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І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА СЪДА 

    

1. Магистрати 

През 2021 г., както и през последните три съпоставими отчетни 

години, в Районен съд – Каварна разглеждането на делата е извършвано от 

общо три съдебни състава. Наказателните и гражданските състави са 

председателствани от съдиите Веселина Михайлова Узунова-Панчева, 

Емилия Димитрова Панчева и Живко Павлов Георгиев. 

 

Име, презиме, фамилия Длъжност 

Юридически 

стаж към 

31.12.2021 г. 

Веселина Михайлова 

Узунова-Панчева 

Административен 

ръководител-председател 
21 г. 11 м. 

Емилия Димитрова  

Панчева 
Съдия 26 г. 00 м. 

Живко Павлов  

Георгиев 
Съдия 26 г. 07 м. 

 

Всички магистрати са с дълъг юридически и най-вече съдийска стаж. 

С решение по протокол № 23 от 03.07.2020 г. на Съдийската колегия на 

Висшия съдебен съвет са повишени на място в по-горен ранг Веселина 

Узунова –  в ранг „съдия в АС“ и Живко Георгиев – в ранг „съдия във ВКС 

и ВАС“. Емилия Панчева е повишена на място в по-горен ранг „съдия във 

ВКС и ВАС“ с решение на СК на ВСС по протокол № 13 от 28.03.2017 г. 

През отчетната година не е извършвано атестиране на съдии от 

Каварненски районен съд. 

Реално отработените човекомесеци от магистратите през 2021 г. са 

36 (при възможен максимум 36), като през цялата година е ползван отпуск 

при временна неработоспособност в размер общо на 7 работни дни. За 

сравнение през 2020 г. са ползвани болнични в размер на 28 р. д., а през 

2019 г. – 11 р. д.  

Разпространението на коронавирусната инфекция (COVID-19) и 

работа на съдилищата в условията на пандемия доведе до отлагане и 

отмяна на редица предвидени присъствени обучения. Поради тези 

причини през отчетния период тримата магистрати са участвали 

единствено в организираните от Институт за социални дейности и 

практики обучение „Интегриран и мултидисциплинарен подход към деца, 

жертви или свидетели на домашно насилие, центриран към техните нужди 

и най-добър интерес“. 

 

2. Държавни съдебни изпълнители и съдии по вписванията 

Районен съд – Каварна разполага с една щатна длъжност държавен 

съдебен изпълнител, която се изпълнява от Елена Евтимова Тодорова.  
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В Каварненски районен съд има разкрити 2 щатни бройки за 

длъжността съдия по вписванията, които се изпълняват от Борис 

Валентинов Томов и Севдана Костова Гавраилова, като от 01.07.2020 г. 

последната е назначена за ръководител на службата по вписванията. 

 

Име, презиме, фамилия Длъжност 

Юридически 

стаж към 

31.12.2021 г. 

Елена Евтимова  

Тодорова 

Държавен съдебен 

изпълнител 
15 г. 05 м. 

Борис Валентинов  

Томов 
Съдия по вписванията 14 г. 06 м. 

Севдана Костова  

Гавраилова 
Съдия по вписванията 07 г. 09 м. 

 

Отработените човекомесеци от държавния съдебен изпълнител през 

2021 г. са 12, като през годината не е ползван отпуск при временна 

неработоспособност. Съдиите по вписванията общо са отсъствали поради 

болест (в т.ч. поради заболяване и карантина, свързани с COVID-19) 43 

работни дни, като  отработените от тях човекомесеци са общо 22.  

След отправено искане от Районен съд – Каварна, Министърът на 

правосъдието със заповед № СД-03-355/ 24.08.2020 г. възложи на 

държавния съдебен изпълнител да изпълнява функциите на съдия по 

вписванията, както и на съдиите по вписванията да изпълняват функциите 

на държавен съдебен изпълнител, в случаите на отсъствие поради ползване 

на платен годишен отпуск, отпуск поради общо заболяване или други 

причини. Това облекчава работата на съдебно-изпълнителна служба и 

служба по вписванията, тъй като съдиите са взаимозаменяеми в случаите 

на отсъствие по различни причини. 

През отчетната година съдията по вписванията Севдана Гавраилова 

се е възползвала многократно от възможностите на електронната форма на 

повишаване на квалификацията, провеждана от НИП, като през 2021 г. е 

завършила успешно 10 електронни дистанционни обучения на различна 

правна тематика: „Закон за местните данъци и такси – проблеми в 

практиката“, „Непълноти и грешки в кадастралната карта. Искът по чл. 54, 

ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър.“,  „Актуални проблеми на 

МЧП уредбата на потребителските спорове – квалификация, интернет 

аспекти, международен въздушен превоз“, „Споразуменията за избор на 

български съдилища по граждански и търговски дела – източници на 

правна уредба, практика на Съда на ЕС“, „Предизвикателства при 

прилагането на ЗУЕС. Анализ на съдебна практика“, „Търговски 

дружества: отговорност на управителя; напускане на членове“, 

„Мениджмънт предизвикателствата в съдебната власт“, „Работилница по 

проблемите на правото на интелектуалната собственост: публично 
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изпълнение на произведенията; реално използване на марка“, 

„Правораздавателни проблеми в производствата по несъстоятелност: 

осребряване на имущество, приключване на производството“ и „Право на 

околната среда“. 

 

3. Служители 

Щатната численост на администрацията на Районен съд – Каварна 

през 2021 г. остава непроменена, както и през предходните отчетни 

периоди – 12 съдебни служители, като всички щатни бройки са заети.  

Администрацията в Районен съд – Каварна, съгласно  действащия 

Правилник за администрацията в съдилищата, е разпределена в обща (4 

съдебни служители) и специализирана (8 съдебни служители), която се 

ръководи от административен секретар.  

Ръководните длъжности в администрацията са: 1 щ. бр. 

административен секретар (съчетаващ функциите на служител по 

сигурността на информацията и длъжностно лице по защита на данните) и 

1 щ. бр. главен счетоводител. 

Общата администрация включва също 1 щ. бр. за експертната 

длъжност системен администратор и 1 щ. бр. за техническата длъжност 

чистач, изпълняващ функцията и на материално отговорно лице.  

Специализираната администрация включва: 2 щ. бр. съдебни 

секретари, 2 щ. бр. съдебни деловодители, 1 щ. бр. съдебен деловодител –  

регистратура, съвместяващ функциите на бюро съдимост и на касиер, 1 щ. 

бр. съдебен деловодител –  съдебно-изпълнителна служба, 1 щ. бр. съдебен 

архивар и 1 щ. бр. призовкар.  

През 2021 г. са извършени кадрови промени, касаещи назначения за 

заместване на отсъстващ съдебен служител, както и обявяване на конкурс 

за заемане на длъжност в администрацията на съда. 

С трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ, поради ползван 

дългосрочен отпуск при временна неработоспособност от един от 

съдебните секретари, по заместване е назначен служител за периода 

13.09.2021 г. до 24.10.2021 г. 

След отправено искане, с решение на Комисия „Съдебна 

администрация“ към Съдийската колегия на ВСС по протокол № 2/ 

15.02.2021 г. е дадено съгласие съдебния секретар Анастасия Георгиева 

Митева, която придобива право на пенсия за осигурителен стаж и възраст 

на 05.03.2021 г., да продължи да изпълнява длъжността „съдебен секретар“ 

в Районен съд – Каварна до 31.12.2021 г.  

С решение на Комисия „Съдебна администрация“  към СК на ВСС 

по протокол № 25/ 10.11.2021 г. е дадено съгласие за обявяване и 

провеждане на конкурс за назначаване на 1 щ. бр. „съдебен секретар“ в 

Районен съд – Каварна, която ще бъде освободена след 01.01.2022 г. 

През 2021 г. Районен съд – Каварна отправи искане до Висш съдебен 

съвет за разкриване на 1 щ. бр. за съдебен служител на длъжността 

„съдебен секретар“. Необходимостта от още една щатна бройка за 
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длъжността „съдебен секретар“ се обуславя от обстоятелството, че 

разглеждането на делата се извършва от общо три съдебни състава, а 

съдебните секретари са само двама. В резултата на това, магистратите са 

принудени да съгласуват помежду си графика на съдебните заседания или 

да изчакват да се освободи съдебен секретар. При възникване на 

непредвидими събития, като отпуск при временна неработоспособност, 

както и при ползване на полагаемия платен годишен отпуск от някой от 

съдебните секретари, се налага единствения съдебен секретар, който е на 

работа, да покрива графика на насрочените съдебни заседания на тримата 

магистрати. Макар и рядко, е имало инцидентни случаи, при които са 

отсъствали и двамата съдебни секретари, тогава само изградената добра 

практика служителите да са взаимнозаменяеми, е това, което спомага да не 

се отлагат дела по причина – липса на съдебен секретар. Висшия съдебен 

съвет отхвърли искането на Районен съд – Каварна.  

 

Име, презиме, фамилия Длъжност 

Професионален 

опит към 

31.12.2021 г. 

Красимира Василева  

Георгиева 

Административен 

секретар 
27 г. 00 м. 

Севдалина Димитрова 

Георгиева 
Главен счетоводител 18 г. 05 м. 

Митко Костадинов 

Димитров 
Системен администратор  19 г. 01 м. 

Елена Божидарова  

Шопова 
Съдебен секретар 26 г. 06 м. 

Анастасия Георгиева 

Митева 
Съдебен секретар 13 г. 11 м. 

Ромелия Петрова 

Панайотова 

Съдебен деловодител – 

съдебно-изпълнителна 

служба 

28 г. 01 м. 

Илияна Божилова 

Георгиева 

Съдебен деловодител – 

регистратура 
05 г. 07 м. 

Велка Марчева  

Демирова 
Съдебен деловодител 20 г. 09 м. 

Кичка Панчева  

Димитрова 
Съдебен деловодител 21 г. 08 м. 

Мариана Йорданова 

Николова 
Съдебен архивар 23 г. 05 м. 

Кунчо Атанасов  

Иванов 
Призовкар 18 г. 03 м. 

Радка Недева  

Георгиева 
Чистач 14 г. 11 м. 
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Преобладаващата част от служителите от общата и 

специализираната администрация на Каварненски районен съд са с 

дългогодишен стаж в съдебната система, имат необходимия опит за 

изпълнение на възложените им задачи и служебни отговорности, 

придобили са необходимата рутина и изпълняват съвестно трудовите си 

задължения. При извършеното атестиране през м. ноември 2021 г. на 

всички служители са отчетени отлични резултати.  

През отчетната година са ползвани болнични в размер на 130 

работни дни, като във връзка с разпространението на COVID-19 двама 

съдебни служители са ползвали отпуск при временна неработоспособност 

поради карантина. 

Разпространението на коронавирусната инфекция и работа на 

съдилищата в условията на пандемия доведе до отлив от участие в 

присъствени обучения, поради тези причини през отчетния период 

съдебните служители не са участвали в нито едно обучение. 

 

4. Структура и управление на съда 

През 2021 г. Районен съд – Каварна работи с утвърден щат от 

Висшия съдебен съвет, както следва: 1 щ. бр. административен 

ръководител-председател, 2 щ. бр. районни съдии, 1 щ. бр. държавен 

съдебен изпълнител, 2 щ. бр. съдии по вписванията и 12 щ. бр. служители 

– обща и специализирана администрация.  

Административното ръководство на Районен съд – Каварна се 

осъществява от Веселина Михайлова Узунова-Панчева – административен 

ръководител-председател, която е назначена с решение на Съдийската 

колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 22 от 30.05.2017 г., като 

встъпването в длъжност е извършено на 12.06.2017 г. Няма назначени 

заместници на административния ръководител, при отсъствие на 

председателя функциите му се изпълняват от някой от районните съдии 

чрез изрична заповед за възлагане. 

Дейността на съдебната администрация е организирана в 

съответствие с изискванията на Закона за съдебната власт и Правилника за 

администрацията в съдилищата и се ръководи от административния 

секретар Красимира Георгиева. 

Следва да се отбележи, че за поредна година няма постъпили 

сигнали или жалби за неетично поведение или корупция против съдии и 

служители в администрацията на Районен съд – Каварна.  
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ІІ. ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНАТА 

ДЕЙНОСТ НА РАЙОНЕН СЪД – КАВАРНА 

 

1. Постъпили дела, дела за разглеждане и свършени дела за 

периода 2019 - 2021 г. 

В Районен съд – Каварна постъпващите в съда входящи документи, 

по които се образуват дела, се разпределят на съдиите-докладчици с 

програмен продукт за случайно разпределение на делата (ЦСРД или 

ЕИСС) в деня на постъпването им, в редки случаи на следващия ден от 

входирането им.  

Съдиите показват добра организация на работата при насрочване на 

делата и разглеждането им, задълбочени познания по материалните и 

процесуални закони, стремеж за усъвършенстване и за подобряване 

качеството на работа. Делата се насрочват незабавно и в предвидените 

инструктивни срокове. 

 

Година 
Постъпили дела 

Граждански Наказателни Общо 

2019 769 273 1 042 

2020 564 286 850 

2021 655 238 893 

 

Общият брой на постъпилите граждански и наказателни дела през 

2021 г. в Районен съд – Каварна е 893 бр. (за сравнение през 2020 г. са 850 

бр., а през 2019 г. са 1 042 бр.), от които 655 граждански и 238 

наказателни. Наблюдава се увеличение на новообразуваните дела с 43 бр. 

спрямо 2020 г. и намаление с 149 бр. в сравнение с 2019 г. 

Средно месечно постъпление на делата на един съдия на база щатна 

численост през отчетния период е 25 бр.,  като за съпоставка през 2020 г. е 

24 бр., а 2019 г. е 29 бр., т. е. през 2021 г. се отчита спад на постъпилите 

дела, които се разпределят на един магистрат спрямо 2019 г. и съвсем лек 

ръст спрямо 2020 година. 

Разглеждайки постъпилите дела по видове констатациите са 

следните: броя на гражданските дела отбелязва увеличение през отчетния 

период спрямо 2020 г. и намаление спрямо 2019 г.  (2021 г. – 655 бр., 2020 

г. – 564  бр., 2019 г. – 769 бр.). Спад на постъплението съществува и при 

наказателните дела, но тук е спрямо предходните два съпоставими 

периода (2021 г. – 238 бр., 2020 г. – 286 бр., 2019 г. – 273 бр.). 

Относителният дял на постъпилите през 2021 година наказателни 

дела, спрямо общия брой постъпили дела, възлиза на 26,7%, а при 

гражданските дела този процент е 73,3%. През предходните години 

съотношението постъпили наказателни – граждански дела е било 

съответно 2020 г. – 33,6% на 66,4%, а 2019 г. – 26,2% на 73,8%. Изводът е, 

че в Районен съд – Каварна относителния дял на гражданските дела 
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традиционно е по-голям в сравние с наказателните, като този дял през 

последната отчетна година е пораснал спрямо 2020 г. и е достигал нивото 

от 2019 г. 

