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Годишният отчетен доклад за дейността на Районен съд - 

Велико Търново е изготвен на основание чл. 80, ал. 1, т. 12 от 
Закона за съдебната власт, в съответствие с указанията на Висшия 
съдебен съвет за структурата и обхвата на годишните доклади и 
отразява дейността на съда през 2021 год. 
 
 В доклада в аналитичен вид са представени данни, анализи, 
изводи и предприети мерки за осъществянане на 
правораздавателната дейност на съда, съобразно изискванията на 
Конституцията на Република България, Закона за съдебната власт,  
както и в съответствие с изменеията и допълненията в 
материалните и процесуални закони. Целта на този отчет е да се 
даде обективна оценка за свършената работа, да се анализират 
всички работни процеси, като това да бъде отправна точка за 
неговото подобряване. 
 Районен съд - Велико Търново следва изпълнението на 
стратегически план, заложен в Системата за финансово управление 
и контрол, успоредно със съдебната реформа, с цел гарантиране 
върховенството на закона и независима, ефективна и прозрачна 
съдебна система. 
 Районен съд - Велико Търново обслужва община Велико 
Търново и община Полски Тръмбеш. 
 
 Въпреки епидемичната обстановка в страната, продължила 
през цялата отчетна година, в работата на съда са постигнати много 
добри резултати, които са следствие от общите усилия и 
отговорната работа както на колегите съдии, така и на съдебните 
служители.  
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І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
 

Съгласно поименното разписание на длъжностите на 
Районен съд - Велико Търново, към месец януари 2021 год. 
щатната численост на персонала е била 66 бр., разпределени, 
както следва: 
 
 1. Магистрати  
  
 В началото на отчетния период щатните бройки за магистрати 
са 19 броя, като от тях 1 административен ръководител - 
председател, 1 заместник на административния ръководител 
заместник - председател и 17 районни съдии, разпределени по 
съдебни състави, както следва: 10 съдии, разглеждащи граждански 
дела и 9 съдии, разглеждащи наказателни дела. От посочените 
щатни бройки за магистрати през годината реално заети са били 
всички. От 01.03.2018 год. в изпълнение на Заповед № 102/ 
28.02.2018 год. на Административния ръководител на Апелативен 
съд - Велико Търново, съдиите Йордан Воденичаров и Ирена 
Колева са командировани в Окръжен съд – Велико Търново и към 
настоящия момент. В изпълнение на Заповед № 107/ 26.02.2019 
год. на Административния ръководител – председател на 
Апелативен съд – Велико Търново, съдия Владимир Страхилов е 
командирован в Окръжен съд – Велико Търново. Към края на 2021 
год. съдия Страхилов все още е командирован. От 20.02.2020 г. в 
изпълнение на Заповед № 93/ 14.02.2020 г. на Административния 
ръководител на Апелативен съд - Велико Търново, съдия Любка 
Милкова е комнадирована в Окръжен съд – Велико Търново за 12 
месеца. Със Заповед № 56/18.02.2021 г. на Административния 
ръководител на Апелативен съд - Велико Търново съдия Любка 
Милкова отново е командирована в Окръжен съд – Велико Търново, 
считано от 21.02.2021 г. и към настоящия момент. 
 В края на отчетния период щатните бройки за магистрати са 19 
броя, като от тях 1 административен ръководител - председател, 1 
заместник административен ръководител - председател и 17 
районни съдии. 
 Отработените човекомесеци на магистратите през 2021 година 
са 179,47 като е постигнат възможният максимум за годината при 
този брой магистрати. 
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 Положителен атестат за работата на магистратите в Районен 
съд - Велико Търново е високата им квалификация, като по-
голямата част от съдиите са с най-висок ранг за длъжността, 
професионален стаж и опит. 
 
 
Състав Име Ранг Общ юр. стаж по 

чл. 164 ЗСВ 
към 31.12.2021 год. 

Съдийски стаж 
/вкл. Съд. 
кандидат/ 

към 31.12.2021 
год. 

 
II Даниел 

Йорданов 

ВКС и ВАС 23 г., 08 м., 23 д. 23 г., 02 м., 19 д. 

III Младен 

Димитров 

ВКС и ВАС 21 г., 10 м., 28 д. 21 г., 05 м., 08 д. 

IV Кирил 

Хаджитанев 

ВКС и ВАС 22 г., 07 м., 21 д. 16 г., 07 м., 00 д. 

VII Владимир 

Страхилов 

ВКС и ВАС 23 г., 09 м., 14 д. 23 г., 09 м., 14 д. 

X Десислава 

Чалъкова 

ВКС и ВАС 24 г., 06 м., 17 д. 24 г., 06 м., 17 д. 

XI Пенко Цанков ВКС и ВАС 21 г., 11 м., 19 д. 21 г., 05 м., 06 д. 

XIII Милена 

Алексиева 

ВКС и ВАС 24 г., 04 м., 17 д. 19 г., 10 м., 07 д. 

XIV Емил Бобев ВКС и ВАС 31 г., 02 м., 29 д. 15 г., 07 м., 29 д. 

XV Димитър 

Кръстев 

ВКС и ВАС 23 г., 01 м., 29 д. 16 г., 07 м., 29 д. 

I Явор Данаилов ВКС и ВАС 22 г., 11 м., 07 д. 21 г., 05 м., 06 д. 

V Галя Илиева АС 19 г., 08 м., 24 д. 13 г., 04 м., 00 д. 

VI Георги Георгиев ОС 11 г., 06 м., 15 д. 08 г., 06 м., 06 д. 

VIII Диана Радева ВКС и ВАС 22 г., 10 м., 08 д. 16 г., 05 м., 23 д. 

IX Йордан 

Воденичаров 

ВКС и ВАС 24 г., 09 м., 01 д. 22 г., 09 м., 02 д. 

XII Любка Милкова ВКС и ВАС 22 г., 11 м., 00 д. 20 г., 11 м., 00 д. 

XVI Владимир 

Балджиев 

ВКС и ВАС 16 г., 10 м., 29 д. 14 г., 09 м., 08 д. 

XVII Анна Димова ОС 11 г., 03 м., 00 д. 11 г., 03 м., 00 д. 

XVIII Димо Колев АС 17 г., 04 м., 00 д. 11 г., 02 м., 17 д. 

XIX Ирена Колева ВКС и ВАС 22 г., 09 м., 18 д. 22 г., 09 м., 18 д. 
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  2. Държавни съдебни изпълнители 
 

Щатните бройки за държавни съдебни изпълнители през 
отчетната 2021 год. са 2. Една от тях е "Ръководител служба" и е 
заета от съдия Светлана Стайкова.  Считано от 25.02.2021 год. на 
основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда по силата на 
Заповед на Министъра на правосъдието е назначена Държавен 
съдебен изпълнител Славина Грозданова Здравкова. Считано от 
същата дата заеманата до тогава длъжност напусна Грациела 
Георгиева, която бе назначена на основание чл. 68, ал. 1, т. 4 от 
Кодекса на труда по силата на Заповед на Министъра на 
правосъдието. 

Постигнатите високи резултати на службата през отчетния 
период се дължат на професионален опит и на отличната работа на 
държавните съдебни изпълнители. 

Постигнатите високи резултати на службата през отчетния 
период се дължат на професионален опит и на отличната работа на 
държавните съдебни изпълнители. 

 
 

№ Име Общ юр. стаж по чл. 
164 ЗСВ 

Стаж като ДСИ и съд. 
кандидат 

1. Светлана Стайкова 13 г., 08 м., 02 д. 13 г., 08 м., 02 д. 

2. Славина Здравкова 18 г., 09 м., 20 д. 00 г., 10 м., 06 д. 

 
 

  3. Съдии по вписванията 
 
Щатните бройки за "Съдия по вписванията" през целия период 

са 3 и са били реално заети, като едната е и "Ръководител" и е 
заета от съдия Мирослав Георгиев. 

 
През отчетната година съдиите по вписванията са показали 

положителните резултати, което се дължи на добрата организация 
на работния процес в службата, притежаваните от тях лични 
качества, професионален опит и дългогодишен юридически стаж и 
стажът им на длъжността «Съдия по вписванията» . 
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№ Име Общ юр. стаж по чл. 
164 ЗСВ 

Стаж като СВ и съд. 
Кандидат 

 

1. Даниел Дочев 24 г., 04 м., 00 д. 24 г., 01 м., 15 д. 

2. Мирослав Георгиев 16 г., 09 м., 08 д. 15 г., 11 м., 28 д. 

3. Десислава Николова 15 г., 08 м., 28 д. 14 г., 06 м., 20 д. 

 
 
4. Съдебна администрация 

 
 Съгласно поименното разписание на длъжностите в Районен 
съд - Велико Търново щатните бройки за съдебни служители  в 
началото на отчетната 2021 год. са били 42 броя. Действително 
заети са били 42. С решение на Съдийската колегия на Висшия 
съдебен съвет по Протокол № 42/23.11.2021 г. на Районен съд – 
Велико Търново е отпусната 1 щ. бр. за длъжността «Съдебен 
секретар». Към края на отчетния период щатнатните бройки за 
съдебни служители са били 43 броя. 
 Структурата на съдебната администрация е съобразена с 
Правилника за администрацията в съдилищата. В края на отчетния 
период длъжностите на съдебните служители в Районен съд - 
Велико Търново са разпределени, както следва: 
 

 Ръководни длъжности: съдебен администратор и главен 
счетоводител; 

  

 Специализирана администрация:  

 Служба "Съдебно деловодство" състои се от завеждащ служба 
"съдебно деловодство", който е и съдебен деловодител и 
статистик и включва 9 съдебни деловодители; 

 Служба "Съдебни секретари" състои се от завеждащ служба 
"съдебни секретари", който е и съдебен секретар и включва 
още 15 съдебни секретари; 

 Съдебни деловодители - регистратура - 2 щатни бройки; 

 Съдебни деловодители ДСИ - 2 щатни бройки; 

 Съдебен деловодител бюро съдимост - 1 щатна бройка; 

 Съдебен архивар - 1 щатна бройка; 

 Призовкари - 3 щатни бройки. 

 Експертни длъжности - 1 щатна бройка: системен 
администратор. 
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Обща администрация - 2 щатни бройки: човешки ресурси и 
счетоводител, той и касиер. 

 Технически длъжности - 3 щатни бройки: Домакин, той и 
шофьор – 1 бр., чистач – 2 бр. 

 
 Съотношението на администрацията в съда спрямо състава от 
магистрати /по щат/ за I полугодие на 2021 год. е бил 2.21 
служители спрямо един магистрат, което за сравнение в Районните 
съдилища в областните центрове е 2,92. Съотношението на 
администрацията спрямо магистрати, държавни съдебни 
изпълнители и съдии по вписванията е 1.75, което в Районните 
съдилища в областните центрове е 2,17. Съотношението между 
специализирана администрация и магистрати в Районен съд – 
Велико Търново е 1.79, спрямо 2,39 в областните центрове. Тези 
статистически данни категорично сочат, че съотношението 
администрация към магистрати и държавни съдебни изпълнители и 
съдии по вписванията в Районен съд – Велико Търново е под 
средното за районните съдилища в областните центрове в 
страната.  
 Считано от 18.01.2021 год. е прекратено по взаимно съгласие 
трудовото правоотношение със съдебен деловодител Десислава 
Димитрова, която бе назначена в началото на 2020 г. за заместване 
до завръщане на Анита Бижева - съдебен секретар, в отпуск по 
майчинство.  

Считано от 01.02.2021 год. е прекратено по взаимно съгласие 
трудовото правоотношение със системния администратор Николай 
Белчев, поради преминаване на работа в Окръжен съд – Велико 
Търново. До провеждане на конкурс за овакантената длъжност, 
считано от същата дата бе назначена Христина Маджарова, която 
след спечелване на конкурса зае длъжността «Системен 
администратор», считано от 01.04.2021 г.  

Във връзка с продължително отсъствие поради майчинство на 
съдебен деловодител Виктория Гайдарова, считано от 01.02.2021 г. 
по заместване бе назначена Доника Недкова. С оглед решение на 
Комисия «Съдебна администрация» към Съдийската колегия на 
ВСС по Протокол № 5/09.03.2021 г. съдебен деловодител Недкова е 
преназначена на длъжността «Съдебен секретар», считано от 
18.03.2021 г., поради предстоящо преминаване на работа в 
Окръжна прокуратура на съдебен секретар, а именно Николина 
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Йорданова. На последната е прекратено по взаимно съгласие 
трудовото правоотношение от 15.02.2021 г. 

Считано от 31.07.2021 год. е прекратено трудовото 
правоотношение със съдебния деловодител Ирена Бочукова, 
поради преминаване на работа в Административен съд – Велико 
Търново. На овакантената длъжност след провеждане на конкурс е 
назначена Елица Чанева, считано от 01.10.2021 г. 

Поради преминаване на работа в Окръжен съд – Велико 
Търново, считано от 01.10.2021 г. е прекратено трудовото 
правоотношение с двама съдебни секретари: Албена Шишманова и 
Анита Бижева. А поради преминаване на работа в Апелативен съд – 
Велико Търново също от 01.10.2021 г. е  прекратено трудовото 
правоотношение и на съдебен секретар Доника Недкова.  

Считано от 08.10.2021 год. е прекратено трудовото 
правоотношение поради придобиване право на пенсия за 
осигурителен стаж и възраст с Димитринка Кънева Бабекова. 

Поради овакантяване на гореописаните длъжности за съдебни 
секретари е обявен конкурс. 

До провеждане на конкурса на осн. чл. 68, ал. 1, т. 4 КТ са 
назначени Маргарита Георгиева-Илиева от 04.10.2021 г. и 
дългогодишния съдебен служител Димитринка Бабекова, считано от 
08.10.2021 г. 

На основание чл. 343, ал. 2 ЗСВ е назначена Лидия 
Симеонова-Любенова, считано от 01.11.2021 г. чрез преместване от 
Районен съд – Габрово. 

Класиралите се на първите три места от проведения конкурс 
за длъжността «Съдебен секретар» са назначени, както следва: от 
01.12.2021 г. заемащата длъжността на срочен договор Маргарита 
Георгиева-Илиева и от месец януари 2022 г. класиралите се на 
второ и трето място,  а именно Росина Качамакова и Симона 
Бузова. 

Във връзка с решението на Съдийската колегия на Висшия 
съдебен съвет по Протокол № 42/23.11.2021 г. на Районен съд – 
Велико Търново, с което на съда е отпусната 1 щ. бр. за длъжността 
«Съдебен секретар», на същата е назначена класиралата се на 
четвърто място от проведения конкурс за съдебни секретари 
Цветелина Русчева, считано от 01.12.2021 г. 

Във връзка с продължително отсъствие поради майчинство на 
съдебен деловодител - Регистратура Йоана Робова, считано от 
06.10.2021 г. по заместване до завръщане на титуляра бе назначена 
Илка Миновска. 
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Считано от 01.12.2021 г. по взаимно съгласие е прекратено 
трудовото правоотношение с Христина Маджарова – системен 
администратор. Обявен е конкурс за овакантената длъжност. 

Считано от 01.12.2021 год. Завеждащ служба «Съдебни 
секретари» и съдебен секретар Иванка Трифонова е преназначена 
на длъжността "Съдебен секретар", а Виктория Минчева-
Пастармаджиева – съдебен секретар е преназначена на 
овакантилата се длъжност. 

Служба "съдебни секретари" през по-голямата част от 
отчетния период работи в намален състав, поради описаните по-
горе в доклада причини, както и поради ползване на отпуск по 
майчинство от две служителки. През почти половината отчетен 
период съдебните секретари Виляна Цалова и Анита Бижева 
ползват отпуск по майчинство. 

Служба "Съдебно деловодство" през по-голямата част от 
отчетния период също работи в намален състав. Съдебният 
деловодител Виктория Гайдарова  ползва отпуск по майчинство от 
18.05.2020 г. до края на отчетния период. 
 В Бюро съдимост и в архива към Районен съд - Велико 
Търново по щат работят по един съдебен служител. В случай на 
отсъствие на титулярите на службите задълженията им се поемат 
от служители от Съдебно деловодство и Съдебни секретари, което 
респективно затруднява работата в тези служби. 
 През отчетния период съдебните служителите са били 
недостатъчни  за обезпечаване на работния процес. Реално през 
по-голямата част от годината служителите са работили в намален 
състав, както и са обучавали новопостъпили. На всички е възлагано 
да изпълняват допълнителни дейности и са работили при повишена 
натовареност. 
 Въпреки недостига на служители, които да обезпечат 
дейността на магистратите и съдиите, съдебните служители са 
изпълнявали както основните си задължения, така и допълнително 
възложените. Положените от тях усилия през 2021 год. са намерили 
своето отражение в резултатите от извършеното им  атестиране. На 
29 от тях е поставена оценка 1 "отличен". 8 съдебни служители са 
били повишени в ранг, поради получаване на три последователни 
оценки, не по-ниски от оценка 2 /много добър/. 
  
 Във връзка с продължаващото действие на коронавирусната 
епидемия продължи спазването на разписаните задължителни 
противоепидемиологични мерки и правила и процедури за действие 
в условията на пандемия, бяха проведени необходимите 
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инструктажи. Продължи спазването на определените приоритетните 
разходи на съда във връзка с необходимостта от предприемане на 
антикризисни мерки и действия.  
 
 5. Квалификация на магистрати и съдебни служители 
 
 Магистрати 
 През 2021 год. магистратите са участвали в семинари и 
обучения, с оглед повишаване на квалификацията им и по други 
теми: „Интегриран и мултидисциплинарен подход към децата, 
жертви или свидетели на домашно насилие, центриран към техните 
нужди и най-добър интерес”; „Прилагане на инструментите на ЕС по 
наказателното правосъдие“; „Измененията в ЗАНН от 2020 г. в сила 
от 23.12.2021 г.”; „Работа с Единната информационна система на 
съдилищата“. 
 
