯНЕВА 1 1 0 0 

СИЛВИЯ В. ПЕТРОВА 40 33 6 1 

СИЯНА С. ДИМИТРОВА 3 3 0 0 

СТОЯН П. МУТАФЧИЕВ 40 29 8 3 

ФИЛИП С. РАДИНОВ 5 4 0 1 

ЯНА Д. АТАНАСОВА - 

МИТЕВА 
1 0 1 0 

Забележка: В таблицата са представени резултатите от върнатите граждански 

дела през 2021 г. по отношение на обжалваните актове по същество и на 

обжалваните определения. 
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Приложение № 5.1. Информация за резултатите от инстанционния контрол на 

върнатите административни дела през 2021 г.  

 

СЪДИЯ ОБЩО Потвърдени 
Изцяло 

отменени 
Изменени 

ОБЩО 5 3 1 1 

ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ 1 1 0 0 

ИВАН Г. ДЕЧЕВ 1 1 0 0 

СИЛВИЯ В. ПЕТРОВА 1 0 1 0 

СТОЯН П. МУТАФЧИЕВ 2 1 0 1 
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Приложение № 6. Информация за индивидуалната дейност на магистратите, 

разглеждащи наказателни дела (постъпили дела, дела за разглеждане и 

свършени дела).  

 

Информация за дейността на магистратите, разглеждащи наказателни дела  

в Районен съд Бургас през 2021 г. 

СЪДИЯ Постъпили дела  
Дела за 

разглеждане 

Свършени 

дела 

АНАТОЛИ Й. БОБОКОВ 802 860 807 

АНДОН В. ВЪЛКОВ 434 493 443 

ВЕНЕТА Д. ИВАНОВА 0 5 5 

ГЕОРГИ Н. ГРЪНЧЕВ 0 1 1 

ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ 230 230 230 

КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА 508 534 505 

МАРИЕТА Д. БУШАНДРОВА 438 543 467 

МАРИНА И. МАВРОДИЕВА 553 619 579 

МАРТИН Р. БАЕВ 494 542 490 

МАЯ Н. СТЕФАНОВА 515 547 517 

НИКОЛАЙ С. ГЕМЕДЖИЕВ 529 588 545 

ПЕТЯ К. ГЕОРГИЕВА 405 441 382 

ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА 280 283 229 

СИЛВИЯ В. ПЕТРОВА 3 4 4 

СТАНИМИРА А. ИВАНОВА 66 89 89 

ТОДОР Д. МИТЕВ 473 532 480 

ЯНА ДИЧЕВА АТАНАСОВА - 

МИТЕВА 
133 133 100 

За всичко дела 5863 6444 5873 
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Приложение № 7.  Информация за обжалваните и протестирани съдебни актове 

по отделни групи наказателни дела и по предмет на престъпление при НОХД. 

 

НЯКОИ ВИДОВЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО НК 

С
т
а
т
и

ст
и

ч
ес

к
и

 ш
и

ф
ъ

р
 

о
б
ж

а
л

в
а
н

и
 и

 

п
р

о
т
ес

т
и

р
а
н

и
 

съ
д

еб
н

и
 а

к
т
о
в

е 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА – Убийства 0200 1 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА - Телесни повреди 0300 13 

ДРУГИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА 0400 11 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ 0500 1 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И 

МЛАДЕЖТА 0600 6 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА 0700 44 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО 0800 0 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ 

ОРГАНИ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
0900 

5 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СПОРТА - чл. 307б - чл. 307е НК 900А 0 

ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ - чл. 308 - чл. 319 НК 1000 2 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕДА И ОБЩЕСТВЕНОТО 

СПОКОЙСТВИЕ 
1200 

2 

ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 1300 34 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОТБРАНИТЕЛНАТА СПОСОБНОСТ 

НА РЕПУБЛИКАТА 1400 0 

ВОЕННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 1500 0 

ВСИЧКО НОХД от ш.0200 до ш.1500  119 

НЧХД 1700 27 

чл. 78а НК 4350 10 

ЧНД - съдебно производство 2000 22 

ЧНД  от досъдебното производство 3000 70 

Общо ЧНД /ш.2000 + ш.3000/ 92 

Общо АНД 4000 717  
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Приложение № 8. Информация за индивидуалната дейност на държавните 

съдебни изпълнители. 

 

 

Справка за дейността на ДСИ при Районен съд – Бургас за периода от 

01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. 

ДСИ 
Образувани 

дела 

Стойност в 

лева 

Прекрат

ени 
Висящи 

Събрана 

сума в лева 

през 2021 

Таня Михова 327бр. 535 104 лв. 272 бр. 1 019 бр. 295 349 лв. 

Диана Ставрева 328бр. 612 100 лв. 257 бр. 1 058 бр. 275 804лв. 

Кольо Кръстев 335бр. 530 134 лв. 237 бр. 1 244 бр. 252 943лв. 

Мая Синкова  338бр. 601 150 лв. 283 бр. 1 146 бр. 290 755лв. 

Общо: 1 248бр. 2 278 488 лв. 1049 бр. 4 467 бр. 1 114 851 лв. 
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Приложение № 9. Информация за индивидуалната дейност на съдиите по 

вписванията.  

 

Видове 

 

Съдия по вписванията при Районен съд Бургас 

Общо 

В
. 
Г

ео
р

г
и

ев
а

 

Д
. 
Г

ер
ен

о
в

а
 

Д
. 
А

н
г
ел

о
в

а
 

К
. 
Х

а
р

а
л

а
м

б
о
в

 

М
. 
М

и
н

д
о
в

а
 

М
. 
Т

и
т
о
в

а
 

Т
. 
С

а
р

а
ф

о
в

а
 

С
. 
Я

н
ев

 

Продажби 1053 924 1031 1072 1197 1056 1012 1053 8398 

Дарения 223 216 223 208 216 196 210 203 1695 

Замени 22 20 21 23 24 23 17 23 173 

КНА 95 111 69 61 99 86 83 94 698 

АДС 16 13 12 13 15 13 17 16 115 

АОС 176 154 178 175 188 178 174 178 1401 

Апорт 4 4 2 5 5 9 2 6 47 

Договорни 

ипотеки 

204 175 184 242 222 191 184 199 1601 

Законни 

ипотеки 

95 81 81 96 85 98 98 91 725 

Заличаване ипотеки 195 205 219 198 215 182 185 177 1576 

Възбрани 142 154 90 144 151 134 141 142 1098 

Заличаване 

възбрани 

115 87 118 107 113 107 115 116 878 

Други 290 293 296 298 298 292 291 299 2357 

Общо вписани 

актове 

2630 2437 2524 2642 2828 2565 2529 2597 20752 

 О
тк

аз
и

 

 

Общо 21 23 21 21 19 20 11 13 149 

Обжалвани 1 1    1    

Отменени          

Удостоверения 1114 1065 1169 1178 1224 1131 1070 1114 9062 

Заверени 

преписи 

151 116 140 137 148 137 123 160 1112 

Обявени 

завещания 

1 0 1 2 1 2 2 3 12 

Дежурства 31 31 31 31 31 31 31 32 249 

 

 

 