 

Година 
Дела за разглеждане 

Граждански Наказателни Общо 

2019 887 326 1 213 

2020 718 333 1 051 

2021 787 316 1 103 

 

През отчетния период броят на делата за разглеждане, включващ 

останалите несвършени от 2020 г. и новопостъпилите през 2021 г., както и 

продължаващите под същия номер е 1 103 бр., от които 787 граждански 

дела и 316 наказателни дела.  

Средно месечно на един съдия броя на делата за разглеждане на база 

щатна численост през 2021 г. е 31 бр., като за сравнение през 2020 г. е 29 

бр., а 2019 г. е 34 бр., т. е. през отчетния период се наблюдава повишение 

спрямо 2020 г., но спрямо 2019 г. имаме намаление. 

 

Година 
Свършени дела 

Граждански Наказателни Общо 

2019 733 279 1 012 

2020 586 255 841 

2021 645 270 915 

 

Забелязва се ръст на общия брой на свършените дела през отчетния 

период в сравнение с предходната 2020 г. и спад в сравнение с 2019 г. 

(2021 г. – 915 бр., 2020 г. – 841 бр., 2019 г. – 1 012 бр.), като това се 

наблюдава както при приключените граждански дела, така и при 

наказателните дела. Броя на свършените дела като цяло отразява 

тенденциите при броя на постъпилите дела и броя на делата за 

разглеждане, поради тази причина посоката на промяна е същата.  

Съотношението на свършените дела спрямо делата за разглеждане за 

2021 г. е 83,0%, като този процент за 2020 г. е 80,0%, а за 2019  г. е 83,4%, 

т. е. процента на свършените дела се запазва висок, което е положителна 

оценка за работата на съдиите. 

 

Година 
Решени със съдебен акт по същество 

Граждански Наказателни Общо 

2019 627 201 828 

2020 489 185 674 

2021 544 213 757 
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Приключените дела със съдебен акт по същество през отчетния 

период са 757 бр., които съставляват 68,6% от всички дела за разглеждане 

и 82,7% от свършените дела, като тези съотношения за 2020 г. са 64,1% и 

80,1%, а за 2019 г. са съответно 68,3% и 81,8%. Относителния дял на 

решените със съдебен акт по същество дела през последните три отчетни 

години се запазва сравнително постоянен, както спрямо делата за 

разглеждане варира с 4% (от 64 до 68%), а спрямо свършените дела – с 3% 

(от 80 до 83%). 

 

Година 
Прекратени производства 

Граждански Наказателни Общо 

2019 106 78 184 

2020 97 70 167 

2021 101 57 158 

 

Броят на делата, които са били прекратени през 2021 г. е 158, те 

съставляват 14,3% от делата за разглеждане и 17,3% от свършените дела. 

Тези проценти през предходните години са съответно: през 2020 г. – 15,9% 

и 19,9%, а през 2019 г. – 15,2% и 18,2%. Тенденцията и тук е като при 

приключените дела със съдебен акт по същество: процента на 

прекратените производства през последните три години е относително 

постоянен, и спрямо делата за разглеждане (от 14 до 16%), и спрямо 

свършените дела (от 17 до 20%), като процента варира с не повече от 3 

пункта. 

 

2. Срочност на правораздавателната дейност – приключили в 3-

месечен срок дела за периода 2019 – 2021 г. 

От всички свършени общо 915 бр. граждански и наказателни дела 

през отчетната година, 746 бр. са решени в 3-месечен срок, което 

представлява 82%. Съпоставката с предходните години показва, че този 

процент през 2020 г. е бил 80%, а през 2019 г. – 82%, т. е. наблюдава се 

увеличение в процента на  приключилите дела в тримесечния срок, като 

той се запазва висок през последните три съпоставими периода – над 80%. 

Това е резултат от стремежа на съдиите делата да бъдат приключвани в 

най-кратък срок.  

 

Година 

 

Свършени дела (общо граждански и наказателни) 

Всичко 

Брой свършени 

дела в срок до  

3 месеца 

Процент от 

общо 

свършените 

2019 1 012 833 82% 

2020 841 677 80% 
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2021 915 746 82% 

 

От решените в 3-месечен срок общо 746 бр. дела, 544 бр. са 

граждански и 202 бр. са наказателни. В процентно отношение от 

гражданските дела в тримесечен срок са приключени 84% (2020 г. – 83%, 

2019 г. – 88%) от всички свършени граждански дела, а при наказателните 

са 75% (2020 г. – 76%, 2019 г. – 67%) спрямо всички свършени 

наказателни дела. Горните резултати сочат намаление на този показател 

през последните две отчетни години, както при гражданските, така и при 

наказателните дела, съпоставяйки ги с 2019 г. 

 

Година 
Свършени в срок до 3 месеца 

Граждански Наказателни Общо 

2019 646 187 833 

2020 484 193 677 

2021 544 202 746 

 

Средно месечно свършени дела в срок до 3 месеца от един съдия на 

база отработени човекомесеци за 2021 г. е 20,7 бр., докато за 2020 г. е бил 

19,3 бр., а за 2019 г. – 23,1 бр., т. е. през последната отчетна година се 

отчита напредък в постигането на по-кратки срокове на приключване на 

делата спрямо 2020 г. и отстъпление спрямо 2019 г.  

 

3. Постановени в 1-месечен срок съдебни актове 

Общо постановени съдебни актове по граждански дела са 649 бр., 

като в срок до 1 месец са 636 бр., в срок до 3 месеца – 13 бр., няма съдебни 

актове изготвени в срок по-дълъг от 3 месеца. При наказателните дела 

общо постановени съдебни актове са 248 бр., в т.ч. в срок до 1 месец – 189 

бр., в срок до 3 месеца – 58 бр., като има 1 бр. съдебен акт, изготвен в срок 

над 3 месеца. 

 

Видове дела 

Постановени съдебни актове 

Общо 
В срок до 

1 месец 

В срок до 

3 месеца 

В срок над 

3 месеца 

Граждански 649 636 13 0 

Наказателни 248 189 58 1 

Общо 897 825 71 1 

 

Следва да се отбележи, че делата, които попадат в графа „в срок до 3 

месеца“, в преобладаващите случаи всъщност са решени в по-кратък срок, 

но за целите на отчетността попадат в по-дълъг период. Следва да се да се 

отбележи, че има само едно дело – АНД № 95/2020 г., което попада „в 



11 

 

срок над три месеца“. От постановените през 2021 г. 13 бр. присъди, в 

срока по чл. 308, ал. 1 от НПК са изготвени мотивите по 2 бр. наказателни 

дела, а в срока по чл. 308, ал. 2 от НПК – 11 бр. дела, които представляват 

фактическа или правна сложност. 

 

Видове дела 
Постановени съдебни актове 

Общо В срок до 1 месец Процент 

Граждански 649 636 98,0% 

Наказателни 248 189 76,2% 

Общо 897 825 92,0% 

 

Процентното съотношение на постановените актове по граждански 

дела през 2021 г. в едномесечен срок спрямо всички постановени съдебни 

актове е 98,0%, а по наказателни дела съответно е 76,2%. Общо за всички 

дела този процент е 92,0%, което показва, че съдиите при Районен съд – 

Каварна отчитат висок относителен дял на постановените съдебни актове в 

едномесечен срок. 

 

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 2021 г. са обжалвани и протестирани общо 92 бр. дела, от тях 

53 бр. са граждански дела и 39 бр. са наказателни дела, като общо 

обжалваните съдебни актове представляват 10,1% от свършените дела.  

 

Година 
Обжалвани дела 

Граждански Наказателни Общо 

2019 45 73 118 

2020 99 38 137 

2021 53 39 92 

 

При сравнение на 2021 г. (10,1%) с предходните два отчетни периода 

процентното съотношение на обжалваните спрямо свършените дела е 2020 

г. – 16,3%,  2019 г. – 11,7%. Намалява относителния дял на обжалваните и 

протестирани актове, особено спрямо 2020 г. 

 

Година 
Потвърдени съдебни актове 

Граждански Наказателни Общо 

2019 8 51 59 

2020 38 24 62 

2021 32 12 44 
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Съпоставката на съотношението на потвърдените съдебни актове  по 

граждански и наказателни дела общо спрямо обжалваните дела през 

годините, съответно 2021 г. – 47,8%, 2020 г. – 45,3%, 2019 г. – 50,0%, 

показва преобладаващ дял на потвърдените съдебни актове спрямо 

отменените или изменените такива. 

 

Година 
Отменени съдебни актове 

Граждански Наказателни Общо 

2019 7 20 27 

2020 12 13 25 

2021 5 10 15 

 

Сравнявайки броя на отменените актове с броя на обжалваните дела, 

резултата е следния: за 2021 г. – 15 бр. или 16,3%, за 2020 г. – 25 бр. или 

18,2% и за 2019 г. – 27 бр. или 22,9%. Резултата показва намаляващ 

процент на отменените съдебни актове при инстанционния контрол на 

съдебните актове, постановени от съдиите на Районен съд – Каварна.  

 

Година 
Изменени съдебни актове 

Граждански Наказателни Общо 

2019 6 1 7 

2020 1 2 3 

2021 8 2 10 

 

Изменените съдебни актове през 2021 г. представляват 10,9% от 

обжалваните и върнати актове, през 2020 г. са 0,2%, а през 2019 г. са 5,9%. 

Тук констатираме значително увеличен относителен дял на изменените 

съдебни актове спрямо предходните два отчетни периода. 

Общия брой на потвърдените, отменените и изменените съдебни 

актове на всички магистрати от Районен съд – Каварна съпоставен с броя 

на върнатите от инстанционен контрол общо 69 дела (24 бр. наказателни и 

45 бр. граждански дела) показва следното съотношение: потвърдени 

актове към върнати от инстанционен контрол – 63,8%, отменени актове 

към върнати от инстанционен контрол – 21,7% и изменени актове към 

върнати от инстанционен контрол – 14,5%.    

Високият процент на потвърдените съдебни актове (над 63,8%) 

спрямо броя на върнатите от инстанционен контрол и сравнително 

ниските проценти на отменените и изменените съдебни актове (общо 

36,2%) през 2021 г. е много добра оценка за качеството на постановените 

съдебни актове от магистратите в Районен съд – Каварна. 
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5. Натовареност – по щат и действителна натовареност спрямо 

делата за разглеждане и спрямо свършените дела за периода 2019 – 

2021 г. 

Средната натовареност по щат на Районен съд – Каварна спрямо  

делата за разглеждане и спрямо свършените дела по години е както следва: 

 

Година Съдии по щат 

Натовареност по 

щат спрямо делата 

за разглеждане 

Натовареност по 

щат спрямо 

свършените дела 

2019 3 33,69 28,11 

2020 3 29,19 23,36 

2021 3 30,64 25,42 

 

Видно е, че стойността на средната натовареност по щат на съдиите, 

както спрямо делата за разглеждане, така и спрямо свършените дела през  

2021 г. е понижена спрямо 2019 г., но все пак бележи макар и малък ръст 

спрямо 2020 г.  

През последните две години (2021 г. и 2020 г.), които съпоставяме, 

се наблюдава намаление на броя на постъпилите дела, което неминуемо 

води до понижение на натовареността на съдиите по щат. 

Средната действителна натовареност на съдиите на база отработени 

човекомесеци спрямо делата за разглеждане и спрямо свършените дела е, 

както следва: 

 

Година Отработени 

човекомесеци 

Действителна 

натовареност 

спрямо делата за 

разглеждане 

Действителна 

натовареност 

спрямо 

свършените дела 

2019 36 33,69 28,11 

2020 35 30,03 24,03 

2021 36 30,64 25,42 

 

Сравнявайки 2021 г. с предишните два отчетни периода, както и при 

натовареността по щат, данните сочат, че действителната натовареност на 

магистратите в Каварненски районен съд има леко увеличение, и спрямо 

делата за разглеждане, и спрямо свършените дела, съпоставяйки ги с 2020 

г. и има намаление, съпоставяйки ги с 2019 г.  

Стойността на действителната натовареността е различна от 

стойността на натовареността по щат само през 2020 г., тъй като съдиите 

Веселина Узунова и Живко Георгиев са ползвали отпуск при временна 

неработоспособност поради карантина (повече от 10 дни на месец).   

Следва да се отбележи, че при това отчитане на натовареността на 

съдебните състави не се вземат предвид постановените актове по 

движение на делата. Много са делата, по които предявените искове се 
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остават без движение, като на страните се дават подробни указания в 

писмен вид за отстраняване на нередовности и съобразяване на исковата 

молба с разпоредбите на процесуалния кодекс, което изисква не малко 

време и труд.  

Към отчетния доклад са приложени справки за индивидуалната 

натовареност на всеки съдия за 2021 г. от Системата за измерване на 

натовареността на съдиите и от Единната информационна система на 

съдилищата, които са измерители за правната и фактическа сложност на 

съдебните дела и дават по-точна оценка на количествените и качествените 

показатели за съдийската работа.  

 

Съдия 

Натоваре-

ност по 

дела  в 

СИНС 

Натоваре-

ност по 

дела в 

ЕИСС 

Натоваре-

ност – 

допълни-

телни 

дейности 

Натоваре-

ност общо 

Веселина 

Узунова 
32,75 31,62 31,25 95,62 

Емилия 

Панчева 
30,04 27,36 0 57,40 

Живко  

Георгиев 
33,62 20,22 5 58,84 

 

Отчитането на натовареността през 2021 г. се извършваше чрез 

Системата за измерване на натовареността на съдиите и чрез Единната 

информационна система на съдилищата. При измерване на натовареността 

на магистратите към разполагаемо годишно време се отчитат 500 часа за 

административни дейности на председателя Веселина Узунова-Панчева и 

80 часа за доклад на бюро „Съдимост“ на съдия Живко Георгиев. 

Следва да се отбележи обаче, че индивидуалната натовареност по 

дела, отчетена чрез Единната информационна система на съдилищата през 

2021 г. не отразява обективно действителната натовареност на съдиите. 

Според нас, модула за натовареност в ЕИСС не отчита много от 

дейностите по дела и по този начин измерването на натовареността не е 

реално. 

 

ІІІ. НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ 

 

1. Кадрова обезпеченост 

През периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. разглеждането на 

делата в Районен съд – Каварна е извършвано от общо три съдебни 

състава.  

Считано от 01.07.2016 г. реално няма обособени наказателни и 

граждански състави, след като с решение Пленума на Висш съдебен съвет 
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съкрати 1 щатна длъжност „съдия“ на Районен съд – Каварна. Тримата 

съдии: Веселина Узунова-Панчева, Емилия Панчева, Живко Георгиев 

разглеждат както наказателни, така и граждански дела. И тримата съдии са 

с дълъг стаж и богат опит. Живко Георгиев има над 25 г. съдийски стаж, 

Емилия Панчева – над 22 г., а Веселина Узунова-Панчева – над 15 г. 

