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СЪДЪРЖАНИЕ:  

 

І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ  

1. Магистрати. 

2. Държавни съдебни изпълнители. 

3. Съдии по вписванията.  

4. Съдебни служители.  

5. Структура и управление на съда. 

 

ІІ. ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНАТА 

ДЕЙНОСТ НА РАЙОНЕН СЪД – БАЛЧИК  

1. Постъпили дела за разглеждане и свършени дела за периода 2019 – 

2021 г.  

2. Срочност на правораздавателната дейност – приключили в 3-

месечен срок дела за периода 2019 – 2021 г.  

3. Постановени в 1-месечен срок съдебни актове.  

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

върнати (включително и като %) за периода 2019 – 2021 г.   

5. Натовареност по щат и действителна натовареност спрямо делата 

за разглеждане и спрямо свършените дела за периода 2019– 2021 г.  

 

ІІІ. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

1. Кадрова обезпеченост.  

2. Постъпление на наказателни дела за периода 2019– 2021 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 правораздаване. 

 

ІV. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

1. Кадрова обезпеченост.  

2. Постъпление на граждански дела за периода 2019– 2021 г.  

3. Разпределение на гражданските дела; изключение от принципа за 

случайно разпределение.  
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4. Разглеждане на гражданските дела.  

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

     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 правораздаване. 

 

V. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА 

И БЮРО СЪДИМОСТ  

1. Съдебно изпълнителна служба  

2. Служба по вписванията 

3. Бюро за съдимост  

 

VI. ПРОВЕРКИ ОТ ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ 

СЪДЕБЕН СЪВЕТ. РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2021 г. 

 

VII. ДЕЙНОСТ НА СЪДЕБНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

VIII. МЕДИЙНА ПОЛИТИКА 

 

IX. МАТЕРИАЛНА И ФИНАНСОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 

X. ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ И ИНФОРМАЦИОННО 

ОСИГУРЯВАНЕ 

 

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ИЗВОДИ 

 

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

България.  

Годишният доклад за дейността на съда е изготвен на основание 

чл. 80, ал. 1, т. 12 от Закона за съдебната власт и отразява работата на 

съда през 2021 г., чрез представяне в аналитичен вид на данни, 

констатации и изводи, направени при съпоставяне с показателите за 

предходните 2020 г. и 2019 г.  

 

І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 

Утвърденият и зает щат на Районен съда – Балчик, към 31.12.2021 

г. е 21 щатни бройки. 

 

1. Магистрати. 

 

Щатната численост на магистратите, към 31.12.2021 г. е 3 щатни 

бройки, като и трите щата са заети. 

До 15.04.2021 г. щатната численост на съдиите в Районен съд – 

Балчик е включвала петима магистрати, в това число една щатна бройка 

за Административен ръководител, една щатна бройка за Заместник на 

административния ръководител и три щатни бройки за районни съдии.  

С решение по т. 8 на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет 

по протокол №12 от 13.04.2021 г., считано от 15.04.2021 г., на основание 

чл. 160 във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ е освободен от заеманата 

длъжност „Заместник на административния ръководител - Заместник-

председател“ на Районен съд - Балчик, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, 

съдия Цонко Славков Иванов. 

На 18.05.2021 г. с решение на Съдийската колегия на ВСС по т. 2 

от протокол № 16 с пълно мнозинство бе избран за Административен 

ръководител-Председател г-жа Даниела Игнатова и от 07.06.2021 г. г-жа 

Игнатова встъпи в изпълнение на длъжността – „Административен 

ръководител-Председател“ на Районен съд – Балчик.  

С решение на Пленума на ВСС по т.44.1. от протокол №12 

/24.06.2021 г. е съкратена длъжността „съдия“ в Районен съд – Балчик и 

утвърдения щат на съда за магистрати е 4 щатни бройки. 

С решение на Съдийската колегия на ВСС по т.20.9.1. от протокол 

№ 28 от 13.07.2021 г. е трансформирана длъжността „Заместник на 
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административния ръководител – заместник-председател“ на Районен 

съд – Балчик в длъжността „Съдия“ в Районен съд – Балчик. 

С решение на Пленума на ВСС по т.2.9. от протокол №14 

/22.07.2021 г. е съкратена длъжността „Съдия“ в Районен съд – Балчик и 

утвърдения щат на съда за магистрати е 3 щатни бройки. 

С решение от 02.06.2021 г., общото събрание на съдиите при 

Районен съд – Балчик, единодушно подкрепиха предложението на и. ф. 

Адм. ръководител–Председател на съда за избиране на съдия Галин 

Георгиев за заместник на административния ръководител–Заместник-

председател на Балчишкия районен съд.  

На 10.06.2021 г. е внесено предложение до СК на ВСС за 

започване на процедура на основание чл. 160 във връзка с чл. 168, ал. 2 

от ЗСВ за назначаване на съдия Галин Христов Георгиев на длъжността 

„Заместник на административния ръководител – Заместник-

председател“ на Районен съд – Балчик. С решение по т.11 от протокол 

№34/05.10.2021 г. на СК на ВСС предложението за назначаване на съдия 

Галин Георгиев на длъжност „Заместник на административния 

ръководител – Заместник-председател“ на Районен съд – Балчик е 

оставено без уважение. 

През 2021 г. съдът е осъществявал своята правораздавателна 

дейност със следните съдии: 

Даниела Игнатова – Административен ръководител–Председател 

на Районен съд – Балчик, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, съгл. Решение 

на Съдийската колегия на ВСС по Протокол №8 от 21.02.2017 г. и с 

професионален опит към 31.12.2021 г. – 22 год. и 3 мес.; 

Цонко Иванов – Заместник на административния ръководител–

Заместник-председател на съда, с ранг „Съдия във ВКС и ВАС“, съгл. 

Решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол №8 от 21.02.2017 

г. и професионален опит до 15.04.2021 г. 27 год. и 10 мес.; 

Галин Георгиев – Съдия в районен съд, с ранг „Съдия във ВКС и 

ВАС“, съгл. Решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол №8 от 

21.02.2017 г. и с професионален опит към 31.12.2021 г. – 30 год. и 2 мес.; 

Ивелина Велчева – Съдия в районен съд, с ранг „Съдия във ВКС и 

ВАС“, съгл. Решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол №8 от 

21.02.2017 г. и с професионален опит към 31.12.2021 г. – 25 год. 

Следва да се има предвид, че освен с прякото правораздаване 

съдиите в Районен съд – Балчик са ангажирани и с редица други 
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дейности - участие в комисии за безопасни условия на труд, участие в 

комисии за атестиране и за провеждане на конкурси за назначаване на 

съдебни служители, комисия по проверка на веществените 

доказателства, комисии за проверка на своевременно и правилно 

попълване и предаване на Бележки и РКО по дела, проверка на касовите 

наличности  и др. 

Всички съдии се отличават с отговорност, висок 

професионализъм, задълбоченост, организираност и стремеж към по-

нататъшно развитие и повишаване на знанията и уменията.  

Повишаването на квалификацията на магистратите води до 

подобряване качеството на постановените съдебни актове, както и до по-

високо обществено доверие в институцията. 

През месец юни 2021 г. г-жа Даниела Игнатова, Председател на 

съда е взела участие в ежегодното обучение по здравословни и 

безопасни условия на труд.  

Районен съдия Галин Георгиев на 19.11.2021 г. е взел участие в 

присъствено обучение организирано от НИП в гр. София на тема 

„Предизвикателства при прилагането на ЗУЕС. Анализ на съдебната 

практика“.  

През периода 17.12. - 18.12.2021 г. е взел участие в обучение 

„Практически аспекти на работата на магистратите и съдебните 

служители по време на пандемия“, 17-18.12.21 г., гр. Балчик, ОПДУ, 

Проект „Правосъдие през 21 век – развиване на професионална 

компетентност и интегритет на магистратите и съдебните служители”, 

по договор № BG05SFOP001-3.006-0001-С01  

Районен съдия Ивелина Велчева е взела участие в дистанционно 

обучение организирано през периода 20-21.05.2021 г. със следната тема: 

„Защита на потребителите в светлината на Европейското право“ 

През 2021 г. съдиите от Районен съд – Балчик са участвали в общо 

15  събрани на съдиите, свикани от административния ръководител на  

съда по обсъждане на въпроси касаещи различни дейности: 

На 03.02.2021 г. общо събрание на съда бе свикано  за обсъждане 

на т.7.3. от протокол №1 / 21.01.2021 г. на Пленума на ВСС, за даване 

съгласие за създаване и участие в централизиран фонд за  СБКО за 

подпомагане на магистрати и съдебни служители през 2021 г. с източник 

отчисления в размер на 0,1% от средствата за СБКО начислявани върху 

средствата за основна заплата в органите на съдебната власт. 
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На 10.02.2021 г. общото  събрание на съда обсъди отчетния доклад 

за дейността на Районен съд – Балчик за 2020 г.“; 

На 11.02.2021 г. общо събрание на съдиите  се събра за 

разглеждане на въпроси във връзка с предстоящото, към него момент 

пенсиониране на Заместник-председателя на съда, със следните теми: 

1. Спиране разпределението на дела на съдия Цонко Славков Иванов 

считано от 15.02.2021 г. на основание решение по т.4.2.1. от протокол 

№1/15.01.2018 г. на Комисията по атестирането и конкурсите към СК на 

ВСС.  

2. Обсъждане за даване на срок за изготвяне на всички ненаписани 

съдебни актове по обявени за решаване дела на основание решение по 

т.4.2.3. от протокол №1/15.01.2018 г. на Комисията по атестирането и 

конкурсите към СК на ВСС.  

3. Обсъждане и вземане на решение за броя на съставите на 

отделения и тяхната специализация по материя. 

4. Обсъждане и вземане на решение за определяне на типовете дела – 

наказателни и граждански дела. 

5. Обсъждане и вземане на решение за натовареност на съдиите по 

групи дела. 

6. Дежурства по наказателни и граждански дела. 

7. Преразпределение на насрочени дела с докладчик Цонко Иванов 

след 14.04.2021 г. 

8. Необходимостта от промяна на Правилата за случайно 

разпределение на делбата в Районен съд – Балчик. 

На 12.02.2021 г. се проведе Общо събрание на съдиите при РС-

Балчик за „Предоставяне на мнение по поставения по образувано 

тълкувателно дело №6 от 2020 г. на ОССК на ВАС, въпрос „При 

извършването на повече от една търговски сделки на едро с налични 

храни и цветя, извън законноустановените за това места, търговецът 

извършва едно или няколко отделни нарушения по смисъла на чл. 3б във 

връзка с чл. 65, ал. 2 от Закона за стоковите борси и тържищата и във 

връзка с чл. 18 от Закона за административните нарушения и 

наказания?“;  

На 01.03.2021 г.Общо събрание на съдиите и съдебните служители 

от Районен съд – Балчик разгледаха въпроса, относно „Начин на 

ползване на средствата за СБКО за 2021 г.“; 
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На 12.03.2021 г. общото събрание на съдиите при  РС-Балчик  

обсъди въпроси по искане на председателя на ВАС за „Предоставяне на 

мнение по поставения по образувано тълкувателно дело №5 от 2020 г. на 

ОССК на ВАС, въпрос: „Кой е субектът на отговорността по чл. 126 от 

Закона за акцизите и данъчните складове? 1. Лицата, които са 

регистрирани производители или складодържателите, или 2. Всяко лице, 

независимо от регистрацията.“ 

          На 10.05.2021 г. се проведе събрание на съдиите, държавния 

съдебен изпълнител и съдията по вписванията при Районен съд – Балчик 

за изслушване по реда на чл. 194а, ал.7, изр.1 от Закона за съдебната 

власт на кандидата за Административен ръководител – Председател на 

Районен съд – Балчик – г-жа Даниела Йорданова Игнатова, във връзка с 

процедурата за избор на Административен ръководител на съда. 

          На 02.06.2021 г. се проведе събрание на съдиите, държавния 

съдебен изпълнител и съдията по вписванията при Районен съд – Балчик 

за изслушване предложението на и. ф. административен ръководител – 

председател на Районен съд – Балчик – Даниела Йорданова Игнатова, за 

кандидат за назначаване на Заместник-административен ръководител на 

съда.“ 

На 11.06.2021 г. Общото събрание на съдиите разискваше въпроса 

за изразяване на становища, предложения за допълване или коригиране 

на проект на Правила за определяне и поставяне на индекси на 

съдебните актове за резултатите от инстанционната проверка и от 

производствата за възобновяване по наказателни дела.“ 

          На 09.09.2021 г. се проведе събрание на съдиите, държавния 

съдебен изпълнител, съдията по вписванията и съдебните служители при 

Районен съд – Балчик при спазване на мерките за безопасност за 

връчване на отличие служебна благодарност и грамота на съдебен 

секретар Снежанка Желязкова Джамбазова, дългогодишен служител в 

съда,във вр.с навършване на 60-годишна възраст. 

         На 10.09.2021 г. Общото събрание  обсъди на обобщената справка 

за извършена проверка на дейността на Районен съд – Балчик за периода 

01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. от Окръжен съд – Добрич и обобщения 

доклад от извършените проверки на работата на районните съдилища от 

съдебния район на Окръжен съд – Добрич за 2020 г. 

