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             Настоящият доклад има за цел да отрази дейността на Районен съд - Враца, 

осъществявана в областта на правораздаването, като същият се придържа основно 

към утвърдените изисквания за съдържанието му. Докладът е изготвен на основание 

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

 

 

І.КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 
1.Брой на съдиите, държавните съдебни изпълнители и съдии по 

вписванията. 

Към 01.01.2021г. в Районен съд – Враца е бил  утвърден щат за 15 съдии, 2 

държавни съдебни изпълнители и 2 съдии по вписванията.  

Считано от 15.05.2020г. съдия Ина Генжова е в продължителен отпуск поради 

временна нетрудоспособност /бременност с усложнения/ и последвало раждане, 

поради което е отправено предложение до  и.ф.адм.ръководител – председател на 

Окръжен съд – Враца за командироване на съдия. 

С решение на Пленума на ВСС по протокол № 24/24.09.2020г. е съкратена 

една свободна бройка на длъжност „съдия  в Окръжен съд – Враца и е разкрита една 

длъжност „съдия“ в Районен съд – Враца, считано от датата на решението. 

С решение  на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 32/29.09.2020г., 

съдия Иван Никифорски, на основание чл.160 във връзка с чл.243 от ЗСВ е назначен 

на длъжност „съдия“ в Районен съд – Враца. 

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

22/08.06.2021г. и на основание чл.160 и чл.193, ал.3 от ЗСВ, във връзка с § 72, ал.1 

от ПЗР към ЗИД на ЗСВ съдия Ина Генжова е преместена на длъжност „съдия“ в 

Софийски районен съд, считано от 01.07.2021г. 

Съгласно същото решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, 

считано от 28.06.2021г. съдия Пламен Шумков е преместен на основание чл.160 и 

чл.193, ал.3 от ЗСВ, във връзка с § 72, ал.1 от ПЗР към ЗИД на ЗСВ, на длъжност 

„съдия“ в Софийски районен съд. 

Съгласно решение по протокол № 28 от заседание от 13.07.2021г. на 

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, считано от 13.07.2021г. младши 

съдия Магдалена Младенова, на основание чл.160, във връзка с чл.243 от ЗСВ е 

назначен на длъжност „съдия“ в Районен съд – Враца. 

Съгласно Заповед № 413/18.02.2021г. на Председателя на Върховен 

Административен съд, съдия Красимир Томов Георгиев, съдия в Районен съд – 

Враца е командирован, считано от 01.03.2021г. за не повече от 12 месеца в 

Административен съд – Враца. 

Със заповед № 3003/11.11.2021г. на Председателя на Върховен 

административен съд е изменено в основанието за командироване в 

Административен съд – Враца на съдия Красимир Томов Георгиев до заемане на 

свободната щатна бройка въз основа на проведен конкурс. 
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Съгласно Заповед № К-1222/03.11.2021г. на и.ф.адм.ръководител - 

председателя на Апелативен съд - София, съдия Калин Трифонов Тодоров, съдия в 

Районен съд – Враца е командирован в Окръжен съд – Враца, считано от 

15.11.2021г. до заемане на свободната щатна бройка въз основа на проведен 

конкурс. 

Съгласно решение по протокол № 14 от заседание от 22.07.2021г. на Пленума 

на Висшия съдебен съвет, считано от 22.07.2021г., на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от 

ЗСВ, една свободна длъжност „съдия“ в Районен съд – Враца е съкратена. 

С решение по протокол № 31/25.07.2017г. на Съдийската колегия на ВСС 

съдия Васил Петров Ганов е назначен, считано от 02.08.2017г., за административен 

ръководител-председател на РС-Враца. 

С решение по протокол № 46/14.11.2017г. на Съдийската колегия на ВСС 

съдия Емил Кръстев Ангелов е назначен за заместник на административния 

ръководител-зам.председател на РС-Враца, считано от 16.11.2017г. 

В Районен съд - Враца са създадени две отделения – гражданско и 

наказателно, в рамките на които работата на районните съдии е разпределена по 

състави, като в началото на годината те са били 9 съдии в гражданското отделение и 

6 съдии в наказателното отделение, а считано от 22.07.2021г. – съответно 8 съдии в 

гражданското отделение и 6 съдии в наказателното отделение. 

 Действително заети бройки в рамките на щатната численост на съдиите към 

01.01.2021г. е била 14, тъй като считано от 15.05.2020г. до преместването й в  

Софийски районен съд съдия Ина Генжова е отсъствала. 

Действително заети бройки в рамките на щатната численост на съдиите към 

31.12.2021г. е отново 14 броя. 

Към 01.01.2021г. държавните съдебни изпълнители са работели при 

оптимално зает щат.  

Считано от 01.09.2021г. ДСИ Силвия Андреева се завърна на работа и 

считано от същата дата е прекратено трудово правоотношение с ДСИ Иво Петров 

Францов.  

Изцяло е бил запълнен щатът при съдиите по вписванията. 

Считано от 01.09.2017г., за ръководител на съдиите по вписванията при 

Районен съд - Враца е назначена Цонка Каменова Бабаколова.  

Към 31.12.2021г. общо 8 съдии от състава на Районен съд-Враца са били с 

ранг „съдия във ВКС/ВАС”, 2 са били с ранг „съдия в АС“, 3 са били с ранг „съдия в 

ОС”, а без ранг е съдия Иван Никифорски.  

Считано от 10.02.2021г. съдия вероника Бозова е с придобита научна степен 

„доктор“. 

И през изминалата година съдиите от наказателното отделение са давали 

дежурства по график както през делничните дни, така и през почивните и празнични 

дни. По време на дежурствата съдиите от наказателното отделение са разглеждали 

дела по УБДХ, искания по чл.161, ал.1 и ал.2, чл.222 и чл.223 от НПК и др. С 

решение на Общото събрание на съдиите при Районен съд – Враца от 03.02.2020г. и 

издадена заповед № 115/10.02.2020г. от адм.ръководител – председател на съда, 
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считано от 10.02.2020г. гражданските съдии не дават дежурства през седмицата, 

като всички постъпващи граждански дела се разпределят между всички. 

 И през отчетната 2021г. продължи дейността по обучение и повишаване на 

квалификацията на съдиите, работещи в РС- Враца.  

 Всички наказателни съдии  са взели участие в организираното от Районен съд 

– Враца зонално обучение на тема „Обсъждане промените в ЗАНН“. 

Съдия Вероника Бозова е взела участие в обучения на следните теми:  

„Автотехнически експертизи“; „Киберпрестъпления и електронни доказателства“; 

„Corruption: detection prevention repression“; „Доказателства, при събирането на 

които се засягат права по чл.8 от ЕКПЧ и справедливостта на наказателния процес“. 

 Съдия Калина Христова е завършил електронно дистанционно обучение на 

тема „Защита на собствеността по реда на чл.109 от ЗС“.  

  

      2. Брой на служителите. 

Към 01.01.2021г. щатът на съдебните служители в Районен съд - Враца е 41 

броя. 

Във връзка с освобождаване на Борис Йорданов Цеков от заеманата длъжност 

призовкар, поради пенсиониране, считано от  и решение на Комисия „Съдебна 

администрация“ към Съдийската колегия на Висш съдебен съвет  по протокол № 

18/19.12.2020г., считано от 05.01.2020г. сключен трудов договор при условията на 

чл.68, ал.1, т.4 от ЗСВ с Гергана Мирославова Димитрова. Със заповед № 

28/13.01.2021г. е обявен  конкурс за заемане на свободната длъжност призовкар, 

като считано от 05.03.2021г. при условията на чл.67, ал.1,т.1 от КТ е сключен нов 

трудов договор с Гергана Димитрова. 

Поради излизане на двама съдебни служители /Ирена Мишева и Биляна 

Димитрова/ в отпуск по майчинство, съответно през месец февруари и през месец 

октомври 2020г. се сключиха трудови договори при условията на чл.68, ал.1, т.3 от 

Кодекса на труда съответно с Цветомила Латинова Маринова и с Мирослава 

Петкова Петрова – Лазарова. 

Считано от  01.06.2021г. Любимка Огнянова Кременска съдебен деловодител 

регистратура е в отпуск по майчинство, като на нейното място е преместена Поля 

Богомилова Лаврова, съдебен деловодител наказателно деловодство, а съдебен 

секретар Валентина Цветанова Витньова, поради командироването на съдия 

Красимир Георгиев и липса на състав е преместена в наказателно деловодство. 

С решение по протокол № 44/15.12.2010г. на Съдийската колегия на ВСС е 

увеличен щата на съда с една бройка за системен администратор. Считано от 

12.04.2021г. след проведен конкурс и при условията на чл.67, ал.1,т.1 от КТ е 

сключен трудов договор с Николай Георгиев Георгиев 

За поредна година работата на деловодителите от трите деловодства е била 

много натоварена, поради големия брой постъпващи дела от една страна. 

От друга страна затруднение в работата  както на деловодствата, така и на 

останалите съдебни служители имаше и поради въведената епидемична обстановка, 

работата на графици, многото заболели. 
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Работата на съдебните секретари е разпределена по съдебни състави, като в 

наказателното отделение всеки съдия има самостоятелен секретар, а в гражданското 

отделение седем състава са работели с пет секретаря до м.май, когато Наталия 

Младенова, съдебен секретар се завърна след ползване на отпуск по майчинство. 

Един от съдебните секретари продължи да изпълнява функции на съдебен 

деловодител в гражданското деловодство и през изминалата година. На съдебните 

секретари, работещи с наказателни състави, допълнително са възложени функциите 

на  домакин, на ОБЗУТ,  на обработка на изпълнителните листи и др. 

В работата на служителите от Съдебно-изпълнителната служба и на служба 

„Счетоводство” промяна няма и там увеличението на документооборота и 

свързаните с регистрацията на Районен съд - Враца по ЗДДС от 19.08.2013г., 

дейности по отчетност и контрол не са намалели. 

През отчетната 2021г. петима служители са повишени в ранг и петима са с 

променен размер на основна заплата, на основание чл.5, ал.1, т.11 от ПАС във 

връзка с чл.16, ал.1 от Вътрешните правила за определяне на средства за работна 

заплата, индивидуални работни заплати на съдиите, ДСИ, съдиите по вписванията и 

съд. служители и видовете допълнителни трудови възнаграждения.  

През отчетната година в съответствие с Правилника за администрацията в 

съдилищата, работеха служби Бюро „Съдимост”, „Архив” и “Регистратура”. 

Съдебните служители в Районен съд - Враца работят на принципа на 

взаимозаменяемост, изпълняват задълженията си стриктно и коректно, като през 

годината не са постъпвали жалби или оплаквания от работата им.  

През отчетната година няма наложени дисциплинарни наказания. 

През отчетната 2021г. продължи дейността по обучение и повишаване на 

квалификацията и на съдебните служители работещи в РС-Враца.  

Николай Георгиев Георгиев, системен администратор и Гергана Мирославова 

Димитрова, призовкар са участвали в обучение „Въвеждащо обучение на 

новоназначени съдебни служители“.  

Всички съдии и съдебни служители са участвали в регионално обучение на 

тема „Работа с ЕИСС“. 

Мария Пламенова Лекова, съдебен помощник е завършила електронни 

дистанционни обучения на следните теми „Защита на собствеността по реда на 

чл.109 от ЗС“; „Актуални проблеми на интелектуалната собственост“; „Търговски 

дружества: отговорност на управителя; напускане на членове“.  

 

3. Становище за промени в щата. 

Съгласно публикуваните от ВСС статистически данни за натовареност, до 

2019г. Районен съд - Враца попада в категорията на средно натоварените районни 

съдилища в областните центрове в страната, а за 2020г. се води ниско натоварен 

съд.  

Общата натовареност по щат на всички съдии през 2018г. е 40.35 бр. дела 

средномесечно за разглеждане и съответно 36.67 бр. при свършените дела. Общата 

действителна натовареност на всички съдии през 2018г. е била 42.23 бр. 

разглеждани дела и 38.37 бр. свършени. 
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Общата натовареност по щат на всички съдии през 2019г. е 42.24 бр. дела 

средномесечно за разглеждане и съответно 38.55 бр. при свършените дела. Общата 

действителна натовареност на всички съдии през 2019г. е била 43.67 бр. 

разглеждани дела и 39.86 бр. свършени. 

Общата натовареност по щат на всички съдии през 2020г. е 30.41 бр. дела 

средномесечно за разглеждане и съответно 27.68 бр. при свършените дела. Общата 

действителна натовареност на всички съдии през 2020г. е била 33.79 бр. 

разглеждани дела и 30.76 бр. свършени. 

Общата натовареност по щат на всички съдии през 2021г. е 38.21 бр. дела 

средномесечно за разглеждане и съответно 33.79 бр. при свършените дела. Общата 

действителна натовареност на всички съдии през 2021г. е била 41.29 бр. 

разглеждани дела и 36.50 бр. свършени 

Съгласно Заповед № 607/14.10.2019г. на административния ръководител – 

председател на Районен съд – Враца, считано от 01.11.2019г. всички постъпващи в 

съда дела с правно основание чл.410 от ГПК се разпределят между всички съдии 

при 100% натовареност. 

При наличния през годината съдийски щат, с изключение на двамата 

командировани съдии считам, че е обезпечен нормален работен процес, създаващ 

предпоставки за своевременно разглеждане и приключване на делата и предоставящ 

възможност за повишаване квалификацията на магистратите и участието им в други 

дейности, които не са част от правораздавателния процес. 

От анализа на броя на постъпленията на делата и начина, по който ПАС е 

уредил разпределението на функциите на служителите, както и с оглед конкретните 

нужди на Районен съд-Враца, се налага изводът, че по отношение специализираната 

администрация за поредна година съдът се нуждае от допълнителен щат за 

деловодител в гражданското деловодство и съдебно-изпълнителната служба на 

съда. 

През 2018г. на производство са били 5765 бр. граждански дела, обработката 

на които е била извършвана от 4-ма деловодители или по 1441 бр. дела на 

деловодител. През 2019г. на производство са били 5708 бр. граждански дела, 

обработката на които е била извършвана от 5-ма деловодители или по 1142 бр. дела 

на деловодител. През 2020г. на производство са били 4083 бр. граждански дела, 

обработката на които е била извършвана от 4-ма деловодители и един съдебен 

секретар или по 817 бр. дела на деловодител. 

През по – голяма част на отчетната 2021г. в гражданското отделение на съда 

са обособени реално 8 граждански състава, които работят с 4 съдебни деловодители. 

Делата на производство през отчетната 2021г. са 4965 бр. или по 1241 дела се 

обработват годишно от един деловодител. Броят на делата е намалял, но от друга 

страна работа се затрудни с въвеждането и работата с новата деловодна система – 

ЕИСС, както и едновременната работа на двете деловодни програми.  Безпредметно 

е да излагам доводи, че обработката на тези дела изисква много повече от едно 

деловодно действие от образуването до приключването на делото и внасянето му в 

архив, особено след като постоянно настъпват изменения в нормативните 

документи, които увеличават многократно задълженията на съдебните 
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деловодители. При тази ситуация за поредна година ръководството на съда бе 

принудено да възложи на един от съдебните секретари изпълнението на деловодни 

функции в гражданското деловодство. Налице е остра нужда от промяна на щата на 

съдебните деловодители в гражданското отделение. 

Статистиката показва, че продължава намалението спрямо предходните три 

години на постъпващите за разглеждане изпълнителни дела в Районен съд - Враца. 

Независимо от това работата на деловодството на СИС е натоварена, тъй като 

следва да се отчете и една съществена особеност, а именно, че постъпващите в тази 

служба дела остават на производство по няколко години (особено изпълнителните 

дела за издръжка, които са висящи до навършването на пълнолетие на издържания), 

което прави общия годишен брой дела на производство над 4 пъти по-голям от този 

на постъпилите. Отделно от това е налице увеличен броя на постъпващите дела от 

районните съдилища. А обработката на тези дела се извършва от непроменен 

през последните 11 години брой съдебни деловодители - само двама.  
В тази връзка считам, както всяка година го отбелязвам, че от страна на 

Висшия съдебен съвет следва да се следи не само за съотношението съдии-

специализирана администрация, но най-вече за съотношението между броя на 

служителите и броя на обработваните от тях дела и множеството деловодни 

операции, свързани с тази дейност. Единствено по този критерий би се постигнала 

равномерна натовареност на служителите от различни съдилища и същевременно 

би се осигурило ниво и качество на работата, каквото се изисква по ПАС. 

За поредна година отбелязвам и нуждата от увеличение в общата 

администрация, с един работник по поддръжката. За този щат е налице остра нужда 

от години, тъй като материалната база, с която разполага РС-Враца не е малка и 

неизбежно е свързана с нуждата от системна поддръжка. Налице са и специфични 

нужди по тази поддръжка, свързани с ел.мрежа и отоплителната система, които 

изискват квалифицирана услуга. Наемането на външни изпълнители за 

извършването на такива услуги не е финансово оправдано, свързано е със забава на 

изпълнението и с необоснованото натоварване на ръководството на съда с дейности 

по проучване на изпълнители, сключването на договори с тях за предоставяните 

услуги и пр. 

 

ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

 

1. Брой на постъпилите дела - наказателни, граждански. Средно месечно 

постъпление на един съдия на база 12 месеца. 

През отчетната 2021г. разпределението на постъпващите в Районен съд-Враца 

книжа се извършваше на случаен принцип, посредством Централизирана система за 

случайно разпределение на делата, разработена от СМАРТ СИСТЕМС 2010 ЕООД, 

а считано от 01.05.2021г. постъпващите дела в Районен съд – Враца се разпределят 

чрез ЕИСС, като делата са разпределяни и образувани в деня на постъпването им 

или най-късно на следващия ден.  

В Районен съд - Враца през 2021г. са постъпили за разглеждане общо 5928 

граждански и наказателни дела. Заедно с останалите несвършени към 01.01.2021г. 
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492 дела, през 2021г. на производство са стояли за разглеждане общо 6420 дела. От 

общия брой дела на производство през 2021г., несвършените от предходен период 

дела съставляват 7.66%. При гражданските дела несвършените от предходен период 

съставляват 6.59%, а при наказателните дела този процент е 11.34%. 
 

ОБЩО ДЕЛА НА ПРОИЗВОДСТВО ПРЕЗ 2021 Г.
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През 2021г. на производство са били общо 397 наказателни дела от общ 

характер. От тях  89.00%  са делата от общ характер, постъпили през 2021г. При 

наказателните дела от частен характер, били на производство през 2021г., 

процента на новопостъпилите от тях е бил 65.00% .  

При делата по чл.78а от НК, новопостъпилите през 2021г. представляват 

85.00% от общия брой такива на производство за годината. 

При частните наказателни дела, новопостъпилите през 2021г. 

представляват 96.00% от общия брой такива на производство за годината. 

При частните наказателни дела - разпити пред съдия, новопостъпилите 

през 2021г. представляват 100% от общия брой такива на производство за 

годината. 
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При  наказателни от административен характер дела, новопостъпилите 

през 2021г. представляват 79.00% от общия брой такива на производство за 

годината. 

Тези цифри сочат, че за отчетната 2021г. за пореден път е характерен 

преобладаващия дял на новопостъпилите през годината дела в общия брой дела 

на производство.  

От разглежданите граждански дела (без частно-гражданските), 

новопостъпилите през 2021г. съставляват 78.00% от общия брой такива дела на 

производство. 

При делата по чл.410 и 417 от ГПК този процент е 99.30, а при останалите 

частно граждански дела процента е 99.00. Делата от този род, които са били на 

производство през 2021г., но са образувани в предходната 2020г., са такива, 

постъпили в последните дни на 2020г. и приключили през 2021г.  

 

 

А. Наказателни дела. 

 

През отчетния период в Районен съд - Враца са постъпили за разглеждане 

общо 1290 броя наказателни дела, от които 353 броя от общ характер. Останали 

несвършени дела в началото на годината са били 165 броя дела или общо делата 

за разглеждане през годината са били 1455, от които 397 от общ характер. 

Постъпилите през годината наказателни частен характер дела са 15. 

Останали несвършени в началото на периода са били 8 дела или общо дела от 

частен характер за разглеждане през годината са били 23. 

Постъпилите през годината наказателни дела по чл.78“А”от НК са 66, 

останали несвършени в началото на периода такива дела са били 12 или общо за 

разглеждане 78 броя дела. 

Частните наказателни дела, постъпили за разглеждане през 2021г., са 471 

броя, останали несвършени в началото на периода са 19 броя дела или общо за 

разглеждане 490 дела. През отчетната година броя на постъпилите частни 

наказателни дела - разпити пред съдия е 77. 

Постъпилите за разглеждане административно-наказателен характер дела 

през годината са 308 броя. От предишната година са останали несвършени 82 

броя или общо делата за разглеждане са били 390 броя. 
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НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА НА ПРОИЗВОДСТВО ПРЕЗ 2021 Г.
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Характерно за постъпленията на дела от общ характер и през 2021г. е 

това, че в общия им брой преобладават делата, свързани с общоопасни 

престъпления и дела за престъпления против собствеността. При делата за 

общоопасни престъпления категорично може да се говори за очертало се 

правило те да заемат най-голям дял от постъпващите дела от общ характер. От 

своя страна делата за общоопасни престъпления отново се характеризират с 

това, че в същите преобладават дела за престъпления по транспорта и 

престъпления свързани с придобиване и държане а наркотични вещества.  

