
 

О Т Ч Е Т Е Н 

Д О К Л А Д 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

РАЙОНЕН СЪД - РУСЕ 

ПРЕЗ 2019 ГОДИНА 

 

  



  ОТЧЕТЕН ДОКЛАД РС – РУСЕ 2019 г. 

2 

 

СЪДЪРЖАНИЕ 

 

 

I. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА СЪДИИ, СЪДЕБНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ, КВАЛИФИКАЦИЯ НА СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ, 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ЩАТА – МОТИВИ. .............................. 4 

1. Кадрова обезпеченост на съдии. ................................................................. 4 

2. Кадрова обезпеченост на съдебната администрация. ............................... 6 

3. Квалификация на съдии и съдебни служители. ........................................ 9 

4. Общи събрания. .......................................................................................... 10 

5. Извършени проверки на работата на съдиите от Районен съд – Русе. . 11 

6. Участие в проект ........................................................................................ 11 

II. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА В РАЙОНЕН СЪД – РУСЕ. ......................... 13 

1. Постъпили дела и дела за разглеждане – граждански, наказателни. ... 13 

1.1. Граждански дела. .................................................................................. 13 

1.2. Наказателни дела. ................................................................................. 17 

2. Свършени дела – граждански и наказателни. ........................................ 19 

2.1. Граждански дела. .................................................................................. 19 

2.2. Наказателни дела. ................................................................................. 20 

3. Брой решени дела с акт по същество – анализ по видове. .................... 21 

3.1. Граждански дела. .................................................................................. 21 

3.2. Наказателни дела. ................................................................................. 23 

4. Брой прекратени дела – анализ по видове, върнати за доразследване – 

причини. .......................................................................................................... 25 

4.1. Граждански дела. .................................................................................. 25 

4.2. Наказателни дела. ................................................................................. 25 

5. Срочност на постановените актове – данни по видове дела. ............... 26 

5.1. Граждански дела. .................................................................................. 26 

5.2. Наказателни дела. ................................................................................. 28 

6. Несвършени дела в края на периода – граждански и наказателни. ..... 29 

6.1. Граждански дела. .................................................................................. 29 

6.2. Наказателни дела. ................................................................................. 30 

7. Бързина на съдопроизводството - анализ по видове дела. ................... 31 

7.1. Граждански дела. .................................................................................. 31 

7.2. Наказателни дела. ................................................................................. 33 

8. Обжалвани и протестирани съдебни актове, резултати от 

инстанционната проверка, изводи – граждански и наказателни. .............. 35 



  ОТЧЕТЕН ДОКЛАД РС – РУСЕ 2019 г. 

3 

 

8.1. Граждански дела. .................................................................................. 35 

8.2. Наказателни дела. ................................................................................. 38 

9. Структура на осъдената престъпност. .................................................... 41 

10. Оправдателни присъди. ............................................................................ 45 

11. Дела с обществен интерес. ....................................................................... 46 

12. Достъп до данни по ЗЕС. .......................................................................... 46 

13. Натовареност към свършени дела и към дела за разглеждане. ............ 47 

13.1. Обща натовареност на съдиите в Районен съд – Русе. ................... 47 

13.2. Натовареност на съдиите, разглеждащи граждански дела. ........... 48 

13.3. Натовареност на съдиите, разглеждащи наказателни дела. ........... 49 

14. Бюро „Съдимост“ – брой свидетелства и справки. ............................... 51 

15. Съдебно изпълнение – брой дела и действия, суми. ............................. 52 

15.1.Анализ на изпълнението. .................................................................... 52 

15.2. Статистически данни за 2019 г. и изпълнение на отделните видове 

дела. ............................................................................................................... 54 

15.3. Анализ на жалбите срещу действия на ДСИ. .................................. 56 

15.4. Движение на суми по сметката на СИС при Районен съд – Русе. 56 

16. Съдии по вписванията – брой дела, действия и справки. ..................... 57 

ІІІ. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 2014 – 

2020 Г. – ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО, ОБЕКТА НА 

МОНИТОРИНГА, ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ, РЕСУРСИ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ – ФИНАНСОВИ, ТЕХНИЧЕСКИ, ЧОВЕШКИ. 

ОБОБЩЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МОНИТОРИНГА. ИЗВОДИ И 

ПРЕПОРЪКИ ЗА ВГРАЖДАНЕТО ИМ В ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ И 

КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ. ...................................................... 59 

IV. СГРАДЕН ФОНД, ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ И 

ВЪЗНИКНАЛИ ПРОБЛЕМИ. .......................................................................... 63 

1. Сграден фонд. ............................................................................................ 63 

2. Техническа обезпеченост. Възникнали проблеми. ................................ 63 

V. ВЗЕТИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ РАБОТАТА НА СЪДА ............... 66 

 

 

 

 

 

  



  ОТЧЕТЕН ДОКЛАД РС – РУСЕ 2019 г. 

4 

 

 

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД 
 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД – РУСЕ 

ПРЕЗ 2019 ГОДИНА 
 

 

I. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА СЪДИИ, СЪДЕБНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ, КВАЛИФИКАЦИЯ НА СЪДЕБНИ 

СЛУЖИТЕЛИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ЩАТА – 

МОТИВИ. 

 

1. Кадрова обезпеченост на съдии. 

В Районен съд – Русе през 2019 г. е имало щат за 25 съдии. 

Административен ръководител – председател на Районен съд – Русе е 

Пламен Ченджиев и заместник на административния ръководител – 

заместник-председател е Дарин Йорданов. 

През отчетната година в РС – Русе са работили следните съдии, 

които разглеждат наказателни дела: 

Пламен Ченджиев; 

Светлана Нейчева; 

Ралица Русева; 

Велизар Бойчев; 

Венцислав Василев; 

Мирослав Йорданов; 

Явор Влахов; 

Александър Станчев; 

Ивайло Йорданов; 

и съдиите, които разглеждат граждански дела: 

 Дарин Йорданов; 

Татяна Илиева; 

Виржиния Караджова 

Ивайло Иванов; 

Елена Балджиева; 

Тихомира Казасова; 

Майя Йончева; 

Милен Петров; 

Васил Петков; 

Надежда Александрова; 

Десислава Великова; 

Мария Димитрова; 

Милен Бойчев; 

Николай Стефанов. 
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Съгласно Заповед № 3200/17.12.2018 г. на председателя на Върховен 

административен съд, Елица Димитрова е командирована на незаета 

длъжност „съдия в Административен съд – Русе“, считано от 27.12.2018 г.  

Със Заповед № 3262/21.12.2018 г. на председателя на Върховен 

административен съд, Ивайло Йосифов е командирован в 

Административен съд – Русе, считано от 02.01.2019 г., до завръщане на 

отсъстващ съдия, но не за повече от 12 месеца. Предвид завръщането на 

съдията (титуляра) на работа, горепосочената заповед е изменена като 

съдия Ивайло Йосифов е командирован на незаета щатна длъжност в 

Административен съд – Русе, считано от 01.07.2019 г. 

С решение по протокол № 42 от заседанието проведено на 17 

декември 2019 г.,  Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет 

командирова съдия Мария Гецова Димитрова за постоянен преподавател 

по гражданско право и процес на кандидатите за младши съдии в 

Националния институт на правосъдието за съдебната учебна 2019 – 2020 г., 

за периода 01.01.2020 г. до 30.07.2020 г. 

 

При това кадрово обезпечение на Районен съд – Русе, при 

отработени 275,4 човекомесеца (при възможен максимум от 300 

човекомесеца), средномесечно през 2019 г. са работили 23 съдии. За 

сравнение средномесечния реален щат за предходните три години е, както 

следва: 

 2018 г. – 24,4 съдии; 

 2017 г. – 23,5 съдии; 

 2016 г. – 22,4 съдии. 

 

 
 

През 2019 г. дела с непълнолетни подсъдими и частни наказателни 

дела, образувани по решения на местните комисии за борба срещу 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни са 

разглеждани от всички наказателни съдии. 

Графикът за дежурствата се изготвя за тримесечен период, като и 

през 2019 г. дежурството се дава на принципа на възприетия от години 

подход – един съдия, който разглежда граждански дела и двама съдии, 

които разглеждат наказателни дела за всяка седмица. Постъпващите молби 

за обезпечения на бъдещи искове по граждански дела се разпределят чрез 

Централизираната система за случайно разпределение на делата измежду 
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всички дежурни граждански съдии за месеца. По време на съдебната 

ваканция дежурните съдии по граждански и наказателни дела са 

разглеждали всички видове дела, посочени в чл. 329, ал. 3 от ЗСВ. 

Всички съдии са с продължителен юридически и съдийски стаж. 

През 2019 г. е извършено периодично атестиране на съдия Майя 

Йончева. През отчетната година за съдиите Мария Димитрова, Милен 

Петров, Александър Станчев и Ивайло Йосифов е открита процедура за 

периодично атестиране. 

Съдия Десислава Великова и съдия Васил Петков са повишени в 

ранг „съдия във ВКС и ВАС“. 

Предвид обявен от Висш съдебен съвет конкурс за повишаване в 

длъжност, за съдиите Пламен Ченджиев, Венцислав Василев, Явор Влахов, 

Мирослав Йорданов, Велизар Бойчев, Елена Балджиева, Николай 

Стефанов и Татяна Илиева е открита процедура за извънредно атестиране.   

В Служба по вписванията и през 2019 г. не е променян щата за съдии 

по вписванията. Целогодишно са работили Ивелина Йосифова, Анелия 

Калинова, Полина Минчева. Считано от 10.06.2019 г. Ивана Тодорова 

Иванова е заявила желание за прекратяване платеният отпуск за 

отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст и предвид 

това с назначената до нейното завръщане Бояна Невенелинова Маринова 

трудово правоотношение е прекратено, считано от 10.06.2019 г. След 

проведен конкурс за длъжността „съдия по вписванията“, обявен със 

Заповед № СД-03-297/28.06.2019 г. на министъра на правосъдието е 

прекратено трудовото правоотношение с Ивана Тодорова Иванова, 

считано от 29.11.2019 г. Спечелилият конкурса кандидат Елисавета 

Иванова Бенкова – Георгиева е встъпила в длъжност „съдия по 

вписванията“ в Районен съд – Русе, считано от 29.11.2019 г .  

В Съдебно-изпълнителната служба през 2019 г. съгласно щатното 

разписание целогодишно са работили държавните съдебни изпълнители 

Деян Денев, Свилен Великов, Виолета Палазова, Елеонора Паскалева, 

Любослав Недев, Делян Маринов и Стефка Николова. 

 

 

2. Кадрова обезпеченост на съдебната администрация. 
В Районен съд – Русе към 01.01.2019 г. щатната численост за съдебни 

служители е както следва: съдебен администратор, главен счетоводител, 

системен администратор, счетоводител, съдебни секретари – 24 бр., 

съдебни деловодители – бюро „Съдимост“ – 2 бр., съдебни деловодители 

за граждански и наказателни състави – 12 бр., съдебни деловодители в 

СИС – 4 бр., съдебни деловодители „Регистратура“ – 3 бр., съдебни 

архивари – 2 бр., съдебен статистик – 1 бр., призовкари – 4 бр., куриер – 1 

бр. и чистачи – 4 бр. 

Подборът на съдебните служители в Районен съд – Русе се 

осъществява в съответствие с Правилника за администрацията в 

съдилищата, като водещо е конкурсното начало. 
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Към м. януари 2019 г. вакантните бройки за съдебни служители са 

заети от служители, назначени за времето, докато длъжностите бъдат заети 

въз основа на конкурс.  