          Събрание на съдиите при Районен съд – Балчик при спазване на 

мерките за безопасност се проведе за обсъждане и вземане на решение за 
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промяна процента натовареност на съдиите по групи дела ,което се 

проведе на 27.09.2021 г. 

На 25.10.2021 г. съдиите ,разглеждащи наказателни дела, разгледа 

исканията на председателя на ВАС, относно „Предоставяне на мнение 

по предмета на тълкувателно дело №3 от 2021 г. на ОССК на ВАС, 

въпрос „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 наказание по чл. 

266, ал. 1 от същия закон или деянието е едно и не поражда 

множественост на административните нарушения?“ и „Предоставяне на 

мнение по предмета на тълкувателно дело №1 от 2021 г. на ОССК на 

ВАС, въпрос „Отказите по чл. 174, ал. 3 от ЗДвП на водач за извършване 

на 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 ЗАНН?“. 

На 22.11.2021 г. се организира общо събрание на съдиите при 

Районен съд – Балчик където се обсъди възможността за предоставяне 

на  предложения за изменение и допълнение на Правилника за 

администрацията на съдилищата по отношение на електронното 

подписване на издадените съдебни актове, електронното призоваване и 

връчване на съдебни книжа по дела, образувани в ЕИСС и други 

действия в електронна форма, по електронни дела за ниво Районен съд. 

          На 03.12.2021 г. се организира общо събрание на съдиите при 

Районен съд – Балчик за обсъждане на щатното разписание на 

администрацията на съда за 2022 г.“. 

Следва да бъде посочено, че съдиите от Балчишкия районен съд 

ежемесечно провеждат работни срещи за обсъждане на въпроси по 

приложението на правото – текущо и при законодателни промени, както 

и относно срочността на разглеждане и администриране на делата. 

 

2. Държавни съдебни изпълнители.  

 

През 2021 г. щатното разписание включва една бройка за 

Държавен съдебен изпълнител, която е заета през целия отчетен период 

от г-н Тодор Бонев Бонев, с професионален опит към 31.12.2021 г. – 19 

год. и 4 мес. 
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3. Съдии по вписванията.  

 

През 2021 г. щата на Съдия по вписванията включва една бройка, 

която е заета през целия отчетен период от г-н Красимир Минков      

Господинов, с професионален опит към 31.12.2021 г. – 31 год. и 1 мес. 

 

4. Съдебни служители. 

   

За периода 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. щатната численост на 

съдебните служители от общата и специализираната администрация е 16 

души.  

С решение по т.5. 2. по протокол №39 от 10.11.2020 г. на 

Съдийската колегия на ВСС е увеличен щата с 1 щатна бройка за 

длъжността „Огняр, той и работник, поддръжка сгради“ и  считано от 

04.01.2021 г. на тази длъжност  е назначен служител.    

Към 31.12.2021 г. щата за съдебните служители от общата и 

специализираната администрация е разпределен по следните длъжности 

и бройки:  

 

Наименование на длъжността Брой по щат 

Административен секретар 1 

Главен счетоводител 1 

Системен администратор 1 

Съдебен секретар 4 

Завеждащ служба „Деловодство“ 1 

Съдебен деловодител  2 

Съдебен деловодител- регистратура 1 

Съдебен деловодител, той и касиер 1 

Съдебен деловодител – СИС и Бюро съдимост 1 

Призовкар 1 

Домакин, той чистач 1 

Работник, поддръжка сгради, той и огняр 1 

 

Поради ползването на продължителен отпуск по болест от съдебен 

служител - Системния администратор на съда, през 2021 г. е сключен 

трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда, считано от 

01.06.2021 г. с лице за изпълняване тази длъжност. 
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Поради придобиването на осигурителен стаж и възраст на съдебен 

деловодител, през отчетната година е прекратен трудовият договор, 

считано от 01.01.2022 г. и с решение по протокол №22 от 06.10.2021 г. 

на СК на ВСС длъжността е трансформирана в длъжността “Съдебен 

статистик, той и съдебен архивар“, считано от 04.01.2022 г. 

Многократно сме отправяли искания до СК на ВСС за увеличаване 

на щата в специализираната администрация с 1 щ. бройка за „Съдебен 

помощник“ и за „Съдебен деловодител“, но към настоящия момент не 

сме получили съгласие и не сме срещнали разбиране за това от страна на 

СК на ВСС.  

Освен с преките си задължения, съдебните служители в Районен 

съд – Балчик са ангажирани и с редица други дейности - участие в 

комисии за безопасни условия на труд, комисии по инвентаризации и 

проверки на дела, комисия по атестиране на съдебните служители, 

комисия по проверка на веществените доказателства, комисии за 

проверка на своевременно и правилно попълване и предаване на 

Бележки и РКО по дела, проверка на касовите наличности, предаване и 

приемане на помещения находящи се в сградата на Съдебна палата – 

Балчик.  

На системният администратор е възложено ежемесечна проверка 

на публикуваните съдебни актове във връзка със спазването на 

Правилата за публикуване на съдебните актове и ЗЗЛД. 

Нуждата от повишаване на квалификацията, от усвояване на нови 

знания и практически умения, насочи част от служителите, през 2021 

година да вземат участие в редица обучения организирани от 

Националния институт на правосъдието и други институции, както 

следва: 

Административния секретар участва в ежегодното обучение по 

здравословни и безопасни условия на труд, през месец юни е завършила 

обучение по защита на класифицираната информация, проведено от 

ДКСИ.Заедно със завеждащ служба „Деловодство“ участваха в обучение 

организирано от НИП на тема „Работа с ЕИСС“.  

Съдебният секретар Радостина Христова участва в организираното 

от НИП обучение на тема „Работа в служба „Архив“, а съдебен секретар 

Миглена Йорданова участва в обучение, организирано от ИСДП, на 

следните теми: „Интегриран и мултидисциплинарен подход към деца, 

жертви или свидетели на домашно насилие, центриран към техните 
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нужди и най-добър интерес“ и „Работа по случаи на деца 

жертви/свидетели на домашно насилие – идентифициране, интервенции 

и междуведомствено сътрудничество“.  

Съдебният секретар Снежанка Джамбазова е участвала в семинар 

на тема „Международни гражданскоправни спорове: практическа помощ 

при работа по трансгранични производства“. 

Във връзка с внедряването на ЕИСС, завеждащ служба 

„Деловодство“ и съдебния деловодител „Регистратура“ участваха в 

присъствено обучение за обучители за работа с ЕИСС, а всички 

магистрати и съдебни служители, участваха в онлайн обучение, 

организирано от Информационно обслужване  АД за работа с ЕИСС. 

През месец юни, системния администратор на съда, в изпълнение 

на чл. 23, т.5 от ПАС, проведе обучение на  съдебните заседатели, 

участващи в състава по наказателни дела като първа инстанция за работа 

с квалифицираните удостоверения за квалифициран електронен подпис, 

както и ги запозна с обсега на правото им на достъп в ЕИСС. 

Повишаването на квалификацията на служителите, като 

приоритетна цел, залегнала в оперативния план на съда, води до 

подобряване качеството на извършваните деловодни и административни 

дейности и  подобряване на административното обслужване на 

гражданите, което от своя страна допринася и до повишаване на 

общественото доверие към съда.  

 

5. Структура и управление на съда. 

 

Управленските процеси в Районен съд – Балчик са регламентирани 

във вътрешни правила. 

Административното ръководство на съда се осъществява от 

административния ръководител – председател Даниела Игнатова и от 

заместник-председателя Цонко Иванов (до 15.04.2021 г.) 

Структурата на Районен съда – Балчик до 15.04.2021 г., може да се 

представи в следния вид: 
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След пенсионирането на заместника на административния 

ръководител–заместник-председателя на съда, през месец април 2021 г. 

се наложи изцяло промяна в работата на съда, която 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, съгласно действащото 

законодателство, както и бързо и качествено да бъдат обслужвани 

гражданите. 

Съдиите разглеждащи наказателни дела, към 31.12.2021 г. са 

Даниела Игнатова и Галин Георгиев с определена натовареност по 

всички групи наказателни дела 100%. 

Съдиите разглеждащи граждански дела, към 31.12.2021 г. са 

Ивелина Велчева със 100% натовареност във всички групи граждански 

дела и Даниела Игнатова и Галин Георгиев с определена натовареност 

по различните групи граждански дела от 25%, 50% и 100%. 

Държавен съдебен изпълнител през 2021 г. е изпълнявана от Тодор 

Бонев, а съдия по вписванията – Красимир Господинов. 

Съдебните служители са структурирани в обща и специализирана 

администрация и съответстват на приетия от Съдийската колегия на 

Висшия съдебен съвет на основание чл. 341, ал. 1 от Закона за съдебната 

Председател 

Зам. председател 
Административен 

секретар 

 

Обща 

администрация 

Магистрати 

Специализирана 

администрация 

 

Съдия по 

вписваниятт

ата 

ДСИ 
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власт Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата 

и на Правилата за неговото прилагане. 

Работният процес е организиран така, че да осигури 

своевременност на правораздавателната и на административната 

дейност в съда.  

Със заповеди на административния ръководител са очертани 

задълженията на администрацията и сроковете за тяхното изпълнение, 

ежемесечно се извършват проверки и се анализират данните за 

спазването на процесуалните срокове при разглеждане и приключване 

на делата.  

Разпределението на делата в Районен съд – Балчик се извършва 

при спазване на изискването на чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от Закона за съдебната 

власт – на принципа на случайния подбор, чрез електронно 

разпределение съобразно поредността на постъпването им, на 

докладчици, в рамките на три състава, разглеждащи граждански дела и 

два състава разглеждащи наказателни дела, както и на основание чл. 35, 

ал. 4 от Правилника за администрацията в съдилищата – в деня на 

постъпването или най-късно на следващия работен ден.  

През периода 01.01.2021 г. – 28.02.2021 г. разпределението на 

новопостъпилите дела се извършваше единствено чрез Централизирана 

система за случайно разпределение на делата. 

След  с въвеждането на ЕИСС от 01.03.2021 г. до 31.12.2021 г. 

разпределението на новообразуваните дела се извършва чрез ЕИСС.  

Достъпът до системите се осъществява посредством квалифициран 

електронен подпис. За всички  магистрати, съдебни служители и 

съдебни заседатели  е осигурен квалифициран електронен подпис.   

За извършеното разпределение на делата  се издава протокол, 

който се прилага  към всяко дело. 

За извършеното през деня разпределение по всички образувани в 

съда дела, чрез Централизирана система за случайно разпределение на 

делата се издава протокол, който се съхранява в нарочно създадена за 

това папка, която в началото на следващата година се предава за 

съхранение на Административния секретар. 

Случайното разпределение се извършва по Вътрешни правила, 

които са приети от Общото събрание на съдиите, утвърдени са от 

административния ръководител-председател на Районен съд – Балчик 

със заповед от 15.02.2021 г.  
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Разпределението на делата до 15.04.2021 г. се извършваше от 

заместника на административния ръководител–заместник-председател 

на Районен съд – Балчик - съдия Цонко Иванов, след неговото 

напускане, делата се разпределят в системите от административния 

ръководител –председател на Районен съд – Балчик, а при негово 

отсъствие,  делата се разпределят от съдия Галин Георгиев, съгласно 

заповед  Заповед №РД–13–110/14.04.2021 г.  

По време на дежурства през почивни и празнични дни, 

разпределението на делата се извършва от съответния дежурен съдия, 

разглеждащ наказателни дела, определен съгласно заповед на 

административен ръководител.  

През 2021 г. първоначално разпределението на делата е ставало по 

групи съдии, разглеждащи граждански и наказателни дела.  

Считано от 15.02.2021 г. индивидуалната натовареност по групи 

дела е определена със заповед №РД–13–035/12.02.2021 г., като 

специализация по дела е запазена само по наказателните дела, % от 

гражданските дела се разглеждат и от наказателните съдии.  

Първоначално определения процент по граждански дела е бил по 

15% на всеки наказателен съдия, а считано от 15.05.2021 г. по 25% от 

гражданските дела се разпределят на съдиите разглеждащи 

наказателните дела, като съдия Ивелина Велчева остава при 100% 

натовареност спрямо всички граждански дела.   

От 30.09.2021 г., след решение от проведено общо събрание на 

съдиите в Районен съд – Балчик, с цел равномерното натоварване на 

всички съдии, процентното разпределение на гражданските дела се 

извършва по нов начин  - по групи граждански дела с определен  % 

участието за всеки от тримата съдии, за което е издадена заповед №РД–

13–276/27.09.2021 г. 

През месец март 2021 г., при така наречената третата „вълна“ на 

епидемията, въз основа на обективните  данни  за разпространението на 

заразата  в съда, сочещи увеличение на броя на заболелите съдии и 

служители, а също с цел опазване живота и здравето на работещите в 

съда и на гражданите, посещаващи съдебната палата, се наложи през 

месеците март – април 2021 г. да бъде приложен чл. 6а, ал. 3 от Закона за 

мерките и действията по време на извънредното положение. Със  

заповед № РД-13-072/19.03.2021 г. на и. ф. адм. ръководител–

председател на съда, за периода 22.03.2021 г. – 02.04.2021 г. 
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включително не се провеждаха открити съдебни заседания и се 

отсрочиха всички насрочени производства за нови дати. Разглеждаха се 

само дела с неотложен характер, посочени в чл. 329, ал. 3 от ЗСВ. 