 

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

През 2021 г. са постъпили общо 238 бр. наказателни дела (при 286 

бр. за 2020 г. и 273 бр. за 2019 г.). Отчита се намаление в броя на 

новопостъпилите наказателни дела с 48 бр. спрямо 2020 г. и с 35 бр. 

спрямо 2019 г. В рамките на тригодишния съпоставим период 2019 г. – 

2021 г. се наблюдава спад на постъпленията на наказателни дела с 

приблизително 17% спрямо 2020 г. и с около 13% спрямо 2019 г.  

 

Година Постъпили наказателни дела 

2019 273 

2020 286 

2021 238 

 

Новообразуваните наказателни дела през 2021 г. са разпределени по 

съдии, както следва: 

 

Съдия Общо НОХД НЧХД 
чл.78а 

НК 
ЧНД АНД 

Веселина Узунова 36 5 2 1 17 11 

Емилия Панчева 43 10 2 0 16 15 

Живко Георгиев 159 37 3 4 74 41 

 

 През отчетния период постъпилите дела според видовете 

престъпления по Наказателния кодекс са: 

Други престъпления против личността: Новообразувани през 

отчетния период са 2 бр. наказателни дела за извършени престъпления 

против личността, като за 2020 г. са 3 бр., а през 2019 г. е 1 бр. 

Традиционно малък е броя образувани дела за този вид престъпления. 

Престъпления против брака, семейството и младежта: През 

отчетния период са постъпили за разглеждане 2 бр. дела за извършени 

престъпления против брака, семейството и младежта, като за сравнение 

новообразувани през 2020 са били също 2 бр. и през 2019 г. – 3 бр. 

Престъпления против собствеността: Постъпили през 2021 г. са 

общо 13 дела, като в това число са квалифицирани състави на кражба (чл. 

195, ал. 1 НК) – 6 бр.; кражба, представляваща опасен рецидив (чл. 196, ал. 

1 НК) – 3 бр.; привилегирован състав на кражба (чл. 197 НК) – 1 бр.; 

длъжностно присвояване (чл. 201 НК) – 1 бр.; измама по чл. 209, ал. 1 и ал. 

2 и чл. 210 в особено големи размери, особено тежък случай или опасен 
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рецидив (чл. 211 НК) – 2 бр. През предходните отчетни периоди 

положението е следното: 2020 г. за извършени престъпления против 

собствеността са образувани 18 бр. дела, а през 2019 г. – 11 бр. 

Относителния дял на постъпилите през отчетната година наказателните 

производства за престъпленията против собствеността представлява 25% 

от наказателните дела от общ характер, като броя дела е намалял спрямо  

2020 г. с 5 бр., и се е повишил спрямо 2019 г. с 2 бр.  

Престъпления против стопанството: През 2021 г. новообразувани 

са 2 бр. дела за престъпления против стопанството, като за съпоставка през 

2020 г. са 4 бр., а през 2019 г. е 1 бр. Отчита се малък относителен дял на 

постъпилите дела по тези текстове на НК. 

Престъпления против дейността на държавните органи и 

обществените организации: Постъпили за отчетния период са 7 бр. дела 

за престъпления против дейността на държавни органи, обществени 

организации и лица, изпълняващи публични функции, като 5 бр. от тях са 

за незаконно преминаване през границата на страната (чл. 279 НК). През 

предходните две съпоставими години са били съответно 1 бр. за 2020 г. и 

13 бр. за 2019 г., т.е. наблюдава се сериозно увеличение в сравнение с 2020 

г. и двойно намаление в сравнение 2019 г. 

Документни престъпления: През 2021 г. е постъпило 1 бр. дело по 

реда на чл. 308 – чл. 319 НК (2020 г. – 3 бр., 2019 г. – 2 бр.). Съпоставката 

с предходните две години показва намаление с 2 бр. на документни 

престъпления през отчетния период спрямо 2020 г. и с 1 бр. спрямо 2019 

г., т. е. делата по реда на чл. 308 – чл. 319 НК остават относително 

постоянен малък брой. 

Престъпления против реда и общественото спокойствие: През 

отчетния период няма новообразувани дела за престъпления реда и 

общественото спокойствие. За сравнение а 2020 г. са постъпили по 5 бр. 

дела, а през 2019 г. също няма новообразувани дела по глава десета от НК. 

Общоопасни престъпления: Новообразувани през 2021 г. са 25 бр. 

дела, като в т. ч. влизат: противозаконно отнемане на МПС (чл. 346 НК) – 

1 бр., състави на придобиване и държане на наркотични вещества (чл. 

354а, ал. 3, 4 и 5 НК) – 4 бр. Отчитаме сериозно намаление с 18 бр. спрямо 

2020 г. и с 19 бр. спрямо 2019 г. (2020 г. – 43 бр., 2019 г. – 44 бр.). Запазва 

се традиционно високия относителен дял на постъпилите дела за 

извършени общоопасни престъпления, като през отчетния период те 

съставляват основния процент (48%) от наказателните производства от 

общ характер. 

През 2021 г. са постъпили 4 бр. наказателни дела от общ характер по 

реда на „бързото полицейско производство“, при 7 бр. за 2020 г. и 13 бр. 

през 2019 г. Следва да се отбележи, че по-голяма част от изработените 

БПП, се внасят в съда със споразумение по реда на чл. 381 от НПК. 

Намаляващия им брой обаче показва, че все по-рядко се търсят начини за 

ускоряване на наказателното производство.  
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Наказателни дела от частен характер: През отчетния период са 

постъпили 7 бр. НЧХД. За сравнение през 2020 г. са били 4 бр., през 2019 

г. – 7 бр., т. е. налице е увеличение на броя на новообразуваните НЧХД с 3 

бр. спрямо 2020 г. и равен брой с 2019 г.  

Дела по чл. 78а от НК: По реда на чл. 78а от НК през отчетната 2021 

година са постъпили 5 бр. дела, като през 2020 г. са били 13 бр., а през 

2019 г. са 11 бр. Наблюдава се спад повече от два пъти в броя на 

постъпилите наказателни дела от административен характер по този текст 

на НК в сравнение с 2020 г. и 2019 г. 

Частни наказателни дела – съдебно производство: Постъпили са 

общо 61 бр. ЧНД, като в това число влиза производство за определяне на 

общо наказание  по чл. 23 – 27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) – 

5 бр. и производство по предложение за принудителни медицински мерки  

по чл. 89 НК – 4 бр. Съпоставката показва намаление с 11 бр. спрямо 2020 

г., когато са 72 бр. и еднакъв брой с 2019 г., когато са 61 бр., т. е. в броя на 

ЧНД в съдебното производство трудно може да се говори за тенденция 

през последните отчетни години.  

Частни наказателни дела от досъдебното производство: За 

отчетната година новообразуваните дела са 46 бр., като за предходните 

години стойностите са следите: 2020 г. – 41 бр., 2019 г. – 21 бр. дела. 

Можем да отчетем сериозно повишение на постъпилите ЧНД от 

досъдебното производство през 2021 и 2020 г., като броя им е двойно по-

голям от 2019 г.  

Административно-наказателни дела: Разнообразен е вида на 

наказателните дела от административен характер. Основен дял през 2021 

г. имат традиционно делата на МВР – 26 бр. или 39% от общо постъпилите 

АНД, следват новообразуваните дела на НАП – 6 бр., Здравна инспекция – 

5 бр. и т. н. През отчетния период са постъпили общо 67 бр. 

административно-наказателни дела, за сравнение през 2020 г. 

новообразуваните дела са 107 бр., а през 2019 г. са съответно 97 бр. 

Налице е значително намаление в постъплението на АНД през 2021 г. –  

спрямо 2020 г. с 40 бр. и спрямо 2019 г. с 30 бр. 

 

3. Разпределение на наказателните дела; изключение от 

принципа за случайно разпределение 

През периода от 01.012021 г. до 28.02.2021 година разпределението 

на делата в Районен съд – Каварна се осъществяваше чрез Централизирана 

система за разпределение на делата, въведена в експлоатация от 01.10.2015 

г. във всички съдилища в Република България.  

След 01.03.2021 г. разпределението на делата се извършваше чрез 

Единната информационна система на съдилищата, съгласно решение на 

Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 31/ 17.12.2021 г., с 

което е приет план за възобновяване образуването на дела в ЕИСС. 
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Самото разпределение се извършва в деня на постъпване и 

образуване на делото или най-късно на следващия ден – само в 

изключителни случаи. 

Постъпващите в Районен съд – Каварна наказателни дела се 

разпределят, съгласно заповед на административния ръководител, от 

системния администратор, който извършва определянето на съдия-

докладчик съобразно поредността на постъпване на делата чрез Единната 

информационна система на съдилищата или чрез Централизираната 

система за разпределение на делата, а в негово отсъствия тази дейност се 

извършва от административния секретар.  

Утвърдена практика е, протокола от разпределението, който се 

подписва от разпределящия служител, да се прилага по всяко образувано 

дело без изключение. 

Съгласно заповед на административния ръководител-председател на 

Районен съд – Каварна наказателните производства са разпределят между 

тримата районни съдии: Веселина Узунова-Панчева, Емилия Панчева и 

Живко Георгиев. 

Изключения от принципа за случайно разпределение правят 

наказателните производства, образувани през празничните и почивните 

дни, за които административния ръководител определя график на 

дежурните съдии. 

Достъп до данните по чл. 251б, ал. 1 от ЗЕС се осъществява след 

разрешение от председателя на Районен съд – Каварна, а в негово 

отсъствие – от съдията, изпълняващ функциите на административен 

ръководител, съгласно заповед. В този случай наказателните производства 

се разпределят на определен съдия, чрез ръчен избор. 

Изключения от принципа за случайно разпределение при 

наказателните дела правят и случаите, в които делото е върнато за ново 

разглеждане от друг състав, когато при избора се изключва съдията, 

постановил обезсиления съдебен акт. 

При отвод на съдия, разглеждащ наказателни дела, се извършва ново 

разпределение на делото между всички съдии, но без участието на 

съдията-докладчик, който си е направил отвод.  

 

4. Разглеждане на наказателни дела 

Общият брой наказателни дела за разглеждане през 2021 г. е 316 бр. 

(2020 г. – 333 бр., 2019 г. – 326 бр.), от които 69 бр. са наказателните дела 

от общ характер (НОХД), 14 бр. са наказателните дела от частен характер 

(НЧХД), 11 бр. са дела по чл. 78а от НК, 101 бр. са частните наказателни 

дела, без разпитите пред съдия (ЧНД), 12 бр. са разпити пред съдия и 109 

бр. са административно-наказателни дела (АНД). Отчита се малък спад с 

17 бр. на наказателни дела за разглеждане спрямо 2020 г. и с 10 бр. спрямо 

2019 г.  
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Година Наказателни дела за разглеждане 

2019 326 

2020 333 

2021 316 

 

През последната отчетна година се наблюдава намаление в броя на 

делата за разглеждане, съпоставяйки ги с 2020 и 2019 г., което е 

вследствие от понижението в броя на постъпилите наказателни дела, 

въпреки повишението в броя на останалите несвършени дела в началото на 

отчетния период. В проценти това намаление на делата за разглеждане 

спрямо 2020 г. е приблизително около 5% и спрямо 2019 г. – около 3%. 

 

Година Останали 

несвършени в 

началото на 

периода 

Постъпили 

наказателни дела 

Наказателни дела  

за разглеждане 

2019 53 273 326 

2020 47 286 333 

2021 78 238 316 

 

 Наказателните дела за разглеждане през 2021 г. са разпределени по 

съдии, както следва: 

 

Съдия Общо НОХД НЧХД 
чл.78а 

НК 
ЧНД АНД 

Веселина Узунова 48 6 3 1 20 18 

Емилия Панчева 59 13 4 1 18 23 

Живко Георгиев 209 50 7 9 75 68 

 

 През отчетния период броя на насрочените съдебните заседания по 

наказателни дела от общ характер е 126, а от частен характер – 57. 

Съдебните заседания, в които разглежданите наказателни дела от общ 

характер са били отложени са 64 бр., а от частен характер са 53 бр. 

 За периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. е изпратено 1 бр. дело за 

доразследване от съдията-докладчик, а 2 бр. – в открито съдебно 

заседание.  

Справка в регистъра на делата, отсрочени по обективни причини 

показва, че поради ползване на отпуск при временна неработоспособност 

поради карантина на съдията-докладчик няма отменени съдебните 

заседания по наказателни дела.  

Най-честите причини за отлагане на наказателните дела са: 

представяне на писмени доказателства, изготвяне на експертизи, разпит на 

свидетели и вещи лица; служебна и лична ангажираност на защитници, 

процесуални представители, вещи лица; болест или платен годишен 
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отпуск на защитници, процесуални представители, подсъдими, обвиняеми, 

свидетели и т.н. 

 

5. Свършени дела, срочност при изготвяне на съдебните актове 

Общият брой на приключените наказателни дела през отчетната 

година е 270 бр., при 255 бр. за 2020 г. и 379 бр. за 2019 г. От свършените 

дела НОХД са 60 бр., НЧХД – 4 бр., по чл. 78а от НК – 9 бр., ЧНД (без 

разпити) – 98 бр., разпити пред съдия – 12 бр. и АНД – 87 бр.  

 

Година Свършени наказателни дела 

2019 279 

2020 255 

2021 270 

 

През отчетния период приключените бързи производства по гл. ХІV 

от НПК са 8 бр., докато през 2020 г. са били 9 бр., а през 2019 г. – 11 бр. За 

същия период съкратеното производство по гл. ХХVІІ от НПК е само 1 

бр., като за 2020 г. са били 2 бр., а 2019 г. – също 2 бр. 

Свършените дела през 2021 г. се разпределят по съдии, както следва: 

 

Съдия Общо НОХД НЧХД 
чл.78а 

НК 
ЧНД АНД 

Веселина Узунова 43 4 1 1 20 17 

Емилия Панчева 47 12 0 1 17 17 

Живко Георгиев 180 44 3 7 73 53 

 

Общият брой на останалите висящи наказателни дела в края на 

отчетния период, от всички видове е 46 бр., от които 9 бр. НОХД, 10 бр. 

НЧХД, 2 бр. по чл. 78а НК, 3 бр. ЧНД и 22 бр. АНД. Сравнителния анализ 

сочи тенденция на висок процент на приключилите наказателни дела 

спрямо делата за разглеждане – 85,4% за 2021 г., съответно 76,6% за 2020 

г. и 85,6% за 2019 г. 