За поредна година е налице намаляване на постъпленията на дела, 

отнасящи се до документните престъпления.  
 

Приложение № 3 към отчетния доклад показва следните показатели за 

постъпленията на делата на отделните наказателни състави: 
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На І нак.състав – съдия Вероника Бозова са възложени за разглеждане общо  

271 броя наказателни дела.  

На ІІ нак. състав – съдия Васил Ганов са възложени за разглеждане общо  160 

броя наказателни дела. 

На ІІІ нак. състав – съдия Красимир Георгиев са възложени за разглеждане 

общо 23  наказателни броя дела. 

На ІV нак. състав – съдия Искра Касабова са възложени 289 броя наказателни 

дела.  

На V нак. състав – съдия Стела Колчева са възложени за разглеждане общо 

279 броя дела. 

На VІІ нак. състав – съдия Росица Ангелова са възложени за разглеждане 

общо 268 броя дела. 

 Постъпилите през отчетния период наказателни дела са били разпределяни 

посредством системите за случайно разпределение на делата. По тази причина 

разликата в броя възложени дела по състави произтича от следните причини: 

 разпределените частно-наказателни дела. Последните се разпределят в 

деня на постъпването им по дежурни съдии, с оглед на което броя на 

постъпленията от тези дела не може да се контролира съобразно броя 

съдии, а  частно-наказателните дела по ЗЕС се разпределят само измежду 

административния ръководител-председателя на съда или в негово 

отсъствие от съдия определен с нарочна заповед от административния 

ръководител-председателя;  

 ползваните от съдиите отпуски, по време на които не им се разпределят 

дела. 

 

 

Б. Граждански дела. 

 

През 2021г. в Районен съд - Враца са постъпили за разглеждане 4638 

граждански дела, в т.ч. бързи производства и частно граждански дела, Останалите 

несвършени дела в началото на отчетния период са били 327 или всичко дела за 

разглеждане през 2021г. са били 4965 граждански и частни граждански дела. 
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ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА НА ПРОИЗВОДСТВО ПРЕЗ 2021 Г.
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Постъпилите през годината граждански дела са били общо 1049 броя, 

разпределени, както следва (Приложение - Отчет по гражданските дела на Районен 

съд - Враца за 2020г.): 

- искове по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ – 358 броя; 

- облигационни искове – 176 броя; 

- вещни искове – 21 броя; 

- делби и искове по ЗН – 29 броя; 

- установителни искове – 183 броя; 

- искове по КТ – 218 броя; 

- административни производства – 6 броя; 

- други граждански дела – 58 броя. 

Както при наказателните, така и при гражданските дела, разпределението се 

извършва посредством системите за случайно разпределение на делата.  
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Приложение № 3 към отчетния доклад показва следните показатели за 

постъпленията на делата на отделните граждански състави: 

На І гр. състав: 

 – съдия Ина Генжова не са били възлагани за разглеждане дела; 

- съдия Иван Никифорски са били възложени за разглеждане общо 493 броя 

дела, от които 145 граждански и 348 частно-граждански дела. 

На ІІ гр. състав – съдия Неделин Йорданов са били възложени за разглеждане 

общо 458 броя дела, от които 139 граждански и 319 частно-граждански дела.  

На ІІІ гр. състав – съдия Биляна Росалинова са възложени за разглеждане 

общо 442 броя дела, от които 143 граждански и 299 частно-граждански дела. 

На ІV гр. състав – съдия Иван Иванов са възложени за разглеждане общо 489 

броя дела, от които 144 граждански и 345 частно-граждански дела.  

На V гр. състав – съдия Калин Тодоров са възложени за разглеждане общо 

385 броя дела, от които 87 граждански и 298 частно-граждански дела 

На VІ гр. състав: 

 – съдия Пламен Шумков са били възложени за разглеждане общо 163 броя 

дела, от които 32 граждански и 131 частно-граждански дела.  

- съдия Магдалена Младенова са били възложени за разглеждане общо 259 

броя дела, от които 88 граждански и 171 частно-граждански дела. 

На VІІ гр. състав – съдия Калина Христова Христова са възложени за 

разглеждане общо 461 броя дела, от които 141 граждански и 320 частно-граждански 

дела.  

На VІІІ гр. състав – съдия Емил Кръстев са възложени за разглеждане общо 

465 броя дела, от които 130 граждански и 335 частно-граждански дела. 

На І нак.състав – съдия Вероника Бозова са възложени за разглеждане общо  

191 броя частно – граждански дела.  

На ІІ нак. състав – съдия Васил Ганов са възложени за разглеждане общо  184 

броя частно – граждански дела. 

На ІІІ нак. състав – съдия Красимир Георгиев са възложени за разглеждане 

общо 36  частно – граждански дела. 

На ІV нак. състав – съдия Искра Касабова са възложени 197 частно – 

граждански дела.  

На V нак. състав – съдия Стела Колчева са възложени за разглеждане общо 

206 частно – граждански дела. 

На VІІ нак. състав – съдия Росица Ангелова са възложени за разглеждане 

общо 209 частно – граждански дела. 

Постъпилите през годината граждански дела са разпределяни посредством 

системите за случайно разпределение на делата. Разпределянето на делата е 

извършвано при 88% на зам.-председателя на съда, а при останалите съдии е 100%. 

И през 2021г. продължава да преобладава броят на частно-гражданските дела 

и най-вече на тези по чл.410 и 417 от ГПК.  На лице е намаление в броя на 

постъпилите през годината граждански дела (по искови молби) спрямо предходните 

три години.  
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Продължава да се наблюдава очерталата се през последните години 

тенденция немалка част от делата да се характеризират с по-голяма фактическа и 

правна сложност, което се дължи на различни фактори: освен на динамиката на 

обществените отношения, но и на неползването на адвокатска защита от страните, 

съчетано с липсата на правна култура. Разглежданите административни дела, 

принципно несвойствени за районните съдилища, също изискват особена 

подготвеност при разглеждането и решаването им. Зачестяват и споровете с 

международен елемент, вкл. налагащи призоваване на страни в чужбина или 

събиране на доказателства с помощта на чужди съдилища или организации, което 

изисква качествено познаване на материята, уреждаща международното 

сътрудничество, а от друга страна неминуемо води до значително забавяне на 

производството по делото. Традиционно енергоемки са делата за делба, които често 

са с повече от 10 съделители, при което често се стига и до призоваване по чл.47, 

ал.1 ГПК и назначаване на особени представители, също и до конституиране на 

правоприемници и прочие, обуславящи по-продължителния срок на разглеждане на 

този вид дела. 

 

В. Средномесечно постъпление на един съдия на база 12 месеца. 

         

          През отчетната 2021г. в Районен съд - Враца са постъпили за разглеждане 

(новообразувани) общо 5928 бр. граждански и наказателни дела. Съобразно броя на 

съдиите по щат - 14 бр., средномесечното постъпление на щатна бройка на база 12 

месеца е 35.28 дела.  На базата на реално заетия през годината щат обаче 

средномесечното постъпление на един съдия е било 38.00 бр.дела. 

 По отделения средномесечните постъпления на един съдия на база 12 месеца, 

са както следва : 

          1. За гражданското отделение на съда: 

 по щат от 8 съдии – 48.31 бр.дела месечно; 

 по зает щат (действителна натовареност) – 51.53 бр. постъпили дела 

месечно на един съдия. 

Действителната натовареност е изчислена само спрямо броя на гражданските 

съдии и реално не е точна тъй като, считано от 01.11.2019г. наказателните съдии 

също са разглеждали граждански дела. 

От общо 4638 бр., 1282 бр. са били на доклад на наказателен съдия, което 

прави действителната натовареност на гражданските съдии – 34.29 бр. постъпили 

дела месечно на един съдия. 

 

 

           2. За наказателното отделение на съда: 

 по щат от 6 съдии – 17.92 постъпили дела месечно на един съдия; 

 по зает щат (действителна натовареност) – 21.12 бр. постъпили дела 

месечно на един съдия. 
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Ако се прибавят разгледаните от наказателните съдии частно граждански 

дела действителна натовареност спрямо  постъпили дела месечно на един съдия е 

41.88 бр. 

 

          И за двете отделения на съда действителната натовареност на съдиите, 

съобразно постъпленията на дела е определена на базата броя на постъпилите по 

отделения дела за годината и действително отработените човекомесеци. В 

приложение №1 към настоящия доклад е посочена натовареността по щат и 

действителната натовареност спрямо всички дела за разглеждане, а именно: 

          При наказателните дела при  щат от 6 съдии и без разгледаните от тях частно 

граждански дела – 20.21 броя разгледани дела и 24.25 броя дела средномесечно на 

един съдия по реално зает щат. 

          При гражданските дела при щат от 8 съдии и на база всички граждански дела  

– 51.72  броя разгледани дела средномесечно на един съдия по щат и 55.17 броя 

дела средномесечно на съдия по реално зает щат.  

 

Г. Постъпления по Закона за електронните съобщения 

 
 През отчетната 2021г. в Районен съд - Враца са постъпили общо 54 искания за 

издаване на разрешения по чл.251г от Закона за електронните съобщения, които са 

образувани в ЧНД, съгласно чл. 80, ал. 1, б. „в” от ПАС. Разглеждането и 

произнасянето по тези искания е от компетентността на административния 

ръководител на съда, а при отсъствието му - от определен от него съдия. 

 По постъпилите през 2021г. общо 54 искания, са дадени разрешения за 

разкриване на данни по 51 и по три искания е отказано. 

 

  

 2. Брой на свършените дела – граждански, наказателни. Средно месечно 

свършени дела от един съдия на база 12 месеца. 

         
През 2021г. са приключили общо 5676 броя дела, от които 4447  граждански и 

1229  наказателни дела, от които 77  разпити пред съдия.  В срок до 3 месеца са 

приключили  5256 дела или 93% .  

 

 

А. Граждански дела. 

      
През 2021г. са свършени 859  граждански дела (без частно-граждански), от 

които със съдебен акт са приключили 644 броя, а останалите 215 са прекратени по 

спогодба и по други причини. 

От всички граждански дела (без частно-граждански) през 2021г., в срок до 3 

месеца са приключили 628 дела или  73.11%. Характерно за 2021г. е, че нивото на 

приключване на гражданските дела в срок до 3 месеца бележи отново спад в 
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сравнение с 2019г., където процента приключени дела в срок до 3 месеца е 76.60% и 

2018г. когато е бил 81.86% и увеличение спрямо 2020г. когато е 64.19%. 

През 2021г. са свършени 3588 броя частно-граждански дела, от които със 

съдебен акт са приключили 2920 броя и 668 броя са прекратени. 

 

Причини за отлагане на делата: 

Продължителността на разглеждане на делата е обусловена от редица 

обстоятелства, вкл. извън волята на съдиите. Анализът на делата позволява извода, 

че съдиите се произнасят своевременно и компетентно. Първото възможно забавяне 

е в случаите на нередовни искови молби. Което налага оставяне без движение на 

производството по делото и даване възможност на ищците да отстранят 

нередовностите. След това е възможно забавяне при връчване на исковата молба на 

ответника. Призоваването на ответник не от района на ВРС отнема значително 

повече време,а такива случаи са немалко. На следващо място, неоткриването и 

евентуално назначаването на особен представител на ответника е дълга във времето 

процедура /чл.47 от ГПК/, а такова развитие на процеса също не е рядка хипотеза. 

Насрочване на делото в първо с.з. е предшествано от изтичане срока за отговор. 

След това, евентуалното отлагане за второ и следващо с.з. се дължи почти 

изключително на две три причини : нередовно призоваване на страни/макар и вече 

веднъж призовани се случва да не бъдат открити до с.з./ и нови доказателствени 

искания, дължащи се на указания в доклада по делото, вкл. допускане и разпит на 

свидетели и вещи лица/съдията следва да съобрази времето, необходимо на вещото 

лице да изготви заключение, случва се и страните да се забавят с внасяне на 

депозитите/, както и различни оспорвания, налагащи събиране вкл. на писмени 

доказателства, намиращи се в трети лица или официални документи,издавани от 

държавни органи. Крайните съдебни актове се постановяват изключително в 

законоустановените срокове. 

 

Приложение № 3 към отчетния доклад показва следните показатели в 

работата на отделните граждански състави: 

І гр. състав: 

– съдия Ина Генжова  не е разглеждала дела през 2021г. За периода 

01.01.2021г. – 31.12.2021г. от обжалваните са върнати 5 дела, от които два съдебни 

акта са потвърдени и 3 са изменени. 

- съдия Иван Никифорски – през годината е приключил общо 474 броя дела, в 

т.ч. 351 частно-граждански дела. За периода 01.01.2021г. – 31.12.2021г. от 

обжалваните и върнати общо 22 дела, са потвърдени 15 броя съдебни акта; изцяло 

отменени – 5 броя, частично отменени – 2 броя. 

ІІ гр. състав – съдия Неделин Йорданов през годината е приключил общо 319 

броя дела, в т.ч. 280 частно-граждански дела. За периода 01.01.2021г. – 31.12.2021г. 

от обжалваните и върнати общо 21 дела, са потвърдени 11 броя съдебни акта; 

изцяло отменени – 7 броя, частично отменени – 3 броя.  

ІІІ гр. състав – съдия Биляна Росалинова  през годината е приключила общо 

427 броя граждански дела, в т.ч. 300 частно-граждански дела. За периода 
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01.01.2021г. – 31.12.2021г. от обжалваните и върнати общо 38 дела, са потвърдени 

20 броя съдебни акта; изцяло отменени – 13 броя, частично отменени – 5 броя. 

ІV гр. състав – съдия Иван Иванов, през годината е приключил общо 454 броя 

граждански дела, в т.ч.345 частно-граждански дела. За периода 01.01.2021г. – 

31.12.2021г. от обжалваните и върнати общо 20 дела, са потвърдени 12 броя 

съдебни акта; изцяло отменени – 3 броя, частично отменени – 5 броя. 

V гр. състав: – съдия Калин Тодоров през годината е приключил общо 400 

броя граждански дела, в т.ч. 301 частно-граждански дела. За периода 01.01.2021г. – 

31.12.2021г. от обжалваните и върнати общо 25 дела, са потвърдени 21 броя 

съдебни акта; изцяло отменени – 3 броя, частично отменени – 1 броя. 

VІ гр. състав: 

 – съдия Пламен Шумков през годината е приключил общо 196 броя 

граждански дела, в т.ч. 136 частно-граждански дела. За периода 01.01.2021г. – 

31.12.2021г. от обжалваните и върнати общо 26 дела, са потвърдени 20 броя 

съдебни акта; изцяло отменени – 2 броя, частично отменени – 4 броя. 

- съдия Магдалена Младенова през годината е приключила общо 265 броя 

граждански дела, в т.ч. 171 частно-граждански дела. За периода 01.01.2021г. – 

31.12.2021г. от обжалваните дела е  върнато 1 дело, по което съдебният акт е 

потвърден. 

VІІ гр. състав – съдия Калина Христова през годината е приключила общо 

395 броя граждански дела, в т.ч. 320 частно-граждански дела. За периода 

01.01.2021г. – 31.12.2021г. от обжалваните и върнати общо 6 дела, са потвърдени 6 

броя съдебни акта; изцяло отменени – 0 броя, частично отменени – 0 броя. 

VІІІ гр. състав – съдия Емил Кръстев през годината е приключил общо 440 

броя граждански дела, в т.ч. 333 частно-граждански дела За периода 01.01.2021г. – 

31.12.2021г. от обжалваните и върнати общо 23 дела, са потвърдени 14 броя 

съдебни акта; изцяло отменени – 5 броя, частично отменени – 4 броя.  

І нак.състав – съдия Вероника Бозова през годината е приключила общо 188 

броя частно-граждански дела. За периода 01.01.2021г. – 31.12.2021г. няма върнати 

от обжалване дела. 

ІІ нак. състав – съдия Васил Ганов през годината е приключил общо 185 броя 

граждански дела, в т.ч. 184 частно-граждански дела. За периода 01.01.2021г. – 

31.12.2021г. от обжалваните и върнати общо 2 дела, като и двата съдебни акта са 

изменени. 

ІІІ нак. състав – съдия Красимир Георгиев през годината е приключил общо 

36 броя частно-граждански дела. За периода 01.01.2021г. – 31.12.2021г. няма 

върнати от обжалване дела. 

ІV нак. състав – съдия Искра Касабова през годината е приключила общо 198 

броя частно-граждански дела. За периода 01.01.2021г. – 31.12.2021г. е върнато от 

обжалване едно дело, по което съдебният акт е потвърден. 

V нак. състав – съдия Стела Колчева през годината е приключила общо 208 

броя частно-граждански дела. За периода 01.01.2021г. – 31.12.2021г. няма върнати 

от обжалване дела. 
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VІІ нак. състав – съдия Росица Ангелова през годината е приключила общо 

211 броя частно-граждански дела. За периода 01.01.2021г. – 31.12.2021г. е върнато 

от обжалване едно дело, по което съдебният акт е отменен. 

От статистиката по отношение броя на обжалваните и потвърдени, съответно 

обезсилени или отменени съдебни актове, може да се направи извод за високо ниво 

на постановяваните от Районен съд-Враца съдебни актове. Следва да се има 

предвид, че до обезсилване или отмяна на част от съдебните актове се е стигнало по 

обективни причини - след постигане на спогодба пред въззивната инстанция, отказ 

или оттегляне на въззивната жалба, представяне на нови доказателства. 

Следва да се отбележи, че инстанционният контрол на по-голямата част от 

върнатите дела е приключил до въззивна инстанция, поради въведените с 

действащия ГПК ограничени основания за допустимост на касационното 

обжалване. Така на практика огромна част от гражданските дела приключват след 

двуинстанционно производство, в което окръжният съд е последната инстанция. 

Ето защо за нас и най-вече за добрите резултати от правораздавателната ни дейност 

е от изключително значение да има стабилност в практиката на въззивните 

граждански състави. 

 

 

Б. Наказателни дела. 

      

През 2021г. са свършени 350 броя дела общ характер, от които 304 броя в 

срок до 3 месеца, което в процентно съотношение представлява 87.00%. От 

свършените дела от общ характер, със съдебен акт по същество са приключили 50 

броя. Прекратените производства са 300 броя, от които 244 броя със споразумения 

по чл.382 НПК, 52 броя със споразумения по чл.384 НПК, 1 брой върнато за 

доразследване и 3 броя прекратени по други причини. В края на годината са 

останали висящи 47 дела от общ характер. Обжалвани и протестирани са 25 броя 

актове по наказателни дела общ характер. 

Свършените през годината  дела от наказателно частен характер са 13 броя, 

от които в срок до 3 месеца – 7 дела или 54.00%. Със съдебен акт по същество са 

приключили 5 броя, а 8 броя са прекратени. Останали са висящи 10 дела. 

Обжалвани са 2 броя съдебни актове по наказателни дела от частен характер. 

През периода са свършени 66 броя дела по чл.78а НК, от които в срок до 3 

месеца – 53 или  80%. Със съдебен акт по същество са приключили всички 66 дела.  

Останалите несвършени дела са 12. Обжалван е 1 съдебен акт по делата по чл.78а 

НК. 

През годината са свършени 467 броя частни наказателни дела, от които в 

срок до 3 месеца са приключени 459 броя или 98%. Със съдебен акт по същество са 

приключили 430 броя, а 37 са прекратени. В края на периода са останали 

несвършени 23 броя частни наказателни дела. Обжалвани и протестирани са 23 

съдебни акта.   
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Постъпилите през отчетната година частни наказателни дела - разпити – 77 

броя, са приключили 100% в тримесечен срок. 

Свършените през годината дела от административно наказателен характер 

са 256 дела, от които в срок до 3 месеца - 153 броя или 60 %. Решените по същество 

са 226 броя, а прекратени – 30 броя. Останали несвършени са 134 броя. Обжалвани 

са 142 съдебни актове, постановени по административно наказателен характер дела. 

 

Най-честите причини за отлаганията на делата в  обобщен вид са следните: 

-неявяване на подсъдими в хипотеза на задължително участие по смисъла на 

чл.269, ал.1 от НПК с или без уважителни причини; 

-неявяване на защитници/повереници, най-често поради служебна 

ангажираност по други производства; 

-неявяване на експерти и свидетели; 

-несвоевременна организация на адвокатската защита от страна на 

подсъдимите, с ангажиране на договорна защита непосредствено преди съдебно 

заседание или отправяне на искане за назначаване на служебен защитник едва в 

съдебно заседание; 

-недобра предварителна подготовка от разследващите органи и прокуратурата 

по уточняване и коректно посочване на актуални и точни адреси за призоваване на 

лицата по списъците по обвинителните актове, налагащо издирване и изискване на 

съответни справки от Национална база данни „Население”; 

-за събиране на допълнителни доказателства по несвоевременно направени 

искания на страните или служебно от съда при тяхно бездействие, с оглед принципа 

за разкриване на обективната истина; 

-нередовно призоваване на страни и други участници в процеса, поради 

несвоевременно или ненадлежно връчване и оформяне на призовки и съобщения. 

 От изброяването на най-важните причини за отлагане на делата е видно, че в 

обобщен вид същите се свеждат до несъвършенства на процесуалния закон и 

формализъм, както и до несъвършенства и липса на функционална зависимост 

между НПК и други нормативни актове, като например Закона за правната помощ. 

Значително облекчение на производствата се отчита чрез възможността за служебно 

установяване на адреси от НБД ”Население”. 

 

В Приложение № 3 са отчетени следните индивидуални резултати от работата 

на наказателните състави: 

І нак.състав – съдия Вероника Бозова през годината е приключила 257 броя 

наказателни дела. За периода 01.01.2021г. – 31.12.2021г. от обжалваните и върнати 

общо 39 дела, са потвърдени 26 броя съдебни акта; изцяло отменени – 11 броя, 

частично отменени – 2 броя. 

ІІ нак. състав – съдия Васил Ганов през годината е приключил 178 броя 

наказателни дела. За периода 01.01.2021г. – 31.12.2021г. от обжалваните и върнати 

общо 14 дела, са потвърдени 10 броя съдебни акта; изцяло отменени – 4 броя, 

частично отменени – 0 броя. 
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ІІІ нак. състав – съдия Красимир Георгиев през годината е приключил 32 броя 

наказателни дела. За периода 01.01.2021г. – 31.12.2021г. от обжалваните и върнати 

общо 19 дела, са потвърдени 16 броя съдебни акта; изцяло отменени – 3 броя, 

частично отменени – 0 броя.  

ІV нак. състав – съдия Искра Касабова през годината е приключила 271 броя 

наказателни дела. За периода 01.01.2021г. – 31.12.2021г. от обжалваните и върнати 

общо 52 дела, са потвърдени 27 броя съдебни акта; изцяло отменени – 23 броя, 

частично отменени – 2 броя. 

V нак. състав – съдия Стела Колчева през годината е приключила 250 броя 

наказателни дела. За периода 01.01.2021г. – 31.12.2021г. от обжалваните и върнати 

общо 33 дела, са потвърдени 29 броя съдебни акта; изцяло отменени – 4 броя, 

частично отменени – 4 броя. 

VІІ нак.състав - съдия Росица Ангелова през годината е приключила 241 броя 

наказателни дела. За периода 01.01.2021г. – 31.12.2021г. от обжалваните и върнати 

общо 57 дела, са потвърдени 44 броя съдебни акта; изцяло отменени – 9 броя, 

частично отменени – 4 броя.   

Както и при съдиите от гражданското отделение, така и при съдиите от 

наказателното отделение, броят на отменените или изменени съдебни актове е 

минимален в сравнение с броя на постановените и потвърдени такива. 

Преобладаващият брой отменени съдебни актове са такива, постановени по 

наказателни дела от административен характер, при които причините за отмяна се 

свеждат до изключително противоречивата практика в рамките на различните 

състави на Административен съд - Враца и други административни съдилища.  

 

В. Средномесечно свършени дела от един съдия на база 12 месеца. 

 

През годината са свършени 4447 граждански дела. Съобразно броя на 

съдиите, разглеждащи граждански дела, по щат, средно месечно свършени дела от 

един съдия на база 12 месеца, е 46.32 дела. Съобразно действително заетия щат 

средномесечната натовареност е била 49.41 броя. 

Тук отново следва да се отбележи, че считано от 01.11.2019г. наказателните 

съдии разглеждат частно граждански дела, поради което действително натовареност 

е реално 38.11 дела. 

През годината са свършени 1229 наказателни дела. В посочения брой 

наказателни дела, са включени и образуваните частно-наказателни дела по 

проведени разпити. Съобразно броя на съдиите по щат, разглеждащи наказателни 

дела, средно месечно свършени дела от един съдия на база 12 месеца, е 17.07 дела. 

Съобразно действително заетия щат средномесечната натовареност е отново 19.95 

броя. Ако се прибавят разгледаните от наказателите съдии частно граждански дела 

действителната натовареност е 36.83 дела. 

През отчетната 2021г. няма констатирано отлагане на граждански и 

наказателни дела, което да се дължи на лоша организация на работата на съдиите.  

3. Средна продължителност на разглеждане на делата – от постъпване до 

постановяване на съдебен акт. 
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От всички граждански дела на производство през 2021г., в срок до 3 месеца са 

приключили 4203 дела или  95%. Останалите дела преимуществено са приключили 

в срок от 3 месеца до 6 месеца, а една малка част са приключени над този срок, 

поради обективни причини, свързани с характера на производството. Наблюдава се 

намаляване на броя на делата приключили в срок до 3 месеца, в сравнение с 

предходните две година, когато процента е бил  съответно 89 и 94. 

Към края на отчетния период (към 01.01.2022г.) има висящи 22 броя дела 

(справка ІІ от отчет по гражданските дела), от които 18 броя с продължителност от 

1г. до 3г. и 4 брой с продължителност от 3г. до 5г.  

Обобщението на резултатите показва, с изключение на внесените в архива на 

съда дела, че към 01.01.2022г. най-старите дела на производство са 1 брой от 2017г.  

и 3 бр. от 2018г., които са с предмет делба.  

Като цяло делата се образуват,разглеждат и приключват в разумни срокове. 

Съдиите проявяват взискателност към поднесените искови молби,намираща израз в 

оставянето им без движение. Насрочването на делото в първо с.з. след приключване 

на размяната на книжа по чл.131 ал.1 от ГПК се констатира по правило в срок от 

около 5-6 седмици.Практиката е показала,че насрочването в по-кратки срокове 

често води до ненужно отлагане на делата,когато има призоваване на вещи лица и 

свидетели-докато страните получат съобщението за задължението за внасяне на 

депозит и го внесат в указания срок,за вещите лица не остава време за работа.На 

следващо място, постановяват се издържани определения по чл.140 от ГПК, които 

съдържат произнасяне по доказателствените искания на страните и указания по 

отношение на разпределението на доказателствената тежест в Процеса.Не се 

констатира неоснователно отлагане на дела.От проверените дела повечето са 

приключили с проведено едно съдебно заседание,а отложените такива са най-вече 

поради нередовно призоваване на страни/невръщане на призовки и неявяване в с.з./ 

или поради допълнително направени доказателствени искания от страните,също и 

поради неизпълнение на други техни задължения-за своевременно внасяне на 

депозити за вещи лица/връзка с изложеното по-горе/.Безпричинно отлагане на дела 

като цяло не се констатира.В края на процеса не се констатират и постановени 

съдебни решения и други съдебни актове извън инструктивните срокове за 

произнасяне/1 м. за решенията/. Вписванията в деловодната програма се извършват 

коректно, невписаните произнасяния са сведени до минимум и касаят незначителни 

аспекти на делата/примерно приемане за сведение/. 

По отношение на частно-гражданските дела не се констатират забавяне и 

нарушение при произнасянията по движението на тези дела до приключването им с 

издаване на изпълнителен лист. Констатираните все пак забавяния се дължат на 

обструкции при връчването на заповедите на длъжниците,когато същите не биват 

откривани на адресите си,което налага справки вкл. за трудовите им договори.В 

тази връзка,следва да се отбележи,че съдиите стриктно и правилно прилагат 

измененията на ГПК с ДВ бр.86/2017 г. 

От всички наказателни дела на производство през 2021г., в срок до 3 месеца 

са приключили 1053 дела или  86%, от които 77 броя дела са разпити.  
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Към 01.01.2022г. са останали несвършени общо 226 броя наказателни дела, от 

които 47 броя от общ характер и 10 броя от  наказателен частен характер дела. От 

делата, с изтекъл срок от първото образуване на делото до 3 месеца са 139 броя 

дела; с изтекъл срок над 3 до 6 месеца - 30 броя; с изтекъл срок от първото 

образуване на делото над 6 месеца до 1 година – 38 броя и с изтекъл срок от 

първото образуване над 1 година – 19 броя. В сравнение с предходни отчетени 

периоди, през 2021г. е налице увеличаване  на броя на несвършените дела, 

включително и тези с изтекъл срок от първото образуване над 1 година. Данни от 

статистиката показват, че в края на отчетния период няма висящи дела от 

наказателен общ характер, които са образувани преди 01.01.2017г. 

По отношение приключването на делата в разумен срок, включително за 

приключването на делата с продължителност над 1 година са издадени Заповеди 

№311/23.06.2016г. и №352/14.07.2016г. на административния ръководител-

председателя на съда, с които е упражнен контрол върху работата на съдийските 

състави.  

Продължава възприетата от санкциониращите администрации практика да 

издават множество наказателни постановления за еднотипни нарушения срещу един 

и същи субект на една и съща дата. 

В голяма степен това обстоятелство е в основата на неравномерния ритъм на 

постъпване и разпределение на административно-наказателните дела, а оттам – до 

неравномерна натовареност на съдиите във връзка с изискванията към тях за срочно 

разглеждане и приключване на тези дела. Продължава тенденцията към повишаване 

на сложността на водените административно наказателни производства, 

включително обема на преписките по тях, и все по-честата необходимост от 

усложнена доказателствена дейност на съда и страните при разглеждане на делата. 

До неравномерна натовареност водят и постъпленията по дежурство. 

През 2021г. в Бюро „Съдимост” при Районен съд - Враца са издадени общо 

5233 свидетелства за съдимост и 2111 справки за съдимост. 

Анализът на висящите през 2021г. дела е различен при гражданските и 

наказателните такива. През 2021г. на производство са били общо 397 наказателни 

дела от общ характер. От тях, несвършените от предходен период са били 44, което 

в процентно съотношение представлява 9.02%. През 2020г. процентно съотношение 

представлява 11.15%. За предходната 2019г. този процент е бил – 13.00, за 2018г. 

този процент е бил 6.42%, за 2017г. - 12.86%, за 2016г. – 9.88% за 2015г. - 11.78%, за 

2014г. - 10.51%. 

Посочената съпоставка показва, че по принцип намалява тенденцията за 

срочното приключване на наказателните дела, което се вижда и от приключилите в 

срок до 3 месеца 1053 броя дела или 86%, които са малко повече в сравнение с 

2020г. 
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4.Сравнителен анализ за постъпленията за последните 4 години. 

 

А. Граждански дела. 

 
Както беше посочено по-горе, през 2021г. са постъпили общо 4638 броя 

граждански дела.  През 2020г. делата са 3612 броя. През 2019г. броя на 

гражданските дела е бил 5190 броя. През 2018г. броя на гражданските дела е 5387 

броя, през 2017г. е 5812 броя, а през 2016г. е 5443 броя. 

От общия брой дела за разглеждане от граждански характер през 2021г., 

броят на частно-гражданските дела, вкл. на заповедните производства е бил 3588 

броя, което в процентно съотношение е 72.27%. През 2020г.  процентното 

съотношение  е 70.17%. /2865 броя/. От общия брой дела за разглеждане от 

граждански характер през 2019г., броят на частно-гражданските дела, вкл. на 

заповедните производства е бил 4040 броя, което в процентно съотношение е 

70.78%. От общия брой дела за разглеждане от граждански характер през 2018г., 

броят на частно-гражданските дела, вкл. на заповедните производства е бил 4167, 

което в процентно съотношение е 72.28%. От общия брой дела за разглеждане от 

граждански характер през 2017г. броят на частно-гражданските дела, вкл. на 

заповедните производства е бил 4907, което в процентно съотношение е 80.15%. 

През 2016г., броят на частно-гражданските дела, вкл. на заповедните производства е 

бил 4529, което в процентно съотношение е 83.20%.  

 

 

В графичен вид постъпленията на граждански и частно-граждански дела за 

последните 4 години се виждат от следната диаграма: 
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Статистиката за 2021г. отчита намаляване на постъпилите дела в сравнение с 

2018г. и 2019г., но имаме увеличение спрямо 2020г. Намалението идва най – вече от 

намаляване на постъпленията на частно-граждански дела. При гражданските дела 

също се наблюдава намаляване на постъпващите дела спрямо 2018г. и 2019г., но 

увеличение спрямо 2020г. Процентното съотношение граждански – частно-

граждански дела също намалява, като преобладават частно-гражданските дела и в 

частност заповедните производства /2633 броя заявления по чл. 410 от ГПК и 527 

броя по чл. 417 от ГПК/. 

За поредна година можем да отчетем, че по-големият обем на частно-

гражданските дела в никакъв случай не означава намаляване на натоварването на 

съдиите. Всъщност, този вид дела ангажира особено времето им. Процедурите 

съдържат доста срокове и размени на книжа, които изискват внимание и контрол. 

Изменения на ГПК усложниха още повече производството по тези дела. 

Цифрите при гражданските дела /без частно-гражданските/ показват, че по 

видове дела най-голям е бил броят на постъпленията на исковете по СК, ЗЗДН, ЗЛС, 

ЗГР, ЗЗДет. и ЗБЖИРБ – 356, вкл. искове за развод – 66 бр., молби за развод по 

взаимно съгласие – 73 бр., искове за издръжка /вкл. за изменение на издръжка/ - 23, 

молби за защита по реда на ЗЗДН – 36 бр. 
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Следват исковете по КТ - 218 броя; установителните искове – 183 броя. и  

облигационните искове, вкл. дела от и срещу търговци и искове за непозволено 

увреждане - 176 броя.  

След тях са: други граждански дела – 58 бр.делби;  искове по ЗН – 29 броя; 

вещни искове - 21 броя и накрая административните производства - 6 броя. 

Като анализ, исковете по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет. и ЗБЖИРБ 

продължават да бележат намаление спрямо предходните  2019г., когато са били 359 

броя,  2018г. -  417 броя,  2017г. -  357 бр. и увеличение спрямо  2020г., когато са 

били 307 броя. 

При облигационните искове също се наблюдава намаление спрямо 2020г. – 

187 броя,  2019г., когато са били 275 броя, спрямо 2018г., когато са били 199 броя и  

спрямо 2017г. когато са 268 броя. 

При установителните искове се наблюдава увеличение спрямо 2020г. – 174 

броя,  но спрямо 2019г. и 2018г., когато са били съответно 440 броя и 534 броя, се 

наблюдава намаление. Броя на спрямо 2017г. е еднакъв. 

При исковете по КТ се наблюдава рязко увеличение спрямо 2020г. – 35 броя, 

2019г., когато са били 31 броя, спрямо 2018г. когато са 53 бр. и спрямо 2017г. 

когато са 71 бр. 

Исковете за делба бележат леко увеличение спрямо 2020г. – 26 броя, но 

спрямо по – стари години  като цяло бележат намаление - 2019г. - 35 броя, - 2018г. -  

24 бр., 2017г. - 32 бр. 

Постъпленията на вещни искове в сравнение с 2020г. – 25 броя, 2019г., когато 

са били 23 броя,  2017г. когато са били  26бр., са намалели. Увеличение се 

наблюдава спрямо 2018г., когато са били  18 бр. 

През 2021г. делата от административен характер са 6 бр. В сравнение с 2020г. 

– 8 броя и 2019г. – 9 броя се наблюдава леко намаление, но в сравнение с предходни 

години се наблюдава значително намаляване на постъпленията -2018г. - 18 бр., 

2017г. – 16 бр.,  2016г.-12 бр. 

През 2021г. са постъпили 58 бр. други граждански дела. В сравнение с 2020г., 

когато са били 13бр., с 2019г., когато са били 6 бр., с 2018г. и 2017г., когато са били 

по 8 броя се наблюдава увеличение на постъпленията, но в сравнение с тези през 

2016г., когато са били 81 бр. се наблюдава намаление на постъпленията. 

 

 

Б. Наказателни дела. 

 

През 2021г. е налице увеличение на наказателните дела от общ характер – 353 

броя, спрямо 247 броя през 2020г., 261 броя през 2019г., 306 броя през 2018г. – 306 

бр., спрямо 2017г. - 292 бр., спрямо 2016г. – 319 бр. 

Продължава тенденцията на увеличение на делата по чл.78а от НК, които за 

2021г. са 66 бр., спрямо 2020г. – 55 бр., спрямо 2019г. - 52 бр., спрямо 2018г. - 42 

бр., спрямо 2017г. - 65 бр. и спрямо 2016г. - 46 бр.,  

При частните наказателни дела, които за 2021г. са 471 бр. е налице намаление 

спрямо 2020г., когато са 501бр. и увеличение спрямо 2019г., когато са 428 бр. и 



 стр. 25 

отново намаление спрямо предходните години - 2018г. са 594 бр., 2017г. са  566 бр. 

и 2016г. са 580 бр.  

При постъпленията на дела от административно-наказателен характер – 308 

бр. се наблюдава намаление спрямо 2020г., когато са 334бр., спрямо 2019г., когато 

са 349 бр., спрямо 2018г. - 311 бр. и спрямо 2016г. - 324 бр. и леко увеличение 

спрямо 2017г., когато са били 299 бр.  

През 2021г. имаме увеличение с една бройка спрямо 2020г. при 

постъпленията на наказателен частен характер дела – 15 бр., спрямо 15 бр. за 2019г., 

спрямо 20 бр. за 2018г., 24 бр. за 2017г. и 41 бр. за 2016г. 

През отчетната 2021г. проведените разпити пред съдия – 77 броя бележат 

намаление спрямо предходните години – 2020г. – 91 бр., 2019г. - 139 бр., 2018г. - 

133 бр., 2017г. – 114 бр. и  2016г. – 141 бр.  

В графичен вид постъпленията на наказателни дела по видове за последните 4 

години се виждат от следната диаграма: 
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5.Структура на наказаната престъпност. 

 

През отчетната година са образувани 353 броя дела от общ характер, от които 

125 броя са образувани въз основа на обвинителни актове и 228 броя по внесени 

споразумения. 

Анализът на наказателните дела от общ характер, които са постъпили през 

2021г., показва, че най-голям е относителния брой на общоопасни престъпления – 

241 дела, следвани от тези против собствеността - 53 дела; престъпления против 

личността – 21 дела; против брака, семейството и младежта – 11 дела; против 

стопанството – 11 дела;  документни престъпления - 5 дела; престъпления против 

дейността на държавните органи и обществените организации – 5 дела; 

престъпления против реда и общественото спокойствие – 3 дела и престъпления 

против правата на гражданите – 3 дела. 

Сравнителният анализ на постъпленията по различните престъпления за 

последните три години спрямо отчетната е, както следва: 

Престъпленията против личността - през 2014г. – 24 бр., през 2015г. – 22 

броя, през 2016г. – 9 броя, през 2017г. -  9 броя, през 2018г. – 13 броя, през 2019г. – 

18 броя и през 2020г. – 23 броя. Или за отчетната година се наблюдава сравнителна 

устойчивост в броя на делата в сравнение с предходните години. 

Престъпленията против правата на гражданите - през 2014г. – 6 бр., през 

2015г. – 1 брой, през 2016г. – 3 броя, 2017г. – 3 броя, през 2018г. – 1 брой, през 

2019г. – 7 броя и през 2020г. – 1 брой. Налице е увеличение на делата спрямо 2019г. 

и 2020г. и сравнителна устойчивост спрямо останалите години.  

 Престъпленията против брака, семейството и младежта - през 2014г. – 29 бр., 

през 2015г. – 27 броя, през 2016г. – 19 бр., 2017г. – 11 бр., през 2018г. – 16 бр., а 

през 2019г. - 18 бр. и през 2020г. – 12 броя Наблюдава се намаление в 

постъпленията спрямо всички предходни години. 

 Престъпленията против собствеността  - през 2014г. – 80 бр., през 2015г. – 75 

бр., през 2016г. – 80 бр., 2017г. – 61 бр., през 2018г. – 72 бр. и през 2019г – 69 бр.  и 

през 2020г. – 58 броя. Отбелязва се тенденция на намаление спрямо предходните 

години. 

 Престъпленията против стопанството – през 2014г. – 14 бр.,  през 2015г. – 13 

броя дела, през 2016г. – 11 бр., 2017г. – 16 бр., през 2018г. – 20 бр., а през 2019г. – 

12 бр. и през 2020г. – 8 броя И тук се наблюдава тенденция на намаление спрямо 

предходните години, с изключение на 2020г. спрямо която имаме увеличение. 

 При престъпленията против дейността на държавните органи и обществените 

организации, постъплението е, както следва: за  2014г. – 4 бр., за 2015г. – 3 броя 

дела, за 2016г. – 8 бр., 2017г. – 4 бр., 2018г. – 4 бр. и 2019г. – 6 бр. и през 2020г. – 2 

броя При тези престъпления също се наблюдава намаление в постъпващите дела 

спрямо предходните години и увеличение с една бройка спрямо 2020г. 

 При документните престъпления – 21 броя за 2014г., 23 бр. за 2015г.,  17 бр. 

за 2016г., 11 бр. за 2017г., 10 бр. за 2018г., 8 бр. за 2019г. и през 2020г. – 8 броя При 

тези дела се наблюдава намаление в сравнение с предходните години. 
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 При престъпленията против реда и общественото спокойствие  -  през 2014г. – 

8 бр., през 2015г. – 8 броя., през 2016г. – 15 бр., 5 бр. - 2017г., 5 бр. през 2018г., 5 бр. 

през 2019г. и през 2020г. – 2 броя Постъпленията от този вид намаляват в сравнение 

с предходните години с изключение на 2020г., спрямо която имаме увеличение с 

една бройка.. 

 При общоопасните престъпления – през 2014г. имаме 129 бр., през 2015г. – 

120 броя, през 2016г. – 151 броя, през 2017г. – 117 броя, през 2018г. - 165 броя,  през 

2019г. – 118 броя и през 2020г. – 132 броя. При тези престъпления за 2021г. делата 

спрямо всички предходни години бележат увеличение. 

 През отчетната година в Районен съд-Враца не са постъпвали и не са 

разглеждани дела включени в Списък 1 – дела, наблюдавани от Европейската 

комисия. 

          През годината са постановени общо 50 броя присъди по наказателен общ 

характер дела, от които 46 броя са осъдителни и 4 бр. оправдателни; общо 5 броя 

присъди по наказателно частен характер дела, от които 3 брой осъдителни и 2 броя 

оправдателни. 

През годината са влезли в сила 46 броя осъдителни присъди по наказателно 

общ характер дела и 2 броя осъдителни присъди по наказателно частен характер 

дела, както и 3 броя оправдателни присъди по наказателно частен характер дела и 3 

броя оправдателни присъди по наказателно общ характер дела (от тях някои са по 

дела, които са образувани през предходни години). 

 Броят на съдените през годината лица по общ характер дела е 364. Към края 

на отчетния период са постановени присъди по отношение на общо 331 лица, от 

които 4 присъди  са оправдателни и 327 са с осъдителни присъди. Или делът на 

наказаните лица е 89.83%.   

 За престъпления против личността през 2021г. са осъдени 24 лица, а съдените 

по този вид престъпления са били 25, при което съотношението се явява 96%. 

        За престъпления против правата на гражданите през 2021г. са осъдени 3 лица, а 

общо съдени по тази глава   са 3 бр., при което съотношението се явява 100%. 

 За престъпления против брака, семейството и младежта съотношението са 

осъдени 10 лица от 10 съдени, е 100% и при този вид престъпления.  

За престъпленията против собствеността съотношението на осъдените 56 

лица спрямо всички съдени 64, е 87.5%.  

За престъпленията против стопанството съотношението 11 осъдени от 11 

съдени, е 100%.  

За престъпленията против дейността на държавните органи и обществени 

организации – 3 осъдени и 1 оправдан от 4 съдени или 100%.  

За документните престъпления съотношението на осъдени 3 от 5 съдени, е 

60%.  

 За престъпления против реда и общественото спокойствие е осъдено 1 лице 

от 3 съдени, или 33%.  

 За общоопасни престъпления съотношението е 219 осъдени, 2 оправдани 

спрямо 238 съдени лица, или 93%.  
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 Причините за постановяване на горепосочената оправдателна присъда са 

изложени подробно в мотивите на съответните съдебни актове, но основната 

причина е неподготвеност на внесените обвинения и тяхната недоказаност, 

поради липса на достатъчно надлежни, процесуално годни или относими 

доказателства.  

 

 

ІІІ. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

През отчетната 2021 година разпределението на новопостъпващите дела в 

съдебно-изпълнителната служба при Районен съд-Враца се извършва посредством 

Централизираната система за случайно разпределение на делата. Разпределението е 

извършвано при заложен равен процент натовареност на тримата държавни съдебни 

изпълнители, а считано от 21.09.2020г. двама съдебни изпълнители по 

предварително заложена номенклатура на видовете постъпващи дела. Деловодната 

работа в съдебно-изпълнителната служба се извършваше от 2 деловодители и 1 

съдебен секретар в СИС (същите са включени в посочения по-горе брой на 

съдебната администрация на ВрРС).  

 

1. Брой на постъпилите изпълнителни дела (средно месечно постъпление 

на един съдия-изпълнител). 

 

През отчетния период са постъпили общо 922  изпълнителни дела. От тях в 

полза на държавата – 494 броя; в полза на юридически лица и търговци – 387 броя; в 

полза на граждани – 36 броя, изпълнение на чуждестранни решения – 0 бр. и 

изпълнение на обезпечителни мерки – 5 броя. Средно месечно на един държавен 

съдебен изпълнител по щат са възложени 38.42 броя дела на база 12 месеца. 

Средномесечното постъпление на база действително заетия щат  е същото. 

Приложение № 6 към отчетния доклад показва следните показатели в 

постъпленията на делата на отделните съдии-изпълнители: 

На държавен съдебен изпълнител Георги Лаков са възложени през годината 

484 изпълнителни дела. 

На държавен съдебен изпълнител Силвия Андреева-Савова са възложени през 

годината 95 изпълнителни дела. 

На държавен съдебен изпълнител Иво Францов са възложени през годината 

343 изпълнителни дела 

 

2. Брой на свършените изпълнителни дела/средно месечно свършени 

дела от един съдия-изпълнител. 

 
Както бе посочено по-горе през годината са постъпили 922 изпълнителни 

дела. Останали несвършени в началото на отчетния период са били 3025 дела или 

общо на производство през 2021г. са били 3947 дела.  
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През годината са приключени общо 1427 дела, от които 349 броя – чрез 

плащане; 1047 броя – прекратени по други причини и 31 броя прекратени и 

изпратени на друг съдебен изпълнител.  

В процентно отношение приключените през 2021г. изпълнителни дела 

представляват 36.15% от общия брой такива дела на производство.   

Най-голям е броят на приключените изпълнителни дела в полза на 

юридически лица и търговци – 1046 дела, следват делата в полза на държавата – 292 

дела, делата в полза на граждани – 85 дела и изпълнение на обезпечителни мерки – 

1 дело. Според характера на изпълнението най-голям е броя на „други способи” – 

1141 броя.   

През 2021г. съдебно-изпълнителната служба при ВрРС е събрала вземания в 

общ размер на 588 466 лева. 

В края на отчетния период са останали несвършени общо 2520 дела, от които  

най-много са в полза на държавата – 1157 броя, следвани от в полза на 

юридическите лица и търговци – 689 броя, в полза на гражданите – 657 броя, 

изпълнение на обезпечителни мерки – 17 броя.  

Приложение № 6 към отчетния доклад показва следните показатели на 

свършените дела и събраните суми от отделните съдебни изпълнители. 

Държавен съдебен изпълнител Георги Лаков е приключил 583 изпълнителни 

дела. Събрани суми – 260 488 лв.  

Държавен съдебен изпълнител Силвия Андреева-Савова е приключила 357 

изпълнителни дела. Събрани суми – 70 439 лв. 

Държавен съдебен изпълнител Иво Францов е приключил 487 изпълнителни 

дела. Събрани суми – 257 539 лв. 

 

Средно месечно свършените дела на база действително заетия щат  на база 12 

месеца, е 59.46 броя изпълнителни дела.  

 

 

3. Сравнителен анализ на постъпленията за последните 3 години. 

 

В сравнителен план през 2021г. се наблюдава намаление на постъпленията на 

изпълнителни дела в сравнение с 2020г. – 926 бр., 2019г. – 1097 бр., 2016г. – 1077 

броя, 2017г. – 1100бр. и 2014г. - 1082 броя и увеличение спрямо 2018г. – 851 бр. и 

2015г. – 760 броя. 

Приключените дела – 1427 бр. са увеличени в сравнение с  2014г. - 804 бр., 

2019г. - 1160 бр.,– 1149 бр., и 2015г. – 1296 бр. и 2020г. – 852 бр. и намалели спрямо 

2018г. - 1428 броя, 2017г. и 2016г. - 1591 броя. 
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Анализът на данните за постъпленията на изпълнителните дела през 2021г. и 

броя на свършените дела за същата година показва, че натовареността при 

държавните съдебни изпълнители в състава на Районен съд-Враца продължава да е 

висока. В тази връзка съкращаването на една бройка за държавен съдебен 

изпълнител е неправилна и ще доведе о претоварване на останалите ДСИ. 

Големият брой висящи дела се дължи на това, че в преобладаващия си брой 

делата на производство са такива, които касаят вземания за издръжка или вземания 

против лица, които нямат доходи или имущество. 

 През отчетния период са постъпили пет жалби против действията на 

държавните съдебни изпълнители, като същите не са уважени. 

За отчетната 2021г. може да се приеме, че работата на държавните съдебни 

изпълнители продължава да е много добра, доколкото делата се образуват и водят 

правилно, съставят се съответните протоколи и постановления и се използват 

предвидените от закона изпълнителни процедури. Държавните съдебни 
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изпълнители при Районен съд-Враца притежават отличен професионален опит и се 

ползват с авторитет. 

От друга страна събираемостта на публичните държавни вземания в полза на 

съда ни е по – голяма след като бе възложено на ДСИ да извършват тази дейност.  

От отчета за дейността на съдебните изпълнители през 2021г. се вижда, че 

делата,  прекратени респ. приключили, чрез реализиране на вземането са по – малко 

/349/  от тези, прекратени по други причини /1047/. Основните причини за 

прекратяването на делата по други причини са изцяло от обективен характер и те са 

традиционни за този вид дела: несъвършенства на процесуалния закон, извън 

съдебно споразумяване на страните без да се уведоми за това съдебния изпълнител, 

за да се избегне заплащането на дължимата се държавна такса по чл.53 от 

ТДТССГПК, т.нар „такса събрано вземане“, реална липса на имущество, от което да 

се удовлетвори вземането, необходимост от осъществяване на производството по 

назначаване на особен представител на длъжника (в случаите, при които това е 

необходимо). Важна особеност на образуваните пред ДСИ изпълнителни дела е и 

тази, че в броят им са включени и делата за издръжка, които традиционно биват 

насочени към държавното съдебно изпълнение. Тези дела практически приключват 

с навършването на пълнолетие на издържания, а понякога и много след това, ако се 

налага връщане на изплащани от държавата, по съответната Наредба издръжки.  

 

 

ІV. СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА. 

 
През отчетната 2021г. по щат в Районен съд-Враца са работили двама съдии 

по вписванията. Съгласно представената от Агенция по вписванията - Враца 

справка, съдиите по вписванията са приключили общо 6915 броя преписки и дела,  в 

това число:  

-4554 броя, отнасящи се до сделки и договори, ограничени вещни права и пр.; 

-1064 броя, отнасящи се до констативни нотариални актове, обстоятелствени 

проверки, актове за държавна и за общинска собственост, влезли в сила решения на 

поземлени комисии, влезли в сила съдебни присъди и делби; 

-744 броя, отнасящи се до ипотеки;  

-277 броя, отнасящи се до вписване на възбрани и постановления от държавен 

съдебен изпълнител, частен съдебен изпълнител и публичен изпълнител и др.; 

-52 броя, отнасящи се до вписвания на искови молби; 

-224 бр. други вписвания. 

Издадени са 3213 броя писмени справки и удостоверения, 99 броя справки по 

молба на държавен орган, 2499 бр. преписи, извършени са 1124 броя устни справки 

и 388 отбелязвания и заличавания.  

Постановените откази от съдия по вписванията са 19 бр., които не са 

обжалвани. 
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V. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ. 

       

1. Сграда, оборудване, проблеми. 

   
Районен съд - Враца се помещава на първия етаж от сградата на Съдебната 

палата, която е собственост на ВСС. Съгласно извършено разпределение, Районен 

съд-Враца е ползвател на целия първи етаж от палатата.  

Сградният фонд, с който разполага Районен съд-Враца, е обновен, с 

изключение на съдебните зали и покрива на помещението, в което се намира 

информационния център на съда. Ремонта на покрива следва да се извърши от 

Окръжен съд – Враца, в качеството му на собственик на сградата и процедурата 

продължава вече втора година. За поредна отчетна година остава нерешен и 

проблема с ремонта на залите най-вече, с оглед спешната нужда от подмяна на 

ел.инсталацията в тях, в това число и за осигуряване на нормално им осветление. 

Невъзможността за ремонт се дължи на липсата на финансови средства за това. 

Кабинетите и канцелариите в Районен съд - Враца са в много добро състояние, като 

дейностите които следва да се извършат по тях се свеждат до периодичното 

пребоядисване на стените. Дограмата на целия етаж, на който се помещава Районен 

съд - Враца е в отлично състояние е и е енергийно ефективна. През 2019г. бе 

извършен ремонт на две помещения /стаята на държавните съдебни изпълнители и 

стаята на секретар СИС и счетоводител/.  В края на 2019г. и в края на 2020 година 

бе извършена подмяна на част от остарели мебели /шкафове, бюра и стилажи/. През 

2021г.бяха отпуснати средства за извършване на ремонт и оборудване на 

предоставеното ни за архив помещение, намиращо се в мазата. Стелажите за 

помещението бяха закупени, но ремонта се отложи за 2021г., поради невъзможност 

на фирмата да го извърши. 

 

2.Техническо оборудване – компютри, мрежи, програмни продукти, 

проблеми.  

 
През 2021г. са закупени един брой компютър за нуждите на съдиите по 

вписвания и три броя принтери KYOCERA 2135 за подмяна на стара техника. 

В момента всички работни места в Районен съд - Враца са осигурени с 

компютърна техника, принтери и UPS, а в съответните деловодства и 

регистратурата са налице мултифункционални устройства и скенери. 

Независимо от това проблемът със съществуващата на някои места техника, 

изразяващ се в нейната морална остарялост продължава да съществува. 

За да работи нормално новата деловодна програма ЕИСС, да се поеме 

огромния документооборот и огромния информационен масив, в т.ч. от 

деловодните програми, антивирусните програми и информационната система 

„АПИС” и нормалната работа на съдиите по вписвания е нужно да се закупят още 

съвременни компютри и скенери висок клас, отговарящи на съответните 

изисквания. За наказателното деловодство е изключително належащо да се закупи 

копирна машина формат АЗ. В момента имаме една мултифункционална машина 
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формат АЗ  - KONICA MINOLTA, която се намира в гражданско деловодство. 

Машината е на 600000 копия и е направен основен ремонт. 

Отделно от това съдът не разполага и с никакви резерви, чрез които да 

осигури подмяна при евентуални повреди. 

Съдът разполага с файлов сървър с два процесора с по четири ядра, с 12 ГБ 

оперативна памет и 5 високоскоростни диска за максимална сигурност на 

информацията. Отделно цялата информация се архивира на външен носител 

(сторидж) с двойна защита. 

Районен съд-Враца разполага с лицензи за всички програми, с които се 

работи. 

До 30.04.2021г. разпределението на делата се извършваше чрез 

„Централизирана система за случайно разпределение на делата“ разработена от 

СМАРТ СИСТЕМС 2010 ЕООД. От 01.05.2022г. разпределението на делата се 

извършва чрез ЕИСС. През цялата отчетна година разпределението на делата в 

Съдебно-изпълнителната служба е извършвано също посредством „Централизирана 

система за случайно разпределение на делата“ разработена от СМАРТ СИСТЕМС 

2010 ЕООД. 

През 2021г. движението и управлението на гражданските и наказателните 

дела се извършваше посредством САС “Съдебно деловодство” и ЕИСС. Всички 

нови дела след 01.05.2022г. се образуват и обработват в ЕИСС. Старите дела, които 

са започнати в САС продължават в нея. И в двете деловодни програми се създават 

електронни папки на делата, което не само е гаранция за тяхното съхранение, но и 

лесен начин за справка и за своевременно изпращане на по - горната инстанция. По 

този начин става възможен и достъпа до делата чрез ЕПЕП. 

Съпбно-изпълнителната служба пои Районен съд - Bраца също обработва 

изпълнителните дела и автоматично разнася плащанията по взискатели  чрез 

деловодната програма  “JES”. През 2021г. е закупен модул "JES API". 

В Районен съд - Враца се извършват справки по изпълнителни, граждански 

или наказателни дела от Регистъра на банковите сметки и сейфове към БНБ. 

Има сключен договор с Консорциум “ЛИРЕКС БГ”ООД - „ИНДЕКС- 

БЪЛГАРИЯ”ООД гр.София за следгаранционна поддръжка на АИС “БЮРО 

СЪДИМОСТ”. 

Счетоводната служба на съда също използва съответните компютърни 

програми - “ОМЕКС-ЗАПЛАТИ”, “ОМЕКС-ХОНОРАРИ” и “КОНТО”. 

През отчетната 2021г. продължават да функционират и да се използват от 

граждани, поставените в края на 2013г. два броя ПОС терминални устройства, за 

извършване на картови плащания в „Бюро съдимост” и в регистратурата на съда. 

И през 2021г. Районен съд - Враца извършва обмен на данни между 

информационната система на съда и ядрото на ЕИСПП в изпълнение на чл.378, ал.5 

и чл. 379, ал.З от ЗСВ. 

И трите зали на Районен съд Враца са оборудвани с озвучителна система, 

чиито елементи бяха основно ремонтирани.. В момента не разполагаме със система 

за звукозапис, защото програмата работи само с Widows ХР. Вместо системата за 

звукозапис се използват диктофони. 
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Продължава да функционира и да се обновява изградената Интернет страница 

на съда, в която се публикува графика на съдебните заседания, обявяват се 

свободните работни места и провежданите конкурси, предоставя се и друга полезна 

за гражданите информация за дейността на Районен съд-Враца. На същата страница 

се публикуват и постановените съдебни актове. 

На Районен съд-Враца е предоставен достъп до Национална база данни 

„Население”, като са определени служители, които извършват справки за постоянен 

и настоящ адрес на страни по дела, с оглед по-бързото им призоваване. През 2021 г. 

е предоставен достъп до Национална база данни „Население” и на служителят от 

бюро съдимост и на неговият заместник, с цел по - бързо обслужване на гражданите 

Районен съд – Враца участва в Образователната програма „Съдебната власт-

информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, 

съгласно споразумение за сътрудничество между ВСС и МОН, с цел превенция и 

повишаване на информираността на учениците за структурата, функциите и 

значението на съдебната власт в Република България. През 2021г. поради обявената 

епидемична обстановка в страната през учебната 2020/2021г. не можахме да 

осъществим плануваните от нас в рамките на образователната програма 

мероприятия.  

През 2021г. „Деня на отворените врати“ в Районен съд-Враца, бе проведен на 

19 април 2021г. като основна тема бе „Деня на Българската Конституция и юриста“. 

Съгласно предварителния замисъл, в рамките на „Деня на отворените врати“ в 

Районен съд – Враца се проведе среща с ученици от ПГ „Димитраки Хаджитошин“, 

гр.Враца. На срещата се разисква темата за разделението на властите, за структурата 

на съдебната система, за видовете дела, които се разглеждат в съдилищата, както и 

какви са съответните служби, които обслужват правораздавателната система. 

Дебатираха се също и основните принципи, на които се позовава правораздаването, 

като бе засегната и темата за справедливостта на налаганите наказания. 

На 22.10.2021г. бе проведено обучение, чрез видеоконферетна връзка на тема 

„Обсъждане промените в ЗАНН“ с лектор Татяна Жилова – съдия в 

Административен съд София – град, в което се включиха съдии от цялата област. 

В Районен съд – Враца през месец април, съвместно с НИП бе проведено 

регионално обучение, смесена форма на тема работа с ЕИСС. 

През отчетната година са проведени две общи събрания на съдиите, 

държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписвания и служителите в Районен 

съд - Враца, за даване на съгласие за създаване на централизиран фонд СБКО за 

2021г. и запознаване с отчетния доклад за 2020г., и за избор на член на Комисията 

по професионална етика при Районен съд – Враца. 

Районен съд Враца приключи за поредна година без неразплатени задължения 

финансовата 2021г. Финансовата дисциплина е на високо ниво, като строго се 

съблюдава правилното изразходване на средства, винаги след анализ на 

необходимостта и спазване на принципа за икономичност. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Обобщаването на изложените в настоящия доклад резултати определя извод 

за заслужена висока оценка на работата на съдиите и служителите при Районен съд-

Враца през отчетната 2021г.  

За поредна година, съдиите и служителите на съда работиха в намален състав, 

с оглед на което и предвид поддържания много висок ръст на постъпленията, 

считам, че запълването на всички магистратски длъжности води до реално 

снижаване на обичайно високата за съда натовареност. 

Огромният документооборот по гражданските дела и недостатъчният брой на 

служителите, както и въведената нова деловодна програма ангажира съдиите с 

несвойствена административна работа, което води до изключителната им 

натовареност и ограничава техните възможности за допълнителна квалификация. 

Независимо от това, работата на съдиите и служителите заслужава много висока 

оценка, доколкото съдебните актове продължават да се постановяват в законен срок 

и да са на високо професионално ниво.   

Районен съд-гр. Враца работи в условията на пълна откритост, прозрачност и 

отчетност, и работата на съдиите и служителите му е оценявана положително от 

лицата и институциите, с които съдът взаимодейства. 

 През текущата година магистратите и служителите работиха с чувство за 

отговорност и принадлежност към екипа, което даде положително отражение на 

високия стандарт на обслужване на гражданите, към който се стремим. Независимо 

от високото натоварване, при което работи съставът на Районен съд –Враца, не се 

допусна понижаване на показателите относно срочност и качество.  

Основни задачи на съдиите и служителите от Районен съд-Враца и през 

настоящата година, са утвърждаването на закона, като една от главните обществени 

ценности, повишаването на общественото доверие в работата на съда и 

установяването на справедливост в правораздавателната дейност. 

  

 

 

     АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ - 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

РАЙОНЕН СЪД -ВРАЦА:/п/ не се чете 

                                                            /Васил Ганов/ 