Дейността на съда през по-голямата част от отчетната година бе 

съобразена с всички мерки за безопасност и за минимизиране риска от 

разпространението на COVID-19. Въведени са мерки за работа в 

извънредна епидемична обстановка, действащи и в момента, отнасящи 

се до пропускателния режим, работно време на службите с граждани и 

адвокати, спазване на дистанция, носенето на предпазни средства, 

употреба на дезинфектанти, възможността за подаване на документи по 

пощата или чрез лицензирани куриерски фирми, използването на ЕПЕП, 

поставянето на информационни табели и др. 

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 чрез 

публичния портал на Централизираната система за разпределение на 

делата. 

За 2021 г. в Районен съд – Балчик  е действащ Стратегически план 

за развитие за периода 2020-2022 година, в който като основна цел е 

изведено гарантирането върховенството на закона, чрез точното му 

прилагане по безпристрастен, справедлив, честен и ефективен начин, а 

като стратегически цели са възприети: качествено, срочно и достъпно 

правораздаване; развитие и интегриране на кадровия потенциал; 

повишаване на общественото доверие в институцията; материално – 

техническа осигуреност и развитие на информационните технологии.  

В съда е в сила Стратегия за управление на риска, разработена в 

съответствие с изискванията на Закона за финансово управление и 

контрол в публичния сектор. 

В изпълнение на Плана за подобряване на работата на съда 2 и във 

връзка с  въвеждането на ЕИСС системния администратор  проведе 

обучение на съдебните заседатели  при Районен съд – Балчик на 

28.06.2021 г. във връзка с работа им с квалифицираните удостоверения 

за квалифициран електронен подпис.  

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 
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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 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.  

През 2021 г. в създадената зала, не са провеждани  с.з.при които 

да  се е налагало изслушването на деца.  

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. 

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.  

Планираната среща по линия на Програмата за международен 

обмен на магистрати, Европейската мрежа за съдебно обучение през 

2020 г. с магистрат от съда в гр. Пирна, ФР Германия се осъществи в 

периода 11-15.10.2021 г. 
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На проведената среща бяха  обсъдени съдебните системи на  ФР 

Германия и на Р България. Мястото на държавният съдебен изпълнител 

и съдията по вписвания в двете държави. Приключване на делата 

посредством способите на медиацията и спогодбите при двете системи.  

Статута на  съдията.  

Бяха отчетени сходствата и разликите при разглеждане и решаване 

на граждански и наказателни дела в двете системи, както и бе 

коментиран факта, че правото в различните провинции във ФР Германия 

е уредено посредством различни нормативни актове. Отчетена бе и 

съществена разлика относно мандатността  на административните 

органи на  съдебната власт.  

Двустранните международни обмени на опит между 

представители на съдилищата дават възможност за повишаване 

доверието между европейските магистрати, с което се насърчава 

взаимното признаване на съдебните решения, да се обменят добри 

практики, опит и възгледи между представителите на различните 

съдебни системи. 

 За поредна година Балчишкият районен съд участва 

Образователната програма „Съдебна власт - информиран избор и 

гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, като 

организира конкурс за рисунка на тема "Съдът в очите на децата". 

Инициативата имаше за цел да привлече вниманието на учениците от 

града към съдебната власт, да повиши тяхната правна грамотност и 

култура.  

 В надпреварата участваха общо 25 ученици от две от общо три 

училища в гр.Балчик. Всички представени рисунки са включени в 

изложба, подредена в Съдебната палата. Отличените автори получиха 

грамоти и награди, раздадени бяха и  поощрителни за останалите млади 

художници, проявили интерес към конкурса. 

 Конкурсът се организира в рамките на  Образователната програма 

„Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени 

съдилища и прокуратури“, в която Районен съд – Балчик участва за 

поредна година. 

Във връзка с разпространението на COVID-19 и неговото 

ограничаване сред съдии и служители не се проведе и  планираният Ден 

на отворените врати в съда. 
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За повишаване качеството и ефективността на правораздаването, 

предлагано от съда със заповед на административния ръководител, се 

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. 247а, ал. 2, т.1 от НПК; чл. 252, ал. 2  и ал. 4 от НПК; 

чл. 271, ал. 10 от НПК; чл. 308 от НПК и чл. 235, ал. 5 от ГПК. 

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 08.10.2021 г. се организира работна среща с 

началниците на РУ на МВР Балчик, РУ на МВР Албена и прокурорите 

от РП – Добрич, ТО – Балчик, на която се разискваха проблеми при 

администриране на преписки по Закона за движението по пътищата, по 

Кодекса за застраховането, по Закона за Министерството на вътрешните 

работи и по Закона за административните нарушения и наказания 

относно обсъждане на възникнали проблеми във връзка с изпращането 

на преписки по жалби срещу наказателни постановления на началниците 

на районните управления. 

На 22.10.2021 година се организира работна среща с кметовете 

на населените места в община Балчик, на която бе коментиран и 

разяснен начина на връчване на съобщения, призовки и съдебни книжа 

по граждански и наказателни дела.  

Срещите бяха оценени като полезни и продуктивни. 

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,за повишаване общественото доверие, като се 

стреми да предлага бързо, качествено, срочно и ефективно правосъдие. 
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II. ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНАТА 

ДЕЙНОСТ НА РАЙОНЕН СЪД – БАЛЧИК       

   

1. Постъпили дела за разглеждане и свършени дела за 

периода 2019 г. – 2021 г. 

През отчетния период са постъпили общо 1 059 бр. дела от които 

760 бр.  граждански дела (71,77%) и 299 бр. наказателни дела (28,23%). 

През 2020 г. са постъпили общо 1 041 бр. дела от които 734 бр.  

граждански дела (70,51%) и 307 бр. наказателни дела (29,49%).  

През 2019 г. са постъпили  общо 1 358 бр. дела от които 959 

граждански дела (70,62%) и 399 бр. наказателни дела (29,38%). 

Налице е увеличение на броя на новообразуваните гр. дела с 3,54% 

в сравнение с предходната година и спад в сравнение с 2019 г. с 20,75% 

и значителен спад по отношение на новообразуваните наказателни дела 

в сравнение с предходните две години, съответно с 3% спрямо 2020 г. и 

с 25% спрямо 2019 г. 

Установява се тенденция за увеличаване на относителния дял на 

гражданските дела спрямо наказателните дела, като промяната е 1,26% 

спрямо 2020 г. и 1,15% спрямо 2019 г. 

Общият брой на поставените за разглеждане дела 2021 г. е 1316 

бр., от които 919 бр. граждански дела и 397 бр. наказателни дела. 
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Общият брой на поставените за разглеждане дела през 2020 г. е 

1345 бр., от които 899 бр. граждански дела и 446 бр. наказателни дела, 

при общ брой на поставени за разглеждане дела през 2019 г. е 1 583 бр., 

от които 1081 бр. граждански дела и 502 бр. наказателни дела.   

 

През отчетния период са свършени общо 313 бр. наказателни дела 

и общо 770 бр. граждански дела или общо свършени дела 1 083 бр. дела. 

През 2020 г. са свършени общо 348 бр. наказателни дела и общо 

740 бр. граждански дела или общо 1 088 бр. дела.  

За сравнение с 2019 г. свършените дела са - 364 бр. наказателни 

дела и 916 бр. граждански дела, или общо 1 280 бр. дела.  
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Броят на свършените дела със съдебен акт по същество през 

отчетния период е 831 бр. от тях: граждански дела 610 бр. и 221 бр. 

наказателни дела, в т. ч. по чл. 78а от НК -10 бр. и НАХД 106 бр. 

Броят им през 2020 г. е бил  894 бр. от тях: граждански дела 617 

бр. и 277 бр. наказателни дела, в т. ч. по чл. 78а от НК -12 бр. и НАХД 

154 бр. 

Броят на свършените дела със съдебен акт по същество през 2019 

г. е бил  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.  

През отчетния период са прекратени общо  252 бр. дела от тях 160 

бр. граждански дела, 92 бр. наказателни дела. През 2020 г. прекратени са 

били общо 194 бр. дела, от тях 123 бр. граждански дела, 71 бр. 

наказателни дела, в сравнение с 2019 г., когато са били общо 158 бр. 

дела, от тях 74 бр. граждански дела и 84 бр. наказателни дела.  

 

2. Срочност на правораздавателната дейност – 

приключили в 3-месечен срок дела за периода 2019 - 2021 г. 

 

От приключилите дела в тримесечния срок за 2021 г. са 831 бр. 

дела, или 77%, от които 646 бр. граждански дела, което е 84% от 

гражданските дела и 185 бр. наказателни дела, което е 59% от 

наказателните дела. 

През 2020 г. са свършени общо 804 бр., или 74% от делата, от 

които 607 бр. граждански дела - 82 %  и 197 бр. наказателни дела – 57%. 

 В сравнение с 2019 г. приключилите в 3 – месечен срок са били 

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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     Запазва се тенденцията на броя на свършените дела в 3-месечен срок.  

 

3. Постановени в 1-месечен срок съдебни актове. 

 

Всички съдебни актове по наказателни дела, са постановени в 

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

Съдебните актове по граждански дела са общо 825 бр., от тях  

98,42 % или 812 бр. са постановени в едномесечния инструктивен срок и 

13 бр. са постановени от 1 до 3 месеца. 

Запазен е традиционно високият процентен дял на постановените 

актове в инструктивните срокове. 

Допуснатото е забавяне при 13 акта по граждански дела поради 

ползване на отпуск за временна нетрудоспособност на съдия–

докладчика Ивелина Велчева. 
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4. Качество на съдебните актове – потвърдени 

(включително и като %), изменени (включително и като %), 

отменени и върнати (включително и като %) за периода 2019–2021 

г.   

През отчетния период са обжалвани и протестирани общо  150 бр. 

дела, от които 85 бр. граждански дела и 65 бр. наказателни дела. 

За сравнение през 2020 г. общия брой на обжалваните и 

протестирани дела е бил 208 бр. дела, от които 113 бр. граждански дела 

и 95 бр. наказателни дела. А през 2019 г. общия брой на обжалваните и 

протестирани дела е бил  171 бр. дела, от които 106 бр. граждански дела 

и 65 бр. наказателни дела.  

Наблюдава се намаление на подадените жалби по граждански дела 

и на жалби  и протести по наказателни дела през отчетния период. 

През отчетния период са върнати в Районен съд – Балчик от 

различните инстанции: Окръжен съд – Добрич и ВКС общо 128 бр. 

разгледани решения, определения, присъди. От тях 77 бр. решения  от 

които: потвърдени - 40 бр. или 51,95%, отменени общо 29 бр. съдебни 

актове или 37,66%, отменени по обективни причини общо 2 съдебни 

акта или 2,60% и изменени – 6 броя или 7,79%, 

Отделно са върнати от различни горестоящи съдебни инстанции 

общо 51 бр. обжалвани определения. Потвърдени са 24 бр. или 47,06%; 

отменени са 23 бр. или 45,10%, а изменени са 4 бр. или 7,84 %. 

През предходния отчетен период на 2020 г. са върнати в Районен 

съд – Балчик от различните инстанции: Окръжен съд – Добрич и 

Административен съд  – Добрич общо 147 бр. разгледани решения, 

определения, присъди. От тях 93 бр. решения и присъди от които: 

потвърдени - 57 бр. или 61,29%, отменени общо 26 бр. съдебни актове 

или 27,96% и изменени – 10 броя или 10,75%, 

Отделно са върнати от различни горестоящи съдебни инстанции 

общо 54 бр. обжалвани определения. Потвърдени са 38 бр. или 70,37%; 

отменени са 14 бр. или 25,93%, а изменени са 2 бр. или 3,70  %. 

През 2019 г. техният брой е бил 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%; 



Стр. | 24  

 

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

Наблюдава се увеличение на броя потвърдени съдебни актове, 

което е показател за доброто познаване на съдебната теория и практика. 

 

5. Натовареност по щат и действителна натовареност 

спрямо делата за разглеждане и спрямо свършените дела за периода   

2019 – 2020 г. 

През 2021 г. щатната численост на съдиите претърпя промени, 

като същата е намалена до 3 бройки, през 2020 г. е била 5 бр. и за 2019 г. 

4 бр. съдии по щат.  

Натовареността по щат общо към поставени за разглеждане дела 

през 2021 г. е 36,56 дела. 

Натовареността по щат общо към поставени за разглеждане дела 

през 2020 г. е 22,42 бр. дела. 

Натовареността по щат общо към поставени за разглеждане дела  

през 2019 г. е 32,98 бр. дела. 

Действителната натовареност на база отработени 42 човекомесеци 

от 3,25 съдии спрямо делата за разглеждане през отчетния период е 

33,74 броя.  

Действителната натовареност на съдиите през 2020 г. общо по 

отношение на брой дела за разглеждане е била 28,02 бр.  

Действителната натовареност на съдиите през 2019 г. общо по 

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

От данните е видно, че показателя „натовареност спрямо делата за 

разглеждане“ както щатната, така и действителната натовареност на 

съдиите продължава да е във възходящ ход и през трите наблюдавани 

години.  

По съдии действителната натовареност спрямо делата за 

разглеждане през отчетния период и предходните две години е: 

 

СЪДИЯ 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Галин Георгиев 19,64 18,58 28,25 

Даниела Игнатова  21,58 18,67 29,50 

Ивелина Велчева 46,75 38,25 45,92 

Цонко Иванов (до15.04.2021 г.) 43,92 36,58 24,00 
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Натовареността по щат общо спрямо свършените дела през 2021 г. 