Горепосочените данни са показател за разглеждането на 

наказателните дела в разумни срокове, като разбира се има и случаи, при 

които с оглед естеството на делото и поведението на страните е 

невъзможно да се реши едно дело в едно заседание. Въпреки това се 

полагат усилия от страна на съдии, служители и ОЗ „Охрана“ за 

осигуряване явяването на подсъдими и свидетели за съдебните заседания, 

както и за отхвърляне на необосновани искания, целящи отлагане на 

делата. Увеличения брой на споразуменията също способства за 

ускоряване хода на делата и процесуална икономия при решаването им.  
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Година 
Свършени дела 

всичко 

Свършени дела  

в срок 

до 3 месеца 

Процент 

 

2019 279 187 67% 

2020 255 193 76% 

2021 270 202 75% 

 

От всички 316 бр. наказателни дела за разглеждане през 2021 г. са 

свършени общо 270 бр., от които в срок до 3 месеца са 202 бр. или 75%. 

През предходните години този процент е бил съответно 76% за 2020 г. и 

67% за 2019 г., което сочи ръст на процента на свършените дела в 

тримесечен срок през последните отчетни периоди (2021 г. и 2020 г.) 

спрямо 2019 г., съответно с 9 пункта нагоре през 2020 г. с 8 пункт пункта 

нагоре през 2021 г. Въпреки работата в условията на пандемия, както и 

необходимостта магистратите да разглеждат дела с различна материя, 

фактическа и правна сложност, се наблюдава висок процент на 

приключените дела в рамките на 3 месеца. 

 

Година 
Свършени дела 

всичко 

Със съдебен акт по 

същество 

Прекратени 

производства 

2019 279 201 78 

2020 255 185 70 

2021 270 213 57 

 

От свършените през годината 60 бр. НОХД приключени със съдебен 

акт по същество са 13 бр. или 22%, 47 бр. или 78 % са прекратени, като в т. 

ч. 44 бр. са приключили със споразумения. За сравнение през 2020 г. от 

свършените 72 бр. НОХД, 13 бр. са приключени със съдебен акт по 

същество или 18%, 58 бр. или 82% са прекратени, като в т. ч. 62 бр. са 

приключили със споразумения, а през 2019 г. от свършените 73 бр., 

приключили със съдебен акт по същество са 8 бр. или 11%, 65 бр. са 

прекратени или 89%, в т. ч. 62 бр. със споразумение. През тригодишния 

съпоставим период се наблюдава тенденция на преобладаващ относителен 

дял на наказателни дела от общ характер, които приключват със 

споразумение по чл. 382 и чл. 384 НПК, съответно 2021 г. – 73%, 2020 г. – 

86%, 2019 г. – 85% спрямо свършените НОХД. Процента на приключилите 

в тримесечен срок НОХД през 2021 г. е 83%, като за предходните 2020 г. е 

85% и 2019 г.  – 88%, което е много добър показател за срочната работа на 

съдиите, разглеждащи наказателни дела. 

При НЧХД през 2021 г. от свършените 4 бр. дела, 3 бр. са 

приключили със съдебен акт по същество и 1 бр. е прекратено, като само 1  

бр. е приключено в тримесечен срок, което представлява 25% от 

свършените дела. Този процент за предходните години съответно е 2020 г. 

– 0%, 2019 г. – 50%.  
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Всички свършени дела по чл. 78а от НК за отчетния период – 9 бр. са 

приключили със съдебен акт по същество, като 8 бр. за свършени в срок до 

3 месеца, т. е. това са 89%, като съответните проценти за срочност през 

2020 г. са 75%, а 2019 г. – 90%.  

Въпреки относително големия брой ЧНД за разглеждане – 113 бр., 

110 бр. са приключили през отчетната година. От свършените дела 107 бр. 

са приключили със съдебен акт по същество, няма прекратени 

производства, като в срок да 3 месеца броят им е 110 бр., т. е. 100%. За 

предходните 2020 и 2019 година този процент също е 100.  

От всички административно-наказателните дела за разглеждане през 

2021 г. са свършени 87 бр., като със съдебен акт по същество са решени 81 

бр., прекратени са 6 бр. В срок до 3 месеца са приключили 33 бр., което 

представлява 38% спрямо свършените дела (2020 г. – 29%, 2019 г. – 26%).  

От постановените през 2021 г. 13 бр. присъди, в срока по чл. 308, ал. 

1 от НПК (до 15 дни) през отчетната година са изготвени мотивите по 2 бр. 

наказателни дела, а в срока по чл. 308, ал. 2 от НПК (до 60 дни) – по 11 бр. 

дела, които представляват фактическа или правна сложност. 

При наказателните дела общо постановени съдебни актове са 248 

бр., в т. ч. в срок до 1 месец – 189 бр., в срок до 3 месеца – 58 бр., 1 бр. 

съдебен акт по АНД № 95/2020 г. е изготвен в срок над 3 месеца. 

Процентното съотношение на постановените в 1-месечен срок спрямо 

всички постановени съдебни актове е 76,2%. 

През 2021 г. Каварненският районен съд е приключил с присъди или 

по споразумение 60 наказателни дела от общ характер. По тях са съдени 

общо 63 лица, осъдени са 60 лица, няма оправдани, за 3 лица делата са 

върнати за доразследване. Следва да се отбележи факта, че сред осъдените 

само 3 лица са непълнолетни. Съотношението на осъдените лица спрямо 

общия брой на предадените на съд лица за отчетната година е 95,2%, като 

за 2020 г. и 2019 г. тези съотношения са съответно 100% и 96,3%.   

През отчетната година по наказателни дела от общ характер на първа 

инстанция на осъдените общо 60 лица са наложени следните наказания: 

- наказание „лишаване от свобода“ до 3 години е наложено на 47 

лица, което съставлява 78,3% от осъдените лица, като на 36 лица 

наказанието е условно, т. е. на 76,6% от осъдените на този вид наказание; 

- наказание „лишаване от свобода“ за срок повече от 3 години през 

отчетната година не е налагано; 

- наказание „глоба“ е наложено на 5 лица, които представляват 8,3% 

от общия брой на осъдените лица;  

- наказание „пробация“ е наложено на общо 6 осъдени лица, което в 

проценти съставлява 10,0%; 

- друг вид наказания са наложени на 2 лица през отчетната година, 

това са 3,3% спрямо общия брой осъдени лица.   

Броя на наказаните лица по споразумение (чл. 381 – 384 НПК) 

традиционно е висок – 42 лица, което представлява 70,0% от общо 

осъдените лица. 
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От всички осъдени лица през 2021 г. по НОХД непълнолетни са 3 

лица, което представлява 5,0% от осъдените лица, като за съпоставка през 

2020 г. непълнолетните осъдени лица са 4 или 5,3%, а през 2019 г. – 1 лице 

или 1,3%. Прави впечатление сравнително малкия брой на осъдените лица, 

които са непълнолетни, през последните съпоставими години.  

През 2021 г. в Районен съд – Каварна са приключени 4 бр. 

наказателни дела от частен характер. По тях са съдени 4 лица, като 2 лица 

са осъдени, а едно лице е оправдано.  

Оправдателната присъда е постановена на 12.07.2021 г. от съдия-

докладчик Живко Георгиев по НЧХД № 81/2019 г. по описа на Районен 

съд – Каварна. Делото е за клевета, по реда на чл. 148, ал. 2 , вр. с ал. 1, вр. 

с чл. 147, ал. 1, пр. 2 от НК. Съдът е посочил, че елемент от фактическия 

състав на престъплението клевета е приписване на някого на  извършване  

на престъпление, което да е достатъчно конкретизирано. В случая за да е 

осъществен състава на престъплението по чл. 148 от НК, следва да е 

налично твърдение от страна на подсъдимия, освен, че е установил липси, 

така също, и че тези липси са били откраднати или присвоени от частния 

тъжител. Нито един от свидетелите не посочил, че е чул лично от 

подсъдимия такива конкретни обвинения, нито са посочени хора, пред 

които той е заявил такова нещо. След като подсъдимия не е заявявал пред 

никого, че е откраднал, присвоил, то тогава не би могло да се изведе извод 

за обективна съставомерност на деянието, за което има повдигнато 

обвинение на подсъдимия. Поведението на подсъдимия напълно е 

съответствало на задълженията му на пазач, а именно, след като установил 

липсата да уведоми, както домакина, така и член на УС на кооперацията. 

Делото не е обжалвано, като е влязло в законна сила на 28.07.2021 г. 

При наказателните дела от административен характер по чл. 78а НК 

през отчетната година по приключилите дела са съдени 9 лица, от тях 1 

лице е оправдано и 7 са осъдени, като на всички е наложено наказание 

„глоба“. Съотношението на осъдени към съдени лица за 2021 г. при тези 

дела е 77,7%.  

Оправдателно решение е постановено на 20.01.2021 г. от съдия-

докладчик Живко Георгиев по АНД № 252/2020 г. по описа на 

Каварненски районен съд. Производството е по реда на чл. 375 и сл. от 

НПК, във връзка с чл.78а от НК. Съдът е констатирал, че деянието 

извършено от обвиняемата е малозначително по смисъла на чл. 9 ал. 2 от 

НК, поради явната незначителност на обществената му опасност. 

Установената фактическа обстановка по делото по категоричен начин 

установява много ниска степен на увреждане на обществените отношения, 

поради това съдът е приел, че са налице предпоставките по чл. 9 ал. 2 от 

НК. Делото е обжалвано в Добрички окръжен съд, като решението на 

Каварненски районен съд е изцяло потвърдено. Делото е влязло в законна 

сила в цялост на 15.06.2021 г.  

Налагането през последните години на по-леки наказания до голяма 

степен се дължи на относително големия брой одобрени споразумения, 
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както и в редки случаи – на приложение на процедурата съкратено 

съдебно следствие.  

През отчетния период в Районен съд – Каварна няма образувани и 

разглеждани наказателни дела със значим обществен интерес.  

 

6. Неприключили в разумен срок дела – брой и причини 

Към 31.12.2021 г. в Районен съд – Каварна в срок над 1 година от 

образуването им неприключилите наказателни дела са 8 бр., но няма 

неприключени в разумен срок, образувани преди 2017 г. 

 

7. Натовареност 

Средната натовареност по щат на съдиите, разглеждащи  

наказателни дела в Каварненския районен съд може да бъде анализирана 

само условно. След намаляването на щатната численост на съдиите с 1 

бройка от 01.07.2016 г. на практика няма отделни наказателни и 

граждански състави, тъй като при трима магистрати не е възможно такова 

обособяване. Вземайки предвид горепосочените обстоятелства средната 

натовареност по щат на съдиите, разглеждащи наказателни дела спрямо 

делата за разглеждане и спрямо свършените дела през последните 3 

години е, както следва: 

 

Година 

Брой 

наказателни 

съдии по щат 

Натовареност по щат 

 спрямо делата за 

разглеждане 

Натовареност по щат 

спрямо  

свършените дела 

2019 1,5 18,11 15,50 

2020 1,5 18,50 14,17 

2021 1,5 17,56 15,00 

 

Видно е, че средната натовареност по щат през последните три 

съпоставими отчетни периода е с относително постоянна стойност. Ако се 

вземе предвид съотношението на постъпилите през годината наказателни 

дела към броя на съдиите по щат показателят би изглеждал така: 2021 г. – 

13,22 бр., 2020 г. – 15,89 бр., 2019 г. – 15,17 бр. Тези цифри говорят, че 

основната причина за промяната в натовареността по щат през последните 

3 години е отражение на движението в броя на постъпилите наказателни 

дела.  

Средната действителна натовареност на съдиите, разглеждащи 

наказателни дела на база отработени човекомесеци спрямо делата за 

разглеждане и спрямо свършените дела, отново при горепосочената 

условност, е, както следва: 
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Година 

Отработени 

човекомесеци на 

наказателните 

съдии 

Действителна 

натовареност спрямо 

делата за разглеждане 

Действителна 

натовареност спрямо 

свършените дела 

2019 18 18,11 15,50 

2020 17,5 19,03 14,57 

2021 18 17,56 15,00 

 

Данните от последните две таблици сочат, че през отчетната година 

няма различие между натовареността по щат и действителната 

натовареност на съдиите, разглеждащи наказателни дела. Разлика в 

показателите за натовареността по щат и действителната натовареност 

съществува само през 2020 г. и се дължи на ползвани дългосрочни отпуски 

при временна неработоспособност от магистратите. 

 

8. Качество на съдебните актове 

През 2021 г. са постановени 248 бр. съдебни актове по наказателни 

дела, от които са обжалвани 39 бр., в т. ч.: 6 бр. присъди по НОХД, 2 бр. 

присъди и определения по НЧХД, 1 бр. решение по АНД по чл. 78а от НК, 

7 бр. определения по ЧНД и 23 бр. решения по АНД (извън тези по чл. 78а 

от НК).  

Обжалваните актове по наказателни дела през годината (39 бр.) 

спрямо свършените наказателни дела (270 бр.) представляват 14,4%.  

През отчетния период от инстанционен контрол са върнати 24 бр. от 

обжалваните наказателни дела, като в 12 от случаите актовете на съда са 

изцяло потвърдени, 10 са отменени и 2 са изменени. Процентното 

съотношение на потвърдените спрямо всички постановени актове върнати 

след инстанционна проверка е 50%, на отменените – 42%, а на изменените 

– 8%. Върнатите от инстанционен контрол през 2021 г. потвърдени актове 

по наказателни дела представляват 4% от свършените и 31% от 

обжалваните дела. Процентът на върнатите от инстанционна проверка 

отменени актове по наказателни дела към свършените през годината е 4%, 

а по отношение на общо обжалваните този процент е 3%. Същите 

показатели, но при изменените съдебни актове след инстанционен контрол 

са съответно 1% и  5%. 

Общо върнатите от инстанционен контрол 24 бр. съдебни актове се 

разпределят по съдии съответно: на съдия Веселина Узунова – 2 бр., на 

съдия Емилия Панчева – 6 бр.и на съдия Живко Георгиев – 16 бр. 

Въз основа постановените от въззивна и касационна инстанция през 

2021 г. актове резултатите от обжалваните актове на магистратите от 

Районен съд – Каварна са следните: 
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Съдия Потвърдени Изменени Отменени 

Веселина Узунова 0 2 0 

Емилия Панчева 4 2 0 

Живко Георгиев 8 6 2 

 

От общо потвърдените 12 бр. съдебни актове през 2021 г., на съдия 

на съдия Емилия Панчева са 4 бр. или 67% спрямо върнатите от 

инстанционен контрол актове, на съдия Живко Георгиев – 8 бр. или 50% 

спрямо върнатите от инстанционен контрол актове на всеки конкретен 

съдия.  

Само 2 бр. съдебни актове са изменени след инстанционна проверка 

през отчетния период и те са постановени от съдия Живко Георгиев, което 

представлява 13% спрямо броя на върнатите от инстанционен контрол 

актове на магистрата. 

През отчетната година са отменени общо 10 бр. съдебни актове, като 

2 бр. или 100% спрямо върнатите от инстанционен контрол актове на 

съответния магистрат са на съдия Веселина Узунова, 2 бр. или 33% спрямо 

върнатите от инстанционен контрол актове са на съдия Емилия Панчева, а 

6 бр. или 37% спрямо върнатите от инстанционен контрол актове са на 

съдия Живко Георгиев.  