  Съдебни служители 
 Съдебните служители от Районен съд - Велико Търново също 
са взели участие в семинари и обучения по следните теми: 
„Наказателно деловодство“, „Работа с единната информационна 
система на съдилищата". 
 Съобразно правилата на Системата за финансово управление 
и контрол на съда, всеки служител е представил доклад относно 
получената квалификация. 
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II. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 
 
 През изтеклата 2021 година в Районен съд – Велико Търново 
са разгледани 6 036 дела, от които 4 128 броя са граждански дела и  
1 908 - наказателни дела. 
 От всички разгледани 6 036 дела 5 387 са постъпилите, 
новообразувани, а 649 бр. са останали несвършени от предходната 
2020 година. Процентното съотношение на останалите несвършени 
от предходната година спрямо всички разгледани дела е 11 %, а на 
новообразуваните – 89 %. В тримесечния срок са приключени общо 
4 140 дела, което представлява 90 % от всички свършени дела.  
 
 Движението на делата в Районен съд - Велико Търново е 
отразено във формата - таблица „Годишен отчет за работата на 
Районен съд - Велико Търново през 2021 година”. 
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РАЗГЛЕДАНИ ДЕЛА   (графика 1) 
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5 829 бр. 
бр. 

6 036 бр. 
ббббрбр. 
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ІІ.A ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
 

 1. Дела за разглеждане по общия ред към 31.12.2021 год. 
по видове. 
  
 Постъпилите граждански дела през 2021 год. , в това число са 
и админстративните дела, са  3 684, от тях 3 474 са новообразувани, 
204 са получени по подсъдност, а 6 бр. продължават под същия 
номер. Останалите несвършени от предходната година  2020 
година са 444 броя. В процентно съотношение несвършените от 
предходния отчетен период спрямо всички разгледани за 2021 год. 
4 128 граждански дела е 11 %. Общо постъпилите граждански дела 
процентово се отнасят към разгледаните на 89 %.  
 Постъпилите, ведно с несвършените дела от предходния 
период формират броя на  разгледаните през 2021 год. – 4 128 бр.,  
граждански дела. От тях 1 450 бр. са по исков ред, 11 бр. са 
административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ, 2 668 бр. са частни 
граждански дела.  
 Общо разгледаните през 2021 год. граждански дела по общия 
исков ред и по видове са разпределени, както следва: 
 

Видове искове Останали 
несвършени 
от предходна 

година 

 
Постъпили 

дела 

Искове по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, 
ЗЗДет., ЗБЖИРБ 

85 бр. 465 бр. 

Облигационни искове 109 бр. 236 бр. 

Вещни искове 23 бр. 46 бр. 

Делби и искове по ЗН 48 бр. 35 бр. 

Установителни искове 131 бр. 207 бр. 

Искове по КТ 26 бр. 39 бр. 

Други граждански дела 0 бр. 0 бр. 

Административни производства 0 бр. 11 бр. 

  
 Съотношението на постъпилите граждански дела по исков 
ред/административни дела /1 039 бр. дела/ спрямо общия брой 
постъпили граждански дела /3 684 бр./ представлява 28 %.  
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 2. Частни граждански дела към 31.12.2021 год. 
 
 През 2021 год. са разгледани 2 667 броя частни граждански 
дела, от които 22 бр. останали несвършени от предходната година и           
1 842 броя са постъпили през отчетния период. 
 
 По видове те изглеждат така: 
 

 
 

Видове искове 

Останали 
несвършени 

от 
предходна 

година 
 

 
 

Постъпили 
дела 

Общо частни граждански дела, 
в т.ч. 

22 бр. 2 645 бр. 

Обезпечения 0 бр. 42 бр. 

Частни производства 9 бр. 731 бр. 

Частни производства – заповедни 
производства по чл.410 и чл. 417 
от ГПК 

10 бр. 1 842 бр. 

Частни производства - 
регламенти 

3 бр. 30 бр. 

 
 
 Съотношението на постъпилите частни граждански дела 
спрямо общия брой постъпили граждански дела представлява 72 %.  
 
 Частните граждански дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК 
представляват значителен дял спрямо всички граждански дела.        
1 393 бр. са постъпилите заявления по чл.410 от ГПК и 449 бр. по 
чл.417 от ГПК, които в процентно изражение съставляват 34 % от 
общия брой постъпили граждански дела. 
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3. Сравнителен анализ на постъпленията на граждански 
 дела в съпоставка с данните от предходните три години 

 
 

  
  

Сравнителен анализ в табличен вид на постъпилите 
 граждански дела по исков ред с предходните три години: 

Видове искове Останали 
несвършени 

от 
предходната 
2020 година 

 
Постъпили 

дела – 
2021 г. 

 
Постъпили 

дела – 
2020 г. 

 
Постъпили 

дела – 2019 г. 

Искове по СК, ЗЗДН, 
ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., 
ЗБЖИРБ 

85 бр. 465 бр. 385 бр. 511 бр. 

Облигационни искове 109 бр. 236 бр. 236 бр. 211 бр. 

Вещни искове 23 бр. 46 бр. 41 бр. 23 бр. 

Делби и искове по ЗН  48 бр. 35 бр. 39 бр. 33 бр. 

Установителни 
искове 

131 бр. 207 бр. 261 бр. 315 бр. 

Искове по КТ 26 бр. 39 бр. 64 бр. 74 бр. 

Други граждански 
дела 

0 бр. 0 бр. 0 бр. 0 бр. 

Административни 
производства 

0 бр. 11 бр. 3 бр. 6 бр. 

 
Общо граждански 
дела по исков ред 

 
422 бр. 

 
1 039 бр. 

 
1 029 бр. 

 
1 173 бр. 

950бр. 1000бр. 1050бр. 1100бр. 1150бр. 1200бр. 

2019

2020

2021

1173бр. 

1029бр. 

1039бр. 

2019

2020

2021

ПОСТЪПЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  (графика 3) 
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Сравнителен анализ в табличен вид за 2021 год., 2020 год.  и 
2019 год. на постъпилите частни граждански дела: 
 

 
 

Видове дела 

Останали 
несвършени 

от 
предходната 
2020 година 

 
постъпил

и дела 
2021 г. 

 
постъпил

и дела 
2020 г. 

 
постъпил

и дела 
2019 г. 

 
Частни граждански 
дела 

 
22 бр. 

 
2 645 бр. 

 
2 195 бр. 

 
2 720 бр. 

 
 Сравнителният анализ на горепосочените цифри, отразени в 
табличен вид сочи, че през 2021 год. се  е увеличил общият брой 
на образуваните частни граждански дела в сравнение с 2020 
год., както е и при повечето видове граждански дела през 
раглежданата година. И през този отчетен период може да се 
направи извод, че се е затвърдила тенденцията в гражданската 
материя да преобладават производствата, образувани по заявления 
за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 и заповед за 
незабавно изпълнение по   чл. 417 от ГПК.   
 
 4. Брой на свършените /решени/ граждански дела към 
31.12.2021 год. 
 
 Броят на свършените граждански дела през 2021 година е        
3 737, от които с акт по същество, с който искът е уважен изцяло, 
отчасти или е отхвърлен, са приключили 2 775 бр.; с определение 
са приключили 552 бр., както следва: с акт определение - спогодба 
по чл. 234 от ГПК - 37 бр., останалите 515 бр. с акт определение - 
прекратени по други причини.  

 
Видове дела 

Брой 
свършени 

дела 
 

Искове по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ 483 бр. 

Облигационни искове 234 бр. 

Вещни искове  38 бр. 

Делби и искове по ЗН  39 бр. 

Установителни искове  238 бр. 

Искове по КТ  49 бр. 

Други граждански дела     0 бр. 

Административни производства    11 бр. 
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Общо свършени частни граждански дела  2 646 бр. 

чл. 410 и чл. 417 ГПК   1 845 бр. 

други частни граждански дела   801 бр. 

  
 Свършените 3 737 бр., граждански дела, представляват 91 % 
от всички дела за разглеждане през отчетния период, като за 
предходната 2020 год. процентът е бил 88 %. 
 
 5. Решени дела по същество – анализ по видове 
   
 Най - висок е броят на приключилите с акт по същество дела 
по чл. 410 и чл. 417 от ГПК. От разгледаните общо  1 852 дела от 
този вид, приключили с акт по същество са 1 559 броя, което 
съставлява 84 %.  
 След тях се нареждат другите частни производства /частни 
производства - регламенти, др. ч.гр.д./, при които от 773 бр. 
разгледани през отчетния период с акто по същество са приключили 
724 бр. дела, което представлява 94% от разгледаните дела. 
 На следващо място са исковете по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, 
ЗЗДет., ЗБЖИРБ, при които от 550 бр. дела за разглеждане с акт по 
същество са приключени 416 бр., като съотношението решени по 
същество – разгледани дела в групата възлиза на 76 %. 
  Следват установителните искове, като при 338 бр. разгледани 
дела от групата за 2021 год., приключени с акт по същество са 205 
бр. или 61% от разгледаните от вида дела. 

От облигационните искове са разгледани 345 бр., с акт по 
същество са решени 155 бр., което съставлява 45 %. 

През 2021 год. са разгледани 65 бр. дела по КТ. С акт по 
същество са приключили 38 бр., представляващи 59 % от 
разгледаните от този вид дела. 

Разгледаните дела за делба са били 83 бр.,  от които с акт по 
същество са приключили 12 бр. –  21 % от разгледаните.  

На следващо място, от разгледаните вещни дела - 69 бр., с 
акт по същество са приключили 33 бр. Решените по същество 
представляват 48 % спрямо разгледаните от вида.  

Следват частни граждански дела - обезпечения 42 бр. 
разгледани, 36 бр. свършени с акт по същество, което съставлява 
86 % от разгледаните от този вид дела. 

През 2021 год. от вида дела административни производства 
са разгледани 11 бр. дела, като решени с акт по същество са 2 бр. 
което съставлява 19 % от разгледаните от този вид дела. 
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По отношение на групата „други граждански дела“, в която се 
отчитат производствата, извън определените с отделни 
статистически шифри за отчетната 2021 год., няма постъпили от 
този вид дела. 

 
 6. Брой прекратени граждански дела. Основания за 
прекратяване – анализ на причините 
 
 Общият брой на прекратените граждански дела през отчетния 
период е 552, от които 37 броя са прекратени поради постигане на 
спогодба - чл. 234 от ГПК, а останалите 515 броя са прекратени по 
други причини. 
 Основните причини за прекратяването на делата могат да се 
обособят в няколко основни групи, а именно:  
 - изпращане по подсъдност/компетентност на друг съд. За 
2021 год. по тази причина са прекратени 316 бр. дела.; 
 - оставени без разглеждане, поради недопустимост на иска 
и/или неотстраняване в срок на нередовности на исковата молба, 
съобразно указанията на съдията докладчик са 38 бр. 
 - друга причина за прекратяване на делата е оттегляне на 
исковата молба по  чл. 232 ГПК и отказ от иска по чл. 233 от ГПК. За 
2021 г. са 78 бр.;   

- неявяване на страните; смърт на страната и други –  4 бр.; 
 - поради отпадане/изчерпване на предмета, извънсъдебно 
уреждане на спора, поради невъзможност да бъдат изпълнени 
процедурните правила – 11 бр.; 

- съединяване на гражданските дела с други такива с 
идентичен предмет /чл.213 ГПК/, наличие на друго висящо 
производство със същия предмет и участници /чл.126 ал.1 ГПК/ – 17 
бр.; 
 - поради изтичане на шестмесечния срок от спиране на 
производството по взаимно съгласие на страните – 3 бр.;  

- поради повдигнат спор за подсъдност с друг съд – 11 бр. 
Изводите, които се налагат, в сравнение с предходния отчетен 

период са, че се отчита увеличаване на броя на прекратените дела 
поради изпращане по подсъдност/компетентност на друг съд и 
поради повдигнат спор за подсъдност с друг съд. 

Намалял е броят на гражданските дела, прекратени поради 
останалите посочени основания, а именно: оставени без 
разглеждане, поради недопустимост на иска и/или неотстраняване в 
срок на нередовности на исковата молба, съобразно указанията на 
съдията докладчик; неявяване на страните; смърт на страната и 
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други и поради изтичане на шестмесечния срок от спиране на 
производството по взаимно съгласие на страните 

Запазен е броят на гражданските дела, прекратени поради 
оттегляне на исковата молба по  чл. 232 ГПК и отказ от иска по чл. 
233 от ГПК; съединяване на гражданските дела с други такива с 
идентичен предмет /чл.213 ГПК/, наличие на друго висящо 
производство със същия предмет и участници /чл.126 ал.1 ГПК/. 
 
 7. Несвършени дела в края на отчетния период /по видове/ 
 
 Несвършените дела в началото на 2021 година са 444 бр., а в 
края 391 бр.  
 По видове несвършените в края на отчетния период дела са 
разпределени, както следва: 
 

Видове искове Висящи дела 

 31.12.2021 год. 
Искове по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ 67 бр. 

Облигационни искове 111 бр. 

Вещни искове 31 бр. 

Делби и искове по ЗН 44 бр. 

Установителни искове 100 бр. 

Искове по КТ 16 бр. 

Други граждански дела 0 бр. 

Дела от административен характер 1 бр. 

Общо несвършени частни граждански дела 21 бр. 

ОБЩО НЕСВЪРШЕНИ ДЕЛА: 391 бр. 

 
 При анализиране на цифрите относно висящността на 
гражданските делата в края на 2021 год. /391 бр./, на 2020 год. /440 
бр./ и на 2019 год. /420 бр./.  
 За 2021 год. минимално е намлалял броят на несвършените 
дела спрямо 2020 год., което се дължи на отпадането на 
ограниченията и започване нормалното функциониране на съда 
във връзка след въведените мерки  в страната по време на 
извънънредното положение  и епидемична обстановка.  
 
 8. Брой на решените граждански дела в тримесечен срок. 

 
През 2021 година до 3 месеца са приключени 3 189 дела, 

което съставлява 77 % от всички разгледани 4 128 граждански дела. 
Съотношението спрямо всички свършени граждански дела 3 737 бр. 
е  85 %. 
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 През отчетната 2020 година до 3 месеца са приключени 2839 
дела, което съставлява 78 % от всички разгледани 3 204 граждански 
дела. Съотношението спрямо всички свършени граждански дела     
3 204 бр. е  85 %. 
 През 2019 година до 3 месеца са приключени 3 680 дела, 
което съставлява 83 % от всички разгледани 4 423 граждански дела. 
Съотношението спрямо всички свършени граждански дела     4 003 
бр. е  92 %. 
 Изводът е, че относително се запазва процентното 
съотношение на приключилите в 3-месечен срок граждански 
производства спрямо разгледаните и свършените дела и за трите 
периода.  
 Делата, приключили в срок над 3 месеца, са 548 бр. и 
съставляват 13 % от общия брой разгледани дела, а спрямо 
свършените дела е 15 %.  

Частните граждански дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, както и  
останалите частни граждански дела, приключват на почти 100 % в 3-
месечния срок. 

Административните дела също са разгледани на 80 % в 3-
месечния срок. 
 Делата с предмет "искове по СК - издръжка, изменение", по 
Закона за закрила на детето и Закона за защита срещу домашното 
насилие приключват на почти на 90 % в 3-месечния срок. 
 Една от причините за неприключване на част от гражданските 
дела в 3-месечния срок е наложилата се в последните години 
практика, страните да не изчерпват доказателствените си искания 
при размяната на книжата,  а едва след окончателния доклад по 
делото. При делата засягащи интересите на децата, предвидената 
преклузията за посочване и събиране на  доказателства не намира 
приложение.  
 Независимо от причини се отчитат високи резултати за 
спазване на тримесечния срок при приключването на 
гражданските производства. 
 
 Отразеното в табличен вид разглежда времетраенето на 
размяната на книжата до първото по делото заседание.  
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 Брой 
дела 

За граждански дела по 
общия ред 

За производства по чл.310  
от ГПК 

 1м. 2м. 3м Над 
3м. 

1м. 2м. 3м Над 
3м. 

2019 1 061 259 312 184 225 9 54 12 6 

2020 639 132 149 107 223 4 11 6 7 

2021 308 111 52 57 72 1 9 5 1 

 
 През 2021 год. изводът, който би могъл да се направи е, че се 
е намалил броят на производствата, по които размяната на книжата 
е над един и до три месеца.  

Другата основната причина за забавянето при размяната на 
книжата е необходимостта в голяма част от случаите връчването да 
се извършва чрез залепване на уведомление по реда на чл.47 от 
ГПК, което е обвързано с брой на посещенията от страна на 
връчителя на посочения в делото адрес на ответника, и то през 
определен интервал между тях, включително и в неприсъствен ден.   
 По бързите производства нерядко има нужда от извършване 
на експертизи, които е невъзможно да бъдат готови до първото 
съдебно заседание, тъй като съдът допуска това доказателство с 
определение по чл. 312 от ГПК за насрочване на делото, в което се 
указва и срок за внасяне на депозит за експертизата.    
 С цел ускоряване на процедурата по връчване по този ред е 
наложена практиката за служебно изискване на справка от 
Национална база данни "Население" (НБДН) за установяването на 
постоянния и настоящ адрес на ответниците физически лица. В 
следваща хипотеза това правило не се прилага, в случай че са 
събрани данни, че ответникът не живее на адреса, като при 
оформяне на съобщението от връчителя следва да се посочи 
източника на тези данни. 
 Законодателят е задължил съда служебно да проверява 
местоработата на ответника, местослуженето или мястото на 
осъществяване на стопанската дейност, след което да се разпореди 
връчването да бъде извършено съгласно констатираните данни. За 
целта на съдебните служитеели са снабдени с  отдалечен достъп 
до информационната система на НАП и служебно извършват тази 
проверка.   
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 9. Брой обжалвани дела. Законосъобразност на съдебните 
решения 
 
 От всички 2 880 бр. свършени граждански дела, чиито съдебни 
актове подлежат на обжалване, 228 бр. са обжалваните, в 
сравнение с предходната година процентът намалява. Процентното 
съотношение на обжалваните дела спрямо общия брой подлежащи 
на обжалване е 10 %. Процентът на обжалваните дела през 2020 
год. е бил 20 % и през 2019 год. - 22 %. 
 