е 30,08 дела. 

Натовареността по щат общо спрямо свършените дела през 2020 г. 

е 18,13 бр. дела. 

Натовареността по щат общо спрямо свършените дела  през 2019 г. 

е 26,67 бр. дела. 

Действителната натовареност на база отработени 42 човекомесеци 

от 3,25 съдии спрямо свършените делата през отчетния период е 27,77 

броя.  

Действителната натовареност на съдиите през 2020 г. общо по 

отношение на брой свършени дела е била 22,67 бр. 

Действителната натовареност на съдиите през 2019 г. общо по 

отношение на брой свършени дела е била 26,67 бр. 

От данните е видно, че показателя „натовареност спрямо 

свършените делата“ както щатната, така и действителната натовареност 

на съдиите продължава да е във възходящ ход и през трите наблюдавани 

години.  

По съдии действителната натовареност спрямо свършените дела 

през отчетния период дела и тези през двете предходни години – 2019 г. 

и 2020 г., е: 

 

СЪДИЯ 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Галин Георгиев 13,67 13,58 22,58 

Даниела Игнатова  16,08 15,58 24,25 

Ивелина Велчева 39,83 31,92 37,42 

Цонко Иванов (до15.04.2021 г.) 37,08 29,58 24,00 
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III. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

 

1. Кадрова обезпеченост. 

    

А/ Магистрати 

През 2021 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 

наказателни дела. 

Б/ Служители 

В наказателното деловодство през 2021 г. са работели съдебните 

служители Нели Гавраилова – съдебен деловодител и Димитричка 

Ралева – завеждащ служба „Деловодство“ и от м. ноември 2021 г. 

Даниела Маринова – съдебен деловодител, той и касиер, като работата 

им е разпределена по съдии.  

Наказателните съдии са работели приоритетно със съдебните 

секретари Снежанка Джамбазова и Мая Енева, а при тяхно отсъствие и 

със съдебните секретари Миглена Йорданова и Радостина Христова. 

 

2. Постъпление на наказателните дела за периода 2019–2021 г.  

   

През отчетния период са постъпили 299 бр. наказателни дела. През 

2020 г. са постъпили 307 бр. дела, а през 2019 г. са постъпили 399 бр. 

дела.  
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Налице е намаление в броя на новообразуваните дела в сравнение 

с предишните отчетни периоди с 2,67% спрямо 2020 г. и с 33,44% 

спрямо 2019 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 2 бр. свършените дела по тази глава са 1 бр.          

- по Глава - Други престъпления против личността - дела за 

разглеждане 3 бр., свършените дела по тази глава са 3 бр.          

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

разглеждане 1 бр. Свършените дела по тази глава са 1 бр.  

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

дела за разглеждане 2 бр. дела. Свършено е 0 бр. дело. 

- по Глава - Престъпления против собствеността. През 2021 г. са 

поставени за разглеждане 23 бр. наказателни дела. Свършените дела 

през отчетния период по тази глава са 16 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 няма поставени за 

разглеждане наказателни дела и свършени дела по тази глава. 

- 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 2 бр. 

- по Глава - Престъпления против реда и общественото 

спокойствие. През отчетния период са поставени за разглеждане  2 бр. 

дела и  2 бр. свършени дела по тази глава от НК. 

- по Глава - Общоопасни престъпления. През отчетния период 

Районен съд – Балчик са поставени за разглеждане 53 бр. наказателни 

дела. Свършените дела през отчетния период по тази глава са общо 45 

бр. 
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- по Глава - Отбранителната способност на Републиката. През 

отчетния период няма поставени за разглеждане наказателни дела и 

свършени дела по тази глава. 

- 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 69 бр. НОХД. 

Постановени са общо 14 бр. присъди и 53 бр. определения за одобряване 

на споразумения. В началото на отчетния период са останали 

несвършени 20 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) 1 бр. към 0 бр. 

присъди и 0 бр. определения за одобряване на споразумения. 

- по Глава - Други престъпления против личността: 

новообразувани дела (внесени прокурорски актове) осъдителни присъди 

е: 2 бр. към 2 бр. присъди и 1 бр. определения за одобряване на 

споразумения. 

- по Глава - Престъпления против правата на гражданите: 

новообразувани дела (внесени прокурорски актове) 1 бр. към 0 бр. 

присъди и 1 бр.определения за одобряване на споразумения. 

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

новообразувани дела (внесени прокурорски актове) 2 бр. към 0 бр. 

присъди и 0 бр.определения за одобряване на споразумения. 

- по Глава - Престъпления против собствеността: новообразувани 

дела (внесени прокурорски актове) 16 бр. към 5 бр. присъди и 10 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 0 бр. присъди и 0 

бр. определения за одобряване на споразумения. 
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- 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 2 бр. 

определения за одобряване на споразумения. 

- по Глава - Престъпления против реда и общественото 

спокойствие: новообразувани дела (внесени прокурорски актове) 1 бр. 

към 0 бр. осъдителни присъди и 2 бр. определения за одобряване на 

споразумения. 

- по Глава - Общоопасни престъпления: новообразувани дела 

(внесени прокурорски актове) 43 бр. към 6 бр. осъдителни присъди и 36 

бр. определения за одобряване на споразумения и 3бр. прекратено. 

- 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 образувани  69 бр. НОХД. През 2020 г. 

новообразувани НОХД са 66 бр., а през 2019 г. техния брой е бил 71 бр. 

НОХД. 

Поставените за разглеждане НОХД през отчетния период са били 

89 бр. НОХД. Поставените за разглеждане НОХД през 2020 г. са били 75 

бр., а през 2019 г. техният брой е бил 82 бр.  

През 2021 година се наблюдава ръст на внесените от 

прокуратурата обвинителни актове с 5%, на осъдителните присъди с 8% 

и на постъпилите за одобряване споразумения с 26%. 

За поредна година няма дела върнати на Районна прокуратура–

Добрич, ТО – Балчик за доразследване.  

През 2021 г. са били новообразувани 4 бр. НЧХД. През 2020 г. са 

били 6 бр. НЧХД, през 2019 г. - 7 бр. НЧХД. 

Поставените за разглеждане през отчетния период са били 7 бр. 

НЧХД, през 2020 г. са били 11 бр. НЧХД и през 2019 г. - 9 бр. 
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  Има намаление на броя на новообразуваните и поставените за 

разглеждане НЧХД през 2021 г. съответно спрямо 2020 г. – 33% към 

36% и  спрямо 2019 г. –  43% към 22%. 

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

НК, като 1 бр. дело продължава под същия номер. Общо поставените за 

разглеждане дела по чл.78А от НК са 14 бр. дела. 

През 2020 г. са били новообразувани  15 бр. дела по чл.78 А от НК. 

Общо поставените за разглеждане дела по 78А от НК -17 бр. През 2019 

г. са били новообразувани 10 бр. дела по чл.78 А от НК, а  общо 

поставените за разглеждане подобни дела - 11 бр.  

Наблюдава се  спад на новообразувани, поставени за разглеждане 

и свършени АНХД по чл.78а от НК през 2021 г. спрямо предходната 

2020 г. 

През отчетния период са постъпили 126 бр. ЧНД и 3 бр. за разпити 

на свидетели и/или  обвиняеми - общо 129 бр. ЧНД. 

През 2020 г. са постъпили 101 бр. частни наказателни дела и 5 бр. 

разпити на свидетели и/или обвиняеми – общо 106 бр., а през 2019 г. са 

постъпили 118 бр. частни наказателни дела и 19 бр. дела за разпити на 

свидетели и/или  обвиняеми – общо 137 бр.  

През отчетния период са били поставени за разглеждане 132 бр. 

ЧНД. Свършените ЧНД през отчетния период са били 109 бр. дела и 18 

бр. прекратени ЧНД. 

През 2020 г. са били поставени за разглеждане 109 бр. ЧНД. 

Свършените ЧНД през 2021 г. са били 96 бр. дела и 10 бр. прекратени 

ЧНД. 

През 2019 г. са били поставени за разглеждане 141 бр. ЧНД. 

Свършените ЧНД през 2021 г. са били 126 бр. дела и 12 бр. прекратени 

ЧНД. 

През отчетния период са постъпили 86 бр. НАХД. Поставените за 

разглеждане НАХД са 155 бр. дела. От тях свършени – 117 бр. дела, от 

които 11 бр. дела са прекратени.  

През 2020 г. са постъпили 115 бр. НАХ дела. Поставените за 

разглеждане НАХ дела през 2020 г. е 234 бр. От тях свършените дела са 

165 бр. 

През 2019 г. са постъпили 173 бр. НАХ дела. Поставените за 

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

140 бр. 
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Налице е намаление на броя на новообразувани, поставени за 

разглеждане и свършени НАХД през 2021 г. спрямо предходната 2020 г. 

и 2019 г., което се обяснява с по-малкия брой издадени наказателни 

постановления и най-вече на дългия период на обявената извънредна 

епидемична обстановка поради заболяването COVID-19. 

Преобладаващите НАХ дела за отчетния периода са за обжалване 

на наказателни постановления по Закона за: ЗДвП, Сметна палата, 

АДФИ, РЗИ, РИОКОЗ, ДАМТН, ИТ, МК, ДНСК и на НАП. Броя на 

новообразуваните НАХ дела по ЗДвП е 34 бр., НАП – 2 бр. дела, МВР – 

7 бр., ЗСмП – 2 бр., Здр. Инспекция – 3 бр. и др.  

Постъпилите наказателни дела през 2021 г. са разпределени по 

състави и са представени в следната таблица: 

 

СЪДИИ 
Всичко 

постъпили 
НОХ НЧХД 

чл.78а 

НК 
ЧНД АНХД 

За всичко дела 299 69 4 11 129 86 

Галин Георгиев 138 30 0 4 61 43 

Даниела Игнатова 156 39 3 5 67 42 

Ивелина Велчева 5 0 1 2 1 1 

 

 

3. Разпределение на наказателните дела; изключение от 

принципа за случайно разпределение. 

 

През периода 01.01.2021 г. – 28.02.2021 г. разпределението на 

постъпилите наказателни дела по съдии е ставало с помощта на 

Централизирана система за случайно разпределение на делата, а от 

01.03.2021 г. - 31.12.2021 г. разпределението се е извършвало чрез 

ЕИСС. 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. и заповед №РД–13–

035/12.02.2021 г. на адм. ръководител. Със заповед № РД–13–
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194/25.06.2020 г. и на осн. чл. 35, ал. 4 от Правилника за 

администрацията в съдилищата, разпределението на делата до 

15.04.2021 г. в Районен съд – Балчик се извършва от заместника на 

административния ръководител  Цонко Иванов, а при негово отсъствие 

от и. ф. административен ръководител - съдия Даниела Игнатова. Със 

същата заповед е указано, че 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. 

След пенсионирането на заместник-председателя на съда 

разпределението на делата се извършва от административния 

ръководител на съда и със Заповед №РД-13-110 от 14.04.2021 г. е 

възложено при отсъствие на и. ф. административен ръководител - съдия 

на съдия Галин Георгиев. Със същата заповед е указано, че 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. 

Разпределението се извършва в деня на постъпване на делото или 

най-късно на следващия работен ден,  на принципа на случайния избор 

на основание чл. 9, ал. 1 от ЗСВ.  

В съда са въведени Вътрешни правила за разпределение на делата, 

в които са изчерпателно изброени хипотезите, когато делото се 

разпределя извън хипотезата на чл. 9, ал. 1 от ЗСВ - разпределят ръчно 

или по дежурство.  

Разпределението на делата чрез програмата, при използване на 

режима ръчно разпределение се извършва в следните случаи: при 

постановено разпореждане от съдия докладчик, в разпоредително 

заседание по чл. 249, ал. 2, във вр. с чл. 248, ал. 1, т. 3 от НПК, за 

прекратяване на съдебното производство и връщане делото на 

прокурора за допълнително разследване, при следващото внасяне на 

делото от прокуратурата, то се разпределя на първоначално определения 

на случаен принцип докладчик; при постъпили искания за тълкуване на 

влязла в сила присъда или определение по чл. 414 НПК, делото се 

разпределя на докладчика, постановил присъдата или определението, 

чието тълкуване се иска; при връщане, след инстанционен контрол, на 

отменени прекратителни определения, в това число и за изпращане по 

подсъдност или определения след повдигнат спор за подсъдност, за 
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продължаване на съдопроизводствените действия, делото се разпределя 

на първоначално определения докладчик; при постъпване на искане за 

групиране на наложени наказания (чл. 306 от НПК), делото се 

разпределя на докладчика, постановил последната присъда; при връщане 

на прекратено дело за разглеждане по компетентност - след спор за 

подсъдност, новообразуваното дело се разпределя на първоначално 

определения докладчик;  при разделяне на производството по 

обективно съединени искове, по жалби срещу наказателни 

постановления и постановления на прокуратурата новообразуваното 

дело по отделените искове и жалби се разпределя на първоначално 

определения докладчик; при подаване на идентични искови молби и 

молби за обезпечения с оглед предотвратяване заобикалянето на 

принципа на случайно разпределение по гражданските дела, делото да се 

разпределя на определения докладчик по първопостъпилите искови 

молби или молби за обезпечения. 