Добрата и качествена работа на съдиите намира реален израз в 

съотношението на потвърдените, изменени и отменени актове като 

резултат от върнатите от инстанционна проверка дела. В този аспект 

съдиите, разглеждащи наказателни дела в Районен съд – Каварна полагат 

усилия за задълбоченото и аналитично разглеждане на делата и това 

намира отражение в преобладаващия дял на потвърдените актове спрямо 

процента на отменените актове на върнатите от инстанционен контрол 

(потвърдени: 2021 г. – 50%, 2020 г. – 62% , 2019 г. – 71%; отменени: 2021 

г. – 42%, 2020 г. – 33%, 2019 г. – 28%). 

 

9. Тенденции в дейността на Наказателно отделение 

В рамките на тригодишния период на съпоставка 2019 г. – 2021 г. се 

наблюдава сериозен спад на постъпленията на наказателни дела през 

последния отчетен период, като намалението през 2021 г. е с 

приблизително 17% спрямо 2020 г. и с около 13% спрямо 2019 г. Това 

неминуемо дава отражение в броя на делата за разглеждане, в проценти 

намалението се изразява съответно спрямо 2020 г. е приблизително около 

5% и спрямо 2019 г. – около 3%. Разпространението на коронавирусната 

инфекция и работа на съдилищата в условията на пандемия е една от най-

съществените причини, довели до спада в постъплението на наказателни 

дела. 

Традиционно най-високия относителен дял при наказателните дела 

съставляват делата за извършени общоопасни престъпления, като през 
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отчетния период те съставляват 48% от наказателните производства от 

общ характер.  

Делата за престъпления против дейността на държавни органи, 

обществени организации и лица, изпълняващи публични функции, където 

се включват делата за незаконно преминаване през границата на страната 

бележат повишение  през отчетния период – 7 бр. През 2019 г. са били 13 

бр., докато през 2020 г. са сведени до 1 бр., т. е. наблюдава се сериозно 

увеличение в сравнение с 2020 г. и двойно намаление в сравнение 2019 г. 

През тригодишния съпоставим период се наблюдава тенденция на 

преобладаващ относителен дял наказателни дела от общ характер, които  

приключват със споразумение по чл. 382 и чл. 384 НПК, съответно 2021 г. 

– 73%, 2020 г. – 86%, 2019 г. – 85% спрямо свършените НОХД. Това 

способства за ускоряване хода на наказателните дела и процесуална 

икономия при решаването им.  

В резултат на положените усилия от магистратите, разглеждащи 

наказателните дела в Районен съд – Каварна относителния дял на 

потвърдените актове, върнати от инстанционен контрол през последните 

три отчетни години, които съпоставяме, съответно за 2021 г. – 50%, 2020 г. 

– 62%, 2019 г. – 71% надвишава значително процента на отменените 

актове на върнатите от инстанционна проверка, съответно за 2021 г. – 

42%, 2020 г. – 33%, 2019 г. – 28%. 

 

ІV. ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ 

 

1. Кадрова обезпеченост 

Разглеждането на граждански дела в Районен съд – Каварна през 

периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. е извършвано от три съдебни 

състава, председателствани от Веселина Михайлова Узунова-Панчева, 

Емилия Димитрова Панчева и Живко Павлов Георгиев, като съдиите са с 

богата практика в разглеждането на граждански дела. Веселина Узунова-

Панчева има 21 г. и 11 м. юридически стаж, от които 15 г. и 10 м. като 

районен съдия, Емилия Панчева има 26 г. юридически стаж, от които 22 г. 

и 8 м. като районен съдия, а Живко Георгиев има 26 г. и 7 м. юридически 

стаж, от които 25 г. и 7 м. като районен съдия. 

Както вече беше отбелязано, след като Пленума на ВСС съкрати 

една щатна длъжност „съдия“ на Районен съд – Каварна, считано от 

01.07.2016 г. реално няма обособени наказателни и граждански състави.  

 

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

През отчетния период са постъпили общо 655 бр. граждански дела 

(при 564 бр. за 2020 г. и 769 бр. за 2019 г.), от които 245 бр. граждански и 

410 бр. частни граждански дела. Отчита се увеличение с 91 бр. на 

новопостъпилите граждански дела спрямо 2020 г. и намаление с 114 бр. 

спрямо 2019 г. Разглеждайки постъпленията при гражданските дела в 

рамките на тригодишния съпоставим период 2019 г. – 2021 г. се очертава 
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извода, че има повишение на броя им през 2021 г. спрямо 2020 г. с 16%, а 

спрямо 2019 г. има понижение с 17%. 

 

Година Постъпили граждански дела 

2019 769 

2020 564 

2021 655 

 

Разпределението по съдии на новообразуваните граждански дела 

през 2021 г. е, както следва: 

 

Съдия Общо 
Гр. 

дела 

По 

чл. 

310 

ГПК 

Адм. 

дела 

Ч.гр. 

дела 

Дела 

по чл. 

410 и 

чл. 

417 

ГПК 

Други 

гр.д. 

Веселина 

Узунова 
256 95 3 0 33 125 0 

Емилия 

Панчева 
258 97 3 0 37 119 2 

Живко 

Георгиев 
141 34 1 0 18 87 1 

 

Искове по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ: Общо 146 бр. дела 

са постъпили през 2021 г. (63 бр. – 2020 г., 78 бр. – 2019 г.), от които 

искове по СК са 143 бр. (32 бр. – 2020 г., 15 бр. – 2019 г.), а 3 бр. са 

производства по ЗЗДН (6 бр. – 2020 г., 10 бр. – 2019 г.). Следва да се 

отбележи, че има значително увеличение в общата бройка на исковете по 

СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ спрямо предходните 2020 г. и 2019 

г., като това им отрежда първо място по относителен дял в постъпилите 

дела, като през отчетния период те съставляват основния процент (58%) от 

гражданските производства. При делата по ЗЗДН отбелязваме обратна 

тенденция – намаление през отчетния период спрямо 2020 и 2019 г. 

Облигационни искове: Делата, които са постъпили през 2021 г. са 27 

бр. (2020 г. – 46 бр., 2019 г. – 29 бр.). Наблюдава се почти двоен спад на 

броя на облигационните искове през последната отчетна година, 

сравнявайки ги с 2020 г. и почти идентичен брой, сравнявайки ги с 2019 г. 

Вещни искове: През отчетния период 9 бр. са новообразуваните дела 

(2020 г. – 2 бр., 2019 г. – 4 бр.). Отчита се скок в броя на постъпилите 

вещни искове през 2021 г. при съпоставката им със предходните 

съпоставими периоди на отчитане – 2020 и 2019 г.  

Делби и искове по ЗН: 8 бр. са постъпилите дела през 2021 г. (при 10 

бр. за 2020 г. и 12 бр. за 2019 г.), като всички са делби. Това представлява 
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плавно понижение с 2 бр. спрямо 2020 г. и още 2 бр. спрямо 2019 г., като 

броят им през годините постоянно намаляващ. 

Установителни искове: Постъпилите дела за 2021 г. са 41 бр., като  

2020 г. са 23 бр., а през 2019 г. са били 66 бр., което е увеличение на 

установителните искове с 78%, съпоставяйки данните с 2020 г. и 

намаление с 62%, съпоставяйки с 2019 г.  

Искове по КТ: Новобразуваните дела през отчетния период са 5 бр., 

за сравнение през 2020 г. са също 5 бр., а през 2019 г. – 39 бр., т. е. можем 

да отчетем сериозен спад в броя на исковете по КТ през последните две 

отчетни година спрямо 2019 г., което представлява намаление около осем 

пъти. Тази голяма разлика се дължи на постъпилите през 2019 г. 32 бр. 

еднотипни искове на работници и служители срещу ГД „Гранична 

полиция“ за дължими суми за допълнителни трудови възнаграждения, при 

непрекратено трудово-правно правоотношение. 

Обезпечения: За отчетния период са новообразувани 9 бр., а през 

предходните са били съответно 6 бр. през 2020 г. и 5 бр. през 2019 г., т. е. 

отчитаме леко увеличение, което е с 3 бр. спрямо 2020 г. и с 4 бр. спрямо 

2019 г. 

Частни производства: През 2021 г. са образувани 72 бр. частни 

граждански дела, изключвайки заповедните производства и регламентите. 

Съответния брой за 2020 г. е 135 бр., а за 2019 г. е 219 бр. Наблюдава се 

значително намаление – с 63 бр. съпоставяйки с 2020 г. и с 147 бр. 

съпоставяйки с 2019 г. Частните производства са с традиционно висок дял, 

като това не прави изключение и през настоящия отчетен период, но 

трябва да се отбележи сериозния им спад, който се измерва с около два 

пъти по-малък брой спрямо 2020 г. и около 3 пъти – спрямо 2019 г. 

Частни производства – заповедни производства: Новообразувани са 

281 бр. заповедни производства и 50 бр. са получени по подсъдност, като 

общо постъпилите дела през отчетния период са 331 бр. За сравнение през 

2020 г. са били 262 бр., а през 2019 г. – 317 бр. Заповедните производства 

съставляват най-високия процент от гражданските производства през 

последните години и тази тенденция се потвърждава отново през 2021 г., 

броят им е нараснал с приблизително 23% спрямо 2020 г. и с около 5% 

спрямо 2019 г. 

Частни производства – регламенти: В рамките на отчетния период 

има постъпили 7 бр. частни производства – регламенти, като от тях 4 бр. 

са по Регламент 1393/2007 г., 1 бр. е по Регламент 1206/2001 г., а 2 бр. са 

съдебни поръчки. За сравнение през 2020 г. постъпилите производства са 

били 12 бр., като 8 бр. са по Регламент 1393/2007 г., 1 бр. е по Регламент 

1206/2001 г., а 3 бр. са съдебни поръчки, докато през 2019 г. няма 

постъпили частни производства – регламенти. 

 

3. Разпределение на гражданските дела; изключение от 

принципа за случайно разпределение 
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Общите положения за разпределението на делата в Районен съд – 

Каварна, представени в раздела за разпределение на наказателните дела от 

настоящия доклад, са относими и към гражданските дела. 

Както вече беше подчертано, след 01.03.2021 г. разпределението на 

делата в Районен съд – Каварна се осъществява чрез Единната 

информационна система на съдилищата. Самото разпределение се 

извършва в деня на постъпване и образуване на делото или най-късно на 

следващия ден – само в единични случаи.  

Изключение прави периода от 01.01.2021 г. до 28.02.2021 г. 

включително, когато разпределението на делата се извършваше чрез 

Централизирана система за разпределение на делата. 

От 31.08.2020 г. със заповед на административния ръководител е 

възложено на системния администратор да извършва определянето на 

съдия-докладчик, съобразно поредността на постъпване на делата чрез 

Единната информационна система на съдилищата или чрез 

Централизираната система за разпределение на делата, а при негово 

отсъствия тази дейност се извършва от административния секретар.  

Протокола от разпределението, който се подписва от разпределящия, 

се прилага по всяко образувано дело. 

Съгласно заповед на административния ръководител-председател на 

Районен съд – Каварна гражданските производства са разпределят между 

съдиите Веселина Узунова-Панчева, Емилия Панчева и Живко Георгиев. 

Изключения от принципа за случайно разпределение при 

гражданските дела правят само случаите, в които делото е върнато за ново 

разглеждане от друг състав, когато при избора се изключва съдията, 

постановил отменения съдебен акт. 

При отвод на съдиите, разглеждащи граждански дела, се извършва 

ново разпределение на делата между всички съдии, но без участието на 

съдията-докладчик, който си е направил отвод.  

 

4. Разглеждане на граждански дела 

Общият брой на гражданските дела за разглеждане през 2021 г. е 787 

бр., като за 2020 г. са били 718 бр., а 2019 г. – 887 бр. Отчита се 

увеличение с 69 бр. на гражданските дела за разглеждане спрямо 2020 г. и 

намаление с 100 бр. спрямо 2019 г.  

 

Година Граждански дела за разглеждане 

2019 887 

2020 718 

2021 787 

 

Сравнявайки тригодишния период 2019 г. – 2021 г. се отчита ръст на 

гражданските дела за разглеждане през отчетния период в сравнение с 

2020 г., но все още не се достига нивото от 2019 г., като основно това е 
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отражение на промяната в броя на постъпилите дела. В проценти 

движението в броя на делата за разглеждане се изразява съответно с около 

10% повече спрямо 2020 г. и с около 13% по-малко спрямо 2019 г. 

 

Година 

Останали 

несвършени в 

началото на 

периода 

Постъпили 

граждански дела 

Граждански дела 

за разглеждане 

2019 118 769 887 

2020 154 564 718 

2021 132 655 787 

 

 Гражданските дела за разглеждане през отчетния период са 

разпределени по съдии, както следва: 

 

Съдия Общо 
Гр. 

дела 

По 

чл. 

310 

ГПК 

Адм. 

дела 

Ч.гр. 

дела 

Дела 

по чл. 

410 и 

чл. 

417 

ГПК 

Други 

гр.д. 

Веселина 

Узунова 
317 145 5 0 38 125 4 

Емилия 

Панчева 
314 146 5 0 41 119 3 

Живко 

Георгиев 
156 46 1 0 19 87 3 

 

Броя на насрочените граждански дела в открито заседание е 442, а 

броя открити съдебни заседания, в които разгледаните граждански дела са 

били отложени е 217, в т. ч. в първо по делото и помирително заседание – 

66 бр.  

Воденият в Районен съд – Каварна регистър на делата, отсрочени по 

обективни причини ни дава информация, че поради ползване на отпуск 

при временна неработоспособност поради карантина на съдиите-

докладчици няма отменени съдебни заседания по граждански дела през 

отчетната година.   

Най-честите причини за отлагане на гражданските дела, извън 

горепосочените са: събиране на доказателства – изготвяне и изслушване  

на  експертиза (СТЕ, СГЕ, ССЕ, СПЕ), разпит на свидетели, представяне 

на писмени доказателства, внасяне на депозит по допусната експертиза; 

нередовно призоваване на ищец, ответник, заинтересована страна, 

молител; подадени молби от процесуални представители или страни, 

поради невъзможност за явяване, служебна ангажираност, заболяване, 
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ползване на отпуск; за постигане на спогодба между страните, изразяване 

становище по постигната спогодба, извънсъдебно споразумение и т. н. 

 

5. Свършени дела, срочност при изготвяне на съдебните актове 

Общият брой на приключените граждански дела през отчетната 

година е 645 бр., при 586 бр. за 2020 г. и 733 бр. за 2019 г. От свършените 

дела гражданските са 231 бр., а частните граждански – 414 бр.  

 

Година Свършени граждански дела 

2019 733 

2020 586 

2021 645 

 

Свършените граждански дела през 2021 г. се разпределят по съдии, 

както следва: 

 

Съдия Общо 
Гр. 

дела 

По 

чл. 

310 

ГПК 

Адм. 

дела 

Ч.гр. 

дела 

Дела 

по чл. 