През 2019 г. е прекратено трудовото правоотношение с Лилия 

Сотирова по нейна молба, като на свободната щатна бройка при условията 

на чл. 68, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда е назначена Снежанка Колева.   

Поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст 

е прекратено трудовото правоотношение с две служителки.  

След проведеният през месец ноември конкурс за назначаване на 

съдебни служители, към края на отчетния период остават незаети една 

щатна бройка за длъжността „съдебен секретар“ и една щатна бройка за 

длъжността „съдебен деловодител“. Свободната щатна бройка за 

длъжността „съдебен деловодител“ е заета от служител за времето, докато 

бъде заета въз основа на конкурс.  

През м. юни 2019 г. беше отправено искане до Комисия „Съдебна 

администрация“ към Съдийската колегия на Висш съдебен съвет за 

увеличаване щатната численост на Районен съд – Русе с една щатна бройка 

за длъжността „административен секретар“. С протокол № 29 от 

заседанието на Съдийската колегия на ВСС е разкрита исканата бройка. 

Длъжността „административен секретар“ е заета от съдебен служител на 

основание чл. 343, ал. 2 от Закона за съдебната власт. 

 През м. септември 2019 г. отправеното искане до Висшия съдебен за 

увеличаване щатната численост на съда с една щатна бройка за длъжност 

„съдебен секретар“ е отхвърлено. 

В преобладаващата си част служителите на Районен съд – Русе са с 

продължителен стаж в съдебната система и имат много добра 

квалификация, което оказва положителен ефект върху качеството на 

изпълнение на служебните им задължения. 

През отчетната година са провеждани срещи със съдебните 

служители от различните служби на съда с цел привеждане в максимална 

степен организацията на работа. 

През 2019 г. няма налагани дисциплинарни наказания на съдебни 

служители. 

След проведено атестиране и получени последователни оценки не 

по-ниски от „Оценка – 2“ са повишени в ранг трима съдебни служители.  

При ползване на платен отпуск или отпуск поради временна 

неработоспособност се изготвяше график за заседанията на съдебните 

секретари, за дежурствата им и за досъдебните производства по НПК. 

При отсъствие на съдебен служител, съдебният администратор 

издаваше разпореждания за заместване от друг съдебен служител. 

Предвид обема на работата на съдебните служители периодично се 

възлагаше на съдебните секретари да изпълняват и други задължения, тъй 

като това беше единственият начин за нормалното функциониране на съда, 

най-вече с оглед спазване на процесуалните срокове. 

Справките с данни от автоматизираните информационни фондове на 

Национална база данни „Население“ и през 2019 г. се извършваха от 
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съдебни секретари. Броят на изготвените справки след писмено 

разпореждане на съдия-докладчик или държавен съдебен изпълнител е 

1719 бр. 

 Справките за служебна проверка на местната подсъдност от 

Регистъра на населението по заповедните производства (чл. 410 и чл. 417 

ГПК) се извършваха без изрично разпореждане на съдия-докладчик. 

Във връзка със сключено Споразумение за взаимодействие във 

връзка с осигуряването на достъп на органите на съдебната власт до 

електронни услуги на Националната агенция за приходите между НАП и 

Висшия съдебен съвет и във връзка с изпълнение на разпоредбата на чл. 

47, ал. 3 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК) и през 2019 г. 

определени съдебни секретари осъществяваха достъп до електронните 

услуги на НАП за предоставяне на информация за нуждите на Районен съд 

– Русе. 

И през 2019 г. управлението на делата в Районен съд – Русе се 

осъществяваше с помощта на програмата САС „Съдебно деловодство“, 

разработена от „Информационно обслужване“ АД – клон Варна. 

Периодично са извършвани актуализации на деловодната програма в 

съответствие с нормативните изменения. 

В служба „Съдебно деловодство“ са работили 12 съдебни 

деловодители, като 8 от тях работят с граждански дела, а 4 обслужват 

наказателните състави. 

Съдебен деловодител от Съдебно – изпълнителна служба 

извършваше справките от информационните масиви на Службите по 

вписванията – имотен регистър, съгласно нарочна заповед. През 2019 г. 

броят на изготвените справки е 763 бр. Справки в информационната 

система на Регистъра за банковите сметки и сейфове се извършваха от 

същия съдебен служител. 

Също така съдебен деловодител от службата (СИС) е ангажиран и с 

регистрирането на протоколи за публична продан на частните съдебни 

изпълнители, поставяне на получените от ЧСИ обявления за публична 

продан на определените за това табла в съда, както и подпомагане на 

частните съдебни изпълнители в организацията при провеждане на 

публичните им продани всеки петък в съдебните зали на районния съд. 

В Бюро „Съдимост“ са работили две служителки с дългогодишен 

стаж и много добра професионална подготовка. През 2019 г. са издадени 

11 307 бр. свидетелства за съдимост и 3 304 бр. справки за съдимост. 

В служба „Архив“ са работили две служителки, които са извършвали 

всички видове справки по архивни дела, книги и документи, преглеждане и 

унищожаване на делата с изтекъл срок на съхранение, включително и 

архивиране на всички предадени от служба „Съдебно деловодство“ 

наказателни и граждански дела. 

В служба „Регистратура“ са работили три служителки. При ползване 

на платен отпуск или отпуск поради временна неработоспособност, както и 

при по-голяма натовареност, същите са били замествани и подпомагани от 

съдебни секретари. 
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В заключение може да се каже, че Районен съд – Русе има кадрова 

обезпеченост, която осигурява добрата работа на съда, както и по 

отношение движението на делата, така и при обслужването на гражданите. 

 

 

3. Квалификация на съдии и съдебни служители. 

През 2019 г. съдиите от Районен съд – Русе са участвали в семинари, 

обучения, работни срещи, организирани и провеждани по различни теми.  

С партньорството на Окръжен съд – Русе и проф. Атанас Семов бяха 

организирани семинари на тема: „Практически проблеми на прилагането 

на Хартата на основните права на Европейския съюз“, в който взеха 

участие съдиите: Майя Йончева, Мария Димитрова, Надежда 

Александрова, Ивайло Йосифов, Елица Димитрова и Велизар Бойчев, 

и на тема „Приложно поле на Хартата на основните права на 

Европейския съюз“, в който участваха съдиите: Майя Йончева, Ивайло 

Йосифов, Надежда Александрова, Десислава Великова и Елица 

Димитрова. 

 

Съдия Елица Димитрова е участвала в обучение на тема „Защита на 

потребителите“, организирано от ЕМСО в гр. Омшение, Словакия. 

Съдия Васил Петков е участвал в обучение на тема „Защита на 

потребителите“, организирано от ЕМСО в гр. Омшение, Словакия; 

обучение на тема „Родителска отговорност в ЕС“, организирано от ЕМСО 

и проведено в гр. Букурещ, Румъния.  

Съдия Тихомира Казасова е взела участие в „Обучение по право на 

ЕС“ – три модула. 

Съдия Мирослав Йорданов е участвал в обучения, както следва: 

 „Укрепване на правото на лицата да присъстват в наказателния 

процес. Предизвикателства и ефективност на мерките в Директива /ЕС/ 

2016/343“; 

 „Участие в дискусионна среща, посветена на правото на 

присъствие на подсъдимите и обвиняемите в наказателния процес“; 

 „Участие в конференция с международно участие „Българското 

правосъдие за деца тридесет години след Конвенцията за правата на 

човека“. 

Съдия Мария Димитрова е участвала в следните обучения/семинари: 

 „Предизвикателства и ефективност на мерките в Директива /ЕС/ 

2016/343 на Европейския парламент и на Съвета от 09 март 2016 година“; 

 „Социалните медии: балансът между свободата на изразяване и 

личния живот“, проведен в гр. Париж; 

 „Превенция на професионалния стрес и изчерпване. Риск от 

небалансирано поведение на работното място, свързано с емоционален 

срив. Запознаване с техники и умения за овладяване на стреса на 

работното място. Етични стандарти в отношенията между магистрати, 

съдебни служители и страни по делата в контекста на Burn – out 

синдрома“; 
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 „Правно-езиково обучение за сътрудничество в областта на защита 

на личните данни“; 

 “Учредяване правото на строеж, договори за строителство, 

предварителни договори – вещноправни и облигационноправни аспекти“; 

 Участие като временен преподавател в НИП по темите: 

„Постановяване на съдебен акт. Съдебно решение. Съдебно решение при 

признаване на иска. Докладване на делото“ и „Обезпечително 

производство“. 

Съдия Явор Влахов е участвал в дискусионна среща, посветена на 

правото на присъствие на подсъдимите и обвиняемите в наказателния 

процес. 

Съдия Велизар Бойчев е участвал в обучения на следните теми:   

 „Прилагане на медийната стратегия на съдебната власт“ и „Работа 

с медиите. Практически аспекти“; 

 „Ефективно разследване на наказателни дела в съответствие със 

стандартите на ЕКПЧ. Доказателства и доказателствени средства. 

Електронни доказателства в наказателното производство. Използване на 

СРС като доказателствено средство“. 

Съдия Надежда Александрова е посетила регионално обучение на 

тема „Практически аспекти на гражданския процес“. 

Съдия Виржиния Караджова е посетила регионално обучение на 

тема „Практически аспекти на гражданския процес“. 

 Съдия Десислава Великова е участвала в регионално обучение на 

тема „Практически аспекти на гражданския процес“. Присъствала е на 

конференция „За ефективността на правосъдието“ и в конференция с 

международно участие „Българското правосъдие за деца тридесет години 

след Конвенцията за правата на детето“. 

Съдия Ивайло Йорданов и съдия Милен Бойчев са участвали в 

конференция с международно участие „Българското правосъдие за деца 

тридесет години след Конвенцията за правата на детето“. 

Съдия Ивайло Йосифов е участвал в обучения „Актуални проблеми 

по Закона за корпоративното подоходно облагане и данъчните закони“ и 

„Оспорване на административни актове по ЗУТ и ЗКИР“.  

В организирани от Държавна комисия по сигурността на 

информацията задължителни първоначални обучения по защита на 

класифицираната информация са участвали съдебните служители 

Мирослав Минев, Ивелина Маринова и Мариела Градишка. 

 

 

4. Общи събрания. 

През отчетчетния период са свиквани общи събрания на съдиите на 

различни теми за изразяне на становища. 
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5. Извършени проверки на работата на съдиите от Районен съд – 

Русе. 
Съгласно Заповед № ТП-01-3/11.04.2019 г. на главния инспектор на 

Инспекторат към Висшия съдебен съвет е извършена тематична проверка 

на тема „Произнасяне на съдиите от окръжните и районните съдилища при 

образуване и насрочване на делата по чл. 247а, ал. 2, т. 1 от НПК през 2018 

г. и първото тримесечие на 2019 г.“ 

Съгласно Заповед № ТП-01-4/11.04.2019 г. на главния инспектор на 

Инспекторат към Висшия съдебен съвет е извършена тематична проверка 

на тема „Прилагане от районните съдилища на чл. 93, т. 9 от Наказателния 

кодекс (маловажен случай) за престъпления по: чл. 194, ал. 3; чл. 195, ал. 4; 

чл. 204; чл. 206, ал. 5; чл. 209, ал. 3; чл. 212, ал. 6; чл. 308, ал. 4; чл. 309, ал. 

5; чл. 310, ал. 2; чл. 311, чл. 354а, ал. 5; чл. 354в, ал. 5 от НК“. 

Съгласно Заповед № ПП-01-23/07.05.2019 г. на главния инспектор на 

Инспекторат към Висшия съдебен съвет е извършена комплексна планова 

проверка на организацията на административната дейност на Районен съд 

– Русе за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2018 г. 

Съгласно Заповед № ТП-01-5/01.07.2019 г. на главния инспектор на 

Инспекторат към Висшия съдебен съвет е извършена тематична проверка 

относно образуване, движение и приключване на гражданските дела, 

разгледани по реда на чл. 62, ал. 6, т. 12 ЗКИ и анализ на съдебните актове. 

Съгласно Заповед № 464/29.10.2019 г. на председателя на Окръжен 

съд – Русе се извършва проверка на организацията и дейността на съдиите 

от РС – Русе и РС – Бяла за периода 01.01.2019 г. – 30.11.2019 г. Срокът за 

извършването ѝ е до 31.01.2020 г. 

Съгласно Заповед № РД-13-840/20.11.2019 г. на председателя на 

Районен съд – Русе е извършена проверка на дейността на бюро 

„Съдимост“ за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. 

 

6. Участие в проект 

Районен съд – Русе заедно с Клуб „Отворено общество” – Русе е 

партньор на Сдружение „Център „Динамика” – Русе, което е бенефициент 

по проект № BG05SFOP001-3.003-0043, „Съдебната реформа под лупа“, 

който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален 

фонд по процедура BG05SFOP001-3.003 „Граждански контрол върху 

реформата в съдебната система”.  

Основната цел на проекта е прилагане на гражданския контрол върху 

реформата в съдебната система на територията на Районен съд – Русе и 

повишаване на прозрачността върху работата по гражданските дела.  

Проектът се изпълнява на територията на област Русе.  

Дейностите са насочени към анализ на работата на Районен съд – 

Русе, чрез анкетно проучване на мнението на граждани, НПО, бизнес 

организации, разработване на практически указания и образци на 

документи, предназначени за уязвими групи граждани с цел гарантиране 
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на ефективен достъп до правосъдие; провеждане на Кръгла маса за 

популяризиране на конкретни мерки за оптимизиране дейността на 

Районен съд – Русе в интерес на гражданите; изработване на медийна 

стратегия на Районен съд – Русе; прилагане на система за гражданско 

наблюдение върху дейността и работата на съда; анализиране на 

медийното отразяване на работата на Районен съд – Русе и проучване на 

добри европейски практики за ефективната работа на съдебната система, 

популяризиране на постигнатите резултати чрез: еднодневна конференция, 

тематични лекции в русенските училища. 

Като партньор Районен съд – Русе има ангажимент по две дейности 

от проекта. Дейност 2: Разработване и внедряване на конкретни мерки за 

оптимизиране и популяризиране на дейността на Районен съд – Русе в 

интерес на гражданите. Дейност 5: Анализ на добри практики и 

изработване доклад с препоръки.  

Целевите групи по проекта са: граждани, НПО, бизнес организации, 

държавни и европейски институции и самите служители на Районен съд – 

Русе. 

Продължителността на проекта е 16 месеца.  
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II. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА В РАЙОНЕН СЪД – РУСЕ. 

  

1. Постъпили дела и дела за разглеждане – граждански, 

наказателни. 

1.1. Граждански дела. 

В Районен съд – Русе през 2019 г. са постъпили 7 804 бр. граждански 

дела. В края на 2018 г. са останали несвършени 1 126 бр. граждански дела 

или общият брой на гражданските дела, разглеждани през отчетния период 

е 8 930 бр. Данните за последните четири  години са посочени по-долу:  

 

Година 
Висящи в 

началото 
Новопостъпили 

Общо за 

разглеждане 

2019 г. 1 126 бр. 7 804 бр. 8 930 бр. 

2018 г. 944 бр. 8 606 бр. 9 550 бр. 

2017 г. 709 бр. 9 083 бр. 9 792 бр. 

2016 г. 872 бр. 7 802 бр. 8 674 бр. 

 

 
При средногодишна заетост на 14 граждански състава съобразно 

отработените месеци от съдии, разглеждащи граждански дела, 

средногодишното постъпление на един съдия е 557 бр. нови дела или 

средномесечно по 46,5 бр. нови граждански дела. Средногодишният брой 

на делата за разглеждане от един граждански състав е 638 бр. дела или 

средномесечно – 53,2 бр. граждански дела. 

За сравнение тези показатели за предходните три година са, както 

следва: 

 При средногодишна заетост през 2018 г. на 14,4 граждански 

състава съобразно отработените месеци от съдии, разглеждащи 

граждански дела, средногодишното постъпление на един съдия е 598 бр. 

нови дела или средномесечно по 49,8 бр. нови граждански дела. 

Средногодишният брой на делата за разглеждане от един граждански 

състав е 663 бр. дела или средномесечно – 55,3 бр. граждански дела. 

 При средногодишна заетост през 2017 г. на 13,54 граждански 

състава съобразно отработените месеци от съдии, разглеждащи 

граждански дела, средногодишното постъпление на един съдия е 671 бр. 

нови дела или средномесечно по 55,9 бр. нови граждански дела. 
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Средногодишният брой на делата за разглеждане от един граждански 

състав е 723 бр. дела или средномесечно – 60,3 бр. граждански дела. 

 При средногодишна заетост през 2016 г. на 12,9 граждански 

състава съобразно отработените месеци от съдии, разглеждащи 

граждански дела, средногодишното постъпление на един съдия е 605 бр. 

нови дела или средномесечно по 50,4 бр. нови граждански дела. 

Средногодишният брой на делата за разглеждане от един граждански 

състав е 672 бр. дела или средномесечно – 56 бр. граждански дела. 

За последните четири години средногодишното постъпление на нови 

граждански дела е било 8 324 бр., което показва, че през отчетния период 

постъпилите нови дела са под тази средна величина с 520 бр. 

С решение на ВСС от 16.12.2015 г. бяха приети „Правила за оценка 

на натовареността на съдиите“, във връзка с които от 01.04.2016 г. е в сила 

нова номенклатура на статистическите кодове по граждански дела. Чрез 

нея се осигури по-точна и комплексна информация относно видовете дела, 

които постъпват за разглеждане. В съответствие с тази номенклатура бяха 

изменени и статистическите форми за отчет на работата съдилищата.

 Новообразуваните дела са посочени в Приложение 1 – обобщено по 

видове дела, Приложение 2а – по статистически кодове и Приложение 3а – 

по съдии. 

Постъплението на отделните видове дела през последните четири 

години е, както следва: 

 

 
Брачни 

искове 

Разводи 

взаимно 

съгласие 

Издръжки 
Облигацион

ни искове 

Вещни 

искове 

2019 г. 348 229 112 509 72 

2018 г. 350 247 100 419 78 

2017 г. 347 249 109 619 77 

2016 г. 275 239 126 433 80 

 

 Делби 
Трудови 

спорове 

Админис- 

тративни 

чл. 410 и чл. 

417 ГПК 

Други 

дела 

2019 г. 90 239 1 4 071 2 133 

2018 г. 86 108 5 4 933 2 280 

2017 г. 85 77 10 5 693 1 817 

2016 г. 92 203 0 4 991 1 363 

 

Сравнителен анализ на горепосочените цифри сочи, че през отчетния 

период най-чувствително е намалял спрямо 2018 г. броят на постъпилите 

заповедни производства, като той е най-малък за последните четири 

години. Повече от два пъти се е увеличило постъплението на дела за 

трудови спорове, което е най-голямо за сравнителния период. Броят на 

делата, образувани въз основа на облигационни искове, също се е 

повишило. Броят на вещни искове, на брачните искове (искове за развод и 
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недействителност на брака, родителски права и др. искове по СК) и на 

молбите за развод по взаимно съгласие е останал почти непроменен. 

Постъплението на други видове дела (установителни искове, частни 

граждански дела, дела по ЗЗДН, ЗЗДетето и др.) е намаляло незначително 

спрямо предходната година, докато това на исковете за издръжки се е 

повишил. Постъплението на делби е останало почти непроменено и е 

близо до средния показател за последните четири години. 

Относително малкият брой на вещните дела е и следствие на 

промените на подсъдността по новия ГПК на исковете за собственост и 

други вещни права върху имоти. Намаленото постъпление при 

облигационните искове следва да се свърже с предоставената възможност 

на кредиторите да реализират вземанията си по облекчената процедура на 

заповедното производство, въведено от 01.03.2008 г. 

Заповедните производства по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, са 4 071 бр. 

или 52,2% от общия брой на новообразуваните дела. Налице е намаление с 

17,5% на броя на този вид дела в сравнение с предходната година. За 

сравнение: 

 през 2018 г. броят им е бил 4 933 бр. или 57,3% от общия брой на 

новообразуваните дела; 

 през 2017 г. броят им е бил 5 693 бр. или 62,7% от общия брой на 

новообразуваните дела; 

 през 2016 г. броят им е бил 4 991 бр. или 64% от общия брой на 

новообразуваните дела; 

От всички новообразувани искови производства най-голям е броят 

на делата по СК – 689 бр. или 8,8% от общия брой на новопостъпилите 

дела. Най-голям е броят на брачните искове – 348 бр., които са 50,5% от 

исковете по СК и 4,5% от новопостъпилите дела.  На следващо място са 

делата, образувани по молби за развод по взаимно съгласие – 229 бр. и 

делата за издръжка – 112 бр. 

Анализът на данните сочи, че постъплението на брачни искове и на 

разводи по взаимно съгласие не се е променило съществено спрямо 

предходната година, докато това на дела за издръжки е намаляло и е най-

малко за последните четири години. За сравнение: 

 през 2018 г. делата по СК са били 697 бр. или 8,1% от общия брой 

на новопостъпилите дела. Най-голям е бил броят на брачните искове – 350 

бр., които са 50,2% от исковете по СК и 4,1% от новопостъпилите дела.  На 

следващо място са делата, образувани по молби за развод по взаимно 

съгласие – 247 бр. и делата за издръжка – 100 бр.; 

 през 2017 г. делата по СК са били 705 бр. или 7,8% от общия брой 

на новопостъпилите дела. Най-голям е бил броят на брачните искове – 347 

бр., които са 49,2% от исковете по СК и 3,8% от новопостъпилите дела.  На 

следващо място са делата, образувани по молби за развод по взаимно 

съгласие – 249 бр. и делата за издръжка – 109 бр.; 

 през 2016 г. делата по СК са били 640 бр. или 8,2% от общия брой 

на новопостъпилите дела. Най-голям е бил броят на брачните искове – 275 

бр., които са 43% от исковете по СК и 3,5% от новопостъпилите дела. На 
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следващо място са делата, образувани по молби за развод по взаимно 

съгласие – 239 бр. и делата за издръжка – 126 бр.; 

На следващо място по постъпление през 2019 г. са облигационните 

искове – 509 бр. или 6,5% от общия брой постъпили дела. От тях делата от 

и срещу търговци са 289 бр., което е 56,8% от облигационните искове и 

3,7% от новообразуваните граждански дела. За сравнение: 

 през 2018 г. постъпилите облигационни искове са били 419 бр. или 

4,9% от общия брой постъпили дела. От тях делата от и срещу търговци са 

229 бр., което е 54,7% от облигационните искове и 2,7% от 

новообразуваните граждански дела; 

 през 2017 г. постъпилите облигационни искове са били 619 бр. или 

6,8% от общия брой постъпили дела. От тях делата от и срещу търговци са 

400 бр., което е 64,6% от облигационните искове и 4,4% от 

новообразуваните граждански дела; 

 през 2016 г. постъпилите облигационни искове са били 433 бр. или 

5,55%. От тях делата от и срещу търговци са 182 бр., което е 42% от 

облигационните искове и 2,3% от новообразуваните граждански дела. 

В горепосочените цифри е отчетен и броят на облигационните 

спорове, произтичащи от непозволено увреждане. За отчетния период те са 

102 бр. или 1,3% от общия брой новообразувани дела. От тях, делата 

образувани по искове по ЗОДОВ са 19 бр. 

Следват трудовите спорове, чийто брой през отчетния период е 239 

бр. или 3,1% от общия брой постъпили дела. За сравнение: 

 през 2018 г. исковете по КТ са били 108 бр. или 1,3% от общия 

брой постъпили дела; 

 през 2017 г. исковете по КТ са били 77 бр. или 0,8% от общия брой 

постъпили дела; 

 през 2016 г. исковете по КТ са били 203 бр. или 2,6% от общия 

брой постъпили дела.  

От общия брой постъпили трудови спорове, делата образувани по 

искове за отмяна на уволнение са 21 бр.  През 2018 г. този вид дела са били 

29 бр., през 2017 г. са били 13 бр., а през 2016 г. са били съответно 31 бр., 

което показва, че през отчетния период постъплението на този вид 

граждански дела е около средното за последните четири години. 

През отчетния период постъплението на вещните искове е 72 бр. 

Съответно: 

 през 2018 г. са постъпили 78 бр.; 

 през 2017 г. са постъпили 77 бр.; 

 през 2016 г. са постъпили 80 бр. 

Постъплението на съдебни делби и искове по ЗН не се е променило 

съществено спрямо 2018 г. и е около средната стойност за последните 

четири години. За отчетния период техният брой е 90 бр. За сранение: 

 през 2018 г. са постъпили 86 бр.; 

 през 2017 г. са постъпили 85 бр.; 

 през 2016 г. са постъпили 92 бр. 

През 2019 г. е образувано 1 бр. административно производство. 
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През отчетния период са постъпили за разглеждане общо 2 133 бр. 

други видове дела: по ЗЗДН – 76 бр., по ЗЛС, ЗГР, ЗЗДетето – 123 бр., 

установителни искове – 681 бр., частни граждански дела – 1 093 бр., 

обезпечение на бъдещ иск – 77 бр., съдебни поръчки – 83 бр. 

С влизането в сила на новия Правилник за администрацията в 

съдилищата като частни граждански дела се образуват и исканията за 

разкриване на банкова тайна, които не са по искане на прокурор. През 2019 

г. са постъпили общо 293 бр. от този вид дела. 

 

 

1.2. Наказателни дела. 

През 2019 г. в Районен съд – Русе са постъпили общо 2 570 бр. 

наказателни дела, които са посочени в Приложение 1 – обобщено по 

видове дела, Приложение 2б – по статистически кодове и Приложение 3б – 

по съдии. От тях:  

НОХД   –    533 бр., с 39 бр. повече от 2018 г.; 

НЧХД   –      48 бр., с 4 бр. повече от 2018 г.; 

АНД    –     972 бр., с 301 бр. повече от 2018 г.; 

По чл.78а от НК –      97 бр., с 2 бр. по-малко от 2018 г.; 

ЧНД   –    920 бр., с 60 бр. по-малко от 2018 г. 

 

ЧНД постъпили през 2019 г. се разпределят по видове както следва: 

 Реабилитации по чл. 85-88а от НК – 12 бр.; 

 Принудителни медицински мерки по Закона за здравето и чл. 89 от 

НК – 33 бр.; 

 Кумулации по чл. 23, 25 и 27 от НК и за прилагане на чл. 68 – 69а 

от НК – 88 бр.; 

 ЧНД от досъдебното производство (по искане на прокурор за 

разкриване на банкова тайна, по чл. 243 и чл. 244 от НПК) – 126 бр.; 

 Искания по ЗЕС – 92 бр. (образуват се като ЧНД след влизането в 

сила на новия Правилник за администрацията в съдилищата); 

 Искания по чл. 159а от НПК – 261 бр.; 

 Мерки по чл. 64 от НПК и чл. 65 от НПК – 111 бр.; 

 ЧНД по чл.222, чл.223 от НПК, претърсване и изземване – 155 бр.; 

 Други ЧНД – 42 бр. 

 

Общият брой постъпили дела е с 52 бр. повече от средногодишното 

постъпление, което за последните четири години е 2 518 бр. наказателни 

дела. 

За сравнение постъплението на наказателни дела през последните 

четири години е както следва: 

 2019 г. – 2 570 бр. дела; 

 2018 г. – 2 288 бр. дела; 

 2017 г. – 2 610 бр. дела; 

 2016 г. – 2 604 бр. дела; 
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При реална заетост от 9 наказателни състава през 2019 г., средно на 

съдия са постъпили за разглеждане 285,6 бр. наказателни дела, което на 

база 12 месеца е средно месечно по 23,8 бр. дела.   

 

За отделните видове дела постъплението през последните четири 

години е следното: 

 НОХД НЧХД Чл. 78а АНД ЧНД  

2019 г. 533 48 97 972    920 

2018 г. 494 44 99 671    980 

2017 г. 694 35 117 634 1 130 

2016 г. 523 38 112 676 1 255 

 

 
 

Анализът на данните показва, че през годината се е увеличило 

спрямо предходната постъплението на НОХД, както и това на НЧХД. 

Намалял е  броят на постъпилите дела по чл. 78а от НК, както и този на 

ЧНД, който е най-малък за последните четири години. Постъплението на 

АНД се е повишило значително, като показателят е най-висок за 

сравнителния период. 

През отчетния период са издадени 14 611 бр. свидетелства и справки 

за съдимост. 
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2. Свършени дела – граждански и наказателни. 

2.1. Граждански дела. 

Общият брой на свършените в Районен съд – Русе през 2019 г. дела е 

7 748 бр., от които с решение са приключили 2 122 бр. дела. Данните за 

последните четири  години са посочени по-долу:  

 

Година Общо свършени Решени по същество Прекратени 

2019 г. 7 748 бр. 6 693 бр. 1 055 бр. 

2018 г. 8 424 бр. 7 353 бр. 1 071 бр. 

2017 г. 8 848 бр. 7 874 бр.    974 бр. 

2016 г. 7 965 бр. 6 970 бр.    995 бр. 

 

 
През отчетния период са свършени общо 7 748 бр. граждански дела. 

При средногодишна заетост на 14 граждански състава съобразно 

отработените месеци от съдии, разглеждащи граждански дела, 

средногодишно от граждански съдия са свършени 553 бр. дела, а 

средномесечно този брой е 46,1 бр. Общият брой на несвършените 

граждански дела към 31.12.2019 г. е 1 182 бр. 

За сравнение тези показатели за предходните три година са, както 

следва: 

 през 2018 г. са свършени общо 8 424 бр. дела. При средногодишна 

заетост на 14,4 граждански състава съобразно отработените месеци от 

съдии, разглеждащи граждански дела, средногодишно от граждански 

съдия са свършени 585 бр. дела, а средномесечно този брой е 48,8 бр. 

Общият брой на несвършените граждански дела към 31.12.2018 г. е 1 126 

бр. 

 през 2017 г. са свършени общо 8 848 бр. дела. При средногодишна 

заетост на 13,54 граждански състава съобразно отработените месеци от 

съдии, разглеждащи граждански дела, средногодишно от граждански 

съдия са свършени 653 бр. дела, а средномесечно този брой е 54,5 бр. 

Общият брой на несвършените граждански дела към 31.12.2017 г. е 944 бр. 

 през 2016 г. са свършени общо 7 965 бр. дела. При средногодишна 

заетост на 12,9 граждански състава съобразно отработените месеци от 

съдии, разглеждащи граждански дела, средногодишно от граждански 

съдия са свършени 617 бр. дела, а средномесечно този брой е 51,5 бр. 

Общият брой на несвършените граждански дела към 31.12.2016 г. е 709 бр. 
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Броят на свършените дела от граждански съдии, както 

средногодишно, така и средномесечно е намалял спрямо предходната 

година и е най-малък за сравнителния период. Това се дължи на запазената 

висока реална заетост на гражданските състави, и най-вече на по-малкото 

постъпление на граждански дела през отчетния период. 

 

 

2.2. Наказателни дела. 

През 2019 г. в Районен съд – Русе са приключили 2 437 бр. 

наказателни дела. Този брой включва свършените с присъди и решения, 

прекратените дела и делата образувани като ЧНД, от които разпити по 

чл.222 и чл.223 от НПК, претърсване и изземване са 155 бр., исканията по 

ЗЕС са 92 бр., а исканията по чл.159а от НПК са 261 бр. Броят на влезлите 

в сила присъди по НОХД през годината е 161 бр. 

Средногодишно при реална заетост на 9 наказателни състава, 

съобразно отработените месеци, един съдия е приключил приблизително 

271 бр. дела, а средномесечно по 22,6 бр. дела, като съпоставката с 

предходните години е, както следва: 

 през 2018 г. са приключвани средно по 224 бр. дела, а 

средномесечно по 18,7 бр. дела; 

 през 2017 г. са приключвани средно по 256 бр. дела, а 

средномесечно по 21,3 бр. дела; 

 през 2016 г. са приключвани средно по 273 бр. дела, а 

средномесечно по 22,7 бр. дела; 

Сравнението на свършените дела за последните четири години е 

както следва: 

 през 2019 г. са свършили 2 437 бр. наказателни дела; 

 през 2018 г. са свършили 2 240 бр. наказателни дела; 

 през 2017 г. са свършили 2 563 бр. наказателни дела; 

 през 2016 г. са свършили 2 592 бр. наказателни дела. 

 

 
Анализът показва, че нивото на натовареност на съставите се е 

увеличило спрямо предходната година и е аналогично на това от 2016 г. 

Това се обуславя от целогодишната непълна заетост на наказателните 

състави, поради командироване на съдия в Административен съд – Русе, 

както и от увеличеното постъпление на наказателни дела. 
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Средногодишно за последните четири години са били свършени        

2 458 бр. дела,  като свършените през 2019 г. дела са с 21 бр. по-малко от 

тях. Тази стойност е много близка до средната и се дължи на увеличението 

в постъплението на наказателни дела през отчетната година, спрямо 

предходната. 

 

 

3. Брой решени дела с акт по същество – анализ по видове. 

3.1. Граждански дела. 

През 2019 г. са свършени общо 7 748 бр. граждански дела, от които с 

решение са приключили 2 122 бр. (Приложение 9а). За сравнение: 

 през 2018 г. свършени с решение са 2 001 бр. дела; 

 през 2017 г. свършени с решение са 1 782 бр. дела; 

 през 2016 г. свършени с решение са 1 570 бр. дела. 

 
През отчетната година свършените с решение граждански дела са с 

121 бр. повече от предходната и с 253 бр. повече от средногодишно 

решените дела за последните четири години – 1 869 бр. средногодишно. 

Видно е, че броят на делата приключили с решение е по-голям спрямо 

предходните години, а също така е над средната стойност за сравнителния 

период. Това се дължи най-вече на по-голямото постъпление на 

установителни искове, които са приключвани в кратки срокове с решение в 

открито заседание. 

Общият брой на свършените със съдебни актове граждански дела, 

вкл. прекратените по спогодби и по други причини, без тези по чл. 410 и 

чл. 417 от ГПК, е 3 693 бр., което е с 40 бр. по-малко от общия брой на 

постъпилите дела 3 733 бр., без делата по чл. 410 и чл. 417 от ГПК. За 

сравнение през предходната година приключените такива дела са били с 

182 бр. по-малко от постъпилите. Несвършените дела в началото на 2019 г. 

са били 1 126 бр., а в края на годината – 1 182 бр. Повишеното 

съотношение между постъпилите и приключените дела е довело до 

увеличаване на висящността с 56 бр. дела, което се дължи на по-големия 

брой разглеждани през 2019 г. искови производства, за които много често 

се изисква повече процесуално време за разглеждане на делата и 

решаването им, както и повишената действителна натовареност на 

съдиите, разглеждащи граждански дела. 
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Общият брой на свършените със съдебни актове граждански дела, 

включително прекратени по спогодби и по други причини (Приложение 1), 

е 7 748 бр., от които по чл. 410 и чл. 417 от ГПК са приключени 4 055 бр. 

Свършените граждански дела са с 56 бр. по-малко от общо постъпилите 

през годината – 7 804 бр. 

 

Броят на свършените граждански дела от всеки съдия е посочен в 

Приложение 3а и Приложение 6. Броят на свършените дела по съдии е 

както следва: 

Съдия 
Свършени 

дела 

Милен Петров 583 

Татяна Илиева 577 

Милен Бойчев 574 

Елена Балджиева 569 

Николай Стефанов 565 

Майя Йончева 560 

Дарин Йорданов 557 

Надежда Александрова 556 

Десислава Великова 547 

Виржиния  Караджова 546 

Тихомира Казасова 543 

Мария Димитрова 536 

Васил Петков 518 

Ивайло Иванов 517 

 

Целогодишно са били заети 14 съдийски места, при 14,4 съдийски 

места за 2018 г., съответно 13,5 съдийски места за 2017 г. и 12,9 съдийски 

места за 2016 г. 

Целогодишно са работили съдиите Дарин Йорданов, Виржиния 

Караджова, Майя Йончева, Ивайло Иванов, Татяна Илиева, Елена 

Балджиева, Тихомира Казасова, Милен Петров, Васил Петков, Десислава 

Великова, Надежда Александрова, Мария Димитрова и Милен Бойчев. 

През 2019 г. са постановени общо 2 172 бр. решения, от които 1 826 

бр. съдебни решения, постановени в открито съдебно заседание по 

граждански дела, 296 бр. решения по искания за разкриване на банкова 

тайна и 50 бр. решения по допускане на делба I-ва фаза. Средногодишно от 

съдия са постановени 155 бр. решения, а средногодишния брой 

постановени решения от съдия, работил целогодишно съответно също е 

155 бр. За сравнение през 2018 г. техният брой е 145, през 2017 г. 

съответно е 138 решения, при 128 решения за 2016 г. 
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Сравнителният анализ показва увеличение на средногодишния брой 

на постановените решения от съдия, като той е най-голям за последните 

четири години. 

 

 

3.2. Наказателни дела. 

Броят на постановените от всеки съдия съдебни актове (присъди и 

решения), като са включени определенията по споразумения (досъдебни и 

в съдебна фаза) и по прекратените дела е общо 1 929 бр. – Приложение 3б 

(съобразно отработеното време), без искания по ЗЕС, по чл. 159а от НПК, 

разпити, обиски и изземвания. 

Данните са, както следва: 

 

Съдия 
Свършени 

дела 

Александър Симеонов Станчев 233 

Велизар Тодоров Бойчев 227 

Ралица Йорданова Русева 221 

Венцислав Димитров Василев 213 

Явор Димов Влахов 213 

Ивайло Асенов Йорданов 212 

Мирослав Архангелов Йорданов 211 

Светлана Нейкова Нейчева 210 

Пламен Георгиев Ченджиев 188 

Елица Симеонова Димитрова 1 

 

За сравнение спрямо предходните години: 

 за 2018 г. са били 1 635 бр.; 

 за 2017 г. са били 1 840 бр.; 

 за 2016 г. са били 1 686 бр. 
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Постановените от всички съдии присъди по НОХД са 165 бр., 

разпределени както следва: 

 

Съдия 
Свършени 

дела 

Ралица Йорданова Русева 24 

Александър Симеонов Станчев 24 

Ивайло Асенов Йорданов 22 

Светлана Нейкова Нейчева 20 

Велизар Тодоров Бойчев 19 

Мирослав Архангелов Йорданов 17 

Явор Димов Влахов 15 

Пламен Георгиев Ченджиев 14 

Венцислав Димитров Василев 9 

Елица Симеонова Димитрова 1 

 

През 2019 г. наказателните съдии са постановили и решения по 890 

бр. дела по чл. 78а от НК и АНД. За всеки съдия данните са, както следва: 

 

Съдия 
Свършени 

дела 

Александър Симеонов Станчев 108 

Ралица Йорданова Русева 107 

Велизар Тодоров Бойчев 106 

Мирослав Архангелов Йорданов 104 

Явор Димов Влахов 103 

Венцислав Димитров Василев 101 

Ивайло Асенов Йорданов 101 

Светлана Нейкова Нейчева 95 

Пламен Георгиев Ченджиев 65 

 

От  данните се налага изводът, че вследствие на принципа за случаен 

подбор и равната натовареност на съставите, съдиите са постановили 

почти еднакъв брой присъди и решения. Най-много присъди и решения са 

постановили съдиите Александър Станчев – 132 акта, Ралица Русева – 131 
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акта,  Велизар Бойчев – 125 акта, Ивайло Йорданов – 123 акта, Мирослав 

Йорданов – 121 акта, Явор Влахов – 118 акта, следвани от Светлана 

Нейчева – 115 акта, Венцислав Василев – 110 акта и Пламен Ченджиев – 79 

акта. 

 

 

4. Брой прекратени дела – анализ по видове, върнати за 

доразследване – причини. 

4.1. Граждански дела. 

През 2019 г. общият брой на прекратените граждански дела в 

Районен съд – Русе е 1 055 бр., което е 13,6% от свършените 7 748 бр. дела. 

От тях прекратени по спогодба са 99 бр., а прекратените по други причини 

са съответно 956 бр. За сравнение: 

 през 2018 г. прекратените граждански дела са били общо 1 071 бр., 

от които по спогодба са прекратени 97 бр., а по други причини 974 бр.; 

 през 2017 г. прекратените граждански дела са били общо 974 бр., 

от които по спогодба са прекратени 102 бр., а по други причини 872 бр.; 

 през 2016 г. прекратените граждански дела са били общо 995 бр., 

от които по спогодба са прекратени 130 бр., а по други причини 865 бр. 

 

 
От данните е видно, че общият брой на прекратените дела е останал 

почти непроменен в количествено отношение, но се е увеличил процентно, 

спрямо предходната година. Броят на прекратените по спогодба дела се е 

запазил, а броят на прекратените по други причини дела е намалял 

незначително. Причините за прекратяване на делата най-често са: 

неподсъдност на спора, отказ от иска, неизпълнени указания на съда за 

отстраняване на нередовности на исковата молба в указания срок, 

непоискано в 6-месечен срок възобновяване на спрени по общо съгласие 

на страните дела и др. 

 

 

4.2. Наказателни дела. 

През 2019 г. общият брой на прекратените наказателни дела в 

Районен съд – Русе е 574 бр., което е 23,6% от свършените 2 437 бр. дела. 

От тях приключили със споразумения по чл. 381 – 384 от НПК са 354 бр. 

дела, върнати на прокурор за доразследване са 10 бр. дела и прекратените 

по др. причини са 210 бр. За сравнение: 
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 през 2018 г. прекратените наказателни дела са били общо 615 бр., 

от които по споразумение са били прекратени 328 бр., върнатите за 

доразследване са били 23 бр., а прекратените по други причини са били 

264 бр.; 

 през 2017 г. прекратените наказателни дела са били общо 823 бр., 

от които по споразумение са били прекратени 491 бр., върнатите за 

доразследване са били 20 бр., а прекратените по други причини са били 

312 бр.; 

 през 2016 г. прекратените наказателни дела са били общо 637 бр., 

от които по споразумение са били прекратени 346 бр., върнатите за 

доразследване са били 20 бр., а прекратените по други причини са били 

271 бр. 

 
От данните се вижда, че през отчетния период броят на прекратените 

дела е намалял спрямо предходната година и е с най-малка стойност за 

последните четири години. Броят на делата, приключили със споразумения 

по чл. 381 – 384 от НПК, е незначително по-голям от миналогодишния и 

близък до средния за сравнителния период. Това е в пряка зависимост от 

повишеното постъпление на НОХД през 2019 г. 

През годината са върнати на прокурор за доразследване общо 10 бр. 

дела. Причините за връщане най-често са на основание чл. 248, ал. 1, т. 3 

от НПК – поради допуснато отстранимо съществено нарушение на 

процесуални правила, довело до ограничаване на процесуалните права на 

обвиняемия или на неговия защитник, или заради неодобряване на 

внесеното споразумение – подари противоречие на споразумението на 

закона и морала, поради неправилна правна квалификация на обвинението, 

отказ на обвиняемия да подпише споразумението и др. 

 

 

5. Срочност на постановените актове – данни по видове дела. 

5.1. Граждански дела. 

През 2019 г. всички постановени решения са срочно произнесени. В 

едномесечния срок са изготвени съдебните решения по всички 2 172 бр. 

дела. Просрочие не е допуснато (Приложение 9а). За предходните години 

процентът на произнесените в законоустановения срок решения е, както 

следва: 
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 2018 г. – 99,85%; 

 2017 г. – 99,8%; 

 2016 г. – 99,2%. 

 
Показателят варира в много тесни граници през последните четири 

години – в рамките на няколко десети от процента, което е много добър 

резултат и доказателство за стриктното спазване сроковете за 

постановяване на съдебните актове. Най-често просрочие се допуска при 

решаване на дела с фактическа и правна сложност. Други причини за 

допуснатото просрочие са натовареността на съдиите в открити и закрити 

заседания, отсъствието на съдии по обективни причини, 

преразпределението на делата на отсъстващите съдии и проведените 

извънредни заседания. 

Всички съдии са положили максимални усилия и старание за бързо 

правораздаване, като не е допуснато просрочие на дела. Резултатите са 

отразени в Приложение 9а и са, както следва: 
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1 Татяна Илиева 176 176 100% 0 0% 

2 Милен Петров 170 170 100% 0 0% 

3 Милен Бойчев 166 166 100% 0 0% 

4 Виржиния Караджова 163 163 100% 0 0% 

5 Десислава Великова 160 160 100% 0 0% 

6 Тихомира Казасова 160 160 100% 0 0% 

7 Елена Балджиева 157 157 100% 0 2% 

8 Николай Стефанов 156 156 100% 0 0% 

9 Надежда Александрова 150 150 100% 0 0% 

10 Васил Петков 148 148 100% 0 0% 

11 Ивайло Иванов 147 147 100% 0 0% 

12 Майя Йончева 142 142 100% 0 0% 

13 Дарин Йорданов 140 140 100% 0 0% 

14 Мария Димитрова 137 137 100% 0 0% 
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5.2. Наказателни дела. 

През 2019 г. в законния срок за изготвяне на съдебните актове – 

присъди и решения, са изготвени 1 071 от съдебните актове по всичките    

1 073 дела, приключили с решения и присъди, което е 99,8 % от тях. След 

60-дневния срок са изготвени само два съдебни акта или 0,2 % – по един на 

Светлана Нейчева и Велизар Бойчев. Всички останали съдии, разглеждали 

наказателни дела през отчетния период са изготвили своите присъди и 

решения в двумесечен срок от постановяването им. С промените в НПК, в 

сила от 05.11.2017 г., срокът за изготвяне на съдебните актове е увеличен 

на шестдесет дни.  

За сравнение: 

 през 2018 г. в срок са изготвени 99,6% от присъдите и решенията; 

 през 2017 г. в срок са изготвени 99,9% от присъдите и решенията; 

 през 2016 г. в срок са изготвени 99,7% от присъдите и решенията. 

 

 
Процентът на изготвените в срок съдебни актове е на изключително 

добро ниво, както и през изминалите години. Това е показател за много 

добрата работа на наказателните съдии. Просрочие се допуска главно за 

дела с фактическа и правна сложност или в резултат на голямото 

натоварване на съдиите в определени периоди от годината. 

Данните за срочността на изготвяне не съдебните актове са 

отбелязани в Приложение 9б.  
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1 Александър Станчев 135 135 100% 0 0% 

2 Ралица Русева 132 132 100% 0 0% 

3 Ивайло Йорданов 127 127 100% 0 0% 

4 Велизар Бойчев 125 124 99,2% 1 0,8% 

5 Мирослав Йорданов 123 123 100% 0 0% 

6 Явор Влахов 119 119 100% 0 0% 

7 Светлана Нейчева 119 118 99,2% 1 0,8% 

8 Венцислав Василев 112 112 100% 0 0% 

9 Пламен Ченджиев 80 80 100% 0 0% 

10 Елица Димитрова 1 1 100% 0 0% 
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През 2019 г. са свършени общо 49 бр. ЧНД по чл. 243 и чл. 244 от 

НПК. От тях извън срока за произнасяне е постановен акта по само 1 бр. 

дело. 

 

 

6. Несвършени дела в края на периода – граждански и 

наказателни. 

6.1. Граждански дела. 

За 2019 г. броят на останалите несвършени граждански дела в края 

на годината е 1 182 бр., като показателят се е увеличил спрямо 

предходната година и е най-висок за сравнителния период. Висящите 

граждански дела за последните четири години са, както следва: 

 2019 г. – 1 182 дела; 

 2018 г. – 1 126 дела; 

 2017 г. – 944 дела; 

 2016 г. – 709 дела. 

 

 
Средната висящност на граждански състав в края на 2019 г. (при 14 

работещи граждански състава) е 84,4 бр. дела. За сравнение: 

 за 2018 г. този показател е 78,2 бр. дела; 

 за 2017 г. този показател е 69,7 бр. дела; 

 за 2016 г. този показател е 55 бр. дела.  

През отчетния период средният брой на висящите дела се е увеличил 

в сравнение с предходните години. Това се дължи на по-големия брой 

искови производства за разглеждане, както и на по-високата действителна 

натовареност на съдиите, поради командироването на съдия от 

гражданското отделение на РС – Русе в Административен съд – Русе. 

 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

Несвършени дела 

2016

2017

2018

2019

0

20

40

60

80

100

Средна висящност 

2016

2017

2018

2019



  ОТЧЕТЕН ДОКЛАД РС – РУСЕ 2019 г. 

30 

 

Въпреки положените усилия от съдиите за приключване на повече  

граждански дела, големия брой постъпили искове и молби през годината, 

обективно са довели до увеличаване на количеството висящи дела в края 

на 2019 г. Този показател е по-лош от предходната година, но въпреки това 

е на едно достатъчно добро ниво. 

 

 

6.2. Наказателни дела. 

Към 31.12.2019 г. са останали висящи общо 410 бр. наказателни дела, 

от които 79 бр. са НОХД, 271 бр. са АНД и 60 бр. други видове дела 

(Приложение 1). За сравнение: 

 

Дата Висящи  

дела 

НОХД АНД Други 

31.12.2019 г. 410 79 271 60 

31.12.2018 г. 277 83 151 43 

31.12.2017 г. 229 64 122 43 

31.12.2016 г. 182 47 94 41 

 
Средната висящност на наказателен състав в края на 2019 г. (при 9 

работещи наказателни състава) е 45,6 бр. дела. За сравнение: 

 за 2018 г. този показател е 27,7 бр. дела; 

 за 2017 г. този показател е 22,9 бр. дела; 

 за 2016 г. този показател е 19,2 бр. дела.  

През отчетния период средният брой на висящите дела се е повишил 

значително – с повече от 50%, в сравнение с предходната година. Това е 

следствие главно на промените в НПК, в сила от 05.11.2017 г., с които 

срокът за изготвяне на съдебните актове е увеличен на шестдесет дни, на 

по-високата действителна натовареност на съдиите, поради 

командироването на съдия от наказателното отделение на РС – Русе в 

Административен съд – Русе, както и на по-голямото постъпление на дела 

през годината. Въпреки това показателя е на едно добро ниво, което е 

резултат от положените усилия от страна на съдиите за решаване на делата 

във възможно най-кратки срокове. 
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Висящността на наказателните дела се е повишила спрямо 

предходните години. Това е резултат от по-голямата действителна 

натовареност на съдиите, разглеждащи наказателни дела. 

 

 

7. Бързина на съдопроизводството - анализ по видове дела. 

7.1. Граждански дела. 

Продължителността от постъпването на делата до свършването им се 

отчита до 3 и над 3 месеца, съгласно Приложение 1. Във връзка с 

указанията на ВСС, продължителността на гражданските дела от 2016 г. се 

отчита от датата на образуване на делото до датата на обявяване на 

съдебния акт в срочната книга. През 2018 г. обаче, с указания от ВСС, се 

възстанови начина на отчитане от предишните години, а именно от датата 

на насрочване на първото открито заседание. През отчетната година до 3 

месеца са приключили 7 017 бр. дела, което е 90,6% от общо свършените 

дела – 7 748 бр. 

 през 2018 г. до 3 месеца са приключили 7 775 бр. дела, което е 

92,3% от общо свършените дела – 8 424 бр.; 

 през 2017 г. до 3 месеца са приключили 7 768 бр. дела, което е 

87,8% от общо свършените дела – 8 848 бр.; 

 през 2016 г. до 3 месеца са приключили 6 795 бр. дела, което е 

85,3% от общо свършените дела – 7 965 бр. 

Този резултат очаквано е по-добър спрямо 2017 г. и 2016 г., поради 

различния начин на отчитане продължителността за разглеждане на 

гражданските дела, но е по-лош спрямо 2018 г. Причината за намаления 

процент дела, свършени до 3 месеца, спрямо предходната година е, че през 

2019 г. се е увеличил процентния дял на делата за разглеждане – искови 

производства, които изискват по-дълъг период за решаване в сравнение 

със заповедните производства например. 
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Броят на насрочените в открито заседание граждански дела през   

2019 г. е 3 769 бр., от които са били отложени 1 549 бр., т.е. 41,1%, в т.ч. 

905 бр. в първото по делото и помирителното заседание, които са 58,4% от 

отложените дела. За сравнение: 

 през 2018 г. броят на насрочените в открито заседание граждански 

дела е бил 3 510 бр., от които са били отложени 1 324 бр. – т.е. 37,7%, в т.ч. 

766 бр. в първото по делото и помирителното заседание, които са 57,9% от 

отложените дела; 

 през 2017 г. броят на насрочените в открито заседание граждански 

дела е бил 3 239 бр., от които са били отложени 1 287 бр. – т.е. 39,7%, в т.ч. 

650 бр. в първото по делото и помирителното заседание, които са 50,5% от 

отложените дела; 

 през 2016 г. броят на насрочените в открито заседание граждански 

дела е бил 3 295 бр., от които са били отложени 1 298 бр. – т.е. 39,4%, в т.ч. 

652 бр. в първото по делото и помирителното заседание, които са 50,2% от 

отложените дела. 

 

 
 

Процентът на отложените дела се изменя в много тесни граници и 

остава почти непроменен за последните четири години. Най-честата 

причина за отлагането на дела е предвидената в закона възможност на 

страните да уточнят допълнително претенциите си в заседанието, в което 

се прави доклад на делото и в което се указва тежестта на доказване в 

процеса, като в тази връзка се ангажират и доказателства. На следващо 

място дела са отлагани поради затруднения по събирането на 

доказателствата, с оглед постигането на спогодба по искане на страните 

или при предвидени в закона хипотези – напр. при назначаване на 

допълнителни или тройни експертизи, развитие на производство по молба 
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за правна помощ, невъзможност за даване на ход на делото при обективни 

пречки за явяване както на страната, така и на пълномощника ѝ. 

Постигнатото през годината много добро ниво се дължи, както на 

законодателното изменение и разглеждането на преобладаващия брой дела 

по реда на новия ГПК, така и на положените усилия от съдиите, 

разглеждащи граждански дела. 

 

 

7.2. Наказателни дела. 

Сроковете, в които са свършени наказателните дела се отчитат до 3 и 

над 3 месеца от момента на образуването им и са отразени във 

Приложение 1. През 2019 г. до 3 месеца са свършени 1 939 бр. дела или 

79,6% от всички приключени дела – 2 437 бр. За сравнение: 

 през 2018 г. до 3 месеца са свършени 1 933 бр. дела или 86,3% от 

всички приключени дела; 

 през 2017 г. до 3 месеца са свършени 2 367 бр. дела или 92,4% от 

всички приключени дела; 

 през 2016 г. до 3 месеца са свършени 2 388 бр. дела или 92,1% от 

всички приключени дела.  

 
През отчетния период е намаляло равнището спрямо предходните 

години в процентно отношение на делата, приключили до 3 месеца, спрямо 

общия брой свършени дела. Показателят е най-лош за сравнителния 

период и се дължи най-вече на увеличения срок в НПК за изготвяне на 

съдебните актове. Резултатът все пак е на едно достатъчно добро ниво и се 

дължи на много добрата организация на работа на всеки един от 

работилите през годината наказателни съдии, въпреки голямото 

натоварване на съдебните заседания. Неприключването на останалите дела 

в този срок се дължи на обективни причини – необходимост от събиране 

на допълнителни доказателства, неявяване на свидетели и подсъдими, 

обявяване за национално издирване на подсъдими и свидетели или 

несвоевременно постъпване на отговор за резултата от издирването им,  

както и  на максимално натоварения  график за съдебни заседания на 

всички съдии.  

Данните за насрочването и отлагането на делата са посочени в 

Приложение 1. 
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През 2019 г. са насрочени 3 198 открити съдебни заседания по 

наказателни дела. Данните за отделните видове от тях са отразени 

обобщено в Приложение 1 и са, както следва: 

 НОХД – насрочени 1 170 заседания; 

 НЧХД – насрочени 121 заседания; 

 чл. 78а от НК – насрочени 115 заседания; 

 АНД – насрочени 1 405 заседания; 

 ЧНД – насрочени 387 заседания. 

За сравнение през 2018 г. са насрочени 2 500 заседания, през 2017 г. 

са насрочени 2 375 заседания, а през 2016 г. са насрочени 2 162 заседания. 

 
Броят на отложените дела през отчетния период е 1 295 бр., което 

представлява 40,5% от насрочените през 2019 г. дела. За сравнение: 

 за 2018 г. са отложени 1 018 бр. или 40,7% от насрочените дела; 

 за 2017 г. са отложени 679 бр. или 28,6% от насрочените дела; 

 за 2016 г. са отложени 650 бр. или 30,1% от насрочените дела. 

 

 
Забелязва се значително увеличение на общия брой отложени дела в 

количествено отношение, докато в процентно отношение нивото е 

запазено спрямо предходната година. Това е следствие на промените в 

НПК, в сила от 05.11.2017 г., с които се въведе института на 

разпоредителното заседание. В него се решават въпросите за допуснатите 

на досъдебното производство съществени и отстраними нарушения на 

процесуалните правила и свързаното с преценката на тези нарушения 

решение, дали делото да бъде насрочено в съдебно заседание или 

съдебното производство да бъде прекратено и делото – върнато на 

прокурора за отстраняване на констатираните нарушения. 

Разпоредителните заседания най-често се отлагат за нови такива или с 

определение за насрочване на делото в съдебно заседание. Отлагането на 
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делата се дължи до голяма степен на обективни причини, обусловени от 

нуждата за извършване на допълнителни следствени действия, събиране на 

допълнителни доказателства, неявяването на страни и свидетели. 

 

 

8. Обжалвани и протестирани съдебни актове, резултати от 

инстанционната проверка, изводи – граждански и наказателни. 

8.1. Граждански дела. 

Обжалваемостта на постановените през отчетния период решения и 

резултатите от обжалването са посочени в Приложение 4а, Приложение 4б 

и Приложение 8а, където са отразени персонално за всеки съдия 

постъпилите граждански дела (в това число и брачни), общо свършените 

дела, вкл. и с решения, обжалваните дела (включително и частните жалби, 

приключващи делото), както и резултата от обжалването. Тези данни дават 

цялостна картина за работата на съдиите през отчетния период. В 

приложението са посочени данните от обжалването на делата, които са 

върнати с резултат в Районен съд – Русе, независимо кога е била изпратена 

жалбата. 

От постановените 2 172 бр. решения през 2019 г. са обжалвани 401 

бр. или 18,5%. Освен тях са обжалвани и 115 бр. определения и 

разпореждания, приключващи делото, както и 6 бр. молби за отмяна на 

влезли в сила решения, или общо 522 съдебни акта. За сравнение: 

 през 2018 г. от постановените 2 046 бр. решения са обжалвани 359 

бр. или  17,5%; 

 през 2017 г. от постановените 1 841 бр. решения са обжалвани 305 

бр. или  16,6%; 

 през 2016 г. от постановените 1 626 бр. решения са обжалвани 329 

бр. или  20,2%. 

 

 
 

От данните се вижда, че обжалваните решения в количествено 

отношение са се увеличили съществено, но в процентно отношение се 

запазват на сравнително ниски нива. 

Обжалваните решения на съдиите са, както следва:  
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Съдия 
Обжалвани 

решения  

Обжалвани 

определения 

Молби за 

отмяна 

Общо 

обжалвани 

Татяна Илиева 39 12 1 52 

Десислава Великова 39 6 1 46 

Елена Балджиева 29 14 1 44 

Милен Петров 34 9 0 43 

Тихомира Казасова 30 7 0 37 

Виржиния Караджова 28 7 1 36 

Надежда Александрова 24 10 0 34 

Мария Димитрова 24 10 0 34 

Васил Петков 26 7 0 33 

Николай Стефанов 24 9 0 33 

Майя Йончева 22 11 0 33 

Милен Бойчев 27 3 0 30 

Дарин Йорданов 23 5 2 30 

Ивайло Иванов 21 4 0 25 

Ивайло Йосифов 11 1 0 12 

 

Общо върнатите през 2019 г. граждански дела с резултат от 

обжалване на решения са 362 бр. От тях потвърдените са 224 бр. или 61,9% 

от обжалваните, частично отменените са 84 бр. или 23,2% от обжалваните, 

изцяло отменените са 53 бр. или 14,6% от обжалваните, а също така е 

отменено 1 бр. влязло в сила решение. Общият брой на изцяло и частично 

отменените е 137 бр., което е 37,8 % от обжалваните решения. С резултат 

от обжалване на разпореждания и определения са се върнали 118 бр. дела 

или общо за годината върнатите обжалвани дела са 480 бр. (Приложение 

4а и 4б). За сравнение: 

 през 2018 г. гражданските дела с резултат от обжалване на 

решения са 378 бр. От тях потвърдените са 223 бр. или 59% от 

обжалваните, частично отменените са 93 бр. или 24,6% от обжалваните, 

изцяло отменените са 60 бр. или 15,9% от обжалваните, а също така са 

отменени 2 бр. влезли в сила решения. Общият брой на изцяло и частично 

отменените е 153 бр., което е 40,5% от обжалваните решения; 

 през 2017 г. гражданските дела с резултат от обжалване на 

решения са 315 бр. От тях потвърдените са 215 бр. или 68,3% от 

обжалваните, частично отменените са 60 бр. или 19% от обжалваните, 

изцяло отменените са 39 бр. или 12,4% от обжалваните, а също така е 

отменено 1 бр. влязло в сила решение. Общият брой на изцяло и частично 

отменените е 99 бр., което е 31,4% от обжалваните решения; 

 през 2016 г. гражданските дела с резултат от обжалване на 

решения са 295 бр. От тях потвърдените са 190 бр. или 64,4% от 

обжалваните, частично отменените са 57 бр. или 19,3% от обжалваните, 

изцяло отменените са 46 бр. или 15,6% от обжалваните, а също така са 

отменени 2 бр. влезли в сила решения. Общият брой на изцяло и частично 

отменените е 103 бр., което е 34,9% от обжалваните решения.  
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Средният брой върнати решения с резултат от обжалване за 

последните четири години е 338 бр. През отчетния период този брой е 

незначително по-голям от средния. Индивидуалните показатели на съдиите 

са отразени в  Приложение 4а, Приложение 4б и Приложение 8а. 

 

Най-голям брой потвърдени решения са постановили съдиите 

Десислава Великова – 25 бр., Милен Бойчев – 23 бр., Татяна Илиева – 18 

бр., Елена Балджиева,  Тихомира Казасова и Мария Димитрова – по 17 бр., 

Надежда Александрова – 16 бр., Милен Петров – 15 бр., Виржиния 

Караджова, Васил Петков и Майя Йончева – по 13 бр., Ивайло Иванов – 12 

бр., Дарин Йорданов и Ивайло Йосифов – по 10 бр. и Николай Стефанов – 

5 бр. 

В процентно отношение – брой потвърдени спрямо брой обжалвани 

решения, най-голям дял потвърдени актове имат съдиите Милен Бойчев, 

Мария Димитрова и Ивайло Йосифов (Приложение 8а). 

Отменените решения са постановени от съдиите, както следва: 

 

Съдия 
Изцяло 

отменени, бр. 

Частично 

изменени, бр. 

Виржиния Караджова 7 7 

Десислава Великова 7 7 

Татяна Илиева 5 8 

Ивайло Иванов 5 4 

Николай Стефанов 4 9 

Майя Йончева 4 6 

Елена Балджиева 3 8 

Тихомира Казасова 3 6 

Дарин Йорданов 3 5 

Милен Петров 3 5 

Ивайло Йосифов 3 1 

Надежда Александрова 2 7 

Васил Петков 2 4 

Милен Бойчев 2 2 

Мария Димитрова 0 5 
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При цялостния анализ на работата по граждански дела, като се 

изхожда от основни критерии за оценка работата на съдиите – брой 

постановени и обжалвани решения, срочност и законосъобразност на 

решените дела, се налага положителния извод за много добра оценка на 

работата на всички съдии. 

За резултата от изцяло отменените решения по граждански дела, 

трябва да се отчете и фактът, че с въвеждането от 01.07.2015 г. на нови 

индекси за резултатите от инстанционната проверка на събените актове, 

поставеният индекс касае само обжалваната част от решението, а не в 

необжалваната му част. 

През отчетната година на съдии от гражданското отделение не са 

налагани дисциплинарни наказания. 

 

 

8.2. Наказателни дела. 

Броят на обжалваните през 2019 г. дела е посочен в Приложение 1. В 

съответствие с указанията на ВСС, през отчетния период резултатът от 

обжалването обхваща всички върнати с резултат от въззивна инстанция 

дела, независимо кога са били изпратени жалбите, а данните персонално за 

всеки съдия са представени в Приложение 8б.  

От постановените 1 073 присъди и решения са обжалвани 474 или 

44,2%, като процентът на обжалваните дела е приблизително еднакъв на 

този от предходните две години и значително по-нисък от 2016 г. Освен 

това са обжалвани и 67 разпореждания и определения, приключващи 

делото, а постъпилите молби за възобновяване са 16 бр. или общо 557 

съдебни акта  (Приложение 8б). 

Обжалваните съдебни актове на  съдиите са, както следва: 

 

Съдия 

Обжалвани 

решения и 

присъди 

Обжалвани 

определения 

Молби за 

възобно-

вяване 

Общо 

обжалвани 

Александър Станчев 61 8 4 73 

Ралица Русева 59 9 2 70 

Венцислав Василев 54 12 1 67 

Ивайло Йорданов 53 8 0 61 

Светлана Нейчева 53 6 2 61 

Велизар Бойчев 52 7 1 60 

Мирослав Йорданов 46 7 3 56 

Явор Влахов 47 6 1 54 

Пламен Ченджиев 43 4 2 49 

Елица Димитрова 6 0 0 6 

 

Данните за предходните три години са както следва:  

 за 2018 г. от постановените 854 присъди и решения са обжалвани 

371 или 43,4%; 
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 за 2017 г. от постановените 869 присъди и решения са обжалвани 

380 или 43,7%; 

 за 2016 г. от постановените 911 присъди и решения са обжалвани 

498 или 54,7%. 

 

 
От данните се вижда, че през отчетния период броят на обжалваните 

съдебни актове в количествено отношение се е повишил спрямо 

последните две години, а в процентно отношение е останал почти 

непроменен спрямо същия период.  

През 2019 г. с резултат от обжалване на решения и присъди са се 

върнали 473 бр. дела. От тях са потвърдени 332 бр. или 70,2% от 

обжалваните, изменени са 39 бр. или 8,2% от обжалваните, отменени са 87 

бр. или 18,4 % от обжалваните и са върнати с резултат 15 бр. молби за 

отмяна на влезли в сила съдебни актове. С резултат от обжалване на 

разпореждания и определения, приключващи делото са се върнали 65 бр. 

дела или общо за годината 538 бр. дела. За сравнение: 

 през 2018 г. с резултат от обжалване на решения и присъди са се 

върнали 384 бр. дела. От тях са потвърдени 254 бр. или 66,1% от 

обжалваните, изменени са 33 бр. или 8,6% от обжалваните, отменени са 87 

бр. или 22,7% от обжалваните и са върнати с резултат 10 бр. молби за 

отмяна на влезли в сила съдебни актове; 

 през 2017 г. с резултат от обжалване на решения и присъди са се 

върнали 432 бр. дела. От тях са потвърдени 305 бр. или 70,6% от 

обжалваните, изменени са 35 бр. или 8,1% от обжалваните, отменени са 74 

бр. или 17,1% от обжалваните и са върнати с резултат 18 бр. молби за 

отмяна на влезли в сила съдебни актове; 

 през 2016 г. с резултат от обжалване на решения и присъди са се 

върнали 473 бр. дела. От тях са потвърдени 331 бр. или 70% от 

обжалваните, изменени са 41 бр. или 8,7% от обжалваните, отменени са 86 
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бр. или 18,2% от обжалваните и са върнати с резултат 15 бр. молби за 

отмяна на влезли в сила съдебни актове. 

 

 

 
През отчетния период като позитив в работата на наказателното 

отделение следва да се посочи повишеният процент на потвърдените 

съдебни актове спрямо предходната година, съответно намаленият процент 

на отменените съдебни актове. Повечето съдебни актове са отменени за 

неправилно приложение на материалния закон по административно 

наказателни дела. Броят на отменените съдебни актове поради допуснати 

съществени нарушения на процесуалните правила не се отличава 

съществено от този през предходните три  години и се запазва относително 

малък, което се дължи на факта, че болшинството от съдиите са с дълъг 

стаж и съответно висока квалификация. 

Най-голям брой потвърдени решения и присъди са постановили 

съдиите Светлана Нейчева – 43 бр., Венцислав Василев – 42 бр., Велизар 

Бойчев и Александър Станчев – по 40 бр., Ивайло Йорданов – 37 бр., 

Ралица Русева – 34 бр., следват Явор Влахов – 30 бр., Пламен Ченджиев – 

28 бр., Мирослав Йорданов – 26 бр. и Елица Димитрова – 12 бр.  

В процентно отношение – брой потвърдени спрямо брой обжалвани 

съдебни актове, най-голям дял потвърдени имат съдиите Светлана 

Нейчева, Ивайло Йорданов, Велизар Бойчев и Венцислав Василев 

(Приложение 8б). 

Отменените съдебни актове са постановени от съдиите, както следва: 
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Съдия 
Изцяло 

отменени, бр. 

Частично 

изменени, бр. 

Ралица Русева 13 4 

Явор Влахов 12 4 

Пламен Ченджиев 11 1 

Мирослав Йорданов 10 6 

Александър Станчев 9 7 

Венцислав Василев 7 6 

Велизар Бойчев 7 4 

Светлана Нейчева 7 2 

Елица Димитрова 6 0 

Ивайло Йорданов 5 5 

 

През отчетната година на съдии от наказателното отделение не са 

налагани дисциплинарни наказания. 

 

 

9. Структура на осъдената престъпност. 

Във връзка с приетите от ВСС „Правила за оценка на натовареността 

на съдиите“, от 01.04.2016 г. е в сила нова номенклатура на 

статистическите кодове по наказателни дела. Чрез нея се дава пълна 

картина на  видовете дела, спрямо текстовете от НК, които постъпват за 

разглеждане. В съответствие с тази номенклатура бяха изменени и 

статистическите форми за отчет на работата съдилищата. 

Данните за постъпилите новообразувани наказателни дела за 

отделните видове престъпления и за осъдените лица са обобщени в 

Приложение 2б. 

През годината най-голямо е постъплението на делата за общоопасни 

престъпления – 207 бр. или 38,8% от НОХД, като техният брой е намалял 

спрямо предходните две години. За сравнение: 

 през 2018 г. са постъпили 216 бр.; 

 през 2017 г. са постъпили 234 бр.; 

 през 2016 г. са постъпили 183 бр. 

Постъплението на дела за отнемане на МПС е 3 бр., при 3 бр. за 2018 

г., 6 бр. за 2017 г. и 4 бр. за 2016 г. Делата за престъпления свързани с 

наркотичните вещества са 23 бр., като техният брой се е увеличил спрямо 

предходните години. 

На второ място по постъпление са образуваните дела за 

престъпления против собствеността – 145 бр., като данни за предходните 

години са следните: 

 през 2018 г. те са били 130 бр.; 

 през 2017 г. те са били 195 бр.; 

 през 2016 г. те са били 140 бр. 

Делата за престъпления против собствеността съставляват 27,2% от 

новообразуваните 533 бр. НОХД. Отново най-голям е броят на делата за 
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кражби – 109 бр., което сочи, че кражбата остава най-разпространеното 

пряко посегателство върху собствеността. На следващо място са делата за 

измама – 10 бр., грабеж – 10 бр., унищожаване и повреждане – 8 бр., 

обсебване – 7 бр. и длъжностно присвояване – 1 бр. 

Увеличил се е спрямо предходната година броя на делата за 

престъпления против дейността на държавните органи и обществени 

организации – 59 бр. или 11,1% от НОХД. За сравнение: 

 за 2018 г. те са били 46 бр. или 9,3% от НОХД; 

 за 2017 г. те са били 109 бр. или 15,7% от НОХД; 

 за 2016 г. те са били 51 бр. или 9,8% от НОХД. 

Показателят е на сравнително ниско равнище, което се дължи най-

вече на ограничаването на мигрантски поток, благодарение на положените 

усилията от държавните институции. 

Броят на постъпилите дела за престъпленията против стопанството 

се езапазил – 22 бр. или 4,1% от НОХД. За сравнение: 

 през 2018 г. те са били 22 бр. или 4,5% от НОХД; 

 през 2017 г. те са били 51 бр. или 7,3% от НОХД; 

 през 2016 г. те са били 48 бр. или 9,2% от НОХД. 

По-голямата част от този вид дела са за престъпления по чл. 234 от 

НК – продажба или държане на акцизни стоки без бандерол с предмет най-

вече цигари. 

Следват делата за престъпления против личността – 37 бр. или 6,9% 

от НОХД. Данни за предходните години са, както следва: 

 през 2018 г. те са били 41 бр. или 8,3% от НОХД; 

 през 2017 г. те са били 40 бр. или 5,8% от НОХД; 

 през 2016 г. те са били 32 бр. или 6,1% от НОХД.  

Съпоставката на даните показва, че равнището на постъпление за 

този вид дела е около средното за сравнителния период.  

Незначително е намалял броят на постъпилите дела за телесни 

повреди в сравнение с предходната година – 21 бр. или 3,9% от НОХД, 

като за 2018 г. са постъпили 27 бр. или 5,5% от НОХД, при 28 бр. или 4% 

от НОХД за 2017 г. и 20 бр. или 3,8% от НОХД за 2016 г.  

През отчетния период са образувани 2 бр. дела по чл. 152 от НК, 

докато през 2018 г. няма образувани такива дела, през 2017 г. са 

образувани 2 бр. дела, а през 2016 г. също няма образувани такива дела.  

За разглеждане през годината са постъпили 2 бр. дела за блудство, 

като през 2018 г. също е имало 2 такива дела, при 3 бр. от НОХД за 2017 г. 

и 6 бр. от НОХД за 2016 г. 

Няма образувани дела за отвличане на лица и дела за склоняване към 

проституция, както и през предишните три години. През 2019 г. са 

постъпили 2 бр. дела за противозаконно лишаване от свобода, 7 бр. дела за 

закана с убийство, 2 бр. дела за разпространение на порнографски 

материали и 1 бр. дела за трафик на хора. 

Броят на постъпилите дела за престъпления против реда и 

общественото спокойствие се е запазил почти непроменен в сравнение с 

предходните две години – 17 бр. или 3,2% от НОХД. За сравнение: 
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 през 2018 г. те са били 15 бр.; 

 през 2017 г. те са били 15 бр.; 

 през 2016 г. те са били 26 бр. 

От тях делата за хулиганство са 15 бр., като съответно през 2018 г. те 

са били 14 бр., при 14 бр. за 2017 г. и 21 бр. за 2016 г.  

Престъпления против брака и семейството са 19 бр., а тези против 

правата на гражданите, съответно 12 бр. 

Постъпили са 111 бр. дела по чл. 64 и чл. 65 от НПК, от които 101 бр. 

са за първоначално вземане за мярка за неотклонение „задържане под 

стража“, а 10 бр. са по искания за изменение на взета такава. За сравнение: 

 през 2018 г. са постъпили 93 бр. дела по чл. 64 и чл. 65 от НПК; 

 през 2017 г. са постъпили 104 бр. дела по чл. 64 и чл. 65 от НПК; 

 през 2016 г. са постъпили 103 бр. дела по чл. 64 и чл. 65 от НПК. 

Увеличил се е спрямо предходните години броят на постъпилите 

НЧХД – 48 бр., който е най-голям за сравнителния период, съответно: 

 през 2018 г. те са били 44 бр.; 

 през 2017 г. те са били 35 бр.; 

 през 2016 г. те са били 38 бр. 

Броят на делата за определяне на общо наказание по влезли в сила 

присъди, се е увеличил спрямо предходната година – 88 бр., като за 2018 г. 

те са били 67 бр., при 116 бр. за 2017 г. и 80 бр. за 2016 г. 

Броят на делата за реабилитация е 12 бр., като през 2018 г. тези дела 

са били 14 бр., при 15 бр. през 2017 г. и 4 бр. за 2016 г.  

Намаляло е постъплението на дела по чл. 78а от НК – 97 бр. Данни за 

предходните години са, както следва: 

 през 2018 г. те са били 99 бр.; 

 през 2017 г. те са били 117 бр.; 

 през 2016 г. те са били 112 бр. 

Увеличил се е съществено броят на делата за принудителни 

медицински мерки по Закона за здравето и чл. 89 от НК – 33 бр., за 2018 г. 

те са били 46 бр., при 23 бр. за 2017 г. и 31 бр. за 2016 г.  

Образувани са 48 бр. производства по чл. 243 и чл. 244 от НПК, като 

техният брой е близък до средната стойност за последните четири години, 

като през 2018 г. е бил 42 бр., през 2017 г. съответно 54 бр., а през 2016 г. 

те са били 51 бр.  

 

Предадените на съд по НОХД са 570 лица. За сравнение: 

 през 2018 г. са предадени на съд 498 лица; 

 през 2017 г. са предадени на съд 720 лица; 

 през 2016 г. са предадени на съд 589 лица. 

През отчетния период се е увеличил броят, както на съдените, така и 

на осъдените лица за извършени престъпления от общ характер, а броят на 

оправданите лица е намалял в сравнение с предходната година. Броят на 

осъдените лица по НОХД е 551 или 96,7% от общо съдените 570 лица, а на 

оправданите – 9 лица или 1,6% от съдените. За сравнение: 
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2019 г.:    551 осъдени лица – 96,7%; оправдани –   9 лица – 1,6%; 

2018 г.:    483 осъдени лица – 97%; оправдани – 12 лица – 2,4%; 

2017 г.:    712 осъдени лица – 98,9%; оправдани –   5 лица – 0,7%; 

2016 г.:    571 осъдени лица – 96,9%; оправдани – 17 лица – 2,9%; 

 

 

 
 

 
Броят на осъдените непълнолетни лица за извършени постъпления от 

общ характер се е увеличил двойно спрямо предходната година и е 

приблизително на нивата от 2016 г. и 2017 г. – общо 34 лица. За сравнение: 

 през 2018 г. те са били 17 бр.; 

 през 2017 г. те са били 37 бр.; 

 през 2016 г. те са били 35 бр. 

 

 
 

Нивото на престъпността сред подрастващите се запазва на ниско 

ниво, като в повечето случаи те извършват  престъпленията в съучастие. 
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Рецидивната престъпност се е увеличила в сравнение с предходните 

години в  количествено отношение. От общо осъдените 551 лица, 

рецидивисти са 187 лица, като  

 през 2018 г. от осъдените 483 лица рецидивисти са 160 лица; 

 през 2017 г. от осъдените 712 лица рецидивисти са 259 лица; 

 през 2016 г. от осъдените 571 лица рецидивисти са 183 лица.  

През 2019 г. рецидивът съставлява 33,9%, съответно за 2018 г. той е 

33,1%, при 36,4% за 2017 г. и 32% за 2016 г. от наказаната престъпност. 

 
 

 

10. Оправдателни присъди. 

През 2019 г. са оправдани общо 9 лица, обвинени за извършване на 

престъпление от общ характер.  

По НОХД № 613/2018 г. по описа на РС – Русе, Х наказателен 

състав, за обвинение по чл. 159А, ал. 1 (ред. ДВ 92/2002), вр. чл. 2, ал. 2 от 

НК, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. Против присъдата е постъпил протест, който е 

върнат на прокурора, като разпореждането за връщане на протеста е 

обжалвано пред ОС – Русе и е потвърдено. 

По НОХД № 955/2018 г. по описа на РС – Русе, VII наказателен 

състав, за обвинение по чл. 131, ал. 1, т. 2 и т. 7, вр. чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1 

от НК. Против присъдата са постъпили протест и жалба. Делото е 

изпратено в ОС – Русе, като към момента не е върнато. 

По НОХД № 1660/2018 г. по описа на РС – Русе, Х наказателен 

състав, за обвинения по чл. 343, ал. 3, б. „а“, пр. 1, вр. ал. 1, б. „б“, пр. 1, вр. 

чл. 342, ал. