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СЪДЪРЖАНИЕ:  

 

І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ  

1. Магистрати.  

2. Служители.  

3. Структура и управление на съда. 

4. Квалификации.  

4.1. Магистрати. 

4.2. Служители. 

 

ІІ. ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНАТА 

ДЕЙНОСТ НА РАЙОНЕН СЪД – БАЛЧИК  

1. Постъпили дела за разглеждане и свършени дела за периода 2017 – 

2019 г.  

2. Срочност на правораздавателната дейност – приключили в 3-месечен 

срок дела за периода 2017 – 2019 г.  

3. Постановени в 1-месечен срок съдебни актове.  

4. Качество на съдебните актове – потвърдени, отменени, изменение и 

върнати /включително и като %/ за периода 2017 – 2019 г.  

5. Натовареност по щат и действителна натовареност спрямо делата за 

разглеждане и спрямо свършените дела за периода 2017 – 2019 г.  

 

ІІІ. НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ  

1. Кадрова обезпеченост.  

2. Постъпление на наказателни дела за периода 2017 – 2019 г.  

3. Разпределение на наказателните дела; изключение от принципа за 

случайно разпределение.  

4. Разглеждане на наказателните дела.  

5. Свършени дела, срочност при изготвяне на съдебните актове.  

6. Неприключили в разумен срок дела – брой и причини.  

7. Натовареност.  

8. Качество на съдебните актове.  

9. Тенденции в дейността на Наказателното отделение. 

 

ІV. ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ  

1. Кадрова обезпеченост.  

2. Постъпление на граждански дела за периода 2017 – 2019 г.  

3. Разпределение на гражданските дела; изключение от принципа за 

случайно разпределение.  

4. Разглеждане на гражданските дела.  

5. Свършени дела, срочност при изготвяне на съдебните актове. 
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5.1.Брой на решените дела по същество, анализ по видове.  

5.2.Брой на прекратените дела.  

6. Неприключили в разумен срок дела – брой и причини.  

7. Дела с отменен ход по същество.  

8. Натовареност.  

9. Качество на съдебните актове.  

10. Тенденции в дейността на Гражданското отделение. 

 

V. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА И 

БЮРО СЪДИМОСТ  

1. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА  

2. СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА 

3. БЮРО СЪДИМОСТ  

 

VI. ПРОВЕРКИ ОТ ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН 

СЪВЕТ. РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2018 г. 

 

VII. ДЕЙНОСТТА НА СЪДЕБНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

VIII. МЕДИЙНА ПОЛИТИКА 

 

IX. МАТЕРИАЛНА И ФИНАНСОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 

X. ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ И ИНФОРМАЦИОННО 

ОБСЛУЖВАНЕ 

 

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ИЗВОДИ 

 

XII. ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Районен съд – Балчик е част от съдебната система в Република 

България.  

Приоритет в работата на съда е бързото, ефективно, предвидимо и 

качествено правораздаване, което повишава общественото доверие в съда и 

оформя облика му. 

 

 

І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 

1. Магистрати 

 

В периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г., Районен съд – Балчик е 

осъществявал своята дейност при численост по щат: четирима съдии, един 

съдия по вписванията и един държавен съдебен изпълнител.  

 

През 2019 г. в Районен съд – Балчик са работели следните магистрати: 

 

№

  

имена         длъжност Съдийски стаж към 

31.12.2019 г. 

1. Галин  

Христов Георгиев 

Районен съдия 28 г. и 3 мес.  

2. Цонко Славков 

Иванов 

Заместник на  адм. 

ръководител  

24 г. 2 мес.  

3. Ивелина Димитрова 

Велчева 

Адм. ръководител 21 г. 2 мес. 

 

4. Даниела Йорданова 

Игнатова 

Районен съдия 13 г. и 8 мес. 

 

 

№             имена           длъжност Съдийски стаж 

към 31.12.2019 г. 

1. Тодор Бонев Бонев Държавен съдебен 

изпълнител 

11 г. и 6 мес. 

 

 

№ имена          длъжност Съдийски стаж 

към 31.12.2019 г. 
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1.     Красимир Минков      

Господинов 

Съдия по 

вписванията 

21 г. и 3 мес. 

 

2. Служители. 

   

За периода 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. щатът на съдебните 

служители в Районен съд – Балчик е 16 служители:  

 

Наименование на длъжността Брой щатни бройки 

Човешки ресурси 1 

Гл. счетоводител 1 

Съдебен деловодител-регистратура 1 

Съдебен секретар 4 

Съдебен деловодител 3 

Съдебен деловодител – СИС и Бюро съдимост 1 

Съдебен деловодител, той и касиер 1 

Съдебен архивар 1 

Призовкар 1 

Домакин, той чистач 1 

Системен администратор 1 

 

Щатното разписание на целия състав на съда към 31.12.2019 г. е 22 

щатни бройки. 

 

3.Структура и управление на съда. 

 

Структурата на съда позволява в оптимален обем да бъдат 

осъществявани целите заложени в Стратегическия и Оперативен план на 

Районен съд – Балчик, да се повишава общественото доверие в нашата 

институция, да се подобрява организацията на работа, както и да се 

изпълняват стриктно задълженията на магистрати и служители, бързо и 

качествено да бъдат обслужвани гражданите. 

В съответствие с постулатите на Конвенцията за правата на детето и 

изпълнение на заложената в Плана за подобряване на работата на съда 2, цел 

за осигуряване специални условия за работа с деца, при които те се чувстват 

спокойни и защитени, периодична преценка на процедурите и условията за 

общуване с деца по делата и въвеждане на нови процедури при 
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необходимост, съдът използва създадената през 2015 г. съдебна зала за 

изслушване на деца предимно по дела по Закона за закрила на детето и 

Семейния кодекс.  

Заместник на административния ръководител Цонко Иванов посети 

Дирекция социално подпомагане – гр. Балчик, където бяха дискутирани 

въпроси относно проблемите на институциите във връзка с делата с деца, 

проблеми при кризисна ситуация, при сигнал за дете - жертва на насилие 

или в риск от насилие и неговата превенция, въпроси за създаването на 

мултидисциплинарен екип, породени от измененията в Закона за закрила на 

детето и Семейния кодекс.  

Районен съд – Балчик е проактивен към темата за алтернативно 

разрешаване на спорове. Медиацията като способ за доброволно уреждане 

на споровете между гражданите е предпочитан начин за приключване на 

делата. Районен съд – Балчик отчита проявения интерес на гражданите към 

този институт и продължава да съдейства за популяризирането му сред 

обществеността и през отчетната 2019 г.  

Гражданите могат да получат информация за този правен 

инструмент и неговото приложение чрез интернет сайта на институцията, 

както и чрез онлайн контакт с медиатор, работещ към съда, на когото могат 

да задават въпроси за техни казуси. Поверителният характер на 

производството и вероятността спорът на потребителите на съдебни услуги 

да бъде разрешен с по-малко финансови средства, както и индивидуалния 

подход към всеки спор допринася за техния избор. 

От 2012 г. насам в Районен съд – Балчик се реализира програма 

„Спогодби“, която осигурява връзката между съдебното производство и 

медиацията и предоставя алтернативен способ за разрешаване на споровете 

на гражданите. 

Темата за приложението на медиацията и другите алтернативни 

способи за разрешаване на съдебните спорове е особено актуална при 

икономическото състояние на пазара и увеличения брой дела срещу 

потребители. Съдът отчита успеваемостта на тези способи в другите 

европейски държави, същевременно положителното им въздействие върху 

общественото доверие и планира обмен и прилагане на тези добри и 

изпитани практики и решения.  

Двустранните международни обмени на опит между представители на 

съдилищата дават възможност за повишаване доверието между 

европейските магистрати, с което се насърчава взаимното признаване на 
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съдебните решения, да се обменят добри практики, опит и възгледи между 

представителите на различните съдебни системи. 

За периода от 30.09.2019 г. до 04.10.2019 г., магистрат от съд в гр. 

Айзенхютенщат - Германия гостува в страната ни по линия на Програмата 

за обмен на административни ръководители на Европейската мрежа за 

съдебно обучение. Юристите от двата съда разговаряха за работата на 

Районен съд – Балчик, условията за осъществяване на правораздаването в 

града, българската правна система и статута на българския съдия. 

Германският съдия бе впечатлен от централизираната система за 

случайно разпределение на делата у нас, като я оцени като много обективна 

система, както и от звукозаписа на съдебните заседания, който впоследствие 

служи за своевременно и точно изготвяне на протоколите. Чуждестранният 

съдия сподели, че в страната му въвеждането на тази практика предстои. 

След проведените професионални разговори представителите при 

двете съдебни институции намериха много сходства в правните системи на 

Германия и България, особено по отношение на наказателния процес. 

Гостът изрази мнение, че германското правосъдие може да се отличи с бързо 

разглеждане и приключване на делата, опростени правила за връчване на 

призовките и съобщенията, което е резултат на високото обществено 

доверие в съдебната система, високото правно съзнание на населението, 

правната им култура и работата на съда и полицията. Магистратите в 

Районен съд – Балчик изложиха статистически данни, че времетраенето на 

наказателните дела в българските съдилища не отстъпва на това в Германия. 

 По програма представители на съда съвместно с гостенина от 

Германия, г-н Петер Волф, посетиха Центъра по медиация в гр. Варна, 

където се запознаха с работата на колегите и техните инициативи. 

 Интересът на чуждестранния колега към условията в затворите в 

България бе задоволен с посещение в Затвора в гр. Варна. На срещата с 

Началника на Затвора той бе запознат с дейностите на ръководството на 

Затвора и самите затворници. Германският магистрат разгледа и условията 

в килиите, вкл. и на осъдените на доживотен затвор, разговаря със 

затворници. Коментарът му след престоя бе, че условията за изтърпяване на 

наказанието лишаване от свобода в българския затвор съответстват на 

европейските изисквания. 

През 2019 г., Районен съд – Балчик продължи своята работа, като 

участва в образователната програма, инициирана от ВСС, чиято цел е 

повишаване на правното съзнание и култура на младите хора. 
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Районните съдии Галин Георгиев и Даниела Игнатова посетиха СУ 

„Христо Ботев“, гр. Балчик, където изнесоха лекция относно структурата на 

съдебната система, разделение на властите според Конституцията на 

Република България, функциите на съдебната власт, статута на 

непълнолетните и малолетните лица. Допълнително те отговориха на 

въпросите на учениците за делата срещу водачи, шофирали след употреба 

на алкохол и наркотици. 

По случай Деня на отворените врати, Районен съд – Балчик покани  и 

бе домакин на изложбата „Всичко се състои в нашите сдружени сили“, 

посветена на 140 години от създаването на Търновската конституция. 

Гостуването на изложбата бе повод да си припомнят имената на 

представителите на град Балчик, взели участие в създаването на 

Търновската конституция: Михаил Паничерски - председател на Балчишкия 

окръжен съд, Васил Холевич и Янаки Комнино като председатели на 

Балчишкия градски съвет и Хаджи Гено Хаджижечов Холевич като депутат 

по избор. 

Паралелно бе представена и изложбата на Исторически музей – 

Балчик, „Храм на понтийската майка на боговете – Кибела“.  

През 2019 година Районен съд – Балчик организира кампания за 

изготвяне на препис на Конституцията на Република България. В 

кампанията се включиха служители и магистрати от Районен съд – Балчик 

и Районна прокуратура – Балчик , адвокати и ученици от СУ “Христо 

Ботев“, гр. Балчик. Целта на Районен съд – Балчик бе изграждане на 

отношение за значението на основния закон и възпитаване на уважение към 

него, както и повишаване на правната грамотност и култура на младите 

хора. С инициативата показахме разбиране и приемственост на идеите и 

традициите на основания закон на България и уважение към изконно 

установените норми за разделение на властите, баланса и връзката между 

държавата и правата на гражданите.  

През отчетната година Районен съд – Балчик продължи политиката 

за поддържане на ефективни взаимоотношения и сътрудничеството с други 

институции и организации, с който пряко има връзка при осъществяване на 

правораздавателната си дейност. В изпълнението на тази цел на 03.04. 2019 

година се организира работна среща с кметовете на населените места в 

община Балчик, на която бе коментиран и разяснен начина на връчване на 

призовки и съобщения по реда на чл. 47 от ГПК.  

Срещата бе оценена като полезна и продуктивна. 
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За повишаване качеството и ефективността на правораздаването, 

предлагано от съда със заповед на административния ръководител, комисии 

извършват ежемесечни проверки на водените деловодни книги и регистри; 

на спрените дела; на неприключените дела образувани в тригодишен срок 

преди проверката, както и за стриктно спазване на сроковете по чл. 247 от 

НПК; чл. 252 от НПК; чл. 308 от НПК и чл. 235 от ГПК. 

Четири пъти в годината със заповед на административния 

ръководител, комисии извършват проверки в отделните служби относно 

изпълнение на задълженията на всеки съдебен служител.  

Районен съд – Балчик предлага нови и различни процедури. В 

Съдебната палата  е поставен информационен дисплей, на които тече 

информация за потребителските услуги в Районен съд – Балчик, с цел 

осигуряване на по-бърз и ефективен достъп до информация. 

В интернет страницата на съда  регулярно се публикуват 

статистически справки за дейността на институцията. 

През отчетния период периодично се актуализира системата за 

финансово управление и контрол в съда. 

 Всички проведени инициативи през отчетния период показват, че 

Районен съд – Балчик работи и ще продължава да работи със същия 

ентусиазъм и дух за изграждане на съвременния европейски облик на 

съдебната ни система като се стреми да предлага качествено и срочно 

правосъдие. 

 

Квалификации: 

 

1.Магистрати 

За повишаване на квалификацията и професионалната си подготовка 

магистратите в Районен съд – Балчик през 2019 г. са взели участие в редица 

семинари:             

            Ивелина Велчева – адм. ръководител; Цонко Иванов – зам. на адм. 

ръководител; Галин Георгиев и Даниела Игнатова – районни съдии са взели 

участие в дискусионна среща – семинар, организиран в резултат 

партньорство между Апелативен съд – Варна, Българска морска камара и 

Българска асоциация на корабните брокери и агенти, посветена на правните 

проблеми на морското и речното корабоплаване на 19.04.2019 г. в гр. Варна;        
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            Ивелина Велчева – адм. ръководител и Цонко Иванов – зам. на адм. 

ръководител са взели участие в семинар на тема: “Трансгранични 

задължения за издръжка“ който се проведе от 14.05.2019 г. - 16.05.2019 г. в 

Лисабон - Португалия; 

            Ивелина Велчева – адм. ръководител; Цонко Иванов – зам. на адм. 

ръководител; Галин Георгиев и Даниела Игнатова – районни съдии са взели 

участие в обучение на тема „Ефективната комуникация – специализирани 

техники в помощ на съдията при препращане към медиация“ организирано 

от Районен съд – Варна, на 07.06.2019 г. в гр. Варна; 

           Ивелина Велчева – адм. ръководител и Даниела Игнатова – районен 

съдия са взели участие в публична дискусия на тема „Ефективен достъп до 

правосъдие финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, по 

който Министерството на правосъдието е бенефициент, а Висшия съдебен 

съвет е партньор“ организирано от Апелативен съд – Варна, на 15.10.2019 г. 

в гр. Варна х-л „Аква“; 

          Ивелина Велчева – адм. ръководител; Цонко Иванов – зам. на адм. 

ръководител; Галин Георгиев и Даниела Игнатова – районни съдии са взели 

участие в обучение на тема „Механизми за успешна комуникация в 

извънредни и кризисни ситуации в органите на съдебната власт“, 

организиран от Апелативен съд – Варна  в КК „Албена“, хотел „Фламинго“ 

на 25.10.2019 г. 

Повишаването на  квалификацията на магистратите води до 

подобряване качеството на съдебните актове и повишаване общественото 

доверие в съда.  

 

Служители: 

За повишаване на квалификацията и професионалната си подготовка 

съдебните служители в Районен съд – Балчик са взели участие в редица 

семинари: 
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Човешки ресурси Людмила Йорданова е участвала в Ежегодно 

обучение по здравословни и безопасни условия на труд като представител 

на Групата по условия на труд в Районен съд – Балчик. 

       Съдебния деловодител – граждански дела Даниела Костова 

Маринова е взела участие в семинар на тема: „Съдебно сътрудничество по 

граждански дела“ - ОПДУ BGSFOP001-3.002-0001 от 19.03.2019 г. - 

20.03.2019 г. в гр. Пловдив – организиран от НИП;    

       Главният счетоводител Ивелина Димитрова Димитрова е взела 

участие в обучение "Прилагане на Закона за обществените поръчки в 

органите на съдебната власт" - ОПДУ BGSFOP001-3.002-0001 от 23.04.2019 

г. - 25.04.2019 г. в гр. Пловдив – организиран от НИП; 

       Съдебния деловодител – наказателни дела Димитричка Пейчева 

Ралева е взела участие в семинар на тема: „Съдебно сътрудничество по 

наказателни дела“ от 20.06.2019 г. - 21.06.2019 г. в гр. Варна – организиран 

от НИП; 

             Съдебните служители Людмила Антонова Йорданов – човешки 

ресурси, Ивелина Димитрова Димитрова – гл. счетоводител, Димитричка 

Пейчева Ралева – съдебен деловодител и Радостина Стоилова Христова – 

съдебен секретар са взели участие в обучение на съдебни служители на тема 

„Протокол и етика“ организиран от Апелативен съд – Варна  в КК „Албена“, 

хотел „Фламинго“ на 01.11.2019 г.;  

      Съдебния деловодител – граждански дела Даниела Костова 

Маринова е взела участие в семинар на тема: „Етично поведение на 

съдебния служител“ - ОПДУ BGSFOP001-3.002-0001 от 12.11.2019 г. - 

13.11.2019 г. в гр. Велико Търново – организиран от НИП. 

Повишаването на  квалификацията на служителите, като 

приоритетна цел в оперативния план на съда води до подобряване на 

административното обслужване на гражданите, което от своя страна 

повишава общественото доверие в съда.  
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II.ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНАТА 

ДЕЙНОСТ НА РАЙОНЕН СЪД – БАЛЧИК         

 

          1.Постъпили дела за разглеждане и свършени дела за периода 2017 

г. - 2019 г. 

През отчетния период са постъпили общо 1 358 бр. дела от които 959 

бр.  граждански дела и 399 бр. наказателни дела.  

През 2018 г. са постъпили общо 1 375 бр. дела от които 956 бр.  

граждански дела и 419 бр. наказателни дела.  

          През 2017 г. са постъпили  общо 1 262 бр. дела от които 831 

граждански дела и 431 бр. наказателни дела. 

 

Налице е относително запазване на тенденцията на броя на 

новообразуваните дела в сравнение с предходните години. 
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Общият брой на поставените за разглеждане дела през 2019 г. е 1 583 

бр., от които 1 081 бр. граждански дела и 502 бр. наказателни дела, при общ 

брой на поставени за разглеждане дела през 2018 г. 1 633 бр., от които 1 088 

бр. граждански дела и 545 бр. наказателни дела през 2017 г. – 1 476 бр. от 

които 951 бр. граждански дела и 525 бр. наказателни дела.   

 

През отчетния период са свършени общо 364 бр. наказателни дела и 

916 бр. граждански дела, или общо 1 280 бр. дела. За сравнение с 2018 г. 

свършените дела са - 436 бр. наказателни дела и 966 бр. граждански дела, 

или общо 1 402 бр. дела. А през 2017 г., свършените дела са били общо 1218 

бр. от които 819 бр. граждански дела и 399 бр. наказателни дела.  
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Броят на свършените дела със съдебен акт по същество през отчетния 

период е 1 122 бр. от тях: граждански дела - 842 бр., наказателни дела – 280 

бр., в т.ч. производства по чл.78А от НК - 8 бр.; АНХД -  135 бр.  

Броят на свършените дела със съдебен акт по същество през 2018 г. е 

1 167 бр. от тях: граждански дела - 826 бр., наказателни дела – 341 бр., в т.ч. 

производства по чл.78А от НК - 11 бр.; АНХД -  186 бр.  

         Броя на свършените дела през 2017 г. е бил 1 024 бр. От тях: 

граждански дела - 704 бр., наказателни дела – 320 бр., в т.ч. производства по 

чл.78А от НК - 17 бр.; АНХД -  130 бр.,  

 

          През отчетния период са прекратени общо 158 бр. дела, от тях 74 бр. 

граждански дела и 84 бр. наказателни дела, в сравнение с 2018 г. когато са 

били общо 235 бр. дела, от тях 140 бр. граждански дела и 95 бр. наказателни 

дела, а през 2017 г. 194 бр., от тях 115 бр. граждански дела и  79 бр. 

наказателни дела.  

 

2. Срочност на правораздавателната дейност – приключили в 3-

месечен срок дела за периода 2017-2019 г. 

 

         От приключилите дела в тримесечния срок за 2019 г. са свършени общо 

1 047 бр., или 82% от делата, от които 799 бр. граждански дела - 87 %  и 248 

бр. наказателни дела – 68%.  
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В сравнение с 2018 г. приключилите в 3 – месечен срок са били общо 

1 153 бр., или 82% от делата, от които 866 бр. граждански дела - 90 %  и 287 

бр. наказателни дела – 66%.  

          През 2017 г., са били 963 бр., или 79% от делата, от тях 717 бр. 

граждански дела, или 88% и 246 бр. наказателни дела, или 62%.          

 

Запазва се тенденцията на броя на свършените дела в тримесечен срок.  

 

3.Постановени в 1-месечен срок съдебни актове. 

 

Всички съдебни актове по наказателни дела, са постановени в 

инструктивния срок, или това прави 100,00% от постановените актове. 

По гражданските дела 100 % от съдебните актове  са постановени в 

едномесечния инструктивен срок. 

 

4.Качество на съдебните актове – потвърдени /включително и 

като %/, изменени   /включително и като %/, отменени и върнати 

/включително и като %/ за периода 2017-2019 г.   

 

През отчетния период са обжалвани и протестирани общо 171 бр. 

дела, от които 106 бр. граждански дела и 65 бр. наказателни дела.  

За сравнение през 2018 г. общия брой на обжалваните и протестирани 

дела е бил  201 бр. дела., от които 85 бр. граждански дела и 116 бр. 

наказателни дела.  
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А през 2017 г. - те са били общо 157 бр. от които 73 бр. граждански 

дела и 84 бр. наказателни дела.  

Наблюдава се намаление на подадените жалби и протести. 

През отчетния период са върнати в Районен съд – Балчик от 

различните инстанции: Окръжен съд – Добрич, Административен съд  – 

Добрич, Върховен касационен съд и Върховен административен съд общо 

160 бр. разгледани решения, определения и присъди. От тях общо 102 бр. 

решения и присъди от които: потвърдени - 61 бр. или 59,80%; отменени - 34 

бр. или 33,33% съдебни актове; изменени - 7 бр. или 6,87% съдебни актове.  

Отделно са върнати от различни горестоящи съдебни инстанции общо 

58 бр. обжалвани определения. Потвърдени са 46 бр. или 79,31%; отменени 

са 8 бр. или 13,79%, а изменени са 4 бр.или 6,90  %. 

През отчетния период за 2018 г. са върнати в Районен съд – Балчик от 

различните инстанции: Окръжен съд – Добрич, Административен съд  – 

Добрич, Върховен касационен съд и Върховен административен съд общо 

190 бр. разгледани решения, определения и присъди. От тях общо 155 бр. 

решения и присъди от които: потвърдени - 90 бр. или 57,06%; отменени - 54 

бр. или 34,83% съдебни актове; изменени - 11 бр. или 7,09% съдебни актове.  

Отделно са върнати от различни горестоящи съдебни инстанции общо 

35 бр. обжалвани определения. Потвърдени са 17 бр. или 48,57%; отменени 

са 13 бр. или 37,14%, а изменени са 5 бр.или 14,28  %. 

През предходния отчетен период за 2017 г.  са върнати в Районен съд 

– Балчик от различните инстанции: Окръжен съд – Добрич, 

Административен съд  – Добрич, Върховен касационен съд и Върховен 

административен съд общо 157 бр. атакувани решения, определения и 

присъди.  

От тях  потвърдени са 75 бр. или 47,77%; отменени са 30 бр. или 

19,11% съдебни актове; изменени са 6 бр. или 3,82% съдебни актове.  

Отделно са върнати от различни горестоящи съдебни инстанции общо 

37 бр. обжалвани определения. Потвърдени са 17 бр. или 45,95%; отменени 

са 20 бр. или 54,05%, а изменени са 0 бр. 

Отделно са върнати от различни горестоящи съдебни инстанции общо 

54 бр. обжалвани определения.  

Потвърдени са 24 бр. или 44,44%; отменени са 25 бр. или 46,30%, а 

изменени са 5 бр. или 9,26%. 

Наблюдава се увеличение на броя потвърдени съдебни актове, което 

е показател за доброто познаване на съдебната теория и практика. 
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5. Натовареност - по щат и действителна натовареност спрямо 

делата за разглеждане и спрямо свършените дела за периода   2017-

2019 г. 

Броят на съдиите по щат в Районен съд – Балчик през 2017 г.; 2018 г. 

и 2019 г. е 4 бр. съдии по щат.  

Натовареността по щат общо към поставени за разглеждане дела през 

2019 г. е 32,98 бр. дела, като по отношение за граждански дела е 45,04 бр., а 

за наказателните дела е 20,92 бр. 

За 2018 г. натовареността по щат е 34,02 бр. дела, като по отношение 

за граждански дела е 45,33 бр., а за наказателните дела е 22,71 бр. 

През 2017 г., е била 30,75 бр. дела, по отношение за граждански дела 

е 39,63 бр., а за наказателните дела е 21,88 бр.  

Действителната натовареност на съдиите през 2019 г. общо по 

отношение на брой дела за разглеждане е била 32,98 бр., а  по отношение на 

брой свършени дела е 26,67 бр. Действителната натовареност за 

гражданските съдии по отношение на разгледаните дела е била 45,04 бр., по 

отношение на свършените дела – 38,17 бр. а за наказателните по отношение 

на поставените за разглеждане дела 20,92 бр., на свършените дела – 15,17 

бр.   

Действителната натовареност на съдиите през 2018 г. общо по 

отношение на брой дела за разглеждане е била 34,02 бр., а  по отношение на 

брой свършени дела е 29,21 бр. Действителната натовареност за 

гражданските съдии по отношение на разгледаните дела е била 45,33 бр., по 

отношение на свършените дела – 40,25 бр. а за наказателните по отношение 

на поставените за разглеждане дела 22,71 бр., на свършените дела – 16,17 

бр.   

Действителната натовареност на съдиите през 2017 г. общо по 

отношение на брой дела за разглеждане е била 30,75 бр., а  по отношение на 

брой свършени дела е 25,38 бр. Действителната натовареност за 

гражданските съдии по отношение на разгледаните дела е била 39,63 бр., по 

отношение на свършените дела – 34,13 бр. а за наказателните по отношение 

на поставените за разглеждане дела 21,88 бр., на свършените дела – 16,63 

бр.   

През отчетния период средният индекс на натовареност на съдиите, в 

Районен съд – Балчик е 134,75, което съобразно чл. 16 ал. 1 от Правилата за 

оценка и натовареност на съдиите е в границите на висока натовареност 
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(към индекса не са включени коефициентите за натовареност за 

допълнителни дейности, а с включени коефициенти за натовареност за 

допълнителни дейности – 148,31, като справката е към 8.01.2020 г., за 

сравнение към 24.01.2020 г. средната натовареност на съда е 112,90 ). 

Средният коефициент натовареност през 2018 г. е 94,19. 

 

III.Наказателно отделение 

 

1.Кадрова обезпеченост 

    

А/ Магистрати 

През 2019 г. в Районен съд – Балчик са работели двама съдии, 

разглеждащи наказателни дела: Галин Георгиев и Даниела Игнатова. 

Съдиите са работели при 100 % натовареност от всички видове дела. 

 

  Б/ Служители 

В наказателното деловодство през 2019 г. са работили Нели 

Гавраилова – съдебен деловодител висящи наказателни дела и Димитричка 

Ралева – съдебен деловодител свършени наказателни дела. Наказателните 

съдии са работели със съдебните секретари Снежанка Джамбазова, 

Добринка Ташева и Гергана Георгиева. 

 

2.Постъпление на наказателните дела за периода 2017-2019 г.  

През отчетния период са постъпили 399 бр. наказателни дела. През 2018 г. 

са постъпили 419 бр. дела. А през 2017 г. – 431 бр. дела.  
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Налице е леко намаление в броя на новообразуваните дела в сравнение 

с 2018 г. 

Делата за разглеждане и свършените дела през отчетния период по 

глави от НК е както следва : 

- по Глава - Престъпления против личността - Телесни повреди - дела 

за разглеждане 4 бр. свършените дела по тази глава са 4 бр.          

- по Глава - Други престъпления против личността - дела за 

разглеждане 1 бр., свършените дела по тази глава са 1 бр.          

- по Глава - Престъпления против правата на гражданите - дела за 

разглеждане 0 бр. Свършените дела по тази глава са 0 бр.  

- по Глава - Престъпления против брака, семейството и младежта - 

дела за разглеждане 1 бр.дела. Свършено е 1 бр.дело. 

- по Глава - Престъпления против собствеността. През 2019 г. са 

поставени за разглеждане 23 бр. наказателни дела. Свършените дела през 

отчетния период по тази глава са 19 бр. 

- по Глава - Престъпления против стопанството. През отчетния период 

са поставени за разглеждане общо 1 бр. наказателни дела. Свършените дела 

през този период по тази глава са 1 бр. 

- по Глава - Престъпления против дейността на държавните органи и 

обществените организации. През отчетния период са поставени за 

разглеждане 1 бр. и 1 бр. свършени дела по тази глава от НК. 

- по Глава - Престъпления против спорта чл.307б-чл.307е НК. През 

отчетния период няма поставени за разглеждане наказателни дела и 

свършени дела по тази глава. 

- по Глава - Документни престъпления. През отчетния период са 

поставени за разглеждане общо 2 бр. наказателни дела. Свършените дела 

през този период по тази глава са 1 бр. 

- по Глава - Престъпления против реда и общественото спокойствие. 

През отчетния период са поставени за разглеждане  1 бр. дела и  1 бр. 

свършени дела по тази глава от НК. 

- по Глава - Общоопасни престъпления. През отчетния период 

Районен съд – Балчик са поставени за разглеждане 48 бр. наказателни дела. 

Свършените дела през отчетния период по тази глава са общо 44 бр. 

- по Глава - Отбранителната способност на Републиката. През 

отчетния период няма поставени за разглеждане наказателни дела и 

свършени дела по тази глава. 
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- по Глава - Военни престъпления. През отчетния период няма 

поставени за разглеждане наказателни дела и свършени дела по тази глава. 

През отчетния период са новообразувани общо 71 бр. НОХД. 

Постановени са общо 10 бр. присъди и 63 бр. определения за одобряване на 

споразумения. В началото на отчетния период са останали несвършени 11 

бр. НОХД. 

През отчетния период по Глави в НК съотношението 

новообразувани дела (внесени прокурорски актове) към осъдителни 

присъди е както следва: 

- по Глава - Престъпления против личността - Телесни повреди: 

новообразувани дела (внесени прокурорски актове 4 бр. към 0 бр.присъди и 

4 бр.определения за одобряване на споразумения. 

- по Глава - Други престъпления против личността: новообразувани 

дела (внесени прокурорски актове) осъдителни присъди е: 0 бр. към 1 бр. 

- по Глава - Престъпления против правата на гражданите: 

новообразувани дела (внесени прокурорски актове) 0 бр. към 0 бр. присъди 

и 0 бр.определения за одобряване на споразумения. 

- по Глава - Престъпления против брака, семейството и младежта: 

новообразувани дела (внесени прокурорски актове) 1 бр. към 1 бр. присъди 

и 0 бр.определения за одобряване на споразумения. 

- по Глава - Престъпления против собствеността: новообразувани дела 

(внесени прокурорски актове) 17 бр. към 4 присъди и 14 бр.определения за 

одобряване на споразумения. 

- по Глава - Престъпления против стопанството: новообразувани дела 

(внесени прокурорски актове): 1 бр. към 0 бр. присъди и 1 бр.определения 

за одобряване на споразумения. 

- по Глава - Престъпления против дейността на държавните органи и 

обществените организации: новообразувани дела (внесени прокурорски 

актове) осъдителни присъди е: 0 бр. към 1 бр. присъди и 0 бр.определения 

за одобряване на споразумения. 

- по Глава - Престъпления против спорта чл.307б-чл.307е НК 

новообразувани дела (внесени прокурорски актове) 0 бр. към осъдителни 

присъди 0 бр. 

- по Глава - Документни престъпления: новообразувани дела (внесени 

прокурорски актове) 2 бр. към 0 бр. осъдителни присъди и 1 бр.определения 

за одобряване на споразумения. 
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- по Глава - Престъпления против реда и общественото спокойствие: 

новообразувани дела (внесени прокурорски актове) 0 бр. към 0 

бр.осъдителни присъди и 1 бр. определения за одобряване на споразумения. 

- по Глава - Общоопасни престъпления: новообразувани дела (внесени 

прокурорски актове) 46 бр. към 3 бр.осъдителни присъди и 40 бр. 

определения за одобряване на споразумения. 

- по Глава - Престъпления против отбранителната способност на 

Републиката: новообразувани дела (внесени прокурорски актове) 0 бр. към 

0 бр.осъдителни присъди и 0 бр. определения за одобряване на 

споразумения. 

- по Глава - Военни престъпления: новообразувани дела (внесени 

прокурорски актове) 0 бр. към 0 бр.осъдителни присъди и 0 бр. определения 

за одобряване на споразумения. 

През отчетния период са новообразувани 71 бр. НОХД. През 2018 г. 

техния брой е бил 76 бр. НОХД  и през 2017 г. - 89 бр.  

Поставените за разглеждане НОХД през отчетния период са били 82 

бр., през 2018 г. техният брой е бил 88 бр. Поставените за разглеждане 

НОХД през 2017 г. са били 95 бр.  

В отчетния период няма дела върнати на Районна прокуратура – 

Балчик за доразследване.  

През 2019 г. са били новообразувани 7 бр. НЧХД, през 2018 г. са били 

новообразувани 5 бр. НЧХД, през 2017г. са били новообразувани 0 бр. 

НЧХД.  

Поставените за разглеждане през 2019 г. са били 9 бр. НЧХД, през 

2018 г. - 8 бр., а през 2017 г. са 5 бр.  Има увеличение на броя на 

новообразуваните НЧХД през 2019 г. спрямо предходната 2018 г. 

През 2019 г. са постъпили 118 бр. частни наказателни дела и 19 бр. 

разпити на свидетели и обвиняеми – общо 137 бр., а през 2018 г. са 

постъпили 130 бр. частни наказателни дела и 13 бр. дела за разпити на 

свидетели и обвиняеми – общо 143 бр.  

През отчетния период са били поставени за разглеждане 141 бр. 

частни наказателни дела. Свършените частни наказателни дела през 

отчетния период са били 138 бр.  

През отчетния период са новообразувани 10 бр. дела по чл.78 А от НК. 

Общо поставените за разглеждане дела по 78А от НК през отчетния период 

е 11 бр. През 2018 г. са били новообразувани 9 бр. дела по чл.78 А от НК. 
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Общо поставените за разглеждане подобни дела през отчетния период е бил 

12 бр.  

Запазва се тенденцията на новообразувани, поставени за разглеждане 

и свършени АНХД по чл.78а от НК през 2019 г. спрямо предходната 2018 г. 

През отчетния период са постъпили 173 бр. АНХ дела. Поставените за 

разглеждане АНХ дела през 2019 г. е 259 бр. От тях свършените дела са 140 

бр. 

През 2018 г. са постъпили 186 бр. АНХ дела. През 2017 г.  са 163 бр. 

дела. Поставените за разглеждане АНХ дела през 2018 г. е бил 291 бр. , а 

поставените за разглеждане през 2017 г.- 241 бр. 

Налице е намаление на броя на новообразувани, поставени за 

разглеждане и свършени АНХД през 2019 г. спрямо предходната 2018 г., 

което се обяснява с по-малкия брой издадени наказателни постановления. 

Преобладаващите АНХ дела за отчетния периода са за обжалване на 

наказателни постановления по Закона за ЗДвП и на НАП. Броя на 

новообразуваните АНХ дела по ЗДвП е 50 бр. и на НАП е 17 бр.  

 

3.Разпределение на наказателните дела; изключение от принципа 

на случайно разпределение. 

 

През отчетния период разпределението на постъпилите дела по съдии 

е ставало с помощта на Централизираната система за разпределение на 

делата, като с оглед равномерното натоварване на съдиите, предметните 

критерии при разпределението са окрупнени. Типовете дела в програмата за 

случайно разпределение са изброени в заповед №РД-13-005/02.01.2018 г. на 

адм. ръководител. Със заповед №РД-13-001/02.01.2019 г. и на осн. чл. 35 ал. 

4 от Правилника на администрацията в съдилищата, разпределението на 

делата в Районен съд – Балчик се извършва от заместник на 

административния ръководител  Цонко Иванов. То се извършва в деня на 

постъпване на делото на принципа на случайния избор. Издадена е заповед 

на адм. ръководител, дежурните съдии в празничните и почивни дни да 

образуват делата, когато са налице изискванията за това и извършват 

разпределение на постъпилите по време на дежурството им дела. 

В съда са въведени Вътрешни правила за разпределение на делата на 

принципа на случайния избор, в които са изчерпателно изброени 

хипотезите, когато делото се разпределя на конкретен докладчик или без 
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участието на определен докладчик. Извършените отводи по делата се 

регистрират в дневник, който е поставен на интернет страницата на съда.  

Продължава практиката за съставяне на протокол от разпределението, 

който се подписва от разпределящия и се прилага по всяко образувано дело, 

а протоколът от разпределението за деня се подрежда в нарочно създадена 

папка, която се архивира, съобразно одобрената номенклатура. Протоколите 

от ежедневното разпределение се изпращат и на ВСС по електронен път. 

Районен съд – Балчик осигурява свободен и публичен достъп до 

протоколите и статистиката за случайния подбор при разпределението на 

делата, както и възможност за запознаване с показателите за натовареност 

на всеки съдия и на целия орган на съдебната власт от Системата за 

измерване натовареността на съдиите.  

 

   4.Разглеждане на наказателните дела. 

 

Общият брой на поставените за разглеждане  наказателни дела през 

2019 г. е 502 бр., при общ брой на поставени за разглеждане наказателни 

дела през 2018 г. – 545 бр., а през 2017 г. е 525 бр. 

 

Районен съд – Балчик разполага с 2 съдебни зали и съдебна зала за 

изслушване на деца. Те се ползват от всички съдии. 

Дежурствата през празничните и почивните дни се разпределят между 

съдиите, разглеждащи наказателни дела съобразно заповед на 

административния ръководител, при спазване на принципа на съразмерност.  
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Насрочването на делата се извършва при спазване на разпоредбата на 

чл. 252 ал. 1 от НПК с разпореждане след проучване на делото. 

Изключението по чл. 252 ал. 2 от НПК е разрешено от адм. ръководител само 

по едно дело. Насрочването на наказателните дела в открито съдебно 

заседание става с разпореждане. С разпореждане се упражнява последващ 

съдебен контрол върху процесуалната издържаност на досъдебното 

производство, както и за годността на делото да бъде разгледано в съдебно 

заседание. 

Причина за отлагане на наказателните дела са неявяване на 

подсъдимия и свидетелите по уважителни причини, вкл. и заболяване, 

затруднено призоваване на подсъдим; обявяване за общодържавно 

издирване; нередовно призовани страни от други съдилища в страната, 

ангажираност на защитниците, заболявания на участниците в процеса, 

необходимост от изготвяне на експертиза; изготвяне на съдебни поръчки и 

неявяване на вещо лице. 

 

5. Свършени дела, срочност при изготвяне на съдебните актове. 

През отчетния период са свършени общо 364 бр. наказателни дела. За 

сравнение с 2018 г., свършените дела са били общо 436 бр. дела. През 2017 

г. – 399 бр. дела.   

Налице е намаление на броя на свършените дела през 2019 г. спрямо 

тези през 2018 г. 
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Броят на свършените наказателни дела със съдебен акт по същество 

през отчетния период е – 280 бр., в т. ч. производства по чл. 78А от НК - 8 

бр.; АНХД -  135 бр.  

През 2018 г. е бил 341 бр. в т. ч. производства по чл. 78А от НК - 11 

бр.; АНХД -  186 бр. 

А през 2017 г. – 320 бр. в т. ч. производства по чл. 78А от НК - 17 бр.; 

АНХД -  130 бр. 

Свършените през отчетния период НОХД са 73 бр. дела; през 2018 г. 

- 77 бр., а през  2017 г. - 83 бр. 

През отчетния период в тримесечния срок са свършени 62 бр. НОХД, 

през 2018 г. - 70 бр. НОХД. През 2017 г. са свършени  75 бр. НОХД.  

През отчетния период от свършените дела е имало 0 бр. бързи 

производства, 0 бр. незабавни производства и 4 бр. съкратени производства 

по реда на Глава ХХVII от НПК.   

Преобладаващите наказателни производства са за престъпления 

срещу собствеността на гражданите и общоопасните престъпления.  

Свършените НЧХД през отчетния период са били 4 бр., а през 2018 г. 

са 6 бр. Свършените дела по чл.78А от НК през отчетния период е бил 9 бр., 

през 2018 г. 11 бр. 

През отчетния период са прекратени 84 бр. дела наказателни дела, в 

сравнение с 2018 г. когато са били 95 бр., а през 2017 г. – 79 бр.  

От приключилите в тримесечния срок за 2019 г. са свършени 248 бр. 

наказателни дела – 68%, , в сравнение с 2018 г., когато са свършени 287 бр. 

наказателни дела, или 66%, а през 2017 г., са били 246 бр. наказателни дела, 

или 62%. 

През отчетния период има влезли в сила съдебни актове както следва: 

по НОХД – 71 бр. присъди и определения за одобряване на споразумения, 

по НЧХД – 1 бр. присъди, по НАХД по чл.78А от НК- 8 бр. решения.   

През 2018 г. има влезли в сила съдебни актове както следва: по НОХД 

- 72 бр. присъди и определения за одобряване на споразумения, по НЧХД - 

1 бр. присъди, по НАХД по чл.78А от НК - 10 бр. решения.  

През 2017 г. влезлите в сила наказателни съдебни акта са 99 бр.  

През отчетния период са съдени общо 87 души. Осъдени са 79 души. 

От съдените лица има 1 оправдано лице.  

Броят на съдените лица през 2018 г. е 87 бр. 

През 2017 г. броя на съдените лица е 112 бр. 
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От осъдените лица през 2019 г. няма осъдени непълнолетни лица, през 

2018 г. има 1 непълнолетно лице, като през 2017 г. няма осъдени 

непълнолетни лица. 

 Наказания лишаване от свобода до три години са получили 57 бр. 

осъдени лица. От тях по отношение на 41 бр. лица е приложен института на 

условното осъждане. Няма наложено наказание от 3 до 15 години. По 

отношение на 12 бр. лица е наложено наказание пробация, а 60 бр. лица са 

наказани със споразумения по чл. 381-384 от НПК. 

Всички мотиви на присъди и съдебни решения са постановени в 

инструктивния срок. 

Броя на осъдените лица, своевременно постановените и потвърдени 

съдебни актове е обективен критерий за качественото наказателно 

правораздаване в съдебния район. 

 

6.Неприключили в разумен срок дела – брой и причини. 

 

Неприключили в разумен срок наказателни дела в Районен съд – 

Балчик за 2019 г. са 6 бр.: 2 бр. НОХД; 3 бр. АНД и 1 бр. НЧХД.  

Причина за отлагане на 2 бр. НОХД са разпит на свидетели, за 

назначаване на  експертизи и изготвяне на такива; неявяване на вещо лице;  

поради общодържавно издирване и принудително водене на свидетел и 

назначаване на нова допълнителна експертиза; изготвяне на съдебни 

поръчки; отлагане на делото многократно поради неизготвена съдебна 

поръчка от Република Молдова; за събиране на доказателства; поради 

постъпила молба от съдебен заседател за невъзможност за явява по делото, 

неявяване на съдебен заседател поради заболяване. 

Причина за неприключване на 1 бр. НЧХ дело са: предоставена молба 

от адвоката, поради служебна ангажираност; за разпит на свидетели; поради 

неявяване на свидетел; за събиране на доказателства; за изготвяне на 

съдебна експертиза, неявяване на вещо лице. 

Причина за неприключване на 3 бр. АНХ дело са: събиране на 

доказателства; поради неявяване на страните и свидетел; предоставена 

молба от адвоката, поради служебна ангажираност.  

 

7.Натовареност. 

Двамата наказателни съдии са работели при 100 % натовареност през 

2019 г. 
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Натовареността по щат общо към поставени за разглеждане 

наказателни дела през 2019 г. е 20,92 бр. а по отношение на свършените 

наказателни дела - 15,17 бр. 

За разлика от 2018 г., когато е била е 22,71 бр. а по отношение на 

свършените наказателни дела - 18,17 бр.; през 2017 г., е била е 21,88 бр. към 

делата за разглеждане и 16,63 бр. към свършените дела.   

Действителната натовареност на наказателните съдиите през 2019 г. 

общо по отношение на брой поставени за разглеждане е била 20,92 бр., а  по 

отношение на брой свършени дела е 15,17 бр. За разлика от 2018 г. по 

отношение на брой дела за разглеждане е била 22,71 бр., а действителната 

натовареност по отношение на брой свършени дела е 18,17 бр.; през 2017 г. 

по отношение на брой дела за разглеждане е била 21,88 бр., а по отношение 

на брой свършени дела е 16,63 бр.  

През отчетния период съдията с най-много дела за разглеждане от 

наказателните съдии е бил районен съдия Даниела Игнатова - общо 259 бр.  

следва районен съдия  Галин Георгиев - общо 236 бр.  Най-много свършени 

наказателни дела е имал районен съдия Даниела Игнатова - 193 бр., а 

районния съдия Галин Георгиев е имал 164 бр.  

Най-много решени и върнати от горестоящи съдебни инстанции в 

Районен съд – Балчик, обжалвани и протестирани дела през отчетния период 

от съдиите, разглеждащи наказателни дела е имал районен съдия Галин 

Георгиев - 37 бр., с 21 бр. потвърдени съдебни актове. 

От приложените справки към доклада, е видна динамиката и 

тенденциите в работата на наказателните съдии.  

През отчетния период средния индекс на натовареност на съдиите, 

разглеждащи наказателни дела в Районен съд – Балчик е 99,83, което 

съобразно чл. 16 ал. 1 от Правилата за оценка и натовареност на съдиите е в 

границите на нормалната натовареност (справката е към 8.01.2020 г., за 

сравнение към 24.01.2020 г. средния индекс е 74,13). 

 

8.Качество на съдебните актове. 

 

През отчетния период са обжалвани и протестирани 65 бр. 

наказателни дела. За сравнение през 2018 г. общия брой на обжалваните и 

протестирани дела  е 117 бр. наказателни дела; за сравнение през 2017 г. те 

са били общо 84 бр. 
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През отчетния период са върнати в Районен съд – Балчик от 

различните инстанции: Окръжен съд – Добрич, Административен съд – 

Добрич, Върховен касационен съд и Върховен административен съд общо 

66 бр. атакувани съдебни акта по наказателни дела.  

От тях  потвърдени са 42 бр. или 63,64%. Отменени са 23 бр. или 

34,85% съдебни актове. Изменени са 1 бр. или 1,51% съдебни актове.  

Отделно са върнати от различни горестоящи съдебни инстанции общо 

4 бр. обжалвани определения. Потвърдени са 3 бр. или 75%. Отменено е 1 

бр. или 25%.  

През предходния отчетен период за 2018 г. са върнати в Районен съд 

– Балчик от различните инстанции: Окръжен съд – Добрич, 

Административен съд – Добрич, Върховен касационен съд и Върховен 

административен съд общо 104 бр. атакувани съдебни акта по наказателни 

дела.  

От тях  потвърдени са 56 бр. или 53,85%. Отменени са 45 бр. или 

43,27% съдебни актове. Изменени са 3 бр. или 2,88% съдебни актове.  

Отделно са върнати от различни горестоящи съдебни инстанции общо 

13 бр. обжалвани определения. Потвърдени са 8 бр. или 61,54%. Отменени 

са 3 бр. или 23,08%, а изменени са 2 бр. или 15,38%.  

През предходния отчетен период за 2017 г.  са върнати в Районен съд 

– Балчик от различните инстанции: Окръжен съд – Добрич, 

Административен съд – Добрич, Върховен касационен съд и Върховен 

административен съд общо 76 бр. решения и присъди.  

От тях  потвърдени са 63 бр. или 82,89%. Отменени са 9 бр. или 11,84% 

съдебни актове. Изменени са 4 бр. или 5,26% съдебни актове.  

Отделно са върнати от различни горестоящи съдебни инстанции общо 

11 бр. обжалвани определения. Потвърдени са 6 бр. или 54,54%. Отменени 

са 5 бр. или 45,45%, а изменени са 0 бр.  

 

9. Тенденции в дейността на Наказателното отделение. 

 

Броят на наказателните дела в Районен съд – Балчик следва общата 

тенденция в страната, дължаща се на демографския срив и добрите 

превантивни мерки на полицията. 

Делата в съда се образуват в срок, веднага след пристигането на 

сезиращия съда документ и се разпределят в деня на постъпването им. 
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Книгите и регистрите се водят на хартиен и/или електронен носител, като с 

нарочна заповед е определен периода на отпечатването им. 

През отчетния период е увеличен броя на новообразуваните, 

поставени за разглеждане АНХД, което е критерий за работата на 

административните органи. 

Броят потвърдени актове на съдиите, разглеждащи наказателни дела е 

показател за качествено правораздаване, висока професионална подготовка, 

доброто боравене с материалното и процесуално право. Наказателните дела 

се насрочват в изискуемите процесуални срокове, съдебните актове се 

постановяват своевременно, а самите те се отличават с задълбочени и 

обстойни мотиви. Запазена е тенденцията за намаление на броя на 

отлаганите дела. 

Законодателните промени и противоречивата практика налагат 

провеждане на повече обучения по актуалните теми в наказателното 

правораздаване. 

 

IV. ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ 

 

1.Кадрова обезпеченост. 

 

  А/ Магистрати 

 

През 2019 г. в Районен съд – Балчик са работели двама съдии, 

разглеждащи граждански дела: Ивелина Велчева и Цонко Иванов. 

Съдиите са работели при 100 % натовареност от всички видове дела. 

 

Б/ Служители 

 

В гражданското деловодство през 2019 г. са работили Снежанка 

Славова – деловодител висящи граждански дела и Даниела Маринова – 

деловодител свършени граждански дела. Гражданските съдии са работели 

със съдебните секретари Миглена Йорданова и Радостина Христова. 

Последните са работили и заповедните производства по чл.410 от ГПК. 
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2. Постъпление на граждански дела за периода 2017-2019 г. 

 

През отчетния период са постъпили 959 бр.  граждански дела. През 

2018 г. са постъпили 956 бр. граждански дела, а през 2017 г. - 831 бр. 

граждански дела. 

 

Запазва се тенденцията в броя на новообразуваните дела. 

През отчетния период са поставени за разглеждане 352 бр. граждански 

дела по общия ред. През 2018 г. те са били 305 бр. През 2017 г. са били 

поставени за разглеждане 281 бр.  

През отчетния период са свършени 199 бр. граждански дела по общия 

ред, от тях в тримесечен срок са свършени 94 бр. дела. През 2018 г. са били 

свършени 194 бр.дела, от тях в тримесечен срок са свършени 102 бр. дела а 

свършените граждански дела по общия ред през 2017 г. са 174 бр. от тях в 

тримесечен срок са свършени 84 бр. 

Висящите граждански дела по общия ред в края на отчетния период 

са 153 бр., висящите граждански дела по общия ред в края на 2018 г. са били 

122 бр., а в края 2017 г. били 107 бр.  

Новообразуваните частни граждански дела през отчетния период са  

121 бр. През 2018 г.  са били 74 бр., а през 2017 г. са били 95 бр.  

През 2019 г. са постъпили 580 бр. дела, с правно основание чл. 410 и 

чл. 417 от ГПК, докато през 2018 г. са постъпили 679 бр. частни граждански 

дела с това правно основание. През 2017 г. те са били 546 бр.  
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Новообразувани дела по чл. 310 от ГПК са 17 бр. дела. Поставени за 

разглеждане са 19 бр. Свършени са 13 бр. дела в края на периода. 

През отчетния период са постъпили 26 бр. бракоразводни дела. 

Поставени за разглеждане са общо 32 бр. Свършени дела са общо 23 бр. 

 

3.Разпределение на гражданските дела; изключение от принципа 

на случайно разпределение. 

 

През отчетния период разпределението на постъпилите дела по съдии 

е ставало с помощта на Централизираната система за разпределение на 

делата, като с оглед равномерното натоварване на съдиите, предметните 

критерии при разпределението са окрупнени. Типовете дела в програмата за 

случайно разпределение са изброени в заповед №РД-13-005/02.01.2018 г. на 

адм.ръководител. Със заповед №РД-13-001/02.01.2019 г. и на осн. чл. 35 ал. 

4 от Правилника на администрацията в съдилищата, разпределението на 

делата в Районен съд – Балчик се извършва от зам. на административния 

ръководител  Цонко Иванов. То се извършва в деня на постъпване на делото 

на принципа на случайния избор.  

В съда са въведени Вътрешни правила за разпределение на делата на 

принципа на случайния избор, в които са изчерпателно изброени 

хипотезите, кога делото се разпределя на конкретен докладчик или без 

участието на определен докладчик. Извършените отводи по делата се 

регистрират в дневник, който е поставен на интернет страницата на съда. 

Продължава практиката за съставяне на протокол от разпределението, 

който се подписва от разпределящия и се прилага по всяко образувано дело, 

а протоколът от разпределението за деня се подрежда в нарочно създадена 

папка, която се архивира, съобразно одобрената номенклатура. Протоколите 

от ежедневното разпределение се изпращат и на ВСС по електронен път. 

Районен съд – Балчик осигурява свободен и публичен достъп до 

протоколите и статистиката за случайния подбор при разпределението на 

делата, както и възможност за запознаване с показателите за натовареност 

на всеки съдия и на целия орган на съдебната власт от Системата за 

измерване натовареността на съдиите.  

 

4.Разглеждане на гражданските дела. 

 

Общият брой на поставените за разглеждане граждански дела  
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през 2019 г.е 1081 бр., при поставени такива през 2018 г. – 1088 бр., а през 

2017 г. е 951 бр. 

 

Задължението за проверка за редовността и допустимостта на 

исковите молби се осъществява своевременно от съдиите, разглеждащи 

граждански дела. Постановяват се разпореждания по администрирането на 

исковите молби същия ден или в срок от 3 - 5 дни. Производствата по молби 

постъпили по чл. 390 от ГПК за обезпечаване на бъдещ иск, както и 

производствата по чл. 410 и чл. 417 от ГПК и тези по Закона за закрила на 

детето и Закона за защита от домашното насилие се образуват в деня на 

постъпване на съответното искане. Съдебните актове по тези дела се 

постановяват предимно в инструктивните срокове. При общите искови 

производства съдиите постановяват актовете по чл.131 от ГПК, като ги 

съобразяват със съответните изисквания и ги отразяват в самия акт. 

Определенията по чл. 140 ГПК, включват произнасяне по доказателствените 

искания. Те се постановяват своевременно след изтичане едномесечния срок 

по чл. 131 ГПК. Постановяват се подробни проекто-доклади. 

Разпорежданията и определенията на съда постановени в закрито съдебно 

заседание съдържат реквизитите по чл. 254, ал. 2 от ГПК. Най-често първо 

отрито съдебно заседание се насрочва в срок от месец и половина - два от 

определението по чл. 140 ГПК. При отлагане на делата за следващо съдебно 

заседание делото се насрочва за същия срок. Спрените граждански дела се 

администрират своевременно и редовно, с оглед преценката дали е налична 

причината за тяхното спиране. Изработени са примерни образци по чл. 129, 
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чл. 131 и др. от ГПК с цел преодоляване на практиката за изготвяне на 

непълни актове и такива на ръка върху съдебните книжа.     

 

5.Свършени дела, срочност при изготвяне на съдебните актове. 

 

През отчетния период са свършени 916 бр. граждански дела. За 

сравнение с 2018 г., свършените дела са 966 бр., а през 2017 г. – 819 бр.  

 

От тях в тримесечния срок за 2019 г. са свършени 799 бр. граждански 

дела или 87 % от всички граждански дела, в сравнение с 2018 г., когато са 

били 866 бр., или 90% от всички граждански дела, а през 2017 г., са били 717 

бр.  или 88 % от всички граждански дела.  

Налице е намаление на броя на делата, приключили в тримесечния 

срок, което се дължи на увеличение брой граждански дела по общия ред.  

100 % от решенията по гражданските дела са постановени в 

едномесечния инструктивен срок. 

 

Брой на решените дела по същество, анализ по видове. 

 

Броят на свършените граждански дела със съдебен акт по същество 

през отчетния период е 842 бр. Броя на свършените дела през 2018 г. е бил - 

826 бр., а през 2017 г. - 704 бр. 

През отчетния период са свършени 199 бр. граждански дела по общия 

ред, от тях в тримесечен срок са свършени 94 бр. дела; през 2018 г. са били 
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свършени 194 бр. дела, от тях в тримесечен срок са свършени 102 бр. дела, 

а свършените граждански дела по общия ред през 2017 г. са 174 бр. от тях в 

тримесечен срок са свършени 84 бр. 

През 2019 г. са свършени, образувани по облигационни искове 27 бр. 

дела. 2018 г. са приключили 42 бр. дела, а през 2017 г. – 36 бр. 

През 2019 г. са свършени 24 бр. дела, образувани по вещни искове и 7 

бр. дела за делби. През 2018 г. са свършени 20 бр. дела по вещни искове и 

11 бр. дела за делби, през 2017 г. са свършени 25 бр. дела по вещни искове 

и 8 бр. дела за делби. 

Висящите граждански дела по общия ред в края на отчетния период 

са 153 бр., висящите граждански дела по общия ред в края на 2018 г. са били 

111 бр., а в края 2017 г. били 107 бр.  

Налице е увеличение в броя висящи дела в края на отчетния период в 

сравнение с предходната година, дължащо се на увеличения брой дела по 

общия ред.   

Новообразуваните частни граждански дела през отчетния период са  

121 бр. През 2018 г. са били 74 бр., а през 2017 г. са били 95 бр. Свършените 

частни граждански дела през 2019 г. са 121 бр. През 2018 г. са 72 бр., а през 

2017 г. – 98 бр. 

През 2019 г. са постъпили 580 бр. дела, с правно основание чл. 410 и 

чл. 417 от ГПК, докато през 2018 г. са постъпили 679 бр. ч.гр. дела, с това 

правно основание. През 2017 г. те са били 546 бр. Свършените дела през 

2019 г. са 583 бр., през 2018 г. – 690 бр., а през 2017 г. – 535 бр. 

Новообразувани дела по чл. 310 от ГПК са 17 бр. дела. Поставени за 

разглеждане са 19 бр. Свършени са 13 бр. дела в края на периода. През 2018 

г. са свършени 9 бр., а през 2017 г. – 10 бр. 

През отчетния период са постъпили 26 бр. бракоразводни дела. 

Поставени за разглеждане са общо 32 бр. Свършени дела са общо 23 бр. През 

2018 г. са свършени 28 бр., а през 2017 г. – 24 бр. 

 

Брой на прекратените дела. 

 

През отчетния период са прекратени общо 74 бр. граждански дела, в 

сравнение с 2018 г. когато са били 140 бр., а през 2017 г. - 115 бр. граждански 

дела.  

Причини за прекратяването на делата са препращане на делото  по 

подсъдност, постигане на спогодба, оттегляне или отказ от иска, 
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недопустимост на иска или неизправяне на нередовностите в исковата 

молба. 

 

6. Неприключили в разумен срок дела – брой и причини. 

Неприключили в разумен срок граждански дела през 2019 г. са 27 бр. 

дела. Причина за ненавременното им решаване са нуждата от предприемане 

на всички процесуални действия по връчване на съдебните книжа на 

ответници – граждани на Руската федерация, Турция,  респ. предприемане 

на мерки за назначаването на особени представители.  Налице е ръст на 

делата по които страни са чуждестранни граждани/граждани на ЕС. Често 

срещана причина е спирането на делата до приключване на друг 

преюдициален спор или по взаимно съгласие на страните, при делбите – 

множество страни, респ. необходимото техническо време за връчване на 

съдебните книжа и призоваване, а при постановено решение по допускане 

на делбата – тяхното обжалване,  влизането им в сила и продължаване на 

производството във втора фаза. Най-чести причини за отлагане на делата са:  

събирането на доказателства, нередовно призоваване на страна от други 

съдилища, молба от вещото лице, че поради служебна ангажираност не е 

изготвило в срок експертизата, назначаване /смяна/ с друго вещо лице.  

 

7. Дела с отменен ход по същество. 

 

През отчетния период няма дела с отменен ход по същество. 

През 2018 г. няма дела с отменен ход по същество. 

През 2017 г. има 2 бр. дела с отменен ход по същество. 

 

8. Натовареност. 

 

Двамата граждански съдии са работели при 100 % натовареност през 

2019 г. 

Натовареността по щат общо към поставени за разглеждане 

граждански дела през 2019 г. е 45,04 бр., а по отношение на свършените 

граждански дела е 38,17 бр. за разлика от 2018 г., когато е била е 45,33 

бр.към делата за разглеждане и 40,25 бр. към свършените дела;  през 2017 г. 

е била е 39,63 бр. към делата за разглеждане и  34,13 бр. към свършените 

дела. 
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Действителната натовареност на гражданските съдиите през 2018 г. 

общо по отношение на брой дела за разглеждане е била 45,33 бр., а  по 

отношение на брой свършени дела е 40,25 бр. за разлика от 2017 г. по 

отношение на брой дела за разглеждане е била 39,63 бр., а действителната 

натовареност по отношение на брой свършени дела е 34,13 бр. 

През отчетния период съдията с най-много дела за разглеждане от 

гражданските съдии е адм. ръководител Ивелина Велчева – 554 бр. 

граждански следва зам. на адм. ръководител Цонко Иванов с 527 бр. 

граждански дела.  

Към доклада има приложена справка относно динамиката на 

гражданските дела и резултатите от върнати обжалвани дела.  

През отчетния период най-много върнати от горестоящи съдебни 

инстанции в Районен съд – Балчик, обжалвани дела през отчетния период е 

имала Ивелина Велчева  - 49 бр.,  31 бр. дела с потвърден изцяло съдебен 

акт. Зам. на адм. ръководител Цонко Иванов има върнати 41 бр. съдебни 

актове, 31 бр. от които са изцяло потвърдени.  

През отчетния период средния индекс на натовареност на съдиите, 

разглеждащи граждански дела в Районен съд – Балчик е 169,68, което 

съобразно чл. 16 ал. 1 от Правилата за оценка и натовареност на съдиите е в 

границите на нормалната натовареност (към индекса не са включени 

коефициентите за натовареност за допълнителни дейности, с включени 

коефициенти за натовареност за допълнителни дейности е 196,81, като 

справката е към 8.01.2020 г., за сравнение индексът към 24.01.2020 г. е 

151,67). 

 

9.Качество на съдебните актове. 

 

През отчетния период са обжалвани и протестирани 106 бр. 

граждански дела. За сравнение през 2018 г. общия брой на обжалваните и 

протестирани дела е бил  85 бр. граждански дела и през 2017 г. - те са били 

общо 73 бр. 

През отчетен период са върнати в Районен съд – Балчик от различните 

инстанции: Окръжен съд – Добрич, Административен съд – Добрич, 

Върховен касационен съд и Върховен административен съд общо 36 бр. 

решения .  

От тях потвърдени са 19 бр. или 52,78%; отменени са 11 бр. или 

30,55% съдебни актове; изменени са 6 бр. или 16,67% съдебни актове.  
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Отделно са върнати от различни горестоящи съдебни инстанции общо 

54 бр. обжалвани определения. Потвърдени са 43 бр. или 79,63%; отменени 

са 7 бр. или 12,96%, а изменени са 4 бр. или 7,41%. 

През предходния отчетен период за 2018 г. са върнати в Районен съд 

– Балчик от различните инстанции: Окръжен съд – Добрич, 

Административен съд – Добрич, Върховен касационен съд и Върховен 

административен съд общо 51 бр. решения .  

От тях потвърдени са 34 бр. или 66,66%; отменени са 9 бр. или 17,65% 

съдебни актове; изменени са 8 бр. или 15,69% съдебни актове.  

Отделно са върнати от различни горестоящи съдебни инстанции общо 

22 бр. обжалвани определения. Потвърдени са 9 бр. или 40,91%; отменени 

са 10 бр. или 45,45%, а изменени са 3 бр. или 13,64%. 

През преходния отчетен период за 2017 г.  са върнати в Районен съд – 

Балчик от различните инстанции: Окръжен съд – Добрич, Административен 

съд – Добрич, Върховен касационен съд и Върховен административен съд 

общо 39 бр. решения .  

От тях потвърдени са 25 бр. или 64,10%; отменени са 7 бр. или 17,95% 

съдебни актове; изменени са 7 бр. или 17,95% съдебни актове.  

Отделно са върнати от различни горестоящи съдебни инстанции общо 

29 бр. обжалвани определения. Потвърдени са 12 бр. или 41,38%; отменени 

са 17 бр. или 58,62%, а изменени са 0 бр. 

 

10. Тенденции в дейността на Гражданското отделение. 

 

Броят на гражданските дела в Районен съд – Балчик следва общата 

тенденция в страната, дължаща се на демографския срив и икономическата 

криза в страната. 

Делата в съда се образуват в срок, веднага след пристигането на 

сезиращия съда документ и се разпределят в деня на постъпването им. 

Книгите и регистрите се водят на хартиен и/или електронен носител, като с 

нарочна заповед е определен периода на отпечатването им. 

През отчетния период е увеличен броя на новообразуваните, 

поставените за разглеждане и свършените граждански дела.  

Броят потвърдени актове на съдиите, разглеждащи граждански дела 

е показател за качествено правораздаване, висока професионална 

подготовка, доброто боравене с материалното и процесуално право. 

Гражданските дела се насрочват в изискуемите процесуални срокове, 
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съдебните актове се постановяват своевременно. Запазена е тенденцията за 

намаление на броя на отлаганите дела. 

През 2019 г. съдии и служители, работещи граждански дела показаха 

отлична екипна и синхронна работа, демонстрираха подготвеност, 

познаване на задълженията и цялостната работа в съда.  

Законодателните промени и противоречивата практика налагат 

провеждане на повече обучения по актуалните теми в гражданското 

правораздаване. 

 

V. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА И 

БЮРО СЪДИМОСТ. 

 

1.СЪДЕБНО ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА 

 

За периода от 1.01.2019 г. до 31.12.2019 г. в Районен съд – Балчик е 

работил като държавен съдебен изпълнител Тодор Бонев Бонев. 

През отчетния период са постъпили общо 277 бр. изпълнителни дела. 

През 2018 г. са постъпили  260 бр. изпълнителни дела 

През 2017 г. са постъпили  260 бр. изпълнителни дела.  

Налице е увеличение на броя на образуваните изпълнителни дела, 

спрямо предходните години. 

Свършените дела през отчетния период са били 186 бр. 

Броят на несвършените изпълнителни дела към края на отчетния 

период е 872 бр. дела. 

През 2018 г. те са били  781 бр.  

През 2017 г. те са били 749 бр.  

Събраната сума през 2019 г. е 174 747 лв.  За 2018 г. е 154 892 лв.  За 

2017 г. е 118 204 лв. 

Налице е тенденция към увеличение на събраните суми. 

За работата на държавния съдебен изпълнител е приложена към 

доклада таблица, която дава възможност за преценка на неговата 

натовареност и ефективна работа, анализ на динамиката на изпълнителните 

дела и събраните суми.  

Държавния съдебен изпълнител замества съдията по вписвания при 

Районен съд – Балчик при ползването на платен годишен отпуск и отпуск 

поради временна нетрудоспособност. 

В съдебно изпълнителната служба работи един деловодител. 
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След измененията в закона Държавния съдебен изпълнител събира и 

вземанията на органа на съдебната власт. Създадена е много добра 

организация по образуване на изпълнителните дела, както и уведомяването 

за събраните суми по делата, което е и критерий за размера събрани приходи 

от вземания на Районен съд – Балчик. 

 

2.СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА 

 

През отчетния период в Районен съд – Балчик е работил един съдия 

по вписванията –Красимир Минков Господинов. 

Службата по вписвания се помещава в сградата, в която се помещава 

и съда.  

През отчетния период са направени общо 3 183 бр. вписвания, при 3 

160 бр. вписвания за 2018 г. и 3 240 бр. за 2017 г.  

През 2019 г.  броят на нотариалните дела е 1 449 бр., през 2018 г. той 

е бил 1 300 бр. и през 2017 г. той е бил 1 394 бр.  

От всички вписвания през отчетния период най-много са договорите, 

делбите и продажбите.  

Към доклада е приложена таблица, от която може да се направи 

сравнителен анализ на постъпленията през последните три години. 

Съдията по вписвания и държавния съдебен изпълнител се заместват 

при ползването на платен годишен отпуск и отпуск поради временна 

нетрудоспособност. 

 

3. БЮРО СЪДИМОСТ  

 

В Районен съд – Балчик функционира Бюро съдимост. Бюро съдимост 

ползва ПП АИС „БЮРА СЪДИМОСТ”. 

През 2019 г. са издадени 1 122 свидетелства за съдимост и 424 справки 

за съдимост.  

През 2018 г. са издадени 1 331 бр. свидетелства за съдимост и 468 

бр. справки за съдимост.  

През 2017 г. са издадени 1 522 бр. свидетелства за съдимост и 415 

бр. справки за съдимост.  

Налице е намаление на броя на заявените  свидетелства и справки за 

съдимост. 
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Функциите и задълженията на деловодител в Бюро съдимост се 

съвместяват от деловодителя в съдебно-изпълнителната служба. 

 

VI. ПРОВЕРКИ ОТ ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ 

СЪДЕБЕН СЪВЕТ. РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2019 г. 

През изминалата 2019 г. бяха извършени проверки от Инспектората 

към ВСС за организацията и дейността на Районен съд – Балчик. Като цяло 

оценката относно организацията по образуването, движението и 

приключването на гражданските бе добра, по отношение на наказателните 

дела много добра.  

Непосредствено след осъществения контрол бяха дадени препоръки 

по отношение на работата по гражданските дела и бяха предприети мерки 

по преодоляването на някой пропуски, констатирани от инспекторите. 

 

 VII. ДЕЙНОСТТА НА СЪДЕБНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

Работата на съдебната администрация в Районен съд – Балчик е 

организирана съобразно Закона за съдебната власт, Правилника за 

администрацията в съдилищата и Вътрешните правила за работа на съда. 

Щатната численост на съдебните служители в Районен съд – Балчик 

от общата и специализираната администрация е общо 16 души. 

Дейността на специализираната администрация е изцяло насочена 

към подпомагане и осигуряване осъществяването на основната дейност на 

съда. Организацията на специализираната администрация е по състави – 

наказателни и граждански. Тя се състои от съдебен архивар,  съдебен 

деловодител-регистратура, съдебни деловодители – 3 бр., съдебни 

секретари – 4 бр., съдебен деловодител, той и касиер, съдебен деловодител 

СИС и Бюро съдимост и призовкар. 

Общата администрация, в своята цялост подпомага дейността на 

административното ръководство на съда. Тя се състои от гл. счетоводител, 

човешки ресурси, системен администратор и домакин, той и чистач. 

Задълженията на касиера са възложени на един от деловодителите.   

С оглед щатната численост, се налага възлагането на допълнителни 

функции на някой от съдебните служители. Задълженията на служител по 

сигурността на информацията са възложени на човешки ресурси. Единият 
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от наказателните деловодители съвместява задълженията на деловодител 

класифицирана информация. Домакинът съвместява и длъжността чистач, а 

деловодител от гражданското деловодство съвместява и функциите на 

касиер. Функциите на финансов контрольор се изпълняват от човешки 

ресурси, главен счетоводител и съдията по вписвания. Така създадената 

организация доказа през годините своята оптималност и ефективност.  

Повечето съдебни служители на Районен съд – Балчик са с 

дългогодишен стаж в съдебната система и доказана професионална 

квалификация, което сочи за затвърдени умения и компетентност при 

изпълнение на задълженията и чувство за отговорност към работата.  

Всички съдебни служители, работят добре в екип и при изпълнение 

на задълженията си, следват принципите на взаимозаменяемост и 

взаимопомощ. 

Взаимодействието между службите се основава на разбирателство и 

колегиалност. Тези принципи и добрите практики в това отношение 

спомагат за бързото, качествено и точно обслужване на гражданите. 

През 2019 г. периодично са провеждани събрания и работни срещи 

на съдебните служители, на които са обсъждани и решавани текущи 

проблеми в организацията на работата на администрацията и предложения 

за подобряването й. Съдебните служители своевременно се запознават с 

новите или изменени вътрешни правила и процедури, както и със 

заповедите на председателя, касаещи тяхната дейност.  

Одобрени са и работят успешно Вътрешни правила за организацията 

и управлението на делата, с които са разписани подробно задълженията на 

всеки служител и срока за изпълнението им. 

 Екипът от добре подготвени съдебни служители е неоценим 

помощник на магистратите при осъществяването на правораздавателната 

дейност.  

За проявения висок професионализъм и дългогодишна работа в съда 

двама съдебни служители Русанка Стефанова и Марияна Монева бяха 

наградени с грамота. 

Щатната численост на работещите в Районен съд – Балчик съдии и 

служители в края на 2019 г. е 22 души, а процентното съотношение съдебни 

служители спрямо магистрати и съдия по вписванията и държавен съдебен 

изпълнител към 31.12.2019 г. е в размер на 2,67, което е около средното за 

районните съдилища, извън областните центрове. 
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През изминалия отчетен период магистратите и съдебните 

служители в Районен съд – Балчик със своето етично поведение към 

гражданите и чувството си на отговорност работеха ефективно за 

повишаване общественото доверие и авторитета на съда. 

 

VIII. МЕДИЙНА ПОЛИТИКА 

 

От 2012 г. Районен съд – Балчик предлага на интернет страницата на 

съда услугата „Пресцентър“, чрез която публикува прессъобщения за 

предстоящи съдебни заседания, предимно по наказателни дела и 

постановени съдебни актове. Анонсират се събития, свързани с дейността 

на съда, такива за внедряване на нови технологии, които подобряват 

административното обслужване на потребителите на съдебни услуги. Чрез 

Пресцентъра се надяваме да бъдем в полза на гражданите. Съдебният 

служител Нели Гавраилова е определена за обявяване на събитията в 

Пресцентъра. 

През отчетния период са публикувани 77 броя прессъобщения. 

 

IX. МАТЕРИАЛНА И ФИНАНСОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 

С решение на МС от 3.05.2011 г. бе предоставен на Министерството 

на правосъдието имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. 

Балчик, ул. „Варненска” №1 с площ от 9 370 кв.м., застроен с 4 сгради за 

нуждите на Районен съд – Балчик и Районна прокуратура – Балчик.  

На 03.09.2011 г. между Министерството на правосъдието и ЕТ 

„Васил Григоров” е сключен договор за наем на трети етаж и стаи на втория 

етаж от масивна триетажна сграда, находяща се в гр. Балчик, ул. „Стара 

планина” №2.  

На 23.12.2019 г., Държавата закупи от ЕТ „Васил Григоров” масивна 

триетажна сграда, находяща се в гр. Балчик, ул. „Стара планина” №2. С 

решението на МС, сградата е дадена за ползване и стопанисване на ВСС. По 

този начин проблемът със съдебната палата на Районен съд –  Балчик, които 

продължи около 140 години вече е решен.  

Да се трудим в собствена сграда с подходящи работни условия е 

добра перспектива за развитието на съда, както и възможност за повишаване 

на качеството на правосъдната дейност и на насочените към общественото 

доверие инициативи. 
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През отчетния период в Районен съд – Балчик са събрани общо 

приходи в размер на 188 056 лв., в т.ч. съдебни такси, конфискувани 

депозити, глоби и др., което е с 69% повече от предходната година. Най – 

много приходи са постъпили от съдебните такси – 180108 лв. и събрани 

глоби в размер на 6 804 лв. 

Разходите за 2019 г. са реализирани в унисон с указанията на ВСС 

за допълнителни мерки за ограничаване на нелихвените разходи и 

трансферите по бюджета.  

Към 31.12.2019 г. разходите по бюджета на Районен съд – Балчик са 

960 814 лв. В сравнение с 2018 г. имаме увеличение на разходите с 17%, 

дължащо се на  изплатени обезщетения на двама служители по ЗСВ и на 

трима по КТ, както и разходите на новопридобит автомобил в края на 2018 

г.  

- за заплати има увеличение с 13%;  

- за текуща издръжка е увеличена  с 16%. 

През 2019 г. продължава инициативата предприета от Районен съд 

– Балчик за събиране на установените със служебно издадени изпълнителни 

листи публични вземания в полза на бюджета на съдебната власт по сметка 

на Районен съд – Балчик от частните и държавните съдебни изпълнители 

при спазване на принципа за съразмерност между сумарните интереси 

възложени на всеки ЧСИ на годишна база. За отчетната година има събрани 

3 611,49 лв. от частните съдебни изпълнители и 1 184,69 лв. от държавни 

съдебни изпълнители. 

 

X.ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ И ИНФОРМАЦИОННО 

ОСИГУРЯВАНЕ 

 

Към настоящия момент Районен съд – Балчик разполага със следната 

компютърна и периферна техника, годна за експлоатация: 28 бр. 

компютърни конфигурации, 2 бр. сървъри, 1 бр. микросървър, 4 бр. UPS, 17 

бр. МФУ, 8 бр. принтера, 5 бр. сканиращи устройства; 2 бр. копирни 

машини; 3 бр. преносими компютри /лаптоп/ ; 1 бр. мултимедиен проектор 

и 3 бр. информационни дисплей за нуждите на съдебните зали в Районен съд 

– Балчик.  

През отчетния период са използвани различни програмни продукти, 

сред които е Централизираната система за разпределение на делата. 
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През 2019 г. в Районен съд – Балчик се използваха успешно деловодна 

програма САС "Съдебно деловодство" и модул „Съдебен призовкар”, 

софтуерно приложение „Служебна защита“, програмна система „JES” и 

модули „Електронна папка JES”, ПС „Регистър наддавателни предложения” 

за СИС и софтуер за синтез на реч "SpeechLab 2.0". За улеснение работата 

на призовкаря се използва баркод – четец. В Бюро съдимост се използва 

програма за издаване на свидетелства за съдимост - АИС „Бюра съдимост”. 

Нормативната база на съда бе подсигурена от правно-

информационната система „АПИС 7“ . 

В счетоводството от 2010 г. се използва счетоводна програма „Web 

БП – Конто 66“ и програмен продукт за труд и работна заплата „Стил“. 

От 01.12.2019 г. функционира и новият сайт на съда, изграден по 

проект по Оперативна програма „Добро управление“ с наименование 

„Доразвитие и централизиране на порталите в СП за достъп на граждани до 

информация, е-услуги и е-правосъдие“.  

Една от целите на този проект е унификация на интернет сайтовете 

на съдилищата, централизирано хостване на сървъри на ВСС, имена в 

домейна justice.bg, собственост на ВСС, централизирана поддръжка и 

развитие.  

Еднаквите, като структура и дизайн  сайтове, ще облекчат работата 

на потребителите – юристи и граждани при достъпа до календара за 

насрочените граждански и наказателни дела, постановените съдебни актове 

и влезлите в сила съдебни актове по граждански и наказателни дела. На 

интернет страницата на съда има представени правила за публикуване на 

съдебните актове, за достъп до обществена информация, за приемане и 

отчитане на сигнали и жалби и др. полезна информация. За улеснение на 

чужденците е предложен вариант на английски език. 

При спазване на Закона за защита на личните данни и ПАС, Районен 

съд – Балчик предлага уеб базиран достъп до информация за движението на 

делата в съда. Той е включен към централния портал на апелативен съдебен 

район Варна. Чрез отдалечения достъп страните по делата и техните 

пълномощници могат да се запознаят и се снабдят с копия от протоколи от 

проведени съдебни заседания, постановени актове на съда в открито и 

закрито съдебно заседание, както и да проследят делото във всеки един 

момент.  

През 2018 г. Районен съд – Балчик се включи към единния портал за 

електронно правосъдие. Порталът дава възможност на граждани и адвокати 
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да извършват преглед на електронните копия на съдебните дела.  Порталът 

дава възможност за електронно призоваване и връчване на съдебни книжа 

по делата. 

В Районен съд – Балчик 20 адвоката са регистрирани в портала и са 

направени справки по 51 броя дела.  

От 2012 г. на интернет страницата на съда се публикуват и 

публичните продажби, извършвани от държавния съдебен изпълнител при 

Районен съд – Балчик. 

В Районен съд – Балчик от 2014 г. по проект по ОПАК за 

надграждане и свързване на деловодната информационна система при 

регистриране на събития и обекти по наказателния процес към ядрото на 

ЕИСПП се предават комуникационни пакети с реални данни към ядрото на 

ЕИСПП и се извличат реални данни в структуриран вид от ядрото на 

ЕИСПП. 

Районен съд – Балчик подготвя пълни електронни папки по делата. 

 

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ИЗВОДИ 

 

През изминалия отчетен период магистратите и съдебните 

служители в Районен съд – Балчик със своето етично поведение към 

гражданите и чувството си на отговорност продължиха своята работа за 

повишаване общественото доверие и авторитета на съда. 

Благодаря на всички за положените усилия и вложения ентусиазъм 

при изпълнение на служебните си задължения. 

 

XII. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1.Отчет за работата на Районен съд – Балчик за 2019 г. 

2.Отчет по гражданските дела на Районен съд – Балчик за 2019 г. 

3.Справка за дейността на съдиите по гражданските дела в Районен 

съд – Балчик за 2019 г. 

4.Справка за резултатите от върнатите и протестирани граждански 

дела в Районен съд – Балчик за 2019 г. 

5.Отчет по наказателните дела на Районен съд – Балчик за 2019 г. 

6.Справка за дейността на съдиите по наказателни дела в Районен 

съд – Балчик за 2019 г. 
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7. Справка за резултатите от върнатите и протестирани наказателни 

дела Районен съд – Балчик за 2019 г. 

          8.Отчет за държавните съдебни изпълнители в Районен съд – Балчик 

за 2019 г. 

9.Справка дейността на службата по вписванията в Районен съд – 

Балчик за 2019 г. 

10. Обобщена справка за индивидуалната натовареност на съдиите 

през 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 ИВЕЛИНА ВЕЛЧЕВА 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ – 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД – БАЛЧИК 

 

 