410 и 

чл. 

417 

ГПК 

Други 

гр.д. 

Веселина 

Узунова 
267 98 5 0 35 125 4 

Емилия 

Панчева 
235 73 3 0 40 117 2 

Живко 

Георгиев 
143 33 1 0 19 87 3 

 

Общият брой на висящите граждански дела в края на 2021 г. от 

всички видове е 142 бр., от които 133 бр. граждански дела по общия ред, 2 

бр. производства по чл. 310 от ГПК, 4 бр. частни граждански дела, 2 бр. 

дела по чл. 410 и чл. 417 ГПК и 1 бр. други граждански дела.  

Сравнителният анализ сочи тенденция на висок процент на 

приключилите гражданските дела спрямо делата за разглеждане – 82% за 

2021 г., съответно 82% за 2020 г. и 83% за 2019 г.  

Горепосочените данни са показател за постигането на добри 

резултати в стремежа за по-кратки срокове при приключване на делата, 

като разбира се има и случаи, при които с оглед естеството на делото, 

поведението на страните и други фактори производството по делата да 

продължава повече от една година. Въпреки това се полагат необходимите 

усилия от страна на съдиите и съдебните служители да не се разрешава 

безпричинно отлагане на делата във времето.  
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Година 
Свършени дела 

всичко 

Свършени дела  

в срок 

до 3 месеца 

Процент 

 

2019 733 646 88% 

2020 586 484 83% 

2021 645 544 84% 

 

От всички граждански дела за разглеждане през 2021 г. – 787 бр., 

свършени през отчетния период са общо 645 бр., от които в срок до 3 

месеца са 544 бр. или 84%. През предшестващите 2020 г. този процент е 

бил 83%, а 2019 г. – 88%. През последните три отчетни периода се запазва 

тенденцията на постоянен висок процент на приключване на гражданските 

дела в тримесечния срок (над 83%). 

 

Година 
Свършени дела 

всичко 

Със съдебен акт по 

същество 

Прекратени 

производства 

2019 733 627 106 

2020 586 489 97 

2021 645 544 101 

 

От свършените през годината 204 бр. граждански дела по общия ред, 

са приключени със съдебен акт по същество 154 бр. или 75%, 50 бр. или 

25% са прекратени, като 7 бр. дела са приключили със спогодби по чл. 234 

от ГПК. За сравнение през 2020 г. приключили със съдебен акт по 

същество са 76 бр. или 61%, 48 бр. са прекратени или 39%, няма 

реализирани спогодби, а през 2019 г. 91 бр. са приключени със съдебен акт 

по същество или 62%, 56 бр. или 38% са прекратени, от тях 9 бр. по 

спогодба. През трите съпоставими години са наблюдава преобладаващ 

процент на свършените със съдебен акт по същество граждански дела 

спрямо прекратените, като процента на спогодбите остава сравнително 

малък. През 2021 г. относителния дял на свършените в тримесечен срок 

дела (118 бр.) е 58%, като за предходните две години е бил съответно 2020 

г. – 50% и 2019 г. – 55%, което е много добър резултат при постигането на 

по-кратки срокове за разглеждане на гражданските дела по общия ред. 

При производствата по чл. 310 от ГПК през 2021 г. от делата за 

разглеждане са свършени 9 бр., като 7 бр. от тях са решени със съдебен акт 

по същество и 2 бр. са прекратени. В тримесечен срок са приключили 6 

бр., като това представлява 67% от свършените дела. Този процент за 

предходните години варира в широки граници – съответно 2020 г. е 15%, а 

2019 г. е 58%.  

Въпреки относително големия брой частни граждански дела за 

разглеждане – 98 бр., 94 от тях са приключили през 2021 г. и само 4 бр. са 

останали висящи в края на годината. От свършените дела 82 бр. са 

приключили със съдебен акт по същество, а 12 бр. са прекратени, като в 
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срок до 3 месеца броят им е 86, т. е. 91%. За предходните години: 2020 

този процент е 99% и 2019 – 97%.  

Подобно е положението и при делата по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, 

където за 2021 г. всички 329 бр. дела са приключили в рамките на 3-

месечния срок, като 293 бр. са свършили със съдебен акт по същество, а 36 

бр. са прекратени. В процентно изражение това са 100% приключени 

производства в срок до 3 месеца, като това се отнася за целия анализиран 

3-годишен период. 

От категорията „други граждански дела“ през 2021 г. са били 

свършени 9 бр., като със съдебен акт по същество са решени 8 бр., а 1 бр. е 

прекратено. В срок до 3 месеца са приключени 5 бр., което представлява 

56% спрямо свършените дела (2020 г. – 67%, 2019 г. – 69%).  

Общо постановени съдебни актове по граждански дела са 649 бр., 

като в срок до 1 месец са 636 бр., в срок до 3 месеца – 13 бр., няма съдебни 

актове изготвени в срок по-дълъг от 3 месеца. Процентното съотношение 

на изготвените в едномесечен срок спрямо всички постановени съдебни 

актове е 98,0%, което е резултат от положените усилия на съдиите, 

разглеждащи граждански дела, да постановят съдебните актове във 

възможно най-кратък срок. 

 

6. Неприключили в разумен срок дела – брой и причини 

Неприключените граждански дела до края на 2021 г., в срок над 1 

година от образуването им са 29 бр., като от тях неприключените в 

разумен срок, образувани преди 2017 г., са 4 бр. дела.  

Гражданско дело № 172/2003 г. е  с предмет делба и е образувано на 

29.08.2003 г. със съдия при образуване Емилия Панчева. Преразпределено 

е на съдия Веселина Узунова през 2016 г., след постановено решение по 

първа фаза делба от съдия Емилия Панчева. Многократно обжалвано в 

Окръжен съд – Добрич. Изпратено е в ДОС за послужване с на 10.05.2021 

г. и не е върнато в КвРС към 31.12.2021 г. 

Съдия-докладчик по Гр.д. № 604/2012 г. (делба) е Веселина Узунова. 

Делото е спирано и възобновявано неколкократно по различни причини. 

Обжалвано три пъти с въззивни жалби в Добрички окръжен съд. Оставяно 

е многократно без движение за отстраняване на нередовности. Отлагано е 

поради смърт на страни и конституиране на нови съделители, нередовно 

призоваване на ответници, изготвяне на експертизи. Насрочено е второ 

заседание на втора фаза делба за изготвяне на СТЕ за 10.02.2022 г. 

По Гр.д. № 458/2013 г. (делба) съдия-докладчик е Веселина Узунова. 

Делото е спирано и възобновявано неколкократно по различни причини, 

както и е оставяно е многократно без движение за отстраняване на 

нередовности. Постановено е решение по първа фаза на 04.09.2020 г. 

Изпратено е в Добрички окръжен съд с въззивна жалба срещу решението 

за делба на 21.04.2021 г. и до края на отчетната година не е върнато в 

Каварненски районен съд. 
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Гр.д. № 394/2014 г. (делба) е със съдия-докладчик Веселина Узунова. 

Спирано е неведнъж поради смърт на страни и конституиране на нови 

съделители,  оставяно е многократно без движение за отстраняване на 

нередовности. Има постановено решение по първа фаза от 25.06.2018 г. 

Обжалвано е в Окръжен съд – Добрич, който е потвърдил решението на 

КвРС, а ВКС не е допуснал касационно обжалване. Насрочено е първо 

заседание на втора фаза делба за 10.02.2022 г. 

Преобладаващите фактори за неприключилите в разумен срок 

граждански дела са, че производствата са спирани и/или оставяни без 

движение нееднократно, а почти всички постановени съдебните актове са 

обжалвани в горни инстанции. Други причини се явяват сериозната 

фактическа и правна сложност на някои видове дела (основно делби), 

големия брой страни за призоваване, събирането на множество 

доказателства и т. н. 

 

7. Дела с отменен ход по същество 

През 2021 г. има 2 бр. граждански дела с отменен ход по същество. 

По Гр.д. № 790/2018 г. със съдия-докладчик Веселина Узунова в 

закрито съдебно заседание е отменен хода по същество, тъй като е 

констатирано, че е необходимо да се изследва стойността на 

наследствената маса към момента на смъртта на наследодателя, което не е 

сторено до момента на приключване на съдебните прении. При това 

положение и на основание чл. 253 от ГПК, съдията-докладчик е решил, че 

процеса следва да се върне във фазата по доказателствата, като след 

призоваване на страните за съдебно заседание, на ищците следва да им се 

укаже да предприемат необходимите процесуални действия. 

 Съдия-докладчика по Гр.д. № 106/2020 г. Веселина Узунова е 

отменила протоколно определение за даване ход на делото по същество на 

спора. При постановяване на решението съдът е констатирал, че 

упълномощителят не е подписал пълномощното, с което е упълномощил 

адвокат за водене на делото. При това положение съдебния състав е счел, 

че процеса следва да се върне във фазата по доказателствата, като ищецът 

следва да се яви в съдебно заседание и да потвърди пред съда дали 

поддържа исковата молба и дали потвърждава процесуалните действия 

извършени от адвоката му. 

 

8. Натовареност 

Средната натовареност по щат на съдиите, разглеждащи граждански 

дела в Районен съд – Каварна спрямо делата за разглеждане и спрямо 

свършените дела през последните 3 години може да бъде разглеждана 

само условно, както многократно вече беше подчертано, тъй като след 

намаляването на щатната численост на съдиите с 1 щатна бройка от 

01.07.2016 г. на практика няма обособени наказателни и граждански 

състави. Тя е, както следва: 
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Година 

Брой 

граждански 

съдии по щат 

Натовареност по щат 

спрямо делата за 

разглеждане 

Натовареност по щат 

спрямо 

свършените дела 

2019 1,5 49,28 40,72 

2020 1,5 39,89 32,56 

2021 1,5 43,72 35,83 

 

Видно е, че през последните три отчетни периода, които 

съпоставяме, средната натовареност по щат бележи най-ниската си 

стойност през 2020 г. Ако се вземе предвид съотношението на броя на 

съдиите по щат към постъпилите през годината дела показателят би 

изглеждал така: 2021 г. – 36,39 бр., 2020 г. – 31,33 бр. 2019 г. – 42,72 бр. 

граждански дела. Тези цифри говорят, че натовареността по щат следва 

промяната в броя на постъпилите дела. 

Средната действителна натовареност на съдиите, разглеждащи 

граждански дела на база отработени човекомесеци спрямо делата за 

разглеждане и спрямо свършените дела е, както следва: 

 

Година 

Отработени 

човекомесеци 

на 

гражданските 

съдии 

Действителна 

натовареност спрямо 

делата за разглеждане 

Действителна 

натовареност спрямо 

свършените дела 

2019 18 49,28 40,72 

2020 17,5 41,03 33,49 

2021 18 43,72 35,83 

 

Данните от горните две таблици сочат, че през отчетната година 

няма различие между натовареността по щат и действителната 

натовареност на съдиите, разглеждащи граждански дела в Каварненски 

районен съд. Разлика в показателите за натовареността по щат и 

действителната натовареност има само през 2020 г., когато са ползвани 

дългосрочни отпуски при временна неработоспособност от съдиите. В 

останалите случаи, когато съдиите са отсъствали само поради ползване на 

платен годишен отпуск или краткосрочен отпуск при временна 

неработоспособност, не дават отражение върху статистическите данни.  

 

9. Качество на съдебните актове 

Общо обжалваните съдебни актове по граждански дела през 2021 г. 

са 53 бр., което представлява приблизително 8% от свършените дела. 

Ожалвани са 37 бр. граждански дела по общия ред, 2 бр. производства по 

чл. 310 от ГПК, 2 бр. частни граждански дела и 12 бр. дела по чл. 410 и чл. 

417 от ГПК. 
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През отчетния период са върнати от инстанционен контрол 45 бр. от 

обжалваните граждански дела, като в тази бройка са включени и такива, 

жалбите по които са изпратени предходни години. От върнатите 

обжалвани актове по граждански дела изцяло потвърдени са 32 бр., 5 бр. 

са отменени, а 8 бр. са оставени в сила в една част, а в друга изменени или 

отменени. Процентното съотношение на потвърдените спрямо всички 

постановени актове върнати след инстанционна проверка е 71%, на 

отменените – 11%, а на изменените е 18%. Върнатите от инстанционен 

контрол през 2021 г. потвърдени актове по граждански дела представляват 

5% от свършените и 60% от обжалваните дела. Изменените актове по 

граждански производства след инстанционен контрол са 1% от 

свършените дела и 15% от общо обжалваните дела. Процентът на 

върнатите от инстанционна проверка отменени актове по граждански дела 

към свършените през годината е под 1%, а по отношение на общо 

обжалваните този процент е 9.  

Общо върнатите от инстанционан контрол 51 бр. съдебни актове се 

разпределят по съдии съответно: на съдия Веселина Узунова – 19 бр., на 

съдия Емилия Панчева – 23 бр. и на съдия Живко Георгиев – 3 бр. 

Въз основа на постановените от въззивна и касационна инстанция 

през 2021 г. актове, резултатите от обжалваните актове на съдиите от 

Районен съд – Каварна са следните: 

 

Съдия Потвърдени Изменени Отменени 

Веселина Узунова 11 5 3 

Емилия Панчева 20 2 1 

Живко Георгиев 1 1 1 

 

Следва да се отбележи, че от потвърдените общо 32 бр. съдебни 

актове, на съдия Веселина Узунова са 11 бр. или 58% спрямо броя на 

върнатите от инстанционен контрол актове, на съдия Емилия Панчева са 

20 бр. или 87% спрямо броя на върнатите от инстанционен контрол актове, 

на съдия Живко Георгиев е 1 бр. или 34% спрямо броя на върнатите от 

инстанционен контрол актове на всеки конкретен съдия. 

Изменените 8 бр. съдебни актове по граждански дела през отчетния 

период са на съдия Веселина Узунова – 5 бр. или 26% спрямо броя на 

върнатите от инстанционна проверка актове на съответния магистрат, на 

съдия Емилия Панчева – 2 бр., което е 9% от броя на върнатите от 

инстанционна проверка, а на съдия Живко Георгиев е 1 бр. или 33% от 

върнатите след инстанционна проверка актове.  

Що се касае за отменените съдебни актове през 2021 г. те са само 5 

бр., в съотношение спрямо върнатите от инстанционен контрол актове на 

всеки магистрат поотделно, процентите са следните: на съдия Веселина 

Узунова – 3 бр. или 16% спрямо броя на върнатите от инстанционен 

контрол актове, на съдия Емилия Панчева – 1 бр. или 4% спрямо броя на 
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върнатите от инстанционен контрол актове и на съдия Живко Георгиев – 1 

бр. или 33% от актове върнати от инстанционен контрол. 

Статистиката показва, че през отчетния период процента на 

потвърдените съдебни актове по гражданските дела спрямо всички 

постановени актове върнати след инстанционна проверка се задържа 

висок, а на отменените съдебни актове бележи спад. През 2021 г. 

относителен дял на потвърдените съдебни актове е 71%, а на отменените е 

11%, през 2020 г. на потвърдените е 74%, а на отменените – 24%, през 

2019 г. на потвърдените е 38%, а на отменените – 33%. Считаме, че все по-

добрите резултати, които се отчитат в тази насока са в резултат на 

усилията, които се полагат непрекъснато от магистратите за подобряване 

качеството на постановените съдебни актове.  

 

10. Тенденции в дейността на Гражданско отделение 

Налага се изводът, че има ръст в броя на новообразуваните 

гражданските дела през отчетната 2021 г., сравнявайки я с 2020 г., когато 

беше отчетена една от най-ниските стойности на постъпилите дела. В 

рамките на тригодишния период 2019 г. – 2021 г., който анализираме, 

повишението на броя постъпили граждански дела спрямо 2020 г. е с 16%, 

но все още не може да се достигне нивото от 2019 г. и спрямо нея 

отчитаме понижение с 17%. Намалението в броя на постъпилите 

граждански дела през 2021 г. и особено през 2020 г. е вследствие основно 

на разпространението на коронавирусната инфекция и работа на 

съдилищата в условията на пандемия.  

Тенденцията за естеството и броя на предявените искове при 

гражданските дела в общи линии не е променена, като преобладаващи са 

исковете по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ, след тях са 

установителните и облигационните искове. Следва да се отбележи, че има 

значително увеличение в броя на исковете по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., 

ЗБЖИРБ спрямо предходните съпоставими периоди, като това им отрежда 

първо място по относителен дял на постъпилите дела и през отчетния 

период те съставляват основния процент (58%) от гражданските 

производства. Отново с най-голям относителен дял са частните 

производства и по-конкретно заповедните производства по чл. 410 и чл. 

417 от ГПК, въпреки че броят на частните граждански дела е постоянно 

намаляващ.  

Запазва се стремежа за постигане на висок процент на приключване 

на гражданските дела в тримесечния срок през последните три отчетни 

периода, като относителния дял на свършените дела в срок до 3 месеца 

през периода 2019 г. – 2021 г. е над 83%. 

Вследствие на положените усилия от магистратите за подобряване 

качеството на постановените съдебни актове през 2021 г. процента на 

потвърдените съдебни актове по гражданските дела спрямо всички 

постановени актове върнати след инстанционна проверка се задържа 
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висок, а на отменените съдебни актове бележи спад (потвърдени съдебни 

актове – 71%, отменени – 11%).  

 

V. ПРОВЕРКИ ОТ ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ 

СЪДЕБЕН СЪВЕТ. РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2021 Г. 

 

През отчетния период не са извършвани проверки от Инспектората 

към Висшия съдебен съвет за работата на Районен съд – Каварна.  

Съгласно заповед № 206 от 18.05.2021 г. на административния 

ръководител-председател на Окръжен съд – Добрич са извършени 

проверки на организацията на дейността на съдиите, държавните съдебни 

изпълнители и съдиите по вписванията от районните съдилища от 

Добрички съдебен окръг, като проверката обхваща периода 01.01.2020 г. – 

31.12.2020 г.   

В обобщения доклад от извършените проверки на работата на 

районните съдилища за 2020 г. не са дадени препоръки. 

В обобщената справка за извършена проверка на дейността на 

Районен съд – Каварна за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г., са дадени 

следните препоръки: 

- Проверяващата комисия препоръчва да продължат усилията по 

гражданските дела за преодоляване тенденцията за многобройни отводи 

на съдии по тях (41 бр. през проверяваната 2020 г.). Мотивите за отвод 

следва да са действително сериозни и конкретно изложени при избягване 

на общата формулировка за съществуване на неконкретизирани съмнения 

в безпристрастието на съдията. 

- Съдиите следва да полагат повече усилия за задълбочено проучване 

на делата, като още след образуването им да извършват по-задълбочена 

преценка за налични нередовности на иницииращия документ (искова 

молба). Внимателно да се изчислява дължимата за водене на делото 

държавна такса, като се съобразява колко на брой искове са предявени и 

при какъв вид обективно съединяване, като стриктно се прилагат 

разпоредбите на чл. 71, ал. 2 от ГПК и чл. 72, ал. 1 и ал. 2 от ГПК. Да се 

преодолее честият пропуск да се проверява представителната власт на 

явил се по делото адвокат, тъй като се констатира по дела липса на 

пълномощно, а при упълномощаване на адвокатски дружества липса на 

преупълномощаване по чл. 71, ал. 1, изр. 2 от Закона за адвокатурата. Да се 

положат повече усилия за изясняване на делата от фактическа и правна 

страна и събиране на доказателства за релевантните по спора факти. 

- Препоръчва се стриктно спазване на процедурата по чл. 262 ал. 1 от 

ГПК по констатиране и отстраняване нередовности на въззивните жалби 

срещу първоинстанционните решения, с което да се ограничи броят на 

делата, по които се налага връщането им на първоинстанционния съд за 

допълнително администриране на жалбите. Като често срещан проблем се 

констатира неправилното изчисляване на дължимата държавна такса за 

въззивното обжалване, което обикновено е следствие и от неправилното 
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определяне размера на държавната такса за първоинстанционното 

производство. 

На Общо събрание на съдиите от Районен съд – Каварна, проведено 

на 14.09.2021 г., е обсъден Обобщения доклад от извършените проверки на 

работата на районните съдилища от съдебния район на Окръжен съд – 

Добрич за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. 

 В съответствие със заповед № 500 от 26.11.2021 г. на 

административния ръководител-председател на Окръжен съд – Добрич са 

извършени проверки на организацията на дейността на съдиите, 

държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията от районните 

съдилища от Добрички съдебен окръг за периода 01.01.2021 г. – 

31.12.2021 г. Проверката беше извършена в Районен съд – Каварна на 

17.01.2022 г., като са изготвени обобщени справки за граждански и 

наказателни дела и е проверена работата съдиите, държавните съдебни 

изпълнители и съдиите по вписванията. Към настоящия момент не са 

получени резултати от извършената проверка. 

 

VІ. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

В съдебно-изпълнителна служба при Районен съд – Каварна има 1 

щатна бройка за държавен съдебен изпълнител и 1 щ. бр. за служител –  

съдебен деловодител – СИС. Титуляр на длъжността държавен съдебен 

изпълнител е Елена Евтимова Тодорова. 

Анализа на работата на службата показва, че изпълнителните дела се 

образуват правилно и своевременно, извършват се необходимите действия 

по тях, с оглед процедурите визирани в ГПК.  

Несвършените изпълнителни дела в началото на отчетния период са 

били 811 бр., при 922 бр. за 2020 г. и 1 053 бр. за 2019 г. Новообразувани 

през 2021 г. са 167 бр. изпълнителни дела, като през 2020 г. са били 206 

бр., а през 2019 г. –145 бр. Налице е намаление на постъплението – с 39 бр. 

спрямо 2020 г. и увеличение с 22 бр. спрямо 2019 г. През отчетната година 

са прекратени общо 237 дела, съответно за 2020 г. са били 317 бр., а 2019 

г. – 276 бр. Прави впечатление спада в броя на прекратените дела спрямо 

предходните отчетни периоди, съответно в сравнение с 2020 г. – с 80 бр., а 

с 2019 г. – с 39 бр. 

 

Година 

Несвърше-

ни дела в 

началото на 

периода 

Постъпили 

дела 

Всичко 

дела 

Прекрате-

ни дела 

Останали 

несвърше-

ни в края 

на периода 

2019 1 053 145 1 198 276 922 

2020 922 206 1 128 317 811 

2021 811 167 978 237 741 
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Разглеждайки изпълнителните дела в зависимост от взискателя се 

установява, че през отчетния период са постъпили 152 бр. в полза на 

държавата, 4 бр. в полза на юридически лица и търговци, 11 бр. в полза на 

граждани, като няма новообразувани дела за изпълнение на чуждестранни 

решения и за изпълнение на обезпечителни мерки. Традиционно в 

последните години най-висок е дела на изпълнителните дела в полза на 

държавата, като за това способства и факта, че изпълнителните листи в 

полза на Районен съд – Каварна се изпращат на държавния съдебен 

изпълнител за събиране на дължимите суми.  

През 2021 г. държавният съдебен изпълнител е насрочил 3 

продажби, като всички са за движими вещи, включително МПС. Извършен 

е и един въвод във владение. 

Общият брой на висящите изпълнителни дела към 31.12.2021 г. са 

741 бр., при висящи към края на 2020 г. – 811 бр., а 2019 г. – 922 бр. На 

фона на намаляващия брой на делата, по които държавният съдебен 

изпълнител работи през отделните години на периода 2019 г. – 2021 г., се 

наблюдава спад и на останалите несвършени дела към 31.12.2021 г. 

През отчетния период размера на сумите за събиране по постъпилите 

през годината изпълнителни дела е 233 427 лева, докато през предходните 

години е съответно: 2020 г. – 202 492 лв., 2019 г. – 326 528 лв. Дължимите 

суми по всички изпълнителни дела (образувани до началото на отчетния 

период и образувани през отчетния период) през 2021 г. са в размер на 

2 343 747 лева. За сравнение дължимите суми общо за 2020 г. са били 

4 468 635 лв., а за 2019 г. – 5 236 166 лв.  

Събрани и преведени по сметките на взискателите до 31.12.2021 г. са 

150 097 лева, което представлява 6,4% събираемост спрямо дължимите 

суми по изпълнителни дела, при 74 403 лева през 2020 г. (1,7% 

събираемост) и 221 556 лева през 2019 г. (4,2% събираемост). Отчита се 

ръст в процента събираемост на дължимите суми през отчетната година, 

особено спрямо 2020 г. 

 

Година Дължими суми Събрани сума 
Останала 

несъбрана сума 

2019 5 236 166 лв. 221 556 лв. 4 266 143 лв. 

2020 4 468 635 лв. 74 403 лв. 2 110 320 лв. 

2021 2 343 747 лв. 150 097 лв. 1 565 100 лв 

 

Средно месечно постъпилите изпълнителни дела по щат за 2021 г. са 

13,92 бр. (2020 г. – 17,17 бр., 2019 г. –12,08 бр.), прекратените – 19,75 бр. 

(2020 г. – 26,42 бр., 2019 г. – 23,00 бр.), а средно месечно събраната сума е 

12 508 лв. (2020 г. – 6 200 63 лв., 2019 г. – 18 463 лв.).  

През отчетния период са постъпили 3 бр. жалби срещу действията на 

държавния съдебен изпълнител по изпълнителни дела и нито една от тях 

не е уважена. За сравнение през 2020 г. са постъпили 3 бр. жалби по 



42 

 

изпълнителни дела, от които 1 бр. е уважена, а през 2019 г. има постъпили 

7 бр. жалби, които не са уважени. Това е още един положителен показател 

за високото качество на работата и действията на държавния съдебен 

изпълнител при Районен съд – Каварна. 

 

VІІ. СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА 

 

В Районен съд – Каварна има 2 щатни бройки за съдии по 

вписванията. Длъжностите съдия по вписванията се заемат от Борис 

Валентинов Томов и Севдана Костова Гавраилова. От 01.07.2020 г. за 

ръководител за срок от 5 години е назначена Севдана Гавраилова, до тази 

дата ръководител беше Борис Томов. 

С цел подобряване на организацията на работата и равномерната 

натовареност на съдиите по вписванията със заповед № РД-13-39/ 

29.10.2014 г. административният ръководител-председател на 

Каварненски районен съд е регламентиран начина на разпределение на 

всички вписвания, издаването на заверени преписи, удостоверения за 

вписвания, отбелязвания и заличавания на лице, както и всички 

нотариални производства, образувани от съдиите по вписванията, 

съобразно поредността на постъпване им във входящ регистър на Служба 

по вписванията.  

През 2021 г. съдиите по вписванията при Районен съд – Каварна са 

извършили общо 3 149 вписвания, за сравнение през 2020 г. са 2 547 

вписвания, а през 2019 г. – 2 797 бр., т. е. броят им е нараснал през  

последния отчетен период спрямо 2020 и 2019 г. Най-голям дял във 

вписванията съставляват съответно: продажби – 1 306 бр., дарения – 227 

бр., констативни нотариални актове – 212 бр., възбрани на ЧСИ – 205 бр. и 

т.н.   

 

Година Брой вписвания 

2019 2 797 

2020 2 547 

2021 3 149 

 

Средно месечно направените вписвания през отчетния период на 

всеки от съдиите от вписванията са 131,21 бр., като съответните стойности 

за предходните години са 2020 г. – 106,13 бр. и 2019 г. – 116,54 бр. 

Наблюдава се увеличение на средната натовареност на един съдия по 

вписванията през 2021 г. спрямо 2020 г. и 2019 г., имайки предвид само 

извършените от тях вписвания, без да се отчитат издадените 

удостоверения, справки, преписи и т. н.  

През отчетния период са направени 18 отказа за вписване, от които е 

обжалван само 1 бр., който не е потвърден. За сравнение през 2020 г. са 

направени 28 отказа за вписване, от които е обжалван 1 бр., но той не е 



43 

 

потвърден, а през 2019 г. са направени 35 отказа за вписване, от които са 

обжалвани 4 бр., от тях 2 бр. са потвърдени. Качеството на работа на 

съдиите по вписванията намира отражение в броя обжалвани откази и 

колко от тях са потвърдени. През 2021 г. са обжалвани едва 5,6% от 

постановените откази, през 2020 г. са 3,6%, а през 2019 са 11,4%. 

 

VІІІ. БЮРО СЪДИМОСТ  

 

В „Бюро съдимост“ при Районен съд – Каварна работи един 

служител, който съвместява длъжността с тази на съдебен деловодител –  

регистратура.  

Дейността на Бюрото за съдимост е съобразена с изискванията на 

Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността 

на бюрата за съдимост. 

Работата е максимално оптимизирана чрез автоматизираната 

информационна система „Бюра съдимост“, разработена и обслужвана от 

консорциум „Лирекс БГ“ ООД – „Индекс-България“ ООД.  

 С цел подобряване организацията на работата в съда и по-бързото 

обслужване на гражданите при титуляра на длъжността и при заместващия 

го съдебен служител, които работят в „Бюро съдимост“, има инсталирано 

ПОС терминално устройство, което улеснява гражданите при заплащане 

на таксата за издаване на свидетелството за съдимост. 

 

Година 

Издадени 

свидетелства  за 

съдимост 

Издадени 

справки  за 

съдимост 

Вписани 

бюлетини за 

съдимост 

2019 1 115 1 418 81 

2020 958 1 372 81 

2021 817 1 348 88 

 

През отчетния период са издадени 817 бр. свидетелства за съдимост 

и 1 348 бр. справки за съдимост, вписани са 88 бр. бюлетини. Общия брой 

на издадените свидетелства и справки за съдимост е съответно: 2021 г. – 2 

165 бр., 2020 г. – 2 330 бр., 2019 г. – 2 533 бр., като средно месечно това са 

180 бр. за 2021 г., 194 бр. за 2020 г. и 211 бр. за 2019 г. Тенденцията на 

намаляващ брой на издадените свидетелства и справки за съдимост през 

трите съпоставими отчетни периода се дължи от една страна, че се даде 

възможност на гражданите да си издават електронно свидетелство за 

съдимост, а от друга страна –  централните и териториалните органи на 

изпълнителната власт, Висшия съдебен съвет и органите на съдебната 

власт чрез оправомощени от тях лица да получават електронно служебно 

свидетелство за съдимост. 
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ІХ. ДЕЙНОСТ НА СЪДЕБНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

Съдебните служители са структурирани в обща и специализирана 

администрация. Работата им е организирана съобразно изискванията на 

Закона за съдебната власт и Правилника за администрацията в 

съдилищата.  

В Районен съд –  Каварна щатната численост на администрацията 

остава непроменена през последните години – 12 бр. съдебни служители, 

като общата администрация се състои от 4 служители, а специализираната 

администрация – от 8 служители. 

Работата на администрацията се ръководи от административен 

секретар, който е и служител по сигурността на информацията, и 

длъжностно лице по защита на данните, възложени са му и допълнителни 

функции: водене на служебните досиета на щатния състав, изготвянето на 

справки в база данни „Население“ и воденето на входящия регистър към 

тях, отговорност за стопанисването  сградата на съда и други.  

Счетоводната дейност се осъществява от главен счетоводител, а 

функциите на касиер се изпълняват от съдебен деловодител – 

регистратура, тъй като Районен съд – Каварна не разполага с отделна 

щатна бройка за касиер и се налага съвместяване на длъжности.  

Умението служителите да работят в колектив, както и изградената 

добра практика да са взаимнозаменяеми, въпреки разнородните функции, 

които се налага да изпълняват при отсъствие на колега, продължават да се 

доказват и през този отчетен период. Съотношението на брой служители 

към магистрати е 4, а съотношението на брой служители към съдии, в т. ч. 

държавни съдебни изпълнители и съдии по вписванията е 2, т. е. въпреки 

относително малкия брой на съдебните служители, добрите им 

професионални и лични качества, компенсират нееднаквото натоварване 

на службите, повлияно от различни фактори. 

 

Х. МЕДИЙНА ПОЛИТИКА 

 

В Районен съд – Каварна няма щатна длъжност за експерт „връзки с 

обществеността“ и поради тази причина със заповед № РД-13-55/ 

11.10.2016 г. административния ръководител е възложил на съдия Живко 

Павлов Георгиев да изпълнява функциите на лице за връзки с 

обществеността и контакти с медиите.  

На 16.06.2021 г. в Районен съд – Каварна се проведе инициативата 

„Ден на отворените врати“, като част от информационната кампания на 

Висшия съдебен съвет под наслов „Открито за съдебната власт“. 

На събитието присъстваха ученици от втори клас на Средно 

училище „Стефан Караджа“ гр. Каварна, които са доброволци към 

Детското полицейско управление и Йорданка Радева – инспектор ДПС при 

Районно управление на МВР – Каварна. Целта на провеждането на „Ден на 

отворените врати“ в Районен съд – Каварна е да се формира и изгради 
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правна култура сред младите хора, постигане на по-добра информираност 

за работата на съдебната система и повишаване доверието на обществото в 

българското правосъдие.  

Присъстващите ученици бяха приветствани от Веселина Узунова-

Панчева – административен ръководител-председател на Районен съд – 

Каварна, която ги запозна с основните функции на съда. 

В заседателната зала № 1 на съда, под ръководството на Севдана 

Гавраилова – съдия по вписванията, беше разигран симулативен съдебен 

процес, в който съдия, съдебни заседатели, прокурор, защитници, 

подсъдими и свидетели по делото бяха част от присъстващите ученици. 

Съдебният състав се състоеше от трима членове – съдия и двама съдебни 

заседатели. Делото, в което участваха децата беше с предмет кражба. Така 

малките гости имаха възможност да се запознаят с работата на съдията, 

прокурора и адвоката в съдебна зала. Учениците научиха, че съдиите носят 

черни тоги, а прокурорите – червени, че в съдебната зала всеки участник в 

съдебния процес има определено място и т.н.  

Децата проявиха голяма активност по време на симулативния 

съдебен процес, като споделиха личното си мнение по вълнуващи казуси и 

задаваха въпроси. За тях беше полезно да научат какви права имат, как да 

потърсят и получат помощ в случай, че спрямо тях е упражнена агресия, 

насилие или е извършено неприемливо деяние.  

Съдия по вписванията Севдана Гавраилова призова децата да 

сигнализират винаги, когато са станали свидетели на престъпление. 

Акцент бе поставен върху важността на общуването и на 

споделянето – в семейството и с учителите, защото това може да 

предотврати сериозни проблеми и опасности. 

Малките ученици получиха поднесена им по достъпен начин 

информация за ролята и функциите на съда, зададоха много въпроси 

свързани с работа и се разискваха теми представляващи интерес за тях. 

Посещението на второкласниците в Районен съд – Каварна изпълни 

целта, която беше поставена с провеждането на инициативата „Ден на 

отворените врати“, а именно: ранна превенция сред подрастващите, 

възпитаване на правна култура и ценностно отношение към действащото 

законодателство. 

 

ХІ. МАТЕРИАЛНА И ФИНАНСОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 

Районен съд – Каварна е разположен в приземния етаж на жилищна 

сграда с обща застроена площ 347 кв.м., като за ползването има 

предоставени права за управление от Висшия съдебен съвет. В сградата се 

помещават и Служба по вписванията, както и ОЗ „Охрана“. 

Към настоящия момент всички помещения са заети от съдийски 

кабинети, канцеларии за различните служби, заседателни зали, архив и 

служба по вписванията. Съгласно нормативните изисквания отнасящи се 

до дейността на съдилищата е задължително да бъдат изградени: конвойно 
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помещение и минимум две помещения за временно пребиваване и 

изолация на конвоирани лица със съответните санитарни възли, сървърно 

помещение с ограничен достъп на персонала, склад за веществени 

доказателства, стая за четене на дела към съдебно деловодство, зала за 

провеждане на публични продажби от частните съдебни изпълнители, 

санитарен възел, пригоден за ползване от хора с физически увреждания и 

други помощни канцеларии. Наличието на описаните помещения е 

задължително, но на практика не съществува възможност за тяхното 

обособяване поради липса на свободна площ в съществуващата сграда. 

През 2019 г. изтече 5-годишния давностен срок на учреденото 

безвъзмездно от Община Каварна в полза на Министерство на 

правосъдието право на строеж върху недвижим имот – частна общинска 

собственост, представляващ дворно място с площ 1500 кв.м., УПИ № VІ в 

кв.25 по ЗРП на гр. Каварна, на който се предвиждаше строителството на 

административна сграда „Съдебна палата“. 

През отчетната година не са изразходвани средства за придобиване 

на дълготрайни материални и нематериали активи, както и по параграф 10 

30 „Разходи за текущ ремонт“. 

През 2021 г. е отправено искане Районен съд – Каварна да бъде 

включен в плана за ремонтни дейности за 2022 г., като бъдат осигурени 

средства за извършване на текущ ремонт на заседателна зала № 1 и 

централното фоайе на официалния вход на сградата, предоставена за 

ползване на Районен съд – Каварна. 

 

 ХІІ. ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ И ИНФОРМАЦИОННО 

ОСИГУРЯВАНЕ 

 

От 01.03.2021 г. обработването на граждански и наказателни дела се 

извършва чрез въведената Единната информационна система на 

съдилищата (ЕИСС). Със заповед на административния ръководител на 

Районен съд – Каварна са определени съдебните служители, които да 

извършват потребителски действия в ЕИСС, на което основание са 

предоставят роли и права за достъп до съответните модули и 

функционалности в ЕИСС. За целта са издадени квалифицирани 

електронни подписи (КЕП), необходими за работата с ЕИСС на съдебните 

служители от Районен съд – Каварна, които не са имали такива. Съгласно 

решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 31/ 

17.12.2021 г., с което е приет план за възобновяване образуването на дела в 

Единната информационна система на съдилищата, считано от 01.03.2021 г. 

всички постъпващи дела в Районен съд – Каварна, се въвеждат в ЕИСС, 

като се прекратява въвеждането на нови дела в САС „Съдебно 

деловодство“. 

До 28.02.2021 г. включително в Районен съд – Каварна създаването и 

обработването на електронна база данни на гражданските и наказателните 

дела се извършваше чрез внедрената през 2008 г. САС „Съдебно 
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деловодство“, която продължава да се използва, но само за довършване на 

образуваните преди 01.03.2021 г. дела.  

През 2018 г. Районен съд – Каварна се включи в единния портал за 

електронно правосъдие. В портала има възможност да бъдат прегледани 

електронните копия на съдебни дела, включително и да се копират 

различни документи, съдържащи се в делото. Достъп до конкретно 

електронно дело в системата могат да получат единствено страните и 

техните представители (определени по силата на закона или чрез 

упълномощаване), но само след тяхното изрично писмено волеизявление и 

с помощта на потребителски профил, защитен с потребителско име. 

Веднъж създаден, този профил се използва за всички настоящи и бъдещи 

дела, независимо от това кой съд е компетентен да ги разгледа.  

До 01.03.2021 г. разпределението на делата в Каварненски районен 

съд се извършваше чрез Централизирана система за разпределение на 

делата, въведена в експлоатация от 01.10.2015 г. във всички съдилища в 

Република България с решение на Висшият съдебен съвет по протокол № 

37от 29.09.2015 г.  

След 01.03.2021 г. разпределението на делата се извършва чрез 

въведената в Районен съд – Каварна Единната информационна система на 

съдилищата, съгласно решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по 

протокол № 31/ 17.12.2021 г., с което е приет план за възобновяване 

образуването на дела в Единната информационна система на съдилищата. 

От 2016 г. в съдебно-изпълнителна служба при Районен съд – 

Каварна е внедрена програмна система „JES“, разработена от ЕТ „Темида 

2000 – Еди Чакъров“. През 2017 г. е въведен в експлоатация и новия модул 

към програмен продукт „JES“ – „Електронни справки към РБСС“, който 

улеснява максимално справките в Регистъра на банковите сметки и 

сейфове. Всичко това води до ускоряване процесите на производството по 

изпълнителни дела и до подобряване ефективността на работата на 

съдебно-изпълнителна служба, тъй като в базата данни се поддържа цялата 

информация за висящите и свършените изпълнителни дела, за длъжниците 

и взискателите по тях, за дължимите суми и други вземания, както и се 

генерират различни видове справки.  

В служба „Бюро съдимост“ се работи с внедрената автоматизираната 

информационна система „Бюра съдимост“, разработена и обслужвана от 

консорциум „Лирекс БГ“ ООД – „Индекс-България“ ООД.  

От 2010 г. до настоящия момент главния счетоводител при 

Каварненски районен съд използва единен счетоводен продукт – 

програмата „Web Конто 66“, която позволява централизирано 

счетоводство през интернет. 

На всички съдии и служители е предоставен достъп за ползване на 

правно-информационна система „Апис 7“.  

Осигурен е достъп до НБД „Население“ от определени със заповед 

на административния ръководител служители с квалифициран електронен 
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подпис, като по този начин значително се намалява времето необходимо за 

изготвяне на справки в ГД „ГРАО“. 

През 2018 г. Районен съд – Каварна получи достъп до електронните 

услуги на НАП, което позволява да се правят справки в системата за 

услуги с контролиран достъп (СУКД), във връзка с изпълнение 

разпоредбата на чл. 47, ал. 3 от ГПК. 

От 01.12.2019 г. функционира новата интернет страница на Районен 

съд – Каварна, която е разработена във връзка с изпълнявания от ВСС 

проект по Оперативна програма „Добро управление“ с наименование 

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

до информация, е-услуги и е-правосъдие“. Една от целите на този проект е 

унификация на интернет сайтовете на съдилищата, централизирано 

хостване на сървъри на ВСС, имена в домейна justice.bg, собственост на 

ВСС, централизирана поддръжка и развитие. Еднаквите, като структура и 

дизайн сайтове, облекчават работата на потребителите – юристи и 

граждани при достъпа до информация и услуги. 

 

 ХІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ИЗВОДИ 

 

Изводите от всички гореизложени данни са, че въпреки трудностите 

породени от работата в условия пандемия във връзка с разпространението 

на коронавирусната инфекция COVID-19, в Районен съд – Каварна за 

поредна година не се констатират проблеми и негативни тенденции. 

Напротив, през отчетния период са постигнати много добри показатели в 

правораздаването и обслужването на гражданите. 

Отчетът на свършеното през 2021 година в Районен съд – Каварна  

показва, че  усилията на съдиите и съдебната администрация са били 

вложени в правилната посока, за постигане на високи резултати. Следва да 

се подчертае, че постигнатите резултати в досегашната дейност на съда са 

плод на усилията на всички съдии и съдебни служители, които показаха 

висока мотивираност в работата и отговорно отношение към 

задълженията, резултат са от съвместната им работа като екип с изградени 

отлични отношения в колектива, основаващи се на принципите на 

колегиалност, взаимно уважение и толерантност.  

Стремежът на всички работещи в Районен съд – Каварна е да се 

подобри обществената представа за съда. За целта е необходимо 

непрекъснато повишаване квалификацията, както на магистратите, така и 

на служителите, които пряко контактуват в ежедневната си дейност с 

гражданите. От техните знания, коректност и усилия за подобряване 

качеството на работата зависи най-вече с какви впечатления за съда 

остават гражданите и обществото като цяло.  
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ХІV. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1. Отчет за работата на Районен съд – Каварна през 2021 г., 

съдържащ: 

- Приложение 1 – Обобщен отчет за работата на съда; 

- Приложение 2 – Отчет по граждански дела; 

- Приложение 2 – Отчет по наказателни дела; 

- Приложение  3 – Справка за дейността на съдиите  по наказателни 

дела; 

- Приложение  3 – Справка за резултатите от върнати обжалвани и 

протестирни наказателни дела на съдиите; 

-  Приложение  3 – Справка за дейността на съдиите по граждански 

дела; 

- Приложение  3 –  Справка за резултатите от върнати обжалвани и 

протестирани граждански дела на съдиите; 

2. Отчет за дейността на държавните съдебни изпълнители в 

районните съдилища (форма СП-И); 

3. Информация по чл. 80, ал. 1, т. 3 от ЗСВ за образуване, движение и 

приключване на преписките и делата на съдиите по вписвания към 

Районен съд. 

4. Справки за индивидуалната натовареност на съдиите от Системата 

за измерване натовареността на съдиите. 

5. Справки за индивидуалната натовареност на съдиите от Единната 

информационна система на съдилищата. 

 

 

 

 

АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

                    (Веселина Узунова-Панчева)  
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