 
 

 
 
 От върнатите с индекс от инстанционен контрол през 2021 год. 
228 бр.  граждански дела  потвърдени са 192 дела, отменени са 
25, изменените са 11. 
 Процентното съотношение на потвърдените актове - 228 бр., 
спрямо общият брой на обжалваните е 66 %. Отменените съдебни 
актове са 25 бр., което е  9 % спрямо общия брой обжалвани. 
Изменените са 11 бр., т.е. 4 % спрямо общия брой обжалвани през 
периода актове. 
 В процентно отношение, спрямо върнатите с индекс от 
инстанционен контрол 483 бр. граждански дела  се съотнасят, както 
следва :потвърдените актове - 192 бр., или 84 % от върнатите, 
отменени съдебни актове - 25 бр., представляващи  11 % и  
изменени -  11 бр., т.е. 5 % спрямо общия брой върнати от 
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инстанционен контрол упражнен по отношение на приключващите 
производството първоинстанционни съдебни актове. 
 Видно от така изложеното броят на потвърдените актове 
многократно надвишава този на отменените.  
 За сравнение: 
 - от върнатите с индекс от инстанционен контрол през 2020 
год. - 483 бр.  граждански дела  потвърдени са 359 дела, отменени 
са 92, изменените са 32. 
 - от върнатите с индекс от инстанционен контрол през 2019 
год. -  257 бр.  граждански дела  потвърдени са 205 дела, 
отменени са 22, изменените са 30. 
 Най - висок процент от общия брой обжалвани дела през 2021 
год. е този на постановените актове от групата граждански дела по 
общия ред – 252 броя /87 %/. 
 Анализирайки справката за движението на гражданските дела 
за 2021 год., се отчита най-висок дял на обжалваните дела от 
групата на установителните искове – шифър на ред 600-1 -  100 бр., 
което съставлява 34 % от обжалваните дела. Следват 
облигационните искове – шифър на ред 200-1 – 78 бр., което е 27 % 
от обжалваните дела. 
 На следващо място са обжалваните по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, 
ЗЗДет, ЗБЖИРБ са 24 броя, което представлява 8 % от всички 
обжалвани граждански дела.  
 От исковете по КТ са обжалвани 24 броя дела и съставляват 
8%.  
 Следват обжалваните вещни производства - 18 броя, които 
съставляват  6 %,  делбените производства - обжалвани 7 броя. 
дела, което съставлява 2 %.  
 Административните производства също са с нисък процент на 
обжалване спрямо общия брой обжалвани дела – 1 брой, което 
заема по-малко от 1 % от общия дял. 
 Обжаваемостта при частните граждански дела е 
разпределена, както следва: най-голям дял заемат производствата 
по чл. 410 и чл. 417 ГПК – от тях обжалвани са 32 бр. Те 
представляват 11 % от общия брой обжалвани дела. Останалите 
обжалвани частни граждански дела /други частни производства и 
обезпечения/ са 6 на брой, което формира 2 % от обжалваните 
граждански дела за отчетния период. 
 От групата други граждански дела е обжалвано едно дело. 
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        Анализ на движението на гражданските дела за три години: 
2021 год.,  2020 год. и 2019 год.  
  
 При анализиране на движението на гражданските дела за 
последната година се налага изводът, че се увеличава 
процентното съотношение на приключилите в тримесечен срок 
дела: за 2021 год. – 85 %, за 2020 г. - 78 % и  за 2019 год. -  93 %. 
   
 Отразените по-горе данни и най-вече тези от 
инстанционния контрол, сочат и за високо качество на работата 
на гражданските състави, въпреки трудностите през 
изминалата година. Отчита се нмаляване на броя на 
обжалваните граждански дела в сравнение с предходния 
период. 
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II Б. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 
 
 1. Дела за разглеждане към 31.12.2021 год. по видове.  
 
 Постъпилите наказателни дела през 2021 год. са 1 703, а  
останалите несвършени от предходната 2020 год. са 205 дела. 
Процентното съотношение на останалите несвършени от предходен 
период наказателни дела спрямо всички разгледани за 2021 год. 
наказателни дела –  1 908 бр., е 11 %, а на постъпилите 
наказателни спрямо разгледаните представлява  89 %. 
  
 В табличен вид постъплението на наказателните дела общо за 
разглеждане и останалите несвършени дела изглежда така: 
 

Видове наказателни 
производства 

Останали 
несвършени 

дела в 
началото на 

периода 

Общо 
постъпили 
дела през 
отчетния 
период 

Общо 
дела за 

разглеж-
дане през 
отчетния 
период 

НОХД  60 бр. 293 бр. 353 бр. 

НЧХД 14 бр. 31 бр. 45 бр. 

АНД - чл. 78 а НК 9 бр. 53 бр. 62 бр. 

ЧНД 15 бр. 848 бр. 863 бр. 

АНД-НАХД 107 бр. 478 бр. 585 бр. 

  
 Постъпилите през 2021 година наказателни дела са 1 703 бр. 
което е с 242 броя по-малко в сравнение с постъпленията от 
предходната 2020 година. 
 Висящите наказателни дела в началото на 2021 год. са 205 
бр. като за сравнение  през предходните периоди са, както следва: 
2020 год. - 240 бр. и  2019 год. – 130 бр. 
 В графичен вид постъплението на новообразуваните 
наказателни дела през годините изглежда така: 
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 2. Сравнителен анализ по видове. 
 
 През изминалата 2021 година постъпилите частни 
наказателни дела са  848 броя, като в сравнение с 2020 година те 
са били  978 броя.  
 Наблюдава се намаление в съотношението между 
постъпилите частни наказателни дела и общо постъпилите 
наказателни дела в сравнение с предходната година, като за 
отчетната година е 50 %, и съответно 50 %  за 2020 год. 
 Постъпилите дела от вида НАХД бележат сравнително близки 
стойности, като за  2021 год. те са 478 бр., за 2020 год. са 618 бр. 
 През 2021 год. те са 28 % от постъпилите наказателни дела, а 
2020 год. са съставлявли 32 %.  
 Постъпилите НОХД през 2021 год. са 293 бр., за сравнение с 
2020 год. са 295 бр., а през през 2019 год. 270 бр., което изразява 
запазване на броя на постъпилите дела от общ характер спрямо 
предходната отчетна година. 
 Запазена е тенденцията от предходните години и най-голям 
отново е делът на общоопасните престъпления, където 
постъпленията за  2021 год. са 179 бр., за 2020 год. са 168 бр. и 
през 2019 год. е 133 броя. 
 През 2021 година престъпления против собствеността – 
кражба, грабеж, измама, документна измама, присвояване, са 

0бр, 500бр, 1000бр, 1500бр, 2000бр, 2500бр, 

2019

2020

2021

2328бр, 

1945бр, 

1703бр, 

Наказателни 
дела 

ПОСТЪПЛЕНИЯ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА  (графика 5) 
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постъпили 76 бр., за 2020 год. са постъпили 73 бр., като през 2013 
год. са постъпили 89 бр.  
 Престъпленията против реда и общественото спокойствие - 4 
бр., документи престъпления - 4 бр., против дейността на 
държавните органи и обществените организации - 9 бр., против 
стопанството са 10 бр., престъпления против личността - телесни 
повреди - 12 бр., други престъпления против личността - 9 бр. 
престъпленията против брака, семейството и младежта 3 бр. и  
престъпления против правата на гражданите - 4 бр. 
 Постъпилите през 2021 година НОХД 293 бр. представляват 
17 %, от всички постъпили наказателни дела.  За сравнение 
постъпилите през 2020 година НОХД 295 бр. представляват 15 %, 
от всички постъпили наказателни дела.   
 Делата по чл. 78 А от НК, които през 2021 година са 53 бр., 
през 2020 година са 35 броя и през 2019 год. 38 бр. Тук данните 
показват леко увечаване на постъпления от този вид през отчетната 
2021 год. и 2020 год. спрямо 2019 год. 
 Запазена е тенденцията най-малко постъпления да имат 
делата от наказателно частен характер, образувани по тъжба на 
пострадалия, през отчетната 2021 год. са 31 бр., през 2020 година 
са 19 броя, като за 2019 год. са били 28.  Следва да се отбележи 
увеличаване на броя постъпили  дела от вид на НЧХД през 
отчетния период спрямо предходния.  
 
 3. Брой свършени /решени/ наказателни дела в края на 
2020 година 
 
 От общо разгледаните 1908 броя наказателни дела са 
свършени 1727 броя, т.е. 90 % представляват свършените дела  
спрямо всички разгледани наказателни дела. За 2020 год. са били          
2 185 бр. за разглеждане, от които 1 980 бр. свършени – 91 %, а за 
2019 год. – 2 458 бр. за разглеждане, от които  2 218 бр. са 
свършени, което съставлява 90 % от разгледаните. 
 
 
 
 
 
 

Видове наказателни 
дела 

 
Общо дела за 
разглеждане 

Свършени дела 
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НОХД  353 312 

НЧХД 45 25 

АНД - чл. 78 а НК 62 56 

ЧНД 863 848 

АНД-НАХД 585 486 

  
 Запазената е тенденцията от предходния отчетен период и 
през 2021 год. най - голям да е броят на свършените частни 
наказателни дела - 848 бр. и съставляват  50 % от всички свършени 
дела. От тези 848 броя – 293 бр. са ЧНД от досъдебното 
производство, а останалите 530 бр. са ЧНД от съдебното 
производство, в т.ч. разрешения по ЗЕС,  кумулации, реабилитации, 
принудителни медицински мерки по НК, производства по ЗБППМН.  
 За сравнение с предходния отчетен период през 2020 год. 
също най - голям е броят на свършените частни наказателни дела - 
986 бр. и съставляват  50 % от всички свършени дела. От тези 986 
броя – 324 бр. са ЧНД от досъдебното производство, а останалите 
662 бр. са ЧНД от съдебното производство, в т.ч. кумулации, 
реабилитации, принудителни медицински мерки по НК, 
производства по ЗБППМН.  
 От разгледаните през 2021 год. 585 бр. дела от вида НАХД са 
свършени 486 бр., които представляват 28 % от всички свършени 
дела. 
 Броят на свършилите наказателен общ характер дела /НОХД/ 
е 312 бр., което е 18 % от всички свършени наказателни дела.  
 От вида административно наказателни дела /АНД/ свършени 
са 56 бр., които представляват 3 % от всички свършени. 
 Процентът на свършените НЧХД – 25 бр. през 2021 год. 
спрямо свършените дела е 1 %. 
 
 4. Брой на решените наказателни дела по същество. 
Анализ по видове. 
 
 Общият брой на свършените наказателни дела от общ 
характер за отчетната 2021 год. са 312 броя, от тях със съдебен акт 
по същество присъда са 60 броя, 248 броя са приключили със 
споразумение, 3 броя – върнати за доразследване на прокурора и 1 
брой е прекратено по други причини – смърт на подсъдимия. 
 Наказателните от общ характер дела приключили с акт по 
същество през отчетния период са разпределени, както следва: 
 



                                     

                               5000 Велико Търново, ул. Васил Левски 16                              28 

тел.: 062/615 917; факс: 062/615 917 
 

 

 

Общо 
свършени 

с акт по 
същество 

Свършени 
дела с акт 

– 
присъда/ 
решение/ 

 
 

Свършени 
дела с акт - 

споразумение 

ВСИЧКО НОХД  312 60 248 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА - 
ТЕЛЕСНИ ПОВРЕДИ 8 3 

 
7 

ДРУГИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
ЛИЧНОСТТА - ЧЛ.142 НК - ЧЛ. 159 Г  НК 7 2 5 

ПРЕСТ. П-В ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ 3 0 3 

П-Я П-В БРАКА, СЕМЕЙСТВ. И МЛАДЕЖТА 3 3 0 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ П-В СОБСТВЕНОСТТА 87 27 58 

ПРЕСТЪПЛ. ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО 12 3 9 

П-Я ПРОТИВ Д-ТА НА Д.ОРГ. И ОБЩ. О-ИИ 9 2 7 

П-Я П-В СПОРТА – чл.307б – чл.307е НК 0 0 0 
ДОКУМЕНТНИ  ПРЕСТЪПЛЕНИЯ - чл. 308 - 
чл. 319 НК 9 0 9 

П-Я ПРОТИВ РЕДА И ОБЩ. СПОКОЙСТВИЕ 4 2 2 

ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 170 18 148 

П-Я ПРОТИВ ОТБР.С-Т НА РЕПУБЛКАТА И 
ВОЕННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 0 0 

 
0 

  
 От вида  дела НЧХД приключили с акт по същество са 12 бр. 
 С решение по същество са плиключили 52 бр. наказателни 
дела по чл. 78 А от НК.  
 С акт по същество от вида ЧНД са приключени 823 бр. от 
които 293 бр. - ЧНД от досъдебното производство и 530 бр. ЧНД от 
съдебното производство. 
 От 486 приключили НАХДела 395 бр. със съдебен акт по 
същество. 
 
 5. Брой прекратени наказателни дела – анализ на 
причините. 
 
 Броят на прекратените през 2021 година наказателни дела е 
385 броя, срещу 377 броя  за 2020 год. и 364бр. за 2019 год. 
 
 Прекратените НОХД през отчетната 2021 год. са 252 бр. 
срещу 229 бр. за 2020 год. От тях 248 бр. са приключили с акт по 
същество споразумение. От 248 бр. НОХД, приключили със 
споразумение, 187 бр. са внесени и одобрени от съда 
споразумения, 61 бр. внесени с обвинителен акт и приключили с акт 
по същество споразумение. Останалите 4 бр. прекратени дела са 
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приключени, както следва: 3 бр. са върнати за доразследване, 1 бр. 
прекратено поради смарт на подсъдимия. 
 
 През 2021 год. съотношението между внесени обвинителни 
актове /121 бр./ и върнати за доразследване от открито 
разпоредително заседание е по.малко от 2 %.  
 През 2020 год. съотношението между внесени обвинителни 
актове /158 бр./ и върнати за доразследване от открито 
разпоредително заседание е 3 %. 
 За справка, през 2019 год. съотношението между внесени 
обвинителни актове /111 бр./ и прекратени и върнати на 
прокуратурата за доразследване от открито разпоредително 
заседание е 2 %.  
   
 През 2021 год. от вида дела АНД има 4 бр. прекратено дело. 
 Прекратените ЧНД през 2021 год. са 25 бр. 
 Прекратените НАХД за 2021 год. - 9 бр., а през  2020 год. -106 
бр.  
 Причините за прекратяване на този вид дела са различни –  
изпратени по подсъдност в друг съд дела, неподлежащи на 
обжалване административни актове, както и неподаване на жалбата 
срещу постановлението в срок, поради недопустимост на 
производството /липса на процесуална легитимация/ 
 Прекратените наказателни дела от частен характер за 2021 
год. са 13 бр., като едно е прекратено със споразумение. 
 Прекратените наказателни дела от частен характер за 2020 
год. са 7 бр. или със 6 броя дела в повече прекратени НЧХД от 
2021г. 
  
 6. Несвършени дела в края на отчетния период – 31.12.2021 
год. /по видове/ 
 Останалите несвършени в края на отчетната 2021 год. са 182 
бр. срещу 205 бр. за 2020 год. и 240 за 2019 год. 
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От приложената графика е видно, че най - голям брой 
несвършени дела в края на 2021 год. са от вида НАХД – 91 бр., 
следвани от НОХД – 45 бр., ЧНД – 15 бр., НЧХД – 20 бр., АНД – 6 
бр. или общо в размер 181 броя. 
 В сравнение с предходния период е намален общият брой на 
несвършените дела, като към края на 2020 год. са били 205 бр., а 
към края на 2019 год. - 240 бр. 
  
 7. Брой решени наказателни дела в тримесечен срок. 
Бързина на наказателното производство. 
 
 През 2021 год. в срок „до 3 месеца” са приключили общо           
1 451 бр. наказателни дела, които представляват 84 % от общо 
свършените 1724 наказателни дела.  
 Най - висок процент разгледани и решени в 3-месечния срок  
наказателни дела за 2021 год., както и през предходните години, са 
от вида ЧНД – 832 бр., които приключват в този срок на почти 100 
%.  
 На следващо място приключили в 3-месечен срок са делата от 
вида НАХД, а именно 288 бр. съставляващи 59 % от всички 
приключили НАХД. 

99бр, 

41бр, 

6бр, 

20бр, 

15бр, 

НАХД 

НОХД 

АНД 

НЧХД 

ЧНД 

ВИСЯЩИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА В КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД  (графика 6) 
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 Следват делата от вида НОХД, като за отчетния период 272 
броя са приключили в 3-месечния срок и представляват 87% от 
приключилите НОХД. 
 От делата по чл. 78 А от НК – АНД са приключили в З-месечен 
срок 49 бр. и представлява  79 % от общо приключилите. 
   
 В тримесечен срок дела от вида НЧХД през 2021 год. са 
приключени 11 бр. дела, което съставлява 92 % от общо 
приключилите от този вид дела. 
 
 8. Брой обжалвани и протестирани наказателни дела. 
Законосъобразност на  наказателното производство. 
 
 През 2021 год. са обжалвани/протестирани общо 280 бр. 
наказателни дела. От върнатите след обжалване актове 204 бр. са 
потвърдени, 49 бр. отменени и  10 бр. са изменени.    
 През 2020 год. са обжалвани/протестирани общо 255 бр. 
наказателни дела. От върнатите след обжалване актове 162 бр. са 
потвърдени, 65 бр. отменени и  11 бр. са изменени.    

През 2019 год. са обжалвани/протестирани общо 266 бр. 
наказателни дела. През същия отчетен период върнатите с 
резултат от въззивна инстация са разпределени, както следва:  200 
бр. са потвърдени, 40 бр. отменени и 10 бр. изменени. 
 Съотношението на потвърдените през 2021 год. спрямо 
обжалваните/протестираните и върнати дела е 78 %, на отменените 
е 19% и на изменените 3 %.       
 Съотношението на потвърдените през 2020 год. спрямо 
обжалваните/протестираните и върнати дела е 68 %, на отменените 
е 27 % и на изменените 5 %.       

Съотношението на потвърдените през 2019 год. спрямо 
обжалваните/протестираните и върнати дела е 80 %, на отменените 
е 16 % и на изменените 4 %.    
 Анализът на обжалваемостта сочи, че броят на обжалваните и 
протестираните съдебни актове през 2021 год. спрямо 2020 г. е 
леко увеличен. 
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 Най - висок е процентът на обжалваните дела от вида НАХД – 
161 бр. за 2021 год. 

На следващо място са делата от вида ЧНД, обжалвани 56 бр. 
през 2021 год. 
 Следват обжалваните и протестирани от вида НОХД  в нашия 
съд е 41 бр. Най-голяма част от тях са обжалвани/протестирани 
дела от вида „Престъпления против собствеността“ през 2021 год. – 
22 броя, Тяхното процентното съотношение спрямо общия брой 
обжалвани НОХД е 54 %.  

При делата от вида НЧХД обжалвани са 17 бр. дела и на 
последно място АНД по чл.78 а НК – 5 бр. 
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 9. Брой, конкретизация и причини на оправдателните 
присъди. 
  
 Оправдателните актове във Великотърновски районен съд 
през отчетната  2021 год. са 5 бр.(като оправданите лица са 8), за 
2020 год. са 8 бр. и през 2018 год. са 14 бр. 
 По НОХД за 2021 год. са произнесени 3 оправдателни 
присъди, за 2020 год. са произнесени 3 бр. оправдателни присъди и 
за 2019 год. са произнесени 4 оправдателна присъда, като 
оправданите лица за 2021 год. са 3 бр., 2020 год. са 2 бр., 2019 
год. е 5 бр. 
 Оправдателните присъди по делата от вида НЧХД за 
отчетната 2021 г. са 3 бр., за сравнение – през 2020 год. са 6 бр., за 
2019 год. – 6, като оправданите лица са съответно: за 2021 год. - 5 
лица, за 2020 – 6 лица, за 2019 год. са 9.  
  През 2021 год. няма оправдателните решения по АНД, в 
сравнение с предходните години, когато за 2020 год. също 
няма, а за 201+9 год. са 4 бр.  

Заключението което следва да се направи, че в сравнение с 
предходната година е намалял броят на оправдателните 
присъди/решения.  
 
 10. Структура на осъдената престъпност  

 
През отчетната 2021 год. общо съдените лица са 466, от тях 

осъдените в наказателните производства от общ характер са 341, 
като 3 от тях са  оправдани и съответно 338 са осъдени. Най-голям 
дял заемат общоопасните престъпления, по които са съдени 177 
лица, от които 173 са осъдени и няма оправдани. На следващо 
място са престъпленията против собствеността – 105 съдени лица, 
от които 103 осъдени и няма оправдани.  

При  делата от вида НЧХД от 31 съдени лица, 5 са оправдани, 
а 12 са осъдени. 

При АНД по чл.78а от НК от 56съдени лица, няма оправдани 
лица, 52 са освободени от наказателна отговорност по чл.78а от НК, 
като 51 са с наложено административно наказание глоба и 1 с 
наложено наказание обществено порицание. 
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 10.1 Наказана престъпност с влязла в сила присъда и 
осъдени лица. Брой на осъдените и брой на оправданите с 
влязла в сила присъда. 
 
         Влезлите в сила присъди през 2021 год. са  58 бр., от които 52 
бр. са осъдителни присъди и 2 бр. оправдателни. От тези 2 бр. 
оправдателни присъди 1 бр. са по НОХД и също 1 бр. по НЧХД.  
 През 2021 год. броят на осъдените непълнолетни лица по 
НОХД е 8, като за 2020 год. броят на осъдените непълнолетни лица 
е 6 и съответно 6 бр. за 2019 год. 
 Увеличил се е  броят на осъдените лица по споразумения 
спрямо предходната година –  270 броя за 2021 год., 230 броя през 
2020 год., в сравнение с 220 броя през 2019 год.  
 За отчетния период е намалял броят на делата, при които 
е използван институтът на съкратеното съдебно следствие в 
сравнение с предходния отчетен период, като през 2021 год. е 
23 бр. дела, за 2020 год. са 27 бр. и за 2019 год. са 18 бр. дела. 
 
 10.2 Относителен дял на осъдителните присъди спрямо 
внесените прокурорски актове по видове престъпления. 
 
 От разгледаните през 2021 год. НОХД и АНД - 78а НК 360 бр., 
приключили с осъдителен акт са 357 бр., а оправдателните присъди 
са 3 бр. В процентно съотношение осъдителните присъди/решения 
са 99 % спрямо разгледаните прокурорски актове.  
 Постъпили за разглеждане 293 дела от общ характер, като 
разликата до общо за разгледане 353 НОХД, представляват 60 бр. 
останали несвършени от предходната година. От общо постъпилите 
дела за разглеждане, осъдителните актове с акт по същество 
присъда са 60 бр., а 248 бр. са приключили със споразумение. 
  
 За 2020 год. постъпили за разглеждане 295 дела от общ 
характер, като разликата до общо за разглеждане 337 НОХД, 
представляват 42 бр. останали несвършени от предходната година. 
От общо постъпилите дела за разглеждане, осъдителните актове с 
акт по същество присъда са 48 бр., а 249 бр. са приключили със 
споразумение. 

През 2019 год. са внесени за разглеждане 270 дела от общ 
характер, като разликата до общо за разглеждане 306 НОХД, 
представляват 36 бр. останали несвършени от предходната година. 
От общо постъпилите дела за разглеждане, осъдителните актове с 
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акт по същество присъда са 77 бр., а 211 бр. са приключили със 
споразумение. 
 Съотношението на делата, които са приключили с осъдителни 
присъди и споразумения, спрямо наказателни дела от общ характер 
през 2021 год. е 82 %. 
  
 10.3 Дела със значим обществен интерес във 
Великотърновския районен съд.  
 
 За отчетната 2021 год. няма разглеждани в Районен съд -
Велико Търново дела със значим обществен интерес, които да 
попадат в Списък 1 – дела, наблюдавани от Европейската комисия. 

 
 Съпоставителен анализ на движението на делата през 
2021 година, 2020 година и 2019 година – Приложение към 
настоящия доклад. 
 

В следващата таблицата са посочени обобщени данни за 
движението на разгледаните дела в Районен съд - Велико 
Търново съответно за 2021 год., 2020 год. и 2019 год. 

 

Показатели 
 

2021 г. 2020 г. 2019 г. 

Висящи дела в началото на 
периода 

646 бр. 660 бр. 660 бр. 

Постъпили дела 5387 бр. 5169 бр. 6221 бр. 

Общ брой дела за разглеждане 6033 бр. 5829 бр. 6881 бр. 

Свършени дела 5461 бр. 5183 бр. 6221 бр. 

Свършени дела в срок до 3 месеца 4140 бр. 4554 бр. 5718 бр. 

Със съдебен акт по същество 4524 бр. 4283 бр. 5331 бр. 

Прекратени производства 937 бр. 900 бр. 890 бр. 

Обжалвани/протестирани дела 571 бр. 541 бр. 266 бр. 

Върнати от инстанционен контрол: 491 бр. 483 бр. 250 бр. 

                  - потвърдени 396 бр. 359 бр. 200 бр. 

                  - отменени 74 бр. 92 бр. 40 бр. 

                  - изменени 21 бр. 32 бр. 10 бр. 

Висящи дела в края на периода 572 бр. 646 бр. 660 бр. 
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III. АНАЛИЗ НА НАТОВАРЕНОСТ /ПО ЩАТ И ДЕЙСТВИТЕЛНА/ ПО 
НАКАЗАТЕЛНИ И ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА. АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА 

НА СЪДИИТЕ 
 
 В края на отчетната 2021 година щатната численост на 
магистратите е 19, като четирима магистрати са командировани 
във Великотърновският окръжен съд. Фактически заети през 
по-голямата част от годината са били всичките останали 15 
броя.  

Средната натовареност спрямо общия брой дела за 
разглеждане по щат през 2021 год. на един съдия е 26,47 дела на 
месец, а действителната натовареност е 33,63 дела на съдия 
спрямо всички разгледани. 
 Натовареността по щат спрямо всички свършени дела на един 
съдия на месец е 23,96 дела, а действителната натовареност на 
един съдия спрямо свършените дела е 30,45 дела на месец. 
 Натовареността на гражданските съдии спрямо общия брой 
разгледани граждански дела по щат е 34,40 дела на месец, а 
натовареността на наказателните съдии спрямо общия брой 
разгледани наказателни дела по щат е 17,67 броя дела. 
 Натовареността на гражданските съдии спрямо общия брой 
свършени граждански дела по щат е 31,14 дела на месец, а 
натовареността на наказателните съдии спрямо общия брой 
свършени наказателни дела по щат е 15,99 дела на месец. 
 За сравнение през 2020 година щатната численост на 
магистратите е 19. Фактически заети почти през цялата година са 
били 15 броя. Средната натовареност спрямо общия брой дела за 
разглеждане по щат през 2020 год. на един съдия е 25,57 дела на 
месец, а действителната натовареност е 32,09 дела на съдия 
спрямо всички разгледани. 

Средната натовареност спрямо общия брой дела за 
разглеждане по щат през 2020 год. на един съдия е 25,57 дела на 
месец, а действителната натовареност е 32,09 дела на съдия 
спрямо всички разгледани. 
 Натовареността по щат спрямо всички свършени дела на един 
съдия на месец е 22,74 дела, а действителната натовареност на 
един съдия спрямо свършените дела е 28,54 дела на месец. 
 Натовареността на гражданските съдии спрямо общия брой 
разгледани граждански дела по щат е 33,74 дела на месец, а 
натовареността на наказателните съдии спрямо общия брой 
разгледани наказателни дела по щат е 18,21 броя дела. 
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 Натовареността на гражданските съдии спрямо общия брой 
свършени граждански дела по щат е 29,67 дела на месец, а 
натовареността на наказателните съдии спрямо общия брой 
свършени наказателни дела по щат е 16.50 дела на месец. 

 
Анализ на дейността на магистратите в Районен съд  -   Велико 

 Търново  за 2021 год. 
 

През изминалия период продължи практиката за 
постигане на справедливо и равномерно разпределение на 
работата между гражданските и наказателните състави, чрез 
разпределяне на заповедните производства за разглеждане на 
100 % между всички магистрати, с което общата численост на 
командированите съдии от гражданските състави е 3-ма.  

И през отчетната 2021 год. да продължи разглеждането на 
заповедни производства от наказателни състави, без да 
преминават съдии от едната материя в друга изцяло, да са се 
запази достагнатат през годините професионална 
квалификация на магистратите.  
  Районен съдия Явор Данаилов е разгледал 425 броя дела, 51 
от които са били несвършени в началото на отчетния период и 374 
броя – постъпилите през него. Приключил е 381 броя дела, 315 от 
които в 3-месечен срок, което съставлява 83 % от приключените 
дела на състава. Действителната натовареност спрямо общия брой 
разгледани и общия брой свършени дела за 2021 год. на база 
отработените човекомесеци е със средномесечни стойности, както 
следва: 35,42 към дела за разглеждане и 31,75 към свършени дела. 
 За отчетния период съдия Явор Данаилов има обжалвани 49 
броя съдебни актове. От върнатите с индекс от инстанционен 
контрол в същия този период 32 броя, 28 са потвърдени, което 
представлява 88 % , 3 са отменени, което съставлява общо 9 % и 1 
изменени, което е 3 % от общия брой върнати с индекс дела на 
състава.    
 
 Районен съдия Галя Илиева е разгледала 359 броя дела, 65 
от които са били несвършени в началото на отчетния период и 303 
броя – постъпилите през него. Приключила е 368 броя дела, 226 от 
които в 3-месечен срок, което съставлява 73 % от приключените 
дела на състава. Действителната натовареност спрямо общия брой 
разгледани и общия брой свършени дела за 2021 год. на база 
отработените човекомесеци е със средномесечни стойности, както 
следва: 32,08 към дела за разглеждане и 26,25 към свършени дела. 
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 За отчетния период съдия Галя Илиева има обжалвани 34 
броя съдебни актове. От върнатите с индекс от инстанционен 
контрол в същия този период 26 броя, 25 са потвърдени, което 
представлява 96 %, 1 е отменен, което съставлява 4 %, няма 
изменени. 
  
 Районен съдия Георги Георгиев е разгледал 412 броя дела, 
64 от които са били несвършени в началото на отчетния период и 
348 броя – постъпилите през него. Приключил е 362 броя дела, 291 
от които в 3-месечен срок, което съставлява 80 % от приключените 
дела на състава. Действителната натовареност спрямо общия брой 
разгледани и общия брой свършени дела за 2021 год. на база 
отработените човекомесеци е със средномесечни стойности, както 
следва: 35,08 към дела за разглеждане и 30,17 към свършени дела. 
 За отчетния период съдия Георги Георгиев има обжалвани 
40 броя съдебни актове. От върнатите с индекс от инстанционен 
контрол в същия този период 34 броя, 27 са потвърдени, което 
представлява 79 %, 2 са отменени, което съставлява 6 % и 5 е 
изменено – 15 % от общия брой върнати с индекс дела на състава. 
 

Районен съдия Диана Радева е разгледала 480 броя дела, 82 
от които са били несвършени в началото на отчетния период и 398 
броя – постъпилите през него. Приключила е 393 броя дела, 322 от 
които в 3-месечен срок, което съставлява 79 % от приключените 
дела на състава. Действителната натовареност спрямо общия брой 
разгледани и общия брой свършени дела за 2021 год. на база 
отработените човекомесеци е със средномесечни стойности, както 
следва: 40,00  към дела за разглеждане и 33,83 към свършени дела. 
 За отчетния период съдия Диана Радева има обжалвани 44 
броя съдебни актове. От върнатите с индекс от инстанционен 
контрол в същия този период 36 броя, 31 са потвърдени, което 
представлява 86 %, 2 са отменени, което съставлява 6 % и 3 са 
изменени – 8 % от общия брой върнати с индекс дела на състава.    
 
 Районен съдия Владимир Балджиев е разгледал 412 броя 
дела, 59 от които са били несвършени в началото на отчетния 
период и 389 броя – постъпилите през него. Приключил е 395 броя 
дела, 312 от които в 3-месечен срок, което съставлява 79 % от 
приключените дела на състава. Действителната натовареност 
спрямо общия брой разгледани и общия брой свършени дела за 
2021 год. на база отработените човекомесеци е със средномесечни 
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стойности, както следва: 37,33 към дела за разглеждане и 32,92 към 
свършени дела.  
 За отчетния период съдия Владимир Балджиев има 
обжалвани 50 броя съдебни актове. От върнатите с индекс от 
инстанционен контрол в същия този период 33 броя, 27 са 
потвърдени, което представлява 82 %, 5 са отменени, което 
представлява 15%, а 1 е изменен, което е 3 % от общия брой 
върнати с индекс дела на състава. 
 
 Районен съдия Димо Колев е разгледал 437 броя дела, 59 от 
които са били несвършени в началото на отчетния период и 378 
броя – постъпилите през него. Приключил е 389 броя дела, 308 от 
които в 3-месечен срок, което съставлява 79 % от приключените 
дела на състава. Действителната натовареност спрямо общия брой 
разгледани и общия брой свършени дела за 2021 год. на база 
отработените човекомесеци е със средномесечни стойности, както 
следва: 36,42 към дела за разглеждане и 32,42 към свършени дела. 
 За отчетния период съдия Димо Колев има обжалвани 36 
броя съдебни актове. От върнатите с индекс от инстанционен 
контрол в същия този период 34 броя, 28 са потвърдени, което 
представлява 82 %, няма изменени, 6 бр. са отменени - 18 % от 
общия брой върнати с индекс дела на състава.  
 
 Районен съдия Анна Димова  за отчетния период е 
разгледала 420 броя дела, от които 57 са били несвършени в 
началото на отчетния период, а 363 постъпили. Приключила е 363 
броя дела, 278 от които в 3-месечен срок, което съставлява 77 % 
от приключените дела на състава. Действителната натовареност 
спрямо общия брой разгледани и общия брой свършени дела за 
2021 год. на база отработените човекомесеци е със средномесечни 
стойности, както следва: 35,00 към дела за разглеждане и 30,25 към 
свършени дела. 
 За отчетния период съдия Анна Димова има обжалвани 26 
броя съдебни актове. От върнатите с индекс от инстанционен 
контрол в същия този период 20 броя, от които 15 са потвърдени, 
което представлява 75 %, няма отменени и 5 изменени съдебени 
актове, което представлява 25 %.  
 
 Районен съдия Даниел Йорданов е разгледал е 392 броя 
дела, 20 от които са били несвършени в началото на отчетния 
период и 392 броя – постъпилите през него. Приключил е 376 броя 
дела, 355 от които в 3-месечен срок, което съставлява 95 % от 
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приключените дела на състава. Действителната натовареност 
спрямо общия брой разгледани и общия брой свършени дела за 
2021 год. на база отработените човекомесеци е със средномесечни 
стойности, както следва: 32,67 към дела за разглеждане и 31,33 към 
свършени дела. 
 За отчетния период съдия Даниел Йорданов има обжалвани 
31 броя съдебни актове. От върнатите с индекс от инстанционен 
контрол в същия този период 30 броя, 21 са потвърдени, което 
представлява 70 %, 8 са отменени, което съставлява 
приблизително 27 % и 1 е изменен, което е също е приблизително 3 
% от общия брой върнати с индекс дела на състава.    
  
 За отчетния период съдия Младен Димитров е разгледал 
341 броя дела, 20 от които са били несвършени в началото на 
отчетния период и 321 броя - постъпилите през него. Приключил е 
324 броя дела, 300 от които в 3-месечен срок, което съставлява 93 
% от приключените дела на състава. Действителната натовареност 
спрямо общия брой разгледани и общия брой свършени дела за 
2021 год. на база отработените човекомесеци е със средномесечни 
стойности, както следва: 28,42 към дела за разглеждане и 27,00 към 
свършени дела. 
  За отчетния период съдия Младен Димитров има обжалвани 
28 броя съдебни актове. От върнатите в същия този период с 
индекс от инстанционен контрол 24 броя, 17 са потвърдени, което 
представлява 71 %, 6 са отменени, което съставлява 25 %, 1 брой е  
изменен – 4 %. 
 