При направен отвод от съдия–докладчика или отсъствие, като ново 

разпределение също се прави на случаен принцип, на без участието на 

конкретния съдия–докладчик. 

Разпределението на делата по дежурство се извършва за дела, 

изрично посочени в заповед на административния ръководител на съда. 

Делата се разпределят, чрез програмата от определеното със заповед на 

административния ръководител лице и по утвърдения от него график за 

дежурствата. 

Извършените отводи по делата се регистрират в дневник. Всеки 

направен отвод се мотивира. 

Продължава практиката за съставяне на протокол от 

разпределението, който се подписва от разпределящия съдия и се 

прилага по всяко образувано дело, а протоколът от разпределението за 

деня от Централизираната система за случайно разпределение на делата 

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.  
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4. Разглеждане на наказателните дела. 

 

Общият брой на поставените за разглеждане  наказателни дела 

през отчетния период е 397 бр., при общ брой на поставени за 

разглеждане наказателни дела през 2020 г.  - 446 бр. и през 2019 г. - 502 

бр. 

 

Насрочването на делата се извършва при спазване на разпоредбата 

на чл. 252, ал. 2  и ал. 4 от НПК с разпореждане след проучване на 

делото. През отчетния период няма дела по които да има разрешения от 

административния ръководител по чл. 247б, ал. 2, т. 1, предл. второ от 

НПК.  

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. 

Отложените наказателни дела за 2021 г. са 331 бр. и причините за 

отлагане са: 85 бр. – за събиране на доказателства; 62 бр. – други 

причини; 39 бр. – за разпит на свидетели; 33 бр. – по молба на адвоката, 

поради служебна ангажираност; 25 бр. – нередовно призоваване на 

подсъдим, пострадал, свидетел; 22 бр. – неявяване на подсъдим; 21 бр. – 

неявяване на свидетел (пострадал); 16 бр. – за изготвяне на съдебна 

експертиза; 8 бр. – нередовно призоваване на страна, вещо лице, 
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свидетел; 7 бр. – за разглеждане по общия ред; 5 бр. – неявяване на 

призован свидетел; 5 бр. – отпуск на адвокат; 1 бр. – обявяване 

подсъдимия за общодържавно издирване; 1 бр. – неявяване на вещо 

лице; 1 бр. – за организиране процесуална защита. 

 

5. Свършени дела, срочност при изготвяне на съдебните 

актове. 

 

През отчетния период са свършени общо 313 бр., при 348 бр. 

наказателни дела за 2020 г. и 364 бр. дела за 2019 г. 

 

 Налице е намаление на броя на свършените дела през 2021 г. 

спрямо тези през 2019 г. и 2020 г. 

Броят на свършените наказателни дела със съдебен акт по 

същество през отчетния период е – 221 бр. , в т. ч. по чл.78а от НК – 10 

бр. и НАХД - 106 бр. 

През 2020 г. е бил 277 бр., в т. ч. производства по чл. 78А от НК - 

12 бр.; АНХД -  154 бр. 

През 2019 г. е бил 280 бр., в т. ч. производства по чл. 78А от НК - 8 

бр.; АНХД -  135 бр.  

Налице е намаление на свършените със съдебен акт по същество 

наказателни дела със 20 % спрямо 2020 г. и с 21% спрямо 2019 г. 
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Свършените през отчетния период НОХД са 71 бр., като през 2020 

г. са били 55 бр. дела; през 2019 г. - 73 бр. дела. Имаме увеличение с 

29% спрямо 2020 г. 

През отчетния период в тримесечния срок са свършени 54 бр. 

НОХД. 

През 2020 г. са били 46 бр. НОХД, а през 2019 г. - 62 бр. НОХД. 

Налице е увеличение на свършените НОХД в срок до 3 месеца със 17% 

спрямо 2020 г. 

През отчетния период от свършените дела е имало 7 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 3 бр., а през 

2020 г. е бил 8 бр., а през 2019 г. са 4 бр.  

През отчетния период са прекратени 92 бр., през 2020 г. броят им е 

бил 71 бр. дела наказателни дела, в сравнение с 2019 г. когато са били 84 

бр. 

От приключилите в тримесечния срок за 2021 г. са свършени 185 

бр. наказателни дела - 59%, 

През 2020 г. са свършени 197 бр. наказателни дела – 27%, , в 

сравнение с 2019 г., когато са свършени 248 бр. наказателни дела или 

68%. 

През отчетния период има влезли в сила съдебни актове, както 

следва: по НОХД – 13 бр. присъди и определения за одобряване на 

споразумения – 53 бр., по НЧХД – 1 бр. присъда и 2 бр. прекратени; по 

чл. 78а от НК – 10 бр. решения и 3 бр. прекратени по чл.78а от НК. 

През 2020 г. има влезли в сила съдебни актове, както следва: по 

НОХД –12 бр. присъди и определения за одобряване на споразумения – 

42 бр., по НЧХД – 3 бр. присъди и 1 бр. споразумение и 12 бр. решения и 

2 бр. прекратени по чл.78а от НК. 

През 2019 г. 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 отчетния период са съдени общо 82 души. Осъдени са 66 

души. От съдените лица няма оправдани лица.  

През 2020 г. са съдени общо 58 души. Осъдени са 57 души. От 

съдените лица няма оправдани лица.  
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През 2019 г. са съдени общо 87 души. Осъдени са 79 души. От 

съдените лица има 1 оправдано лице.  

От осъдените лица през 2021 г. има осъдени 4 непълнолетни лица, 

като от тях на 1 непълнолетно лице, на осн. чл. 78а от НК е наложено 

административно наказание  „обществено порицание“. През 2020 г. и 

2019 г. няма осъдени непълнолетни лица. 

Пред отчетния период наказания лишаване от свобода до три 

години са получили 53 бр. осъдени лица. От тях по отношение на 42 бр. 

лица е приложен института на условното осъждане. Няма наложено 

наказание от 3 до 15 години. На 2 лица е наложено наказание глоба. По 

отношение на 11 бр. лица е наложено наказание пробация, на 1 лице е 

наложено наказание „Обществено порицание“, а 64 лица са наказани със 

споразумения по чл. 381-384 от НПК. 

През 2020 г. наказания лишаване от свобода до три години са 

получили 50 бр. осъдени лица. От тях по отношение на 33 бр. лица е 

приложен института на условното осъждане. Няма наложено наказание 

от 3 до 15 години. По отношение на 7 бр. лица е наложено наказание 

пробация, а 43 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 критерии за много добро 

качеството на  наказателно правораздаване в Районен съд – Балчик. 

 

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

 

В Районен съд – Балчик, под постоянно наблюдение са делата, 

които се разглеждат в срок, по-дълъг от една година. Двукратно в 

годината се анализират причините за продължителността на 

производството по тях. 

Наказателните дела, които към 31.12.2021 г. не са приключени и са 

с продължителност на производството над една година, са 10 броя, като 

съда няма наказателни дела образувани преди 2017 г.  

По видове, неприключили над една година са: 1 дело с предмет 

Престъпления против собствеността; 2 бр. дела с предмет Общоопасни 
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престъпления; Наказателни дела от частен характер - 2 бр.; 

Административни дела от наказателен характер - 5 бр.  

Неприключването на НОХД и НЧХД в по-кратки срокове се 

дължи на отправяните от защитите след първото съдебно заседание 

множество искания по доказателствата, допустимо от НПК; служебна 

ангажираност на адвокатите на страните; служебна ангажираност на 

прокурор при РП– Добрич, ТО-Каварна; изготвяне на съдебни поръчки в 

чужбина; разпит по делегация; по представени болнични листи от 

адвокати, неявяване на ключови свидетели; преразпит на свидетели, 

молби за отсъствие на съдебен заседател, поради лични причини или 

заболяване; неявяване на вещо лице; неизготвяне на СПЕ, СМЕ, СГЕ, 

СТЕ, 3-ни и 5-ни експертизи в законоустановения срок; 

противоепидемичните мерки в страната и молби от страните на това 

основание. 

 

7. Натовареност. 

 

Двамата наказателни съдии са работели при 100 % натовареност 

през 2021 г. 

Натовареността по щат общо към поставени за разглеждане 

наказателни дела през 2021 г. е 22,06 бр., а по отношение на свършените 

наказателни дела – 17,39 бр. През 2020 г. натовареността към поставени 

за разглеждане наказателни дела е била 18,58 бр., а по отношение на 

свършените наказателни дела - 14,53 бр. За разлика от 2019 г., когато е 

била е 20,92 бр., а по отношение на свършените наказателни дела - 15,17 

бр.   

През отчетния период съдията с най-много дела за разглеждане 

от наказателните съдии е бил районен съдия Галин Георгиев - общо 198 

бр. или 49,87%, следван от съдия  Даниела Игнатова - общо 193 бр. или 

48,62%  и районен съдия Ивелина Велчева – 6 бр. или 1,51%  

През отчетния период с най много свършени дела от съдиите 

разглеждащи наказателни дела е бил съдия Галин Георгиев - 159 бр. или 

50,80% свършени дела, следван от съдия Даниела Игнатова има 150 бр. 

или 47,92% свършени дела, а съдия Ивелина Велчева има 4 бр. 

свършени дела 1,28%. 
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8. Качество на съдебните актове. 

 

През отчетния период са обжалвани и протестирани 65 бр. 

наказателни дела. В сравнение за 2020 г. са били 95 бр. наказателни 

дела, а през 2019 г. общия брой на обжалваните и протестирани дела  е 

65 бр. наказателни дела. 

Най-много обжалвани и протестирани дела през отчетния период 

от съдиите, разглеждащи наказателни дела е имал районен съдия Галин 

Георгиев - 32 бр. (49,23%), съдия Даниела Игнатова е имала 30 бр. 

(46,15%) и съдия Ивелина Велчева – 3 бр. или 4,62%. 

Върнати от различни горестоящи съдебни инстанции общо 10 бр. 

обжалвани определения, от които потвърдени 5 бр. или 50% и отменени 

– 5 бр. или 50%. 

През 2020 г. са били 7 бр. обжалвани определения, от които 

потвърдени 4 бр. или 57%, изменени – 1 бр. или 14% и отменени – 2 бр. 

или 29%. 

През 2019 г. са били 4 бр. обжалвани определения. Потвърдени са 

3 бр. или 75%. Отменено е 1 бр. или 25%.  

Върнати от различни горестоящи съдебни инстанции общо 49 бр. 

обжалвани решения, от които потвърдени 28 бр. или 57%, отменени – 19 

бр. или 39%, отменени по обективни причини – 1 бр. или 2% и изменени 

– 1 бр. или 2%. 

През 2020 г. са били 66 бр. обжалвани решения, от които 

потвърдени 50 бр. или 76%, отменени по обективни причини – 1 бр. или 

1 % и отменени – 15 бр. или 23%. 

През 2019 г. са били 4 бр. обжалвани решения. Потвърдени са 3 

бр. или 75%. Отменено е 1 бр. или 25%.  

От приложените справки към доклада, е видна динамиката и 

тенденциите в работата на наказателните съдии.  

 

9. Тенденции в дейността на наказателното правораздаване. 

 

Броят на новообразуваните дела от общ характер, зависи изцяло от 

работата на прокуратурата и разследващите органи, в частност и на 

оперативно-издирвателната  функция на МВР, като извода който би 

могъл да се направи, е че тя следва тенденция на намаляне. Отделно 
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следва да бъде отчетен и факта, че е налице демографски срив и  

КОРОНА-кризата в Република България. 

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

сезиращия съда документ и се разпределят в деня на постъпването им 

или най-късно на следващия работен ден. 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 намален  броя на новообразуваните, 

поставени за разглеждане НАХД. Постъпленията по жалби срещу  

Наказателни  постановления е в зависимост от активността  на  

административно-наказващите органи. Запазва се тенденцията на 

образувани  НАХД с наказващ орган – структури в МВР. 

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.  

Предвид резултатите от инстанционната проверка, съдиите следва 

да продължат усилията си за подробно и стриктно изследване на 

внесените обвинителни актове и материалите от Досъдебните 

Производства, с цел още на фаза разпоредително заседание да бъдат 

отстранени  Очевидна фактическа грешка в Обвинителния акт и 

допуснатите на досъдебната  фаза съществени процесуални нарушения, 

които впоследствие да не дават основание за искания за възобновяване и 

отмяна  на постановения съдебен акт, както и за провеждане  на 

първоинстанционно съдебно производство при стриктно спазване  на 

процесуалните правила, установени в НПК. 
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IV. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 

1. Кадрова обезпеченост. 

 

А/ Магистрати 

До 15.02.2021 г. в Районен съд – Балчик гражданските дела се 

разглеждаха от двама съдии: Ивелина Велчева и Цонко Иванов при 100 

% натовареност от всички видове граждански дела. 

След 15.02.2021 г., поради предстоящо пенсиониране на съдия 

Цонко Иванов и решение на общото събрание на съдиите в Районен съд 

– Балчик се определиха нова група съдии разглеждащи граждански дела 

– съдия Ивелина Велчева, съдия Галин Георгиев и съдия Даниела 

Игнатова. 

От 15.02.2021 г. до 14.05.2021 г. индивидуалната натовареност по 

граждански дела е определена по следният начин: съдия Ивелина 

Велчева – 100% натовареност от всички видове граждански дела; съдия 

Галин Георгиев – 15% натовареност от всички видове граждански дела  

и съдия Даниела Игнатова – 15% натовареност от всички видове 

граждански дела. 

От 15.05.2021 г. до 29.09.2021 г. индивидуалната натовареност по 

граждански дела е определена по следният начин: съдия Ивелина 

Велчева – 100% натовареност от всички видове граждански дела; съдия 

Галин Георгиев – 25% натовареност от всички видове граждански дела  

и съдия Даниела Игнатова – 25% натовареност от всички видове 

граждански дела. 

От 30.09.2021 г. до 31.12.2021 г. индивидуалната натовареност по 

граждански дела е определена по следният начин: съдия Ивелина 

Велчева – 100% натовареност от всички видове граждански дела; съдия 

Галин Георгиев и съдия Даниела Игнатова – 100% натовареност по 

следните групи граждански дела: Граждански дела – БРД и Искове по 

СК и по всички Ч. Гр. Д без по чл.390 от ГПК; 50% натовареност по 

следните групи граждански дела: Гр. Д.; Граждански дела – ЗЗД, ЗДН, Ч. 

Гр. Д.-Обезпечения по чл.390 от ГПК; 25% натовареност по следните 

групи граждански дела: Гр. Д. - административни преписки и по Гр. Д.- 

вещни искове и делби. 
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Б/ Служители 

 

В гражданското деловодство през 2021 г. са работили съдебни 

деловодители Даниела Маринова и Снежанка Славова и от м. ноември 

2021 г. Димитричка Ралева – завеждащ служба „Деловодство“, като 

работата им е разпределена по съдии.  

Участието  при разглеждане  на  открити съдебни заседания по 

граждански дела се е осъществявало със съдебните секретари Миглена 

Йорданова, Радостина Христова, Снежанка Джамбазова и Мая Енева.  

Представените в предходни отчети данни за значителен обем на 

работата в деловодство - граждански дела до голяма степен е 

преодоляно, като част от частните граждански дела, тези по чл. 410 от 

ГПК, се обработват от съдебните секретари Радостина Христова, а при 

нейно отсъствие от Миглена Йорданова.  

 

2. Постъпление на граждански дела за периода 2019–2021 г. 

 

През отчетния период са постъпили 752 бр.  граждански дела. През 

2020 г. са постъпили 734 бр. граждански дела, а през 2019 г. - 959 бр. 

граждански дела. 

 

Наблюдава се незначително увеличение на новообразуваните дела 

с 2% спрямо 2020 г. и намаление спрямо 2019 г. с 22%, дължащо се на 
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въведената в Република България извънредна епидемична обстановка 

през последните две години. 

През отчетния период са поставени за разглеждане 345 бр. 

граждански дела по общия ред. През 2020 г. те са били 331 бр. През 2019 

г. са били поставени за разглеждане 352 бр.  

Установява се леко повишаване на разглежданите граждански дела 

по общия ред с 4,23% спрямо 2020 г., а спрямо 2019 г. леко намаление с 

2%. 

Намаление е отчетено при новообразувани дела по чл. 310 от ГПК 

с 59% в сравнение с предходните две години, като за 2021 г. делата са 7 

бр., за 2020 г. и 2019 г. по 17 бр. дела.  

През 2021 г. няма постъпили административни дела по ЗСПЗЗ и 

ЗВГЗГФ. През 2020 г. са постъпили 2 административни дела, а през 2019 

г. нито едно. 

Новообразуваните частни граждански дела през отчетния период 

са  83 бр. През 2020 г.  са били 110 бр., а през 2019 г. са били 121 бр.  

През 2021 г. са постъпили 463 бр. дела, с правно основание чл. 410 

и чл. 417 от ГПК, докато през 2020 г. са постъпили 437 бр. частни 

граждански дела с това правно основание. През 2019 г. те са били 580 

бр.  

През 2021 г. да постъпили 2 бр. други граждански дела, 

предходните  години не са постъпвали дела с такъв характер. 

 

По видове спорове за 2021 г., 2020 г. и 2019 г. постъпилите 

гражданските дела са представени в статистическите отчети по следния 

начин: 

 

Видове граждански спорове 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Искове по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ 83 64 89 

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ 37 45 35 

ВЕЩНИ ИСКОВЕ 16 11 19 

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН 7 9 10 

УСТАНОВИТЕЛНИ ИСКОВЕ 98 54 43 

ИСКОВЕ ПО КТ 17 12 9 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА 0 2 0 

ОБЕЗПЕЧЕНИЯ 8 18 7 

ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА 111 75 66 

ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА - ЗАПОВЕДНИ 

ПРОИЗВОДСТВА 

580 437 463 
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ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА - РЕГЛАМЕНТИ 2 7 9 

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 0 0 2 

ОБЩ БРОЙ ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА 959 734 752 

 

От таблицата постъпилите граждански делата за отчетната година 

и предходните две години е видно, че са се увеличили  Искове по СК, 

ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ, Вещните искове, делбите, частните 

производства по Регламентите ,ЧГД-заповедни производства и другите 

граждански дела. По останалите видове имаме лек спад на постъпления. 

Постъпилите граждански дела през 2021 г. са разпределени по 

състави и са представени в следната таблица: 

 

СЪДИИ 

Всичко 

постъпил

и 

Гр

Д 

По 

чл.310 

ГПК 

Адм.

д 

ЧГр

Д 

По 

чл41

0 и 

417 

ГПК 

Други 

За всичко дела 760 205 7 0 83 463 2 

Галин Георгиев 134 44 2 0 21 67 0 

Даниела Игнатова 153 45 4 0 17 87 0 

Ивелина Велчева 431 109 1 0 40 279 2 

Цонко Иванов (до 14.02.2021 

г.) 
42 

7 0 0 5 30 0 

 

 

3. Разпределение на гражданските дела; изключение от 

принципа за случайно разпределение. 

 

През периода 01.01.2021 г. – 28.02.2021 г. разпределението на 

постъпилите граждански дела по съдии е ставало с помощта на 

Централизирана система за случайно разпределение на делата, а от 

01.03.2021 г. - 31.12.2021 г. разпределението се е извършвало чрез 

ЕИСС. 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. и заповед №РД–13–

035/12.02.2021 г. на адм. ръководител. Със заповед № РД–13–

194/25.06.2020 г. и на осн. чл. 35, ал. 4 от Правилника за 

администрацията в съдилищата, разпределението на делата до 
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15.04.2021 г. в Районен съд – Балчик се извършва от заместника на 

административния ръководител  Цонко Иванов, а при негово отсъствие 

от и. ф. административен ръководител - съдия Даниела Игнатова. Със 

същата заповед е указано, че 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. 

След пенсионирането на заместник-председателя на съда 

разпределението на делата се извършва от административния 

ръководител на съда и със Заповед №РД-13-110 от 14.04.2021 г. е 

възложено при отсъствие на и. ф. административен ръководител - съдия 

на съдия Галин Георгиев.  

Разпределението се извършва в деня на постъпване на делото или 

най-късно на следващия работен ден,  на принципа на случайния избор 

на основание чл. 9, ал. 1 от ЗСВ.  

В съда са въведени Вътрешни правила за разпределение на делата, 

в които са изчерпателно изброени хипотезите, когато делото се 

разпределя извън хипотезата на чл. 9, ал. 1 от ЗСВ - разпределят ръчно 

или по дежурство.  

Разпределението на делата чрез програмата, при използване на 

режима ръчно разпределение се извършва в следните случаи: при 

връщане, след инстанционен контрол, на отменени прекратителни 

определения, в това число и за изпращане по подсъдност или 

определения след повдигнат спор за подсъдност, за продължаване на 

съдопроизводствените действия, делото се разпределя на първоначално 

определения докладчик; при връщане на прекратено дело за разглеждане 

по компетентност - след спор за подсъдност, новообразуваното дело се 

разпределя на първоначално определения докладчик;  при разделяне 

на производството по обективно съединени искове, по жалби срещу 

наказателни постановления и постановления на прокуратурата 

новообразуваното дело по отделените искове и жалби се разпределя на 

първоначално определения докладчик; при подаване на идентични 

искови молби и молби за обезпечения с оглед предотвратяване 

заобикалянето на принципа на случайно разпределение по гражданските 

дела, делото да се разпределя на определения докладчик по 

първопостъпилите искови молби или молби за обезпечения. 
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При направен отвод от съдия–докладчика или отсъствие, като ново 

разпределение също се прави на случаен принцип, на без участието на 

конкретния съдия–докладчик. 

В РС-Балчик съгласно взето решение на общото събрание на 

съдиите от съда не се разпределят гр.дела по дежурство. 

Извършените отводи по делата се регистрират в дневник. 

Отводите се мотивират. 

Продължава практиката за съставяне на протокол от 

разпределението, който се подписва от разпределящия съдия и се 

прилага по всяко образувано дело, а протоколът от разпределението за 

деня от Централизираната система за случайно разпределение на делата 

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 през 

2021 г. е 919 бр., през 2020 г. техният брой е бил 899 бр., при поставени 

такива през 2019 г. – 1081 бр. 
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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.  

 

5. Свършени дела, срочност при изготвяне на съдебните 

актове. 

През отчетния период са свършени 770 бр., от които 160 бр. 

прекратени, за 2020 г. техният брой е бил 740 бр. граждански дела. За 

сравнение с 2019 г., свършените дела са 916 бр.  
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От тях в тримесечния срок за 2021 г. са 646 бр., за 2020 г. са 

свършени 607 бр. граждански дела и  в сравнение с 2019 г., когато са 

били 799 бр. 

Налице е увеличение със 6,43% на броя на делата, приключили в 

тримесечния срок в сравнение с 2020 г. и намаление с 19,15% в 

сравнение с 2019 г.  

Общо съдебните актове по граждански дела са 825 бр., от тях 812 

бр. са постановени до 1 месец и 13 бр. са постановени от 1 до 3 месеца. 

Или като извод 98,42 % от решенията по гражданските дела са 

постановени в едномесечния инструктивен срок. 1,58%  от решенията 

постановени извън едномесечния инструктивен срок се дължи на 

продължителен болничен на съдия Ивелина Велчева. 

 

5.1. Брой на решените дела по същество, анализ по видове. 

 

Броят на свършените граждански дела със съдебен акт по 

същество през отчетния период е 610 бр., при 617 бр. за 2020 г.и 842 бр. 

през 2019 г.  

През отчетния период са свършени 211 бр. граждански дела по 

общия ред, от тях в тримесечен срок са свършени 101 бр. дела; През 

2020 са били свършени 191 бр. граждански дела по общия ред, от тях в 

тримесечен срок са свършени 68 бр. дела; През 2019 г. свършени са били  

199 бр. по общия ред, от тях в тримесечен срок са свършени   94 бр.  

През 2021 г. са свършени 11 бр. дела по чл. 310 от ГПК, от тях в 

тримесечен срок 4 бр. дела; През 2020 г. свършените са били 17 бр., от 
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тях в тримесечния срок – 9 бр.; През 2019 г. свършените са били 13 бр., 

от тях в тримесечния срок – 7 бр.  

През 2021 г. са свършени 1 бр. административни дела по ЗСПЗЗ и 

ЗВГЗГФ, от тях в тримесечен срок 0 бр. дела; През 2020 г. свършените 

са били 1 бр., от тях в тримесечния срок – 1 бр.; През 2019 г. е нямало 

административни дела.  

През 2021 г. са свършени 79 бр. дела частни граждански дела, от 

тях в тримесечен срок 75 бр. дела; През 2020 г. свършените са били 104 

бр., от тях в тримесечния срок – 98 бр.; През 2019 г. свършените са били 

121 бр., от тях в тримесечния срок – 117 бр. 

През 2021 г. са свършени 466 бр. дела с правно основание чл. 410 и 

чл. 417 от ГПК, от тях в тримесечен срок 466 бр. дела; През 2020 г. 

свършените са били 433 бр., от тях в тримесечния срок – 431 бр.; През 

2019 г. свършените са били 583 бр., от тях в тримесечния срок – 581 бр. 

През 2021 г. са свършени 2 бр. други граждански дела, от тях в 

тримесечен срок 0 бр. дела; През 2020 г. и 2019 г. е нямало постъпили и 

разглеждани други граждански дела. 

 

По видове спорове за 2021 г., 2020 г. и 2019 г. свършилите 

гражданските дела са представени в статистическите отчети по следния 

начин: 

 

Видове граждански спорове 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Искове по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ 76 70 86 

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ 27 24 46 

ВЕЩНИ ИСКОВЕ 24 20 13 

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН 8 8 9 

УСТАНОВИТЕЛНИ ИСКОВЕ 64 73 58 

ИСКОВЕ ПО КТ 13 13 12 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА 0 1 1 

ОБЕЗПЕЧЕНИЯ 8 18 7 

ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА 110 76 63 

ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА - ЗАПОВЕДНИ 

ПРОИЗВОДСТВА 

583 433 466 

ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА - РЕГЛАМЕНТИ 3 4 9 

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 0 0 2 

ОБЩ БРОЙ ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА 916 740 770 
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От таблицата за свършени граждански дела за отчетната година и 

предходните две години е видно, че са се увеличили  Искове по СК, 

ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ, облигационните искове, делбите, 

заповедните производства, частните производства по Регламентите,ЧГД-

Заповедни производства  и другите граждански дела. По останалите 

видове имаме лек спад на постъпления. 

Свършените граждански дела през 2021 г. по съдии са представени 

в следната таблица: 

 

СЪДИИ 

Всичко 

свърш

или 

ГрД 

По 

чл.310 

ГПК 

Адм. 

Д 
ЧГрД 

По 

чл410 

и 417 

ГПК 

Друг

и 

За всичко дела 770 211 11 1 79 466 2 

Галин Георгиев 112 24 2 0 19 67 0 

Даниела Игнатова 141 33 5 0 16 87 0 

Ивелина Велчева 445 123 2 0 37 281 2 

Цонко Иванов (до 14.02.2021 

г.) 
72 

31 2 1 7 31 0 

 

 

5.2. Брой на прекратените дела. 

 

През отчетния период са прекратени общо 160 бр. дела, при 123 

бр. граждански дела през 2020 г. и  в сравнение с 2019 г. когато са били 

74 бр. 

Причини за прекратяването на делата са препращане на делото  по 

подсъдност, постигане на спогодба, оттегляне или отказ от иска, 

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 2021 г. са 36 

бр. дела, като 3 от тях са дела, образувани преди 2017 г.  Причина за 

ненавременното им решаване са нуждата от предприемане на всички 

процесуални действия по връчване на съдебните книжа на ответници – 

граждани на Руската федерация, Република Турция,  респ. предприемане 

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

Искове по СК –  1 гр. дело; Облигационни искове – 13 граждански 

дела; Вещни искове – 3 гр. дела; Делби – 12 граждански дела; 

Установителни искове – 5 граждански дела; Искове по КТ – 1 гр. дело и 

1 дело -Частни производства - Приемане на наследство. 

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 и отсрочване 

на делата насрочени в периода м. март - м. април, поради приложения 

със Заповед № РД-13-072/19.03.2021 г. на и. ф. адм. ръководител–

председател на съда чл. 6а, ал. 3 от Закона за мерките и действията по 

време на извънредното положение, като за периода 22.03.2021 г. – 

02.04.2021 г. включително не се провеждаха открити съдебни заседания 

и се отсрочиха всички насрочени производства за нови дати. 

Разглеждаха се само дела с неотложен характер, посочени в чл. 329, ал. 3 

от ЗСВ. 

 

7. Дела с отменен ход по същество. 

 

През отчетния период няма дела с отменен ход по същество. 

През 2020 г. има 1 бр. дело с отменен ход по същество. 

През 2019 г. няма дела с отменен ход по същество. 

 

8. Натовареност. 

 

Съдиите разглеждащи граждански дела, към 31.12.2021 г. са 

Ивелина Велчева със 100% натовареност във всички групи граждански 

дела и Даниела Игнатова и Галин Георгиев с определена натовареност 

по различните групи граждански дела от 25%, 50% и 100%.  
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До 15.02.2021 г. са работели двама граждански съдии при 100 % 

натовареност – съдия Ивелина Велчева и съдия Цонко Иванов. 

Натовареността по щат общо към поставени за разглеждане 

граждански дела през 2021 г. е 51,06 бр., а по отношение на свършените 

граждански дела е 42,78 бр., като през  2020 г. е 37,46 бр., а по 

отношение на свършените граждански дела е 30,83 бр., а през 2019 г., 

когато е била е 45,04 бр. към делата за разглеждане и 38,17 бр. към 

свършените дела. 

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

гражданските съдии е съдия Ивелина Велчева – 545 бр. или 59% от 

гражданските дела, следва адм. ръководител Даниела Игнатова с 161 бр. 

или 18 % от гражданските дела, съдия Галин Георгиев – 141 бр. или 15% 

от гражданските дела и съдия Цонко Иванов (до 14.02.2021 г.) 72 бр. или 

8% от гражданските дела. 

През 2021 г. съдията с най-много свършени граждански дела е 

съдия Ивелина Велчева – 445 бр. или 58% от гражданските дела следва 

адм. ръководител Даниела Игнатова с 141 бр. или 18 % от гражданските 

дела, съдия Галин Георгиев – 112 бр. или 15% от гражданските дела и 

съдия Цонко Иванов (до 14.02.2021 г.) 72 бр. или 9% от свършилите 

граждански дела. 

Към доклада има приложена справка относно динамиката на 

гражданските дела и резултатите от върнати обжалвани дела.  

Следва да бъде отчетен факта, че съществуващата  висока 

натовареност по разгледани и приключени дела при  съдия Ивелина 

Велчева се дължи  на това, тя разглежда при 100% натовареност всички 

граждански дела, а за  съдиите Галин Георгиев и Даниела Игнатова през 

годината процента е бил променян многократно, с цел равномерност на 

натовареността. След промяна в  процентите натовареност по 

различните  групи и видове дела, от м. септември 2021 г. и при 

съблюдаване  на разпределението  на последните двама и по наказателни 

дела, считаме, че  през следващата 2022 г. ще бъде постигната 

равномерност на натовареността. 

 

9. Качество на съдебните актове. 

 

През отчетния период са обжалвани и протестирани 85 бр. 

граждански дела, за сравнение през 2020 г. са били 113 бр. граждански 



Стр. | 53  

 

дела, а  през 2019 г. общия брой на обжалваните и протестирани дела е 

бил  106 бр. граждански дела. 

Най-много обжалвани и протестирани дела през отчетния период 

от съдиите, разглеждащи граждански дела е имал районен съдия 

Ивелина Велчева – 55 бр. (64,71%), следвана от съдия Цонко Иванов – 

12 бр. (14,12%), съдия Даниела Игнатова - 10 бр.(11,76%), а съдия Галин 

Георгиев е имал 8 бр. или 9,41%. 

През отчетен период са върнати в Районен съд – Балчик от 

различните инстанции: Окръжен съд – Добрич и Върховния касационен 

съд общо 69 бр.   

От тях потвърдени са 31 бр. или 45%, отменени 28 бр. или 41%, 

отменени по обективни причини  - 1 бр. или 1%, изменени 9 бр. съдебни 

актове или 13%. 

През 2020 г. са върнати в Районен съд – Балчик от Окръжен съд – 

Добрич общо 74 бр.   

От тях потвърдени са 41 бр. или 55,41%, отменени 23 бр. или 

31,08%, изменени 10 бр. съдебни актове или 13,51%. 

През 2019 г. върнати в Районен съд – Балчик от различните 

инстанции  общо 36 бр. Съотношението е било –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.  

Върнати обжалвани определения от различни горестоящи съдебни 

инстанции са общо 41 бр., от тях потвърдени 19 бр., отменени 18 бр., 

изменени 4 бр.   

През 2020 г. са върнати от различни горестоящи съдебни 

инстанции общо 47 бр. обжалвани определения, от тях потвърдени 34 

бр., изменени-1бр. и отменени 12 бр. 

През 2019 г. техният брой е бил 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 2021 г. са върнати в Районен съд – Балчик от различните 

инстанции: Окръжен съд – Добрич и Върховен касационен съд общо 28 

бр. решения.  

От тях потвърдени са 12 бр. или 43%; отменени са 10 бр. или 36% 

съдебни актове, отменени по обективни причини  - 1 бр. или 3%, 

изменени 5 бр. съдебни актове или 18%. 
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10.  Тенденции в дейността на гражданското правораздаване. 

 

Броят на гражданските дела в Районен съд – Балчик следва 

общата тенденция в страната, дължаща се на демографския срив и 

икономическата криза, както и КОРОНА-кризата в страната. 

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

сезиращия съда документ и се разпределят в деня на постъпването им 

или най- късно на следващия работен ден. 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 намален 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, 

съдебните актове се постановяват своевременно.  

Запазена е тенденцията за намаление на броя на отлаганите дела. 

Следва да бъде отчетен и факта, че съдиите Галин Георгиев и 

Даниела Игнатова до 15.02.2021 г. са разглеждали само наказателни 

дела. Последните полагат необходимото за своевременно  

осъществяване на гражданското правораздаване и постигане на добри 

резултати при разглеждане и приключване на делата.  

Резултатите, говорят красноречиво за това. 

С оглед горното обосновано е да се приеме, че и през следващите 

години правораздавателната  дейност по граждански дела ще продължи 

да се осъществява при полагане на необходимите усилия, с цел срочно и 

качествено правосъдие. 
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V. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. СЛУЖБА ПО 

ВПИСВАНИЯТА И БЮРО СЪДИМОСТ. 

 

1. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА 

 

За периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. в Районен съд – Балчик 

е работил като държавен съдебен изпълнител Тодор Бонев Бонев. 

През отчетния период са постъпили общо 191 бр. изпълнителни 

дела. 

През 2020 г. са постъпили  239 бр. изпълнителни дела 

През 2019 г. са постъпили  277 бр. изпълнителни дела.  

Налице е спад на броя на образуваните изпълнителни дела, спрямо 

предходните години със съответно 20% спрямо 2020 г. и с 31% спрямо 

2019г.. 

Свършените дела през отчетния период са били 199, в сравнение с 

2020 г. - 66 бр.  

Налице е увеличение на броя на свършените дела с 202% на броя 

на свършените изпълнителни дела за 2021 г.  

Броят на несвършените изпълнителни дела към края на отчетния 

период е 1030 бр. дела. 

През 2020 г. те са били  1038 бр.  

През 2019 г. те са били 872 бр.  

Налице е намаление на несвършените дела към края на отчетния 

период. 

Събраната сума през 2021 г. е 71 299 лв., 2020 г. е 47 952 лв. и за 

2019 г. е 174 747 лв.   

В сравнение с предходната година е налице увеличение на 

събраните суми по изпълнителни дела, но и намаляне на събраните 

такива в сравнение с 2019 г. 

За работата на държавния съдебен изпълнител към доклада е 

приложена таблица, която дава възможност за преценка на неговата 

натовареност и ефективна работа, анализ на динамиката на 

изпълнителните дела и събраните суми.  

За доброто качество на работата на държавния съдебен изпълнител 

говорят и липсата на постъпили жалби срещу действията по 

изпълнителни дела.  
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През отчетния период няма постъпили жалби срещу действията на 

държавния съдебен изпълнител. 

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. 

След измененията в закона, държавния съдебен изпълнител събира 

и вземанията на органите 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, като за 

2021 г. е в размер на 3 233,07 лв. 

 

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 3 893 бр. вписвания, при    

3 041 бр. вписвания за 2020 г. и 3 183 бр. вписвания за 2019 г.  

Налице е увеличение на вписванията през 2021 г. с 28% спрямо 

2020 г. и с 22% спрямо 2019 г. 

През 2021 г. броят на нотариалните дела е 1 818 бр., през 2020 г. е 

бил 1 390 бр. и през 2019 г. - 1 449 бр.  

От всички вписвания през отчетния период най-много са 

продажбите , договорите и делбите. 

Събраните такси през 2021 г. са били 327 150 лв., през 2020 г. 190 

436 лв., а през 2019 г. 184 052 лв.  

Налице е ръст на събраните държавни такси от Агенцията по 

вписвания със 72% спрямо 2020 г. и   със 78% спрямо 2019 г. 

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. 
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3. БЮРО ЗА СЪДИМОСТ  

 

В Районен съд – Балчик функционира Бюро съдимост.  

Бюро съдимост ползва ПП АИС „БЮРА СЪДИМОСТ”. Дейността 

на службата е съобразена с изискванията на Наредба № 8 от 26.02.2008 

г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост и е 

под контрола на съдия Ивелина Велчева.  

В Бюрото за съдимост се поддържат и съхраняват картотеки на 

бюлетините за съдимост и на бюлетините за наложени административни 

наказания по чл. 78а от НК, азбучни указатели и входящ регистър на 

хартиен носител и в електронен архив. Издават се свидетелства и 

справки за съдимост на лицата, родени и живущи на територията на 

Община Балчик. 

Работата в службата е максимално оптимизирана. Изходящите 

документи се генерират чрез автоматизираната информационна система 

„Бюра съдимост”, която е разработена и обслужвана от Консорциум 

„Лирекс БГ” ООД – „Индекс – България” ООД. Извършва се 

актуализация на локалните база данни от ЕСГРАОН. 

През 2021 г. са издадени 790 свидетелства за съдимост и 417 

справки за съдимост. 

През 2020 г. са издадени 790 свидетелства за съдимост и 421 

справки за съдимост.  

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

справки за съдимост.  

Запазва се  броя на заявените и издадени свидетелства и 

незначително намаляване в справки за съдимост спрямо предходните 

две години. 

Функциите и задълженията на деловодител в Бюро съдимост се 

съвместяват от съдебния деловодител в съдебно-изпълнителната служба 

Елена Костадинова, при отсъствие на титуляра се замества от съдебния 

деловодител „Регистратура“ Добринка Ташева. 
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VI. ПРОВЕРКИ ОТ ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ 

СЪДЕБЕН СЪВЕТ. РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2021 г. 

 

През изминалата 2021 г. не са извършени проверки от 

Инспектората към ВСС и Инспектората към МП за организацията и 

дейността на Районен съд – Балчик.  

Със Заповед №206 от 18.05.2021 г. на адм. ръководител-

председател на Окръжен съд – Добрич на 31.05.2021 г. е извършена 

ежегодна проверка на организацията и дейността на съдиите от Районен 

съд – Балчик за периода 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.  

Проверката приключва с препоръки по гражданските дела, а по 

наказателни дела е констатирано, че „Организацията на работа 

продължава да е на високо ниво, като с оглед обхвата на проверката 

следва да се отчете минималния брой върнати дела за администриране, 

което е атестат за извършена стриктна проверка от съдиите на 

подаваните въззивни жалби по наказателни дела и съответно добра 

работа“.  

Във връзка с извършената проверка е свикано  общо събрание на 

съдиите, в което участие взеха ДСИ, СВ и съдебните служители. През 

2021 г. са издадени заповеди за спазване на срокове, отводи и 

самоотводи и проверки по дела. 

 

 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. 

Съгласно утвърденото длъжностно щатно разписание на съда, 

към  01.01.2021 г. е 16 души. 

Дейността на съдебната администрация е организирана в 

специализирана и обща администрация. Разпределението на 

администрацията през 2021 г. е: 

2 щ. бр. ръководни длъжности; 1 щ. бр. обща администрация- 

„Експертни длъжности“; 11 щ. бр. специализирана администрация и 2 щ. 

бр. технически длъжности.  
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Дейността на специализираната администрация е изцяло 

насочена към подпомагане и осигуряване осъществяването на основната 

дейност на съда.  

Организацията на специализираната администрация през 2021 г. 

е по състави – наказателни и граждански. Тя се състои от: завеждащ 

служба „Деловодство“, съдебен деловодител – „Регистратура“, съдебни 

деловодители – 2 бр., съдебен деловодител, той и касиер, съдебен 

деловодител - СИС и Бюро съдимост, съдебни секретари – 4 бр., и 1 

призовкар. 

Общата администрация, в своята цялост подпомага дейността на 

административното ръководство на съда.  

Тя се състои от административен секретар, гл. счетоводител, 

системен администратор, домакин, той и чистач и работник, поддръжка 

сгради, той и огняр.  

С оглед щатната численост, се налага възлагането на 

допълнителни функции на някой от съдебните служители.  

Би било добре СК на ВСС да  разреши в щата на съдилища, като 

нашия, да има предвидена бройка за съдебен помощник, който да 

подпомага работата по заповедните производство и администрирането 

на делата, да изготвя проекто-актове по граждански дела. 

Необходимостта от това (съдебен помощник) се налага поради 

увеличаване в обема на дейностите по делата, които съдията следва да 

извършва във въведената ЕИСС, както и трайно увеличения брой 

граждански дела в съда. 

Задълженията на служител по сигурността на информацията са 

възложени на административния секретар.  

Задълженията на длъжностно лице по защита на данните е 

вменено на системния администратор на съда. 

Домакинът съвместява и длъжността чистач, а един от 

деловодителите съвместява и функциите на касиер.  

Функциите на предварителен контрол се изпълняват от 

административния секретар, главен счетоводител и съдията по 

вписвания. Така създадената организация доказа през годините своята 

оптималност и ефективност.  

Повечето съдебни служители на Районен съд – Балчик, 

изключение прави гл. счетоводител, който е назначен на 16.04.2020 г. и 

служителя на длъжност „работник, поддръжка сгради, той и огняр“, 
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който е назначен на 04.01.2021 г., 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 изпълнение на 

задълженията им, както и при обслужване на гражданите. 

През 2021 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 административния ръководител, 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.  

Щатната численост на работещите в Районен съд – Балчик съдии 

и служители в края на 2021 г. е 21 души, а процентното съотношение 

съдебни служители спрямо магистрати и съдия по вписванията и 

държавен съдебен изпълнител към 31.12.2021 г. е в размер на 3,2  което е 

малко над средното за районните съдилища, извън областните центрове. 

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. 
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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 Снежанка Джамбазова е определена за обявяване 

на събитията в Пресцентъра. 

В съответствие със Закона за достъп до обществена информация, в 

Районен съд - Балчик се води регистър на писмените заявления и 

устните запитвания. Утвърдени са Вътрешни правила за предоставяне на 

достъп до обществена информация, които са публикувани на 

електронната страница на съда. През отчетния период е регистрирано 

едно заявление за достъп до обществена информация. 

 

IX. МАТЕРИАЛНА И ФИНАНСОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 

Районен съд – Балчик се помещава в Съдебна палата – Балчик, 

като с решение по т.13.1. от протокол №1 от заседанието на Пленума на 

ВСС от 23.01.2020 г. стопанисването на сградата е предоставено на 

административния ръководител – председател на Районен съд – Балчик. 

Да изпълняваме служебните си ангажименти 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. Във 

връзка с плана и мерките за работа на съдилищата в условията на 

пандемия бе въведена бърза организация за преместване на службите 

работещи с граждани и с решение по т.36 по Протокол № 5 от 25 март 

2021 г. е прието окончателното разпределение на помещенията в 

сградата на Съдебна палата – Балчик, с което се гарантира здравето, 

както на съдиите и служителите работещи в сградата,  така и на 

посетителите на съда.  
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През отчетния период в Районен съд – Балчик са събрани общо 

приходи в размер на 120 886 лв., в т. ч. съдебни такси, конфискувани 

депозити, глоби и др., което е с 11%  повече от предходната година. Най-

много приходи са постъпили от съдебните такси – 104 751 лв. и събрани 

глоби в размер на 9 282 лв. 

Разходите за 2021 г. са реализирани в унисон с указанията на 

ВСС за допълнителни мерки за ограничаване на нелихвените разходи и 

трансферите по бюджета.  

Към 31.12.2021 г. разходите по бюджета на Районен съд – Балчик 

са 1 166 942 лв. В сравнение с 2020 г. имаме увеличение на разходите с 

11%, дължащо се на  изплатени обезщетения на един съдия по ЗСВ и по 

КТ, както и разходите по ново придобития в края на 2019 г. имот, 

предоставен за нуждите на органите на съдебната власт в гр. Балчик : 

- за заплати има увеличение с 1%;  

- за доп.възнаграждения / обезщетения, облекло, ваучери за 

храна/ има увеличение с 85% 

- текуща издръжка, намаление  с 1%. 

През 2021 г. е извършен и капиталов разход в размер на  1 538 лв. 

за закупуване на нов климатик за сървърно помещение с оглед 

поддържането на оптимални условия за работа на техниката в него. 

Във връзка с новоразкритата длъжност „работник, поддръжка 

сгради, той и огняр“ се наложи закупуване на оборудване и инструменти 

за поддръжка на сградата и двора, с които служителят да изпълнява 

трудовите си задължения  на стойност 1 494 лв. 

За обособеното  ново помещение  за архив на  наказателните  дела, 

бе закупено обзавеждане на стойност 4 430,00 лв. 

През 2021 г. са предприети действия по започване на процедура по 

извършване на реконструкция на „Сградна газова инсталация и газови 

уреди“ и преустройство на съществуващо помещение в котелно.  

С Решение по т.7,30 по Протокол № 32 от 03 ноември 2021 г. на 

Комисия „Управление на собствеността“ обекта е включен в 

инвестиционната програма на ВСС.  С Решение по т.1.2 по Протокол № 

34 от 17 ноември 2021 г. на горепосочената комисия е приета техническа 

спецификация, Образец на ценово предложение, Образец на покана за 

възлагане на услуга с предмет: „Упражняване на технически надзор на 

обект „Реконструкция на съществуваща сградна газова инсталация и 

газови уреди в сградата на Районен съд – Балчик и ремонт на помещение 
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за котелно“. Обществената поръчка ще бъде проведена от Висшия 

съдебен съвет. 

С Решение по Протокол 5 от 25 март 2021 г. на Пленума на ВСС 

бяха отпуснати средства за текущ ремонт на сградата в размер на 34 

893,00 лв., като ремонта следваше да бъде извършен след приключване 

на реконструкцията на сградната газова инсталация.  

Тъй като реконструкцията не можа да бъде извършена до края на 

2021 г., средствата не бяха усвоени и е изпратено писмо до ВСС за 

предвиждането им за следващата бюджетна година. 

С цел овладяване рисковете от разпространение на 

коронавирусната инфекция на работните места се извършва ежедневна 

дезинфекция на общите площи на сградата и работните места. При 

потвърдени случаи на заразени с COVID-19 на контактните лица, 

работещи в Районен съд – Балчик се извършват антигенни тестове за 

сметка на бюджета на съда. През 2021 г. са извършени 16 антигенни 

теста.  

На магистратите и служителите в съда са предоставени предпазни 

маски и дезинфекциращи средства. 

През 2021 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 215,00 лв. от частните 

съдебни изпълнители,  3 559 лв. от държавни съдебни изпълнители  или 

общо 3 774 лв. 

 

 

X. ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ И ИНФОРМАЦИОННО 

ОСИГУРЯВАНЕ 

 

Към настоящия момент Районен съд – Балчик разполага със 

следната компютърна и периферна техника, която е в експлоатация: 26 

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

UPS, 17 бр. МФУ, 7 бр. принтера, 4 бр. сканиращи устройства, 2 бр. 

копирни машини, 2 бр. преносими компютри /лаптоп/, 1 бр. мобилно 
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устройство /таблет/, 1 бр. мултимедиен проектор и 2 бр. информационни 

дисплей за нуждите на съдебните зали в Районен съд – Балчик.  

В Районен съд – Балчик от 27.08.2020 г. стартира работата на 

внедрената Единна информационна система на съдилищата (ЕИСС). Със 

заповед на и. ф. административния ръководител на съда са определени 

правата за достъп в ЕИСС на съдебните служители.  

През периода 01.01.2021г. - 01.03.2021г. , разпределението на дела 

се извършва чрез Централизирана система за случайно разпределение на 

делата, а за периода 01.03.2021г. - 31.12.2021г. чрез ЕИСС. Достъпът до 

системите се осъществява посредством квалифициран електронен 

подпис. 

През отчетния период са използвани различни програмни 

продукти, сред които е деловодна програма САС "Съдебно 

деловодство", софтуерно приложение „Служебна защита“, програмна 

система „JES” и модули „Електронна папка JES”, програмен продукт 

„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 обновения 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“.  

Еднаквите, като структура и дизайн  сайтове на съдилищата 

улесняват 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. Представен е и Каталог с електронни услуги.  
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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.  

В Районен съд – Балчик от 25.10.2018 г.  се извършва електронен 

трансфер на данни за съдебни дела от Деловодна система САС, а от 

2021г. от новата деловодна система ЕИСС към Единния портал за 

електронно правосъдие, където са налични електронните услуги 

„Електронни съдебни дела“ и „Актове със заличени лични данни“.   

В портала Електронни съдебни дела чрез потребителско име  и 

парола има възможност да се прегледат електронните копия на  съдебни 

дела, включително и да се копират различни документи, съдържащи се в 

делото, както и да се получават призовки и съобщения по делата. 

В портала за Районен съд – Балчик са регистрирани  81 адвокати 

и 14 физически лица.  

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.  

От 06.07.2021 г. Районен съд – Балчик има регистриран профил в 

Системата за сигурно електронно връчване(ССЕВ) на Държавна агенция 

„Електронно управление“(ДАЕУ), което позволява връчване и 

получаване на книжа от съда, както и подаване на документи до съда от 

заинтересованите лица, като системата удостоверява получаването на 

кореспонденцията от адресата. 
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От 01.11.2021г. в Електронния публичен регистър на отводите 

(ЕПРО) се публикува информация за съдебните актове съдържащи 

произнасянето на Районен съд – Балчик по поисканите от страни по 

делата отводи и мотивите, с които са уважени или не, както и съдебните 

актове, обективиращи отводи по инициатива на съда (самоотводи).  

 

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ИЗВОДИ 

 

Приоритет в работата на съда е бързото, ефективно, предвидимо 

и качествено правораздаване, което повишава общественото доверие в 

съда и оформя облика му.  

Налагащият се обобщен извод е, че и през 2021 г. магистратите, 

държавният съдебен изпълнител и съдия по вписванията, както и всички 

съдебни служители в Районен съд – Балчик, независимо от 

предизвикателствата, ограниченията и мерките, наложили се и породени 

от кризата  КОВИД-19, възстановяване работата с  ЕИСС, са  работили 

за   утвърждаване върховенството на закона, което се  дължи както на 

тяхната отлична подготовка и екипността, така и на създадената добра 

работна среда, при равномерност/баланс  на задълженията и 

отговорностите,която работа заслужава положителна оценка.  

Показателят за качеството на съдебните актове е атестат за 

професионализма, както на магистратите ,така и неминуемо от работата 

на  съдебните служители, за което  Благодаря на всички, за положените 

усилия и вложения ентусиазъм ,при изпълнение на служебните 

задължения. 

Поздравявам за отчетените резултати и Благодаря за труда, 

отношението към работата, съдействието и подкрепата на всички съдии 

и съдебни служители в Районен съд – Балчик. 

 

XII. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1. Отчет за работата на Районен съд – Балчик за 2021 г. 

2. Отчет по гражданските дела на Районен съд – Балчик за 2021 г. 

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

съд – Балчик за 2021 г. 

4. Справка за резултатите от върнатите обжалвани и протестирани 

граждански дела на съдиите от Районен съд – Балчик за 2021 г. 
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5. Отчет по наказателните дела на Районен съд – Балчик за 2021 г. 

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

– Балчик за 2021 г. 

7. Справка за резултатите от върнатите обжалвани и протестирани 

наказателни дела на съдиите от Районен съд – Балчик за 2021 г. 

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

за 2021 г. 

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

Балчик за 2021 г. 

 

 

 

 

 

ДАНИЕЛА ИГНАТОВА 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ – 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

РАЙОНЕН СЪД – БАЛЧИК 