 Районен съдия Кирил Хаджитанев е разгледал 373 броя 
дела, 37 от които са били несвършени в началото на отчетния 
период и 336 броя – постъпилите през него. Приключил е 331 броя 
дела, 276 от които в 3-месечен срок, което съставлява 83 % от 
приключените дела на състава. Действителната натовареност 
спрямо общия брой разгледани и общия брой свършени дела за 
2021 год. на база отработените човекомесеци е със средномесечни 
стойности, както следва: 31,08 към дела за разглеждане и 27,58 към 
свършени дела. 
 За отчетния период съдия Кирил Хаджитанев има обжалвани 
34 броя съдебни актове. От върнатите с индекс от инстанционен 
контрол в същия този период 30 броя, 20 са потвърдени, което 
представлява 67 % , 8 са отменени, което съставлява 27 % и 2 са  
изменени, което е 6 % от общия брой върнати с индекс дела на 
състава. 
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 Районен съдия Десислава Чалъкова е разгледала 373 броя 
дела, 36 от които са били несвършени в началото на отчетния 
период и 337 броя – постъпилите през него. Приключила е 357 броя 
дела, 305 от които в 3-месечен срок, което съставлява 85 % от 
приключените дела на състава. Действителната натовареност 
спрямо общия брой разгледани и общия брой свършени дела за 
2021 год. на база отработените човекомесеци е със средномесечни 
стойности, както следва: 31,08 към дела за разглеждане и 29,79 към 
свършени дела.  
 За отчетния период съдия Десислава Чалъкова има 
обжалвани 40 броя съдебни актове. От върнатите в същия този 
период с индекс от инстанционен контрол 36 бр., 25 са 
потвърдени, което представлява 81 %, 3 са отменени, което 
съставлява 8 % и 4 са изменени, което съставлява 11%. 
 
 Районен съдия Пенко Цанков за отчетната 2021 год. е 
разгледал 389 броя дела, 26 от които са били несвършени в 
началото на отчетния период и 363 броя – постъпилите през него. 
Приключил е 371 броя дела, 346 от които в 3-месечен срок, което 
съставлява 93 % от приключените дела на състава. Действителната 
натовареност спрямо общия брой разгледани и общия брой 
свършени дела за 2021 год. на база отработените човекомесеци е 
със средномесечни стойности, както следва: 32,42 към дела за 
разглеждане и 30,92 към свършени дела. 
 За отчетния период съдия Пенко Цанков има обжалвани 35 
броя съдебни актове. От върнатите с индекс от инстанционен 
контрол в същия този период 30 броя, 25 са потвърдени, което 
представлява 83 %, 5 са  отменени, което съставлява 17 % и няма 
изменени.    
 
 Районен съдия Милена Алексиева е разгледала 464 броя 
дела, 22 от които са били несвършени в началото на отчетния 
период и 442 броя – постъпилите през него. Приключила е 427 броя 
дела, 381 от които в 3-месечен срок, което съставлява 89 % от 
приключените дела на състава. Действителната натовареност 
спрямо общия брой разгледани и общия брой свършени дела за 
2021 год. на база отработените човекомесеци е със средномесечни 
стойности, както следва: 38,67 към дела за разглеждане и 35,58 към 
свършени дела. 
 За отчетния период съдия Милена Алексиева има обжалвани 
37 броя съдебни актове. От върнатите с индекс от инстанционен 
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контрол в същия този период 35 броя, 33 са потвърдени, което 
представлява 94% , 2 са отменени, което съставлява 6 % и няма 
изменени.   
  
 Районен съдия Емил Бобев е разгледал 356 броя дела, 21 от 
които са били несвършени в началото на отчетния период и 333 
броя – постъпилите през него. Приключил е 334 броя дела, 317 от 
които в 3-месечен срок, което съставлява 95 % от приключените 
дела на състава. Действителната натовареност спрямо общия брой 
разгледани и общия брой свършени дела за 2021 год. на база 
отработените човекомесеци е със средномесечни стойности, както 
следва: 29,67 към дела за разглеждане и 27,83към свършени дела.  
 За отчетния период съдия Емил Бобев има обжалвани 38 
броя съдебни актове. От върнатите с индекс от инстанционен 
контрол в същия този период 40 броя, 31 са потвърдени, което 
представлява 78 % , 6 са отменени, което съставлява 15 % и 3 са 
изменени, което съставлява 7%.  
 
 Районен съдия Димитър Кръстев е разгледал 358 броя дела, 
30 от които са били несвършени в началото на отчетния период и 
328 броя – постъпилите през него. Приключил е 340 броя дела, 304 
от които в 3-месечен срок, което съставлява 89 % от приключените 
дела на състава. Действителната натовареност спрямо общия брой 
разгледани и общия брой свършени дела за 2021 год. на база 
отработените човекомесеци е със средномесечни стойности, както 
следва: 29,83  към дела за разглеждане и 28,33 към свършени дела. 
 За отчетния период съдия Димитър Кръстев има обжалвани 
45 броя съдебни актове. От върнатите с индекс от инстанционен 
контрол в същия този период 44 броя, 34 са потвърдени, което 
представлява 77 %, 9 са отменени, което съставлява 20 % и 1 е 
изменено, което съставлява 3 % и няма изменени.  
  

Съотношението между потвърдени и отменени актове, сочи за 
високо ниво на качество на правораздавателната дейност на 
магистратите при ВТРС.  
  От 492 върнати с индекс от инстанционен контрол дела 399 са 
потвърдени,  което представлява 81 % , 71 са отменени - 14 %, а 
22 са изменени, което представлява 5 %. 
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Данни за натовареността на база постъпили дела 

 
№ Районен съдия Наказат

елни 
дела 

Гражда
нски 

/адм.де
ла 

Общо 
дела 

Средномесечна 
натовареност 

1 Явор Данаилов 16 358 374 31,67 
2 Галя Илиева 9 294 303 26,42 
3 Георги Георгиев 21 327 348 29,00 
4 Диана Радева  13 385 398 33,17 
5 Йордан Воденичаров 0 0 0 0 
6 Любка Милкова 0 0 0 0 
7 Владимир Балджиев 36 353 389 32,42 
8 Анна Димова 13 301 378 31,50 
9 Димо Колев 77 301 378 31,50 
10 Ирена Колева 0 0 0 0  
11 Даниел Йорданов 200 172 372 31,00 
12 Младен Димитров 200 121 321 26,75 
13 Кирил Хаджитанев 175 161 336 28,00 
14 Владимир Страхилов 0 0 0 0 
15 Десислава Чалъкова 175 162 337 28,08 
16 Пенко Цанков 197 166 363 30,25 
17 Милена Алексиева 218    224 442 36,83 
18 Емил Бобев 190 145 335 27,92 
19 Димитър Кръстев 177 151 328 27,33 
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Данни за действителната натовареност спрямо общия брой 
разгледани дела на всеки съдия на база отработени 

човекомесеци 
 
№ Районен съдия Наказа

телни 
дела 

Гражда
нски 

/адм.де
ла 

Общо 
дела 

Средномесечна 
натовареност 

1 Явор Данаилов 16 409 425 35,42 
2 Галя Илиева 9 359 368 32,08 
3 Георги Георгиев 21 391 412 35,08 
4 Диана Радева  13 467 450 40,00 
5 Йордан Воденичаров 0 0 0 0 
6 Любка Милкова 0 0 0 0 
7 Владимир Балджиев 36 412 448 37,33 
8 Анна Димова 13 407 420 35,00 
9 Димо Колев 78 359 437 36,42 
10 Ирена Колева 0 0 0 0 
11 Даниел Йорданов 218 174 392 32,67 
12 Младен Димитров 219 122 341 28,42 
13 Кирил Хаджитанев 196 177 373 31,08 
14 Владимир Страхилов 0 0 0 0 
15 Десислава Чалъкова 209 164 373 31,08 
16 Пенко Цанков 223 166 389 30,92 
17 Милена Алексиева 207 225 464 38,67 
18 Емил Бобев 211 145 356 29,67 
19 Димитър Кръстев 207 151 358 29,83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                     

                               5000 Велико Търново, ул. Васил Левски 16                              45 

тел.: 062/615 917; факс: 062/615 917 
 

 

Данни за действителната натовареност спрямо общия брой 
свършени  дела на всеки съдия на база отработени 

човекомесеци 
 
№ Районен съдия Наказа

телни 
дела 

Гражд
ански 
/адм. 
дела 

Общо 
дела 

Средномесечна 
натовареност 

1 Явор Данаилов 16 365 381 31,75 
2 Галя Илиева 9 359 368 26,25 
3 Георги Георгиев 4 341 362 30,17 
4 Диана Радева  13 393 406 33,83 
5 Йордан Воденичаров 0 0 0 0 
6 Любка Милкова 0 0 0 0 
7 Владимир Балджиев 36 359 395 32,92 
8 Анна Димова 13 350 363 30,25 
9 Димо Колев 78 311 389 32,42 
10 Ирена Колева 0 0 0 0 
11 Даниел Йорданов 202 174 376 31,33 
12 Младен Димитров 202 122 324 27,00 
13 Кирил Хаджитанев 155 176 331 27,58 
14 Владимир Страхилов 0 0 0 0 
15 Десислава Чалъкова 193 164 357 29,75 
16 Пенко Цанков 205 166 371 30,92 
17 Милена Алексиева 206 221 427 35,58 
18 Емил Бобев 189 145 334 27,83 
19 Димитър Кръстев 189 151 340 28,33 
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Данни за срочността за приключване на гражданските и 
наказателните дела от всеки съдия – свършени в 3-месечен 

срок дела 
 
№ Районен съдия Свършени дела в 3-месечен срок 
  Наказа

телни 
дела 

Гражд
ански 
дела 

Общо 
дела 

Процент от общо 
приключилите 
дела на всеки 

съдия 

1 Явор Данаилов 16 299 315 83 % 
2 Галя Илиева 9 299 308 84 % 
3 Георги Георгиев 21 270 291 80 % 
4 Диана Радева  11 309 320 79 % 
5 Йордан Воденичаров 0 0 0 0 
6 Любка Милкова 0 0 0 0 % 
7 Владимир Балджиев 32 280 316 79 % 
8 Анна Димова 13 265 278 77 % 
9 Димо Колев 77 231 308 79 % 
10 Ирена Колева 0 0 0 0 
11 Даниел Йорданов 181 174 355 95 % 
12 Младен Димитров 178 122 300 93 % 
13 Кирил Хаджитанев 176 100 276 83 % 
14 Владимир Страхилов 0 0 0 0 
15 Десислава Чалъкова 142 163 305 85 % 
16 Пенко Цанков 180 166 346 93 % 
17 Милена Алексиева 160 221 381 89 % 
18 Емил Бобев 172 145 317 95 % 
19 Димитър Кръстев 153 151 304 89 % 
 
 

За постигане на отчетност и проследимост по движението на 
производствата във Великотърновският районен съд се извършват 
ежемесечни справки относно спазване на сроковете по чл.235 ал. 5 
ГПК, справки относно движението на производствата по дела с 
продължителност над 1 година, водят се регистри за отменените 
съдебни актове, за постановените отводи и самоотводи на съдиите. 
 
 
 
 
 



                                     

                               5000 Велико Търново, ул. Васил Левски 16                              47 

тел.: 062/615 917; факс: 062/615 917 
 

 

 Регистърът на отводите се води както на хартиен носител, 
така и в електронен вариант. В него се вписват всички отводи и 
самоотводи на съдиите, по реда на тяхната поредност, като се 
отразяват подробни данни, както следва: пореден номер на 
отвода/самоотвода, вид и номер на дело, съдия докладчик, 
основание за отвода, дата на съдебния акт, нов докладчик. 
Неразделна част регистъра са папки „Отводи“ – съответно по 
граждански и по наказателни дела, където се прилагат и копия от 
съдебните актове, с които са постановени отводите. 
 За 2021 год. има общо 30 броя отводи и самоотводи на 
съдиите при Районен съд - Велико Търново. Същите са постановени 
по общо 30 броя дела, разпределени, както следва: 19 бр. 
граждански дела, 11 бр. наказателни дела. Няма наказателни и 
граждански дела с постановени масови отводи. 
 В сравнение с предходния отчетен период е завишен броят на 
отводите, което се дължи на това че в предходния отчетен период 
по 2 броя граждански дела и 3 броя наказателни дела е налице 
отвод на всички съдебни състави при Районен съд - Велико 
Търново. 
 Отводите по гражданските делата са постановени 
своевременно, непосредствено след установяване на 
обстоятелствата, представляващи основание за самоотвод и 
съответния съдия – докладчик или при направено нарочно искане 
на страна в производството, включително след обявяване по реда 
на чл. 22, ал. 2 ГПК за наличието на обстоятелствата по чл. 22, ал. 
1, т. 6 ГПК. Отводите постановени по наказателните дела  са 
обосновани с обстоятелството по смисъла на чл. 29, ал. 2 НПК. В 
актовете за отвод съответният съдия – докладчик точно и ясно е 
посочил фактическите причини, от които може да се предполага, че 
е предубеден или заинтересован пряко или косвено от изхода на 
делото. 
 
 През отчетния период няма немотивирани отводи и 
самоотводи.  
 
 В Регистъра на отменените съдебни актове се вписват по 
състави и съдебните актове, постановени по същество в 
производствата, които са изцяло отменени от въззивната, респ. 
касационната инстанция. Регистърът съдържа информация за 
вид/номер на делото, докладчик, основание за отмяна на съдебния 
акт. За отчетната 2021 год. отменените съдебни актове са 74 броя, 
като за сравнение за 2020 год. са били 92 броя.  
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 Професионалното ниво на магистратите в Районен съд - 
Велико Търново, може да се оцени като много високо. Малкия брой 
отменени актове на процесуално основание, сочи, че 
съдопроизводствената дейност в инстанцията е качествена, като по 
този начин се осигурява бързина при разрешаване на споровете, 
защита на правата на гражданите и провеждане на наказателната 
политика на Държавата.  
 Процесуалната ефективност осигурява възможността за 
навременна защита и регулация на засегнатите обществени 
отношения. Качеството по същество от друга страна, се вижда от 
минималния брой на отменените актове, с изключение на 
констатираните по-горе еднотипни случаи при разглеждането на 
наложените санкции с електронен фиш за нарушения по КЗ.  
 Благодарение на притежаваните професионални качества на 
магистрати и съдебни служители се дължат постигнатите високи 
резултати през отчетната 2021 год. 
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IV. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ДАННИ по чл. 251 от Закона 
за електронните съобщения. 

  
 През отчетната 2021 год. 275 броя са общо постъпилите 
искания за предоставяне на достъп до трафични данни, в това 
число 113 броя по реда на чл.159А НПК вр. чл.251 ЗЕС и 162 броя 
по реда на чл.251 ЗЕС. За отчетния перод издадените 
разпореждания са 275 разпореждания.  

През 2021 година в Районен съд - Велико Търново са 
регистрирани 162 броя искания за предоставяне на достъп до 
данни по реда на чл. 251 в от Закона за електронните съобщения, 
образувани в съотвения брой ЧНДела. Издадените разпореждания 
към края на отчетния период са 162 броя, като 146 са издадените 
разпореждания с разрешение за предоставяне на достъп до данни 
и 12 – издадените разпореждания, с които е постановен отказ и 4 
броя с частичен отказ.   

През отчетния период съдът е разгледал и искания за 
предоставяне на достъп до данни, внесени от прокуратурата по 
реда чл.159а от НПК вр. чл.251 ЗЕС.  113 са постъпилите искания 
за 2021 год. по този ред и издадените разпореждания са 113. По 
104 искания са постановени разпореждания, с които съдът ги 
уважава, 7 са оставени без уважение, 2 са с резултат уважено 
отчасти. 

Остава тенденцията от изминалия отчетен период за 
намаляване на постъпилите искания, както по реда на чл. 159А 
НПК, както и по реда на чл.251 ЗЕС. 
 За сравнение: 

- През 2020 год. 393 броя са общо постъпилите искания за  
предоставяне на достъп до трафични данни, в това число 190 броя 
по реда на чл.159А НПК вр. чл.251 ЗЕС и 203 броя по реда на 
чл.251 ЗЕС. Издадените разпореждания са 400 и две определения 
за прекратяване.  

- През 2020 година в Районен съд - Велико Търново са  
регистрирани 203 броя искания за предоставяне на достъп до 
данни по реда на чл. 251 в от Закона за електронните съобщения, 
образувани в съотвения брой ЧНДела. Издадените разпореждания 
към края на отчетния период са 203 броя, като 185 са издадените 
разпореждания с разрешение за предоставяне на достъп до данни 
и 18 – издадените разпореждания, с които е постановен отказ.   

През 2019 година в Районен съд - Велико Търново са 
регистрирани 317 броя искания за предоставяне на достъп до 
данни по реда на чл. 251 в от Закона за електронните съобщения, 
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образувани в съотвения брой ЧНДела. Издадените разпореждания 
към края на отчетния период са 317 броя, като 303 са издадените 
разпореждания с разрешение за предоставяне на достъп до данни 
и 14 – издадените разпореждания, с които е постановен отказ.   

През отчетния период съдът е разгледал и искания за 
предоставяне на достъп до данни, внесени от прокуратурата по 
реда чл.159а от НПК вр. чл.251 ЗЕС.  516 са постъпилите искания 
за 2019 год. по този ред и издадените разпореждания са 516. По 
503 искания са постановени разпореждания, с които съдът ги 
уважава, 10 са оставени без уважение, 3 са с резултат уважено 
отчасти и няма прекратени, поради недопустимост. 
 
 Намаления брой на образуваните ЧНД от този вид, се дължи 
на променената практика, като заявителите депозират по едно 
искане за разкриване на трафични данни към всички мобилни 
оператори, а не отделни, както бе в предходните периоди.  
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V. БЮРО СЪДИМОСТ 
 
  През отчетната 2021 година от Бюро съдимост при Районен 
съд - Велико Търново са издадени общо 8 956 бр. свидетелства за 
съдимост и справки за съдимост, от които 5 546 броя 
свидетелства и 3 410 броя броя справки за съдимост. За отчетния 
период са въведени 337 броя бюлетини за съдимост в електронния 
архив, отбелязвания в бюлетини за съдимост – 644 бр., 4 897 броя 
изпратени отговори по запитвания от други съдилища и изпратени 
искания за отговор от други съдилища 3 853 броя. 
 За сравнение през 2020 година от Бюро съдимост при ВТРС 
са издадени 5 316  бр. свидетелства за съдимост и 2 954 бр., или 
общо в размер на  8 270 бр. и през 2019 година от Бюро съдимост 
при ВТРС са издадени 6 876  бр. свидетелства за съдимост и 2 
615 бр., или общо в размер на  9 491 бр. 
 
   

 
  
 
 За отчетната 2021 год. има повишаване броя на издадените 
свидетелства за съдимост и на справките. 
 По щат в бюрото за съдимост работи само един служител при 
негово отсъствието съдебен служител от служба "съдебни 
секретари" е натоварен да изпълнява задълженията на съдебен 
деловодител в Бюро съдимост. 
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VI. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНОТО СЪДЕБНО 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 
 
 По щатно разписание през 2021 година в Държавното съдебно 
изпълнение при Великотърновския районен съд е имало две щатни 
бройки за Държавни съдебни изпълнители. Настоящият щат на броя 
на държавните съдебни изпълнители е достатъчен и оптимален за 
осъществяване и изпълнение на работата им. 
 
 Разпределянето на постъпилите преписки, по които се 
образуват изпълнителни дела, съгласно Заповед на 
Административния ръководител – председател на Районен съд - 
Велико Търново, се разпределят чрез програмен продукт за 
случайно разпределение на делата. 
 Както през предходните години, така и през настоящата 
отчетна 2021 год. се извършват справки от "Регистъра на банковите 
сметки и сейфове" за което са изготвени "Вътрешни правила на 
основание чл. 56а, ал.6 от Закона за кредитните институции". 
 
 През 2021 год. в държавното съдебно изпълнение към 
Районен съд – Велико търново са образувани 511 изпълнителни 
дела. За сравнение през 2020 год. са образувани 383 броя 
изпълнителни дела, през 2019 год. са образувани 479 броя 
изпълнителни дела и през 2018 год. са образувани 490 броя 
изпълнителни дела.  
 Анализът на показателите сочи, че образуваните 
изпълнителни дела през 2021 год. са с 128 броя повече от 
предходната 2020 год.и с 32 броя повечеот тези образувани през 
2019 год. 

Приключени и прекратени са 283 броя дела, от които чрез 
реализиране на вземането 132 бр. и прекратени на осн. чл. 433, ал. 
1, т. 8 от ГПК /поради неактивност от страна на  взискателя в 
продължение на две календари години/ и по други причина 151 
броя. През отчетния период са изпратени на друг съдебен 
изпълнител 33 броя изпълнителни дела, а 91 броя са образуваните 
и прекратените изпълнителни дела. 
 За отчетния период най-голям е делът на изпълнителни дела, 
които са образувани в полза на органите на съдебната власт 425 
броя /сравнение с 2020 год. са били 325 броя/, следвани от частни 
държавни вземания 43 бр., вполза награждани20 бр., в полза  на 
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юридически лица и трговци, включително банки 16 бл. И изпълнение 
на обезпечителни мерки 7 бр. 
 
   Брой на постъпили изпълнителни дела 

 
 
 В началото на 2021 год. броят на висящите изпълнителни дела 
е 1 189, като в края на отчетния период е 1 384 броя.  
 За сравнение в началото на 2020 год. броят на висящите 
изпълнителни дела е 1 153 броя, като в края на годината броят на 
същите е 1 189 броя. 
 През отчетния период са събрани общо 248 458 лева като най-
голям е делът на събраните суми в полза на държавата – 126 343 
лева, от които в полза на органите на съдебната власт – 92 541 
лева и частно държавни вземания – 33 802 лева. Следват сумите 
събрани в полза на граждани -77 398 лева, от които за издръжка -
71 395 лева и в полза на юридически лица – 43 899 лева. На 
основание чл. 458 от ГПК Държавата се смята за присъединен 
взискател по право при всяко изпълнение и при всяко 
разпределение и сумите събрани в нейна полза по удостоверения 
на НАП са включени в общо събраната сума през отчетния период. 
 
 За сравнение с предходните отчетни периоди през 2021 год. са 
събрани 68 844 лева повече от тези през 2020 год. и с 20 806 лева 
по-малко от тези през 2019 год. 
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 През отчетната година постъпилите приходи от държавни 
такси в общ размер  29 449 лева, съгласно Тарифа за държавните 
такси, които съдилищата събират по ГПК. 
 Събраните държавни такси в полза на взискателите по 
изпълнителни дела са в размер на 26 895 лева, от които 23 830 
лева са събраните начислени държавни ткси по делата, по които 
взискателят е освободен отзаплащането на такси, включително и 
събраната такса заизпълнение на парично вземане. 
 През 2021 год. са насрочени 340 бр. Процесуални действия. От 
всички насрочени изпълнителни действия, са изпълнени 49. 
Останалите са отложени поради нередно призоваване, поради 
неявяване на страни, пренасрочени по споразумение между 
страните или поради плащане отстрана надлъжника. През отчетния 
период ереализирана една публична проданнаделбенимот и 
извършен един въвод по изпълнтелно дело, по което е 
командирован ДСИ Кирил Гализов от Районен съд – Павликени, 
съгласно заповед на Административния ръководител – председател 
на Окръжен съд – Велико Търново. 
 Подадени са девет броя жалби срещу действията на 
държавния съдебен изпълнител, две от които са уважени и по една 
до момента няма произнасяне, останалите са оставени без 
уважение, оттеглени от страните или неоснователни. 
 През отчетната 2021 год. държавен съдебен изпълнител 
Светлана Стайкова е отработила 12 човекомесеца. Образувала е 
240 броя изпълителнидела и е приключила 168 бр., от които 50 бр. 
са  образуваните и прекратените през отчетния период. Броя на 
изпратените изпълнителни дела на друг съдебн изпълнител по 
подсъдност е 21. Средномесечния брой постъпили дела е 20.00 
средномесечния брой прекратени дела е 14.00. 
 През отчетната 2021 год., като държавен съдебен изпълнител 
е работила Грациела Георгиева, след което на длъжност държавен 
съдебен изпълнител постъпва Славина Здравкова. За периода са 
образувани 271 броя изпълнителни дела и са приключени и 
прекратени 115 дела, от които 41 бр. Са образуваните и 
прекратените през отчетната година. Броя на изпратените 
изпълнителни дела на друг съдебен изпълнител по подсъдност е 
12. Средномесечния брой постъпили дела е 22.58, средномесечния 
брой прекратени дела е 9.58. 
 
 Анализа сочи, че през отчетната 2021 год. са образувани по-
голям брой изпълнителни дела в сравнение с предходния отчетен 
период 2020 год. и съответно събираемостта на сумите е по-голяма.  
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Следва да се има предвид и обстоятелството, че събираемостта е в 
пляка зависимост с доходите и имуществото на гражданскоправните 
субекти, което през 2021 год. значително намаляха.  От ниския 
размер на реализираните доходи на длъжниците и липсата на 
досттъчно секвестируемо имуществочестосестига до обективна 
невъзможност да се удовлетворят своевременновземанията на 
взискателите. 
 Основните проблеми свързани със забавянето на 
изпълнителните дела се свеждат до няколко: липса на достатъчно 
имущество на длъжниците, недостатъчно ефективни способи на 
изпълнение, затруднение при връчване на поканите за доброволно 
изпълнение и съответно при връчван на поканите за доброволно 
изпълнение и съответно 
 
 Сравнителната таблица за събраните суми по видове за 5 
години -  2017 год., 2018 год., 2019 год.; 2020 год. и 2021 год. 
 
 

 
 

В полза на ФЛ В полза на ЮЛ 
и търговци 

В полза на 
държавата 

В изпълнение 
на 
чуждестранни 
решения 

2017 г. 121 649 лв.   37 583 лв. 73 336 лв. 2 154 лв. 

2018 г.   97 554 лв.   30 200 лв. 165 601 лв. 2 583 лв. 

2019 г.   86 015 лв.   59 458 лв. 122 647 лв. 1 144 лв. 

2020 г   59 805 лв.   42 029 лв.   77 049 лв.    731 лв. 

2021 г   77 398 лв.   43 899 лв. 126 343 лв.    818 лв. 
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VII. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА СЪДИИТЕ ПО 
ВПИСВАНИЯ 
 
 През отчетния период по щат и реално заети са трима съдии 
по вписванията при Районен съд - Велико Търново. Настоящият щат 
на броя на съдиите по вписванията е достатъчен и оптимален за 
осъществяване и изпълнение на работата им. 

Общият брой на образуваните нотариални дела за 2021 год. 
възлиза на 11 119 бр., като всички са приключени, от които  9 982 
бр. вписвания и 1 137 бр. отбелязвания и заличавания.  

За сравнение общият брой на образуваните нотариални дела 
за 2020 год. възлиза на 10 526 бр., като всички са приключени, от 
които  9 375 бр. вписвания и 1 147 бр. отбелязвания и заличавания.  

  

 
 

  Събраните държавни такси за отчетната 2021 год. са 494 035 
лева, като за сравнение: 
 - 2020 год. са 392 142 лева, 

- 2019 год. са 413 113 лева,  
- 2018 год. са 612 062 лева.  

 
Удостоверяваният материален интерес за отчетната 2021 год. 

488 378 578 лева, като за сравнение 2020 год. - 326 156 137 лева. 
 Анализирайки видовете сделки, които подлежат на вписване, 
се установява, че и през 2021 год. се е запазила тенденцията от 
предходните години най-голям брой да бъдат сделките, свързани с 
продажби – 4 066 бр., като за сравнение: 

- през 2020 год. - 3 328 бр., 
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- през 2019 год. – 3 580 бр.   
   
През отчетния период броят на даренията са 699 бр., като за  

сравнение:  
- за 2020 год. са 568 бр., 
- за 2019 год. са 630 бр.  
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VIII. ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА 
РАЙОНЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 
  
 През отчетния период административният ръководител 
образува наказателните дела по постъпващите книжа, ако са 
налице процесуалните изисквания, а заместникът на 
административния ръководител образува гражданските дела по 
постъпващите книжа, ако са налице процесуалните изисквания. В 
случай на отсъствие на административния ръководител и 
заместника на административния ръководител със заповед е 
определен съдия Десислава Чалъкова да образува гражданските и 
наказателните дела. 
 Разпределението на делата е извършвано съгласно чл. 9 от 
Закона за съдебната власт на принципа на случайния подбор. 
 Както и през предходните отчетни периоди така и в този със 
заповеди на административния ръководител са извършени 
проверки на работата на държавните съдебни изпълнители и на 
съдиите по вписванията. 
 През 2021 год. е извършена ежегодна проверка от Окръжен 
съд - Велико Търново по организацията на дейността на съдиите от 
Районен съд - Велико Търново, както и на съдебните изпълнители и 
на съдиите по вписванията.  
 През отчетния период е продължена и добрата практика за 
вземане на добри и ефективни управленски решения да се 
използват статистическите данни и отчети. 
 През отчетния период са извършени следните проверки на 
работата на Районен съд - Велико Търново от Инспектората към 
ВСС: Съгласно Заповед № ПЛД-21-15/22.04.2021 г. на главния 
инспектор на ИВСС е извършена проверка на Районен съд – Велико 
Търново в качеството му на администратор на лични данни при 
изпълнение функциите му на орган на съдебната власт за спазване 
принципиа на отчетност, установен в чл. 5, параграф 2 от Регламент 
(ЕС) 2016/679 (ОРЗД) и чл. 45, ал. 4 ЗЗЛД. Проверката се извърши 
дистанционно чрез изискване на информация за наличие на 
вътрешни правила и/или политики за техническите и 
организационни мерки, които са предприети за защита правата и 
свободите на физическите лица при обработване на личните им 
данни от съда. 

През отчетния период е получен Актът с резултатите от 
гореописаната проверка, изводите от която са: 1. РС – В. Търново 
полага усилия за спазване принципа на отчетност, установен в чл. 5, 
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§ 2 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на 
Съвета от 27 април 2016 г. и в чл. 45, ал. 4 ЗЗЛД, по отношение 
обработването на личните данни на субектите, включени в Регистър 
„Лични данни на физически лица, страни и участници в 
производствата, както и на подалите молби, жалби, предложения, 
сигнали и искания лица“. В контекста на правораздавателната 
дейност, която осъществява, РС – В. Търново е идентифицирал 
естеството, обхвата и целите, за които обработва лични данни и е 
изготвил документи за предприетите от него мерки за защита 
правата на субектите на данни. От представените документи се 
установява, че администраторът е проявил активност, за да 
установи мерки за защита на личните данни, обработвани в 
посочения регистър, които се обработват под негов контрол, така че 
обработването да бъде законосъобразно, добросъвестно, 
прозрачно и в минимален обем за постигане на ясно определени 
цели, като данните се съхранямват точно и само за времето, 
необходимо за постигане на тези цели, а посоченото обработване е 
обезпечено с подходящо ниво на сигурност и защита на данните. 2. 
РС – В. Търново като администратор на лични данни е установил 
принципно подходящи мерки за спазване на принципа за 
прозрачност по чл. 5, §, т. 1 от Регламента. Утвърдената Политика 
за поверителност е документ с правилна насоченост и отчетен 
потенциал, в който на субектите на данни начин сепредставя като 
цяло информацията по чл. 13 и чл. 14 от Реглмента. Установи се, че 
наименованието на документа е неподходящо, че липсват данни за 
авторството му и времето на издаване, че съдържа редакционни 
неточности, както и не се съдържа информация, че правото на 
жалба до компетентен надзорен орган, когато правата на субектите 
са нарушени при обработване на личните им данни в контекста на 
правораздавателната дайност, се упражнява пред ИВСС съгласно 
чл. 17, ал. 1 ЗЗЛД. В процедурата за прозрачност също така не се 
съдържа информацията, която компетентните органи са длъжни да 
предоставят на субектите по силата на чл. 54, ал. 1 и ал. 2 ЗЗЛД, 
когато обработват техни лични данни в контекста на 
правораздавателната дейност за целите по чл. 42 ЗЗЛД. Съобразно 
тези констатации на ВТРС следва да се отправи препоръка за 
съответни корекции по отношение ползваната от администратора 
Политика за поверителност. 3. По отношение на мерките за 
сигурност на личните данни се установи, че в РС – В. Търново не е 
извършен същински анализ на риска на осн. чл. 32, § 2 от 
Регламента, респ. чл. 66, ал. 1 ЗЗЛД по отношение на Регистър 
„Лични данни на физически лица, страни и участници в 
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производствата, както и на подалите молби, жалби, предложения, 
сигнали и искания лица“. Определеното в чл. 55, ал. 2 от Правилата 
„ниво на въздействие“ по отношение на регистъра е по същество 
оценка на риска при обработването на личните данни, която обаче 
не е изведена върху конкретни фактически установявания. 
Съобразно тези констатации, на РС – В. Търново следва да се 
отправи препоръка за съответни корекции по отношение 
съдържанието на раздел IV „Анализ на риска и оценка на 
въздействието върху защитата на личните данни“ от Правилата и 
изготвяне на конкретно мотивиран анализ на риска, последван от 
избор на технически и организационни мерки, обезпечаващи 
ефективна защита на данните. 4. РС - В. Търново е създал условия 
за сътрудничество с ИВСС като надзорен орган в областта на 
защитата на личните данни. В съда е утвърдена процедура по 
докладване и управление на инциденти във връзка със защитата на 
личните данни, но същата има необходимост от прецизиране, чрез 
изрично посочване на ИВСС като компетентне да разгледа 
нарушения на сигурността на осн. чл. 33 от Регламента и чл. 17, ал. 
1 от ЗЗЛД, респ. чл. 67, ал. 1 от ЗЗЛД. На РС – В. Търново следва 
да се отправи препоръка да се допълни съдържанието на 
процедурата по докладване и управление на инцидент. 4. Установи 
се, че в РС – В. Търново е обособен самостоятелен регистър на 
дейностите по смисъла на чл. 30 от Регламента, респ. на чл. 62, ал. 
1 ЗЗЛД. Съобразно направените изводи и на основание чл. 19, ал. 1 
във вр. с чл. 17а, ал. 2, т. 2 и чл. 80, ал. 2 във вр. с чл. 17а, ал. 2, т. 2 
от ЗЗЛД намира, че на РС – В. Търново като администратор на 
лични данни следва да се отправят следните препоръки: 1. Да се 
пристъпи към утвърждаване на Политика за прозрачност, която да 
замени сега прилаганата Политика на поверителност, при което да 
се прецизира предметния й обхват, да се направи ясно 
разграничение между съответното обработване на данните по 
регистри, да се включи информация, подлежаща на предоставяне 
на субектите по чл. 54, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗЛД. Политиката за 
прозрачност да бъде оповестена както чрез публикуване на 
интернет-страницата на съда, така и чрез поставянето й на 
общодостъпно място в сградата на съда. 2. Да се изготви мотивиран 
анализ на риска при обработването на лични данни от Регистър 
„Лични данни на физически лица, страни и участници в 
производствата, както и на подалите молби, жалби, предложения, 
сигнали и искания лица“ и въз основа на него да се прецизират 
мерките за защита на данните. 3. Да се пристъпи към редакционна 
промяна в чл. 57 от Правилата в посока установяване на ред за 
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сезиране на ИВСС при установен инцидент със сигурността на 
данните, обработвани при изпълнение на съдебни функции. 
Изрично да се посочи, че когато нарушението на сигурността засяга 
лични данни, които РС – Велико Търново обработва в контекста на 
правораздавателната дейност, на основание чл. 33 от Регламента 
във вр. с чл. 17, ал. 1 ЗЗЛД за него следва да бъде уведомен ИВСС, 
а ако нарушението засяга лични данни, обработвани от РС – В. 
Търново за целите по чл. 42, ал. 1 ЗЗЛД, то уведомяването се 
извършва на основание чл. 67, ал. 1 ЗЗЛД. 

През 2021 год. са провеждани периодично общи събрания на 
съдиите по следните въпроси:  Полагане на клетва от няколко от 
избраните от Окръжен съд - Велико Търново съдебни заседатели; 
Запознаване с писмо на ВСС с изх. № 1120/25.01.2021 г. относно 
създаване на централизиран фонд СБКО за подпомагане на 
магистрати и служители през 2021 г.; Представяне на отчетния 
доклад за работата на съда през 2020 г.; Събрание за обсъждане на 
получено писмо от Председателя на Върховния касационен съд 
относно предоставена възможност писмено становище, във връзка 
с образуване на тълкувателно дело №1/ 2021 г. на ОСГТК, 
Определение № 208/ 21.07.2020 год., постановено по гр.д. № 4485/ 
2019 г. на състав на Четвърто гражданско отделение на ВКС и 
препис - извлечение от протокол от 13.05.2021 год. от проведено 
заседание на ОСГТК, за приемане на тълкувателно решение от 
Общото събрание на Гражданска и Търговска колегии на ВКС, по 
следния процесуалноправен въпрос: „При прилагане на 
разпоредбата на чл. 51, ал. 2 от ЗЗД преценката на съда за размера 
на справедливото обещетение за неимуществени вреди от деликт 
ограничена ли е в рамките на претендираната от пострадалия с 
исковата молба сума или размерът на справедливото обещетение, 
което се намалява според установеното съпричиняване, не е 
обусловен от заявената претенция, но не може да се присъди сума, 
надхвърляща поисканата в петитума?“; както и за Обсъждане на 
получено писмо от Председателя на Върховен касационен съд, 
относно предоставена възможност за писмено становище, във 
връзка с образуване на тълкувателно дело № 1/ 2021 год. на 
ОСГТК, Определение № 133/ 09.11.2020 г., постановено по ч.гр.д. № 
3326/ 2020 г. на Второ гражданско отделение на ВКС и предложение 
на комисията, за приемане на тълкувателно решение от Общото 
събрание на Гражданска колегия на ВКС, по следния 
процесуалноправен въпрос: „Допустимо ли е ненавършило 
пълнолетие дете да направи отказ от наследство и представлява ли 
той отказ от права по смисъла на чл. 130, ал. 4 от СК?“. Друг въпрос 
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подложен на обсъждане е проекта на „Вътрешни правила за 
организацията на дейността на общото събрание при Районен съд – 
Велико Търново“ и приемане на „Вътрешни правила за 
организацията на дейността на общото събрание при Районен съд – 
Велико Търново“, както и за изслушване на съдия Пейо Приходков - 
кандидат за административен ръководител на Районен съд – Елена, 
на основание чл. 194а, ал. 7 от ЗСВ, във връзка  с открита 
процедура за избор на административен ръководител на ЕРС; Друга 
тема на Общо събрание бе обсъждане на получено писмо от Г. 
Чолаков - Председател на ВАС във връзка с образувано на 
тълкувателно дело №3/ 2021 г. с предмет „Извършват ли се две 
отделни административни нарушения с едновременното 
осъществяване на деянието в хипотезите на чл. 213, ал. 1, т. 1 и т. 2 
от Закона за горите при административното наказание по чл. 266, 
ал. 1 от същия закон или деянието е едно и не поражда 
множественост на административните нарушения?“ и за обсъждане 
на писмо с изх. № ВСС-1714 от 16.09.2021 г.на ВСС по Протокол № 
12 от 08.06.2020 г. на Комисия по правни въпроси и създадената 
работна група която има за предмет да изготви и представи на 
съдилищата списък с т.нар. "актове с ограничен достъп" и 
изпратения към писмото окончателен списък на кодовете на 
Номенклатурата за статистически кодове по граждански, търговски и 
фирмени дела и по наказателни дела подсъдни на районните 
съдилища. 
 През март 2021 г. по предложение за приемане на 
тълкувателно решение по тълкувателно дело № 3/2020 год. по 
описа на ВКС, ОСГТК, до Председателя на ВКС е изпратено 
Становище на съдиите при Районен съд - Велико Търново, 
изготвено от съдия Димо Колев – Заместник на административния 
ръководител – зам.-председател. 

По предложение за приемане на тълкувателно решение по 
тълкувателно дело № 1/2021 год. по описа на ВКС, ОСГТК, до 
Председателя на ВКС е изпратено Становище на съдиите при 
Районен съд - Велико Търново, изготвено от съдия Георги Георгиев. 

По предложение за приемане на тълкувателно решение по 
тълкувателно дело № 2/2021 год. по описа на ВКС, ОСГТК, до 
Председателя на ВКС е изпратено Становище на съдиите при 
Районен съд - Велико Търново, изготвено от съдия Георги Георгиев. 
Във връзка с предмета на образуването на тълкувателно дело № 
3/2021 год. на ВАС, до Председателя на Върховния 
административен съд е изпратено Становище, взето на общото 
събрание на съдиите при Районен съд - Велико Търново, изготвено 
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от Административния ръководител – председател – Младен 
Димитров. 

По предложение за приемане на тълкувателно решение по 
тълкувателно дело № 1/2021 год. по описа на ВКС, ОСГТК, до 
Председателя на ВКС е изпратено Становище на съдиите при 
Районен съд - Велико Търново, изготвено от съдия Георги Георгиев.  

 
ПРИХОДИ  ПО БЮДЖЕТА НА СЪДА 
Приходите по бюджета на Районен съд-Велико Търново са  

общо в размер на 586 939 лв. и се разпределят по параграфи, както 
следва: 

- § 24-08 „Приходи от лихви по текущи банкови сметки“ – 2 692  
лв. 

- § 26-00 „Съдебни такси” – 459 908 лв. 
- § 28-02 „Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви”- 75 240  

лв. 
- § 36-19 „Други неданъчни приходи” – 49 099 лв. 

 
Като извод може да се направи, че постъпилите приходи са се  

увеличили в сравнение със същия период за 2020 г., като разликата 
е в размер на 124 851 лв. Основно са нараснали приходите за 
държавни такси и глоби. 
 

Просрочените вземания на съда са в размер на 705 2013,68 
лева. Те се дължат на начислени вземания по издадени 
изпълнителни листи за суми в полза на бюджета на ВТРС, 
предоставени за събиране на поделенията на НАП, Държавни 
съдебни изпълнители и бюджетни организации. Сумата е 
разпределена както следва:  
 

 Държавни 
такси – лв. 

Глоби – лв. Разноски-
лв. 

Общо – лв. 

НАП 23 939,99  66 866,60 22 191,53 112 998,12 

ДСИ 72 259,47 355 772,94 158 678,15 586 710,56 

Бюджетни 
организации 

4 625,00 0,00 880,00 5 505,00 
 

Общо 100 824,46 422 639,54 181 749,68 705 213,68 
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Бюджетната сметка на Районен съд - Велико Търново е 
утвърдена с Протокол 2/ 04.02.2021 година на Пленума на ВСС в 
размер на 3 035 203 лева. 

- Заплати и възнаграждения на персонала – 2 085 811  
лева. 

- Други възнаграждения и плащания на персонала –  
209 600 лева 

- Осигурителни вноски – 551 299 лева 
- Издръжка – 187 993 лева 
- Платени данъци, такси и адм. санкции – 500 лева 
-  

През отчетната 2021 год. е изменяна, както следва: 
 

- С протокол № 06/ 10.02.2021 г. на комисия „Бюджет и  
финанси“ към ВСС, бюджетната сметка на Районен съд - Велико 
Търново е коригирана по искане на съда за изплащане на 
обезщетение  

- Заплати и възнаграждения на персонала – 2 085 811  
лева. 

- Други възнаграждения и плащания на персонала –  
210 325 лева 

- Осигурителни вноски – 551 299 лева 
- Издръжка – 187 993 лева 
- Платени данъци, такси и адм. санкции – 500 лева 

Общо: 3 035 928 лева 
 

- За изплащане на дължимо обезщетение и извършване  
на вътрешнокомпенсирани промени бюджетната сметка на съда е 
актуализирана с решение по протокол №8/ 17.02.2021 на Комисия 
„Бюджет и финанси“ както следва: 

- Заплати и възнаграждения на персонала – 2 085 811  
лева. 

- Други възнаграждения и плащания на персонала –  
260 109 лева 

- Осигурителни вноски – 551 299 лева 
- Издръжка – 142 295 лева 
- Платени данъци, такси и адм. санкции – 500 лева 

 Общо: 3 040 014 лева  
 

- С Решение на Комисия „Бюджет и финанси“ по Протокол  
№ 9/ 24.02.2021 г са извършени вътрешнокомпенсирани промени, а 
именно:  
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- Заплати и възнаграждения на персонала – 2 078 811  
лева. 

- Други възнаграждения и плащания на персонала –  
267 109 лева 

- Осигурителни вноски – 551 299 лева 
- Издръжка – 142 295 лева 
- Платени данъци, такси и адм. санкции – 500 лева 

 Общо: 3 040 014 лева  
- За изплащане на дължими обезщетения е извършена  

корекция на бюджетната сметка на съда с решение на комисия 
„Бюджет и финанси“ по протокол №10/ 10.03.2021 г.. 

- Заплати и възнаграждения на персонала – 2 078 811  
лева. 

- Други възнаграждения и плащания на персонала –  
272 874 лева 

- Осигурителни вноски – 551 299 лева 
- Издръжка – 142 295 лева 
- Платени данъци, такси и адм. санкции – 500 лева 

 Общо: 3 045 779 лева  
 

- С Протокол № 4/ 11.03.2021 г. на Пленума на ВСС е  
извършено намаление на бюджетната сметка (отчисление за 
създаване на централизиран фонд за СБКО за 2021 г.), а именно:  

- Заплати и възнаграждения на персонала – 2 078 811  
лева. 

- Други възнаграждения и плащания на персонала –  
272 874 лева 

- Осигурителни вноски – 551 299 лева 
- Издръжка – 141 520 лева 
- Платени данъци, такси и адм. санкции – 500 лева 

 Общо: 3 045 004 лева  
 

- По искане от административния ръководител на Районен  
съд - Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на 
1 бр. копирна машина, както и за извършване на текущи ремонтни 
дейности е увеличена бюджетната сметка на съда по показател 
„Издръжка“ и показател „Придобиване на ДМА“. Решението е взето 
с протокол № 5/25.03.2021 г. на Пленума 

- Заплати и възнаграждения на персонала – 2 078 811  
лева. 

- Други възнаграждения и плащания на персонала –  
272 874 лева 
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- Осигурителни вноски – 551 299 лева 
- Издръжка – 194 774 лева 
- Платени данъци, такси и адм. санкции – 500 лева 
- Придобиване на ДМА – 7 820 лева 

 Общо: 3 106 078 лева  
 

- За изплащане на обезщетение бюджетната сметка на  
съда е актуализирана с протокол №14 от 07.04.2021 г. на Комисия 
„Бюджет и финанси“ 

- Заплати и възнаграждения на персонала – 2 078 811  
лева. 

- Други възнаграждения и плащания на персонала –  
273 381 лева 

- Осигурителни вноски – 551 299 лева 
- Издръжка – 194 774 лева 
- Платени данъци, такси и адм. санкции – 500 лева 
- Придобиване на ДМА – 7 820 лева 

 Общо: 3 106 585 лева  
 

- С протокол №6 от 08.04.2021 г. на Пленума на ВСС е  
извършена корекция на утвърдения бюджет като са отпуснати 
допълнителни средства за закупуване на 3 бр. таблети и модул 
„Мобилен призовкар“ 

- Заплати и възнаграждения на персонала – 2 078 811  
лева. 

- Други възнаграждения и плащания на персонала –  
273 381 лева 

- Осигурителни вноски – 551 299 лева 
- Издръжка – 195 674 лева 
- Платени данъци, такси и адм. санкции – 500 лева 
- Придобиване на ДМА – 7 820 лева 
- Придобиване на НДА – 390 лева 

 Общо: 3 107 875 лева  
- Увеличение на бюджета с цел осигуряване на средства  

за закупуване на 30 бр. шкафове за съхранение на съдебни дела е 
утвърдено с Протокол №11/ 10.11.2021 г. на Пленума на ВСС 

- Заплати и възнаграждения на персонала – 2 078 811  
лева. 

- Други възнаграждения и плащания на персонала –  
273 381 лева 

- Осигурителни вноски – 551 299 лева 
- Издръжка – 211 154 лева 
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- Платени данъци, такси и адм. санкции – 500 лева 
- Придобиване на ДМА – 7 820 лева 
- Придобиване на НДА – 390 лева 

 Общо: 3 123 355 лева  
 

- Съгласно дадени от ВСС указания за изпълнение на  
бюджета за 2021 г.  е извършено увеличение на бюджета за 
изплащане на разлика в работната заплата на четирима 
командировани магистрати, което е утвърдено с Протокол №26/ 
14.07.2021 г. на Комисия „Бюджет и финанси“ към ВСС 

- Заплати и възнаграждения на персонала – 2 103 520  
лева. 

- Други възнаграждения и плащания на персонала –  
273 381 лева 

- Осигурителни вноски – 551 299 лева 
- Издръжка – 211 154 лева 
- Платени данъци, такси и адм. санкции – 500 лева 
- Придобиване на ДМА – 7 820 лева 
- Придобиване на НДА – 390 лева 

 Общо: 3 148 064 лева  
 

- За изплащане на обезщетение бюджетната сметка на  
съда е актуализирана с протокол №14 от 07.04.2021 г. на Комисия 
„Бюджет и финанси“ 

- Заплати и възнаграждения на персонала – 2 103 520  
лева. 

- Други възнаграждения и плащания на персонала –  
274 164 лева 

- Осигурителни вноски – 551 299 лева 
- Издръжка – 211 154 лева 
- Платени данъци, такси и адм. санкции – 500 лева 
- Придобиване на ДМА – 7 820 лева 
- Придобиване на НДА – 390 лева 

 Общо: 3 148 847 лева  
 

- Във връзка с актуализация на ранговете на магистратите  
и съдебните служители е извършена корекция на бюджета на ВТРС 
с Протокол №6 от 23.09.2021 г. 

- Заплати и възнаграждения на персонала – 2 133 340  
лева. 

- Други възнаграждения и плащания на персонала –  
274 164 лева 
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- Осигурителни вноски – 551 299 лева 
- Издръжка – 211 154 лева 
- Платени данъци, такси и адм. санкции – 500 лева 
- Придобиване на ДМА – 7 820 лева 
- Придобиване на НДА – 390 лева 

 Общо: 3 178 667 лева  
 

- Съгласно дадени от ВСС указания за изпълнение на  
бюджета за 2021 г.  е извършено увеличение на бюджета за 
изплащане на разлика в работната заплата на четирима 
командировани магистрати, което е утвърдено с Протокол №39/ 
13.10.2021 г. на Комисия „Бюджет и финанси“ към ВСС 

- Заплати и възнаграждения на персонала – 2 158 446  
лева. 

- Други възнаграждения и плащания на персонала –  
274 164 лева 

- Осигурителни вноски – 551 299 лева 
- Издръжка – 211 154 лева 
- Платени данъци, такси и адм. санкции – 500 лева 
- Придобиване на ДМА – 7 820 лева 
- Придобиване на НДА – 390 лева 

 Общо: 3 203 773 лева  
 

- По повод искане за осигуряване на средства за  
изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ Комисия „Бюджет и 
финанси“ с протокол № 40/ 20.10.2021 г. актуализира бюджета на 
съда както следва: 

- Заплати и възнаграждения на персонала – 2 158 446  
лева. 

- Други възнаграждения и плащания на персонала – 301  
099 лева 

- Осигурителни вноски – 551 299 лева 
- Издръжка – 211 154 лева 
- Платени данъци, такси и адм. санкции – 500 лева 
- Придобиване на ДМА – 7 820 лева 
- Придобиване на НДА – 390 лева 

 Общо: 3 230 708 лева  
 

- Корекция на бюджета на съда е извършена и с Протокол  
№20/ 21.10.2021 на Пленума на ВСС за закупуване на 1 бр. 
мултифункционално устройство и 4 бр. принтери 

- Заплати и възнаграждения на персонала – 2 158 446  
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лева. 
- Други възнаграждения и плащания на персонала – 301  

099 лева 
- Осигурителни вноски – 551 299 лева 
- Издръжка – 213 584 лева 
- Платени данъци, такси и адм. санкции – 500 лева 
- Придобиване на ДМА – 7 820 лева 
- Придобиване на НДА – 390 лева 

 Общо: 3 233 138 лева  
 

- За извършване на вътрешнокомпенсирани промени  
бюджетната сметка на съда е актуализирана с решение по протокол 
№42/ 03.11.2021 на Комисия „Бюджет и финанси“ както следва: 

- Заплати и възнаграждения на персонала – 2 155 446  
лева. 

- Други възнаграждения и плащания на персонала – 304  
099 лева 

- Осигурителни вноски – 551 299 лева 
- Издръжка – 213 584 лева 
- Платени данъци, такси и адм. санкции – 500 лева 
- Придобиване на ДМА – 7 820 лева 
- Придобиване на НДА – 390 лева 

 Общо: 3 233 138 лева  
 

- С Протокол № 22/11.11.2021 г. Пленумът на ВСС дава  
съгласие за корекция на бюджета на съда за закупуване на 1 бр. 
скенер, за осигуряване на средства за покриване на разходи за 
съдебни заседатели, граждански договори, СБКО и вещи лица, за 
покриване на разходи за заплащане на такси на банките за 
обслужване на картовите плащания, за закупуване на допълнителни 
модули към програмен продукт „JES“ (Електронна папка на СИД и 
JesEDelivery) и покриване на недостиг на средства за текуща 
издръжка 

- Заплати и възнаграждения на персонала – 2 155 446  
лева. 

- Други възнаграждения и плащания на персонала – 311  
099 лева 

- Осигурителни вноски – 551 299 лева 
- Издръжка – 245 624 лева 
- Платени данъци, такси и адм. санкции – 500 лева 
- Придобиване на ДМА – 7 820 лева 
- Придобиване на НДА – 1 170 лева 
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 Общо: 3 272 958 лева  
 

- Показател „Заплати и възнаграждения на персонала“ е  
увеличен с Решение на Пленума на ВСС по Протокол № 23/ 
25.11.2021 г. 

- Заплати и възнаграждения на персонала – 2 320 956  
лева. 

- Други възнаграждения и плащания на персонала – 311  
099 лева 

- Осигурителни вноски – 551 299 лева 
- Издръжка – 245 624 лева 
- Платени данъци, такси и адм. санкции – 500 лева 
- Придобиване на ДМА – 7 820 лева 
- Придобиване на НДА – 1 170 лева 

 Общо: 3 438 468 лева  
 

- По повод искане за осигуряване на средства за  
изплащане на обезщетения по КТ Комисия „Бюджет и финанси“ с 
протокол № 49/ 08.12.2021 г. актуализира бюджета на съда както 
следва: 

- Заплати и възнаграждения на персонала – 2 320 956  
лева. 

- Други възнаграждения и плащания на персонала – 311  
601 лева 

- Осигурителни вноски – 551 299 лева 
- Издръжка – 245 624 лева 
- Платени данъци, такси и адм. санкции – 500 лева 
- Придобиване на ДМА – 7 820 лева 
- Придобиване на НДА – 1 170 лева 

 Общо: 3 438 970 лева 
 
 Окончателна бюджет на Районен съд – Велико Търново 

- Заплати и възнаграждения на персонала – 2 318 456 
лева. 

- Други възнаграждения и плащания на персонала – 308 
601 лева 

- Осигурителни вноски – 576 549 лева 
- Издръжка – 245 624 лева 
- Платени данъци, такси и адм. санкции – 500 лева 
- Придобиване на ДМА – 7 820 лева 
- Придобиване на НДА – 1 170 лева 

 Общо: 3 458 720 лева 
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  Изразходваните бюджетни средства се отчитат по съответните 
разходни параграфи по ЕБК и са в размер на 3 457 190 лева. 

 Разходите са разпределени по параграфи, както следва : 
- „01-01“- 2 318 023 лв., по този параграф са осчетоводени  

заплатите и възнагражденията на персонала, зает по трудови 
правоотношения – 2 129 503 лв., както и допълнителни 
възнаграждения за извънреден труд – 1 612 лв. и други 
допълнителни възнаграждения – 186 908 лв.; 

 
- „02-00” – 307 929 лева, тук са включени: 

 възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели  
– 27 415 лв.; 

 СБКО на персонала с характер на възнаграждение и  
изплатени суми за облекло- 233 198 лв. (194 026 лв. за облекло и 39 
172 лв. за СБКО – във вид на възнаграждение); 

 Обезщетения на персонала с характер на  
възнаграждение – 39 303 лв. 

 болнични от работодателя – 8 013 лв. 
 

- Разходите за социални осигуровки: 
  Параграфи – 05-51, 05-60 и 05-80 са в размер на 576 396 
лева. Не са установени различия със счетоводните сметки от група 
605. 
 

- § 10-00 „Издръжка” в размер на 245 382 лева като са отразени  
разходите за: 

 Медикаменти –78 лв. 
 Учебни и научно-изследователски книги – 182 лв. 
 Материали – 71 258 лева (канцеларски материали,  

акцидентни материали, почистващи препарати, ел. материали, 
консумативи за хардуер и др.). Част от средствата са отпуснати 
допълнително с решение на ВСС; 

 Вода, горива и енергия – 23 866 лева; 
 Разходи за външни услуги – 91 467 лева (транспортни  

разходи, пощенски и телекомуникационни разходи, разходи за 
поддръжка на софтуер, разходи за СТМ, за обслужване на 
телефонна централа, абонаментно обслужване на ксерокси и др.); 

 Текущ ремонт – 53 695 лева, като част от средствата са  
отпуснати по Решение на Пленума на ВСС 

 Разходи за командировка в страната – 2 224 лева (платени  
разходи по Наредбата за командировките в страна на свидетели, 
вещи лица и персонала); 
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 Разходи за застраховки – 1 522 лв. 
 Разходи за събиране на приходи чрез картови плащания –  

612лв. 
 Др. некласифицирани разходи – 478 лева, от които 699  

представителни разходи и 221 лв. чужди средства за 
възнаграждение и осигуровки работодател на ВЛ /депозит/. 

 
- § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” –  

470 лв., от които 97лв. годишна винетка, 4 лв. ДТ за издадени от 
Прокуратурата удостоверения по ЗЗКИ и 20 лв. такса за 
публикуване на съобщение в Държавен вестник. През отчетния 
период са заплатени данъците за служебния автомобил, дължими 
по ЗМДТ – 349лв. 

 
- По отношение на капиталовите разходи следва да се  

отбележи, че са закупени след отправени искания от съда както 
следва: 

1. Копирна машина Xerox B8155 на стойност 7 820 лв., отчетена  
по §5201 „Придобиване на компютри и хардуер“. Разходът е 
одобрен с Решение на Пленума на ВСС по Протокол №5 от 
25.03.2021;  

2. Модул "Мобилен призовкар" на стойност 390 лв., отчетен по §  
5301 „Придобиване на програмни продукти и лицензи за 
програмни продукти“. Разходът е утвърден с Решение на Пленума 
на ВСС по Протокол №6 от 08.04.2021 г. 

3. Програмен модул „Електронна папка СИД“ отчетен по § 5301  
„Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни 
продукти“. Разходът е утвърден с Решение на Пленума на ВСС по 
Протокол №22 от 11.11.2021 г. 

4. Програмен модул „Jes EDelivery“ отчетен по § 5301  
„Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни 
продукти“. Разходът е утвърден с Решение на Пленума на ВСС по 
Протокол №22 от 11.11.2021 г. 

 
Целите, от които се ръководи Районен съд - Велико Търново при 

извършване на разходите от бюджета са следните: 
- осигуряване на непрекъсната и безпроблемна работа на  

всички служби към съда; 
- компетентно обслужване на клиентите; 
- навременно снабдяване с консумативи и материали; 
- бързо отстраняване на възникнали повреди в използването на  

техниката; 
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Постигнати резултати: 
В рамките на утвърдените бюджетни сметки сме осигурили: 
- осъществяване на непрекъснат съдебен процес; 
- осигуряване ритмична работа на всички служби на съда; 
- предоставяне на добри условия на труд на магистратите,  

съдиите и съдебните служители от Районен съд –В. Търново. 
 
Актуализирани са били вътрешните правила неразделна част от 

Системата за финансово управление и контрол на 
Великотърновския районен съд. 
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IX. СГРАДЕН ФОНД  
 
 Районен съд - Велико Търново се помещава в съдебната 
палата на ул. Васил Левски № 16. Площта, която ползва Районен 
съд - Велико Търново е в размер на 1542 кв.м., в т.ч. общите части.  
 Районен съд - Велико Търново и към отчетната 2021 год. е 
ползвал за осъществяване на правораздавателната си дейност 6 
броя съдебни зали, като 2 от тях са обособени чрез разделянето на 
една. Освен това, други 2 са обособени по проект "Правосъдие - 
приятел на делото", за изслушване на деца, участващи в съдебните 
производства.  
 В сграда 2 на ул. "Цанко Церковски " 40 площта, която ползва 
Районен съд - Велико Търново, е около 57 кв.м. На първия етаж от 
сградата са разположени 3 съдии по вписвания. На вторият етаж са 
разположени 2 броя съдебни деловодители ДСИ и 2 броя държавни 
съдебни изпълнители. 
 Регистратурата по ЗЗКИ в Районен съд - Велико Търново се 
помещава на приземния етаж и съществува от 2007 г. В края на 
предходния отчетен период бе извършен неотложен ремонт. 
 Добрата и ползотворна дейност на съда се определя от 
множество фактори, но за постигане на по-голяма ефективност в 
дейността на магистратите, съдиите и съдебните служители, е 
необходимо да бъдат създадени и благоприятни условия на труд. 
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X. ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
 

 Във връзка с автоматизиране на дейностите по отразяване 
връчването на призовки и съдебни книжа Районен съд – Велико 
Търново през месец Февруари 2021г. закупи приложение "Мобилен 
призовкар", който е вграден във функциониращата  система САС 
"Съдебно деловодство". Модулите са с удобен интерфейс за бързо 
и лесно отразяване на резултата от посещението на призовкаря на 
съответния адрес. Прехвърлянето на информацията за връчени, 
респ. невръчени призовки/съобщения в базата данни на САС 
„Съдебно деловодство“  и генерирани в ЕИСС може да се извърши 
в удобно за призовкаря време. Използването на приложенията 
доведе до повишаване качеството и ефективността на работата на 
съдебните призовкари и подобряване контрола върху процесите по 
връчване на призовки, съобщения и други съдебни книжа. 
 За възстановяване на функционалността на системата за 
контрол на достъп до първия етаж на Районен съд – Велико 
Търново през месец Март 2021г. бе извършена подмяна на 
междинна врата с картов четец и механизъм за самозатваряне. 
 През месец Май 2021г. бе извършена подмяна на шкафовете 
за подреждане на дела, с цел да се спазят законовите изисквания 
за подредбата и съхранението на делата, да се осигури достатъчно 
пространство за работа на съдебните служители в служба „Съдебно 
делововство“ и да се предотвратят евентуални злополуки поради 
амортизирането на наличната мебелировка. 
 През месец Август 2021г. за нуждите на Бюро съдимост при 
съда бе закупено ново мултифункционално устройство Xerox 
WorkCentre 3345. Със закупуването на устройството бе 
възстановена безпроблемната работа на службата с трите формата 
на хартията при високо натоварване и намаляване на разходите за 
консумативи. Устройството успешно замести наличните три, силно 
амортизирани устройства, които извършваха същите дейсности до 
момента. През същия месец бяха закупени 4 броя принтери  Xerox 
В310, които замениха част от остарялото и не подлежащо на 
ремонти оборудване. 

За осигуряване на нормалното протичане на работния процес 
в съдебно-изпълнителната служба при съда е през месец 
Септември 2021г. бе закупен модул към основната програма - 
"Електронна папка на съдебно-изпълнително дело". Основни 
предимства на електронното съхранение на документите са 
намаляване и времето за извършване на справки и търсене на 
документи, възможност за групово подписване на документите в 
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папката с електронен подпис, автоматично въвеждане на 
получените по електронен път входящи документи с възможност за 
довъвеждане /привързване/ към дадено изпълнително дело. 

През същия месец във връзка с използването на ССЕВ е 
закупен програмен модул JesEDelivery /„Електронен обмен на 
документи чрез Система за сигурно електронно връчване - ССЕВ“/. 
Модулът представлява система за интеграция на регистрите, 
водени в съдебно-изпълнителните служби към районните съдилища 
с регистрите на другите институции, както и електронен обмен на 
документи с физическите и юридическите лица регистрирани в 
системата за сигурно електронното връчване. 

Основните предимства на модулът са, че изходящите писма  
се изпращат през ССЕВ до адресат имащ регистрация в ССЕВ – 
институции, юридически и физически лица, всички връчвания се 
отразяват автоматично в JES и могат да се видят в „Справки“, във 
„Връчени/Изпълнени“ и в „Регистър на получени/изпратени 
документи през ССЕВ“. Всички входящи документи заедно с 
прикачените файлове /след уточняване на номера на делото/ се 
отразяват в деловодната система JES и могат да се видят в 
„Справки“, във „Входящ регистър“ в „Регистър на 
получени/изпратени документи през ССЕВ“. Води се подробен 
дневник на комуникацията със ССЕВ. 
 През месец Декември 2021г. за нуждите на съда бяха закупено 
два броя защитно токови устройства с голям капацитет, както и бе 
подновено и разширено видеонаблюдението на съда, с цел 
повишаване сигурността на защита на информацията. 

През месец Март 2021г. се започна текущ цялостен ремонт на 
сервизните помещения и подмяна на подовата настилка на 
кабинети, службите при съда както и на подиумите на съдебните 
зали  ползвани от Районен съд – Велико Търново. Ремонтът бе 
извършен в рамките на три месеца. 
 
 
ХI. ОТЧЕТ НА РАЙОНЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2021 г. ПО 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА 
СЪДЕБНАТА ВЛАСТ. 

 
За поредна година Районен съд - Велико Търново отчита 

ползотворна година за постигане на заложените цели по плана за 
действие за изпълнение на комуникационната стратегия на 
съдебната власт за 2021 година.  
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Продължава активното участие на Районен съд – Велико 
Търново в кампании и инициативи, насочени към повишаване 
осведомеността и правната култура на широката общественост, 
отчитайки това като положителен резултат по индикатора „Събития 
и инициативи, насочени към гражданите“.  

В рамките на споразумението между Висшия съдебен съвет и 
Министерството на образованието и науката относно 
реализирането на образователна програма „Съдебна власт – 
информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и 
прокуратури“, с основна цел превенция повишаване правната 
култура на учениците, както и укрепване на доверието към самата 
съдебна система като цяло, в която от 2015 год. Великотърновския 
районен съд участва в успешно сътрудничество в провежданата 
информационна кампания по програмата. През учебната 2021/ 2022 
год. започна инициатива за работа с  учениците от Природо-
математическа гимназия „Васил Друмев“ гр. Велико Търново. 

Повишаване на правната култура на обществото, знанията и 
познаването на функциите и ролята на отделните органи на 
съдебната власт, какъвто е и Районен съд – Велико Търново, са 
цели, чието постигане е осъществено и в реализирането на 
инициативата „Ден на отворените врати“ и през последните няколко 
годино. Отново поради обявеното извънредно положение и през 
отчетната 2021 година провеждането на инициативата бе 
възпрепятствано.  

Медийните изяви с участието на съда за отчетния период са 
няколко.  

Първата е проведеното общо събрание на съдиите от Районен 
съд – Велико Търново, на което бе представен Отчетният доклад за 
дейността на съда през изминалата година в онлайн формат чрез 
видеоконферентна връзка. Административния ръководител – 
председател представи основните данни от доклада, като в края 
отправи благодарност за усилията не само на колегите си 
магистрати, но и на всички съдебни служители, които през тази 
нелека година успяха да спомогнат за създаването на едни по-
спокойни работни условия, за да успеем да си свършим преди 
всичко качествено работата. 

Районен съд – Велико Търново отново отвори врати за 
ученици от Старопрестолна професионална гимназия по икономика. 
В рамките на два дни, 28 и 29 април, деветокласниците от 
специалност „Съдебна администрация“ присъстваха на шест 
съдебни заседания. В първия ден младежите имаха възможност да 
наблюдават съдебен процес по наказателно дело от 
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административен характер за установяване на административни 
нарушения на законодателството относно държавното обществено 
осигуряване. Учениците влязоха и в заседание по гражданско дело, 
касаещо право на собственост върху недвижим имот, със съдия-
докладчик зам.-председателя на Районен съд – Велико Търново 
съдия Димо Колев. На следващия ден възпитаниците на гимназията 
присъстваха на наказателно дело от общ характер за 
кражба,  водено от административния ръководител – председател 
на съда съдия Младен Димитров. Учениците наблюдаваха и 
съдебни процеси по три наказателни дела от административен 
характер за обжалване на наказателни постановления и актове на 
КАТ и ДАИ. Младите хора проследиха с интерес съдебните процеси 
и проявиха желание отново да посетят Съдебната палата през 
следващата учебна година. 

Това бе втора визита на учениците от Старопрестолна 
професионална гимназия по икономика в Районен съд – Велико 
Търново. В началото на месец март те наблюдаваха съдебни 
процеси по три наказателни производства. Посещенията на 
учениците в съда са част от дейностите, заложени в подписано през 
2019 година споразумение между двете институции за 
взаимноизгодно сътрудничество и трайно партньорство при 
обучението на ученици по специалност „Съдебна администрация”. 

През месец май 2021 год. Административният ръководител – 
председател на Районен съд – Велико Търново съдия Младен 
Димитров награди победителите в състезание по компютърен 
машинопис и текстообработка, организирано от Старопрестолна 
професионална гимназия по икономика. В надпреварата се 
включиха осем ученици от IXа клас, специалност „Съдебна 
администрация“. Участниците мериха сили в две направления – 
бързопис и компютърна текстообработка в MS WORD.  
Всички включили се в състезанието ученици получиха грамота за 
участие, а най-добре представилите се в двете направления - 
грамоти и предметни награди за първо, второ и трето място. 
Връчена бе на директора на гимназията Виолета Йосифова грамота 
за изключителен професионализъм при организирането и 
провеждането на състезанието. Състезанието по компютърен 
машинопис и текстообработка е част от дейностите, които се 
реализират по силата на подписано споразумение за 
сътрудничество и партньорство между Старопрестолна 
професионална гимназия по икономика и Районен съд – Велико 
Търново. Договореностите между двете институции предвиждат 
осигуряване на съвместни дейности във връзка с обучението на 
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учениците по специалност „Съдебна администрация“, професия 
„Съдебен служител“.  

За дванадесета поредна година продължи ползотворното 
сътрудничество между Юридическия факултет на ВТУ „Св. св. 
Кирил и Методий” и Районен съд – Велико Търново. През втората 
половина на месец февруари третокурсниците от специалност 
„Право” проведоха междусеместриален стаж в съда, по време на 
който се включиха в практически занятия под ръководството на 
своите преподаватели. По време на стажа младежите имаха 
възможност да посещават откритите съдебни заседания по 
граждански и наказателни дела, да контактуват с районните съдии и 
съдебните служители и да получат преки впечатления от работата 
на всички административни звена в съда. 

Изпълнението по индикатора „Нови/обновени уебсайтове на 
ОСВ“ Районен съд – Велико Търново осъществява чрез периодично 
актуализиране на уебстраницата си, като при всяка възникнала 
необходимост информацията се обновява допълнително. Поддържа 
се и обработването на електронна анкетна карта, насочена към 
гостите на уебсайта на съда. Районен съд - Велико Търново 
разполага с нова интернет страница, във връзка с изграждане на 
унифициране на визуализацията на електроните страници на 
органите на съдебната власт. 

По отношение на „Честотата на обновяване на информацията 
на уебсайтовете“ продължава практиката, изградена съобразно 
утвърдените от административния ръководител на съда вътрешни 
правила, неразделна част от Системата за финансово управление и 
контрол“. 

Районен съд – Велико Търново не поддържа вътрешни 
информационни бюлетини в рамките на съдебната власт. 
 По индикатора „Обслужени запитвания по Закон за достъп до 
обществената информация“ за 2021 год. има 2 броя постъпили 
искания за достъп до обществена информация.  

През отчетната 2021 год. не са провеждани нарочни 
информационни кампании, насочени към повишаване на 
осведомеността и правната култура на гражданите, като по този 
индикатор Великотърновският районен съд продължава и през 2021 
год. да осъществява изпълнение чрез достъпен информационен 
ресурс, който предлага уебстраницата на съда, където се 
поддържат актуални данни с полезни връзки и информация, в това 
число относно действащите в органа на съдебната власт вътрешни 
правила и инструкции, правилата за провеждане на съдебно 
заседание, компетентността на съдилищата, правилата и процесът 
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по предявяване на иск, правата на гражданите като жертва на 
престъпление, способите и възможностите за решаване на 
съдебните спорове чрез медиация и други форми на доброволното 
им уреждане.  
 През 2021 год. няма публикации в медиите за неетично 
поведение на съдии от съда. 
 
 В обобщение дейността на Великотърновския районен съд 
може да бъде оценена като много добра и ефективна. Въпреки 
обективните пречки, личния състав на съда се адаптира към новите 
реалности и успя да продължи качественото  осъществяване на 
правораздавателата дейност. Отразените данни и анализи  
потвърждават положените усилия, високия професионализъм в 
отличната съвместна работа на съдиите и служителите.  
    
     Младен Димитров  
   
                     Административен ръководител – 
                    председател на Великотърновски 
                             районен съд:   
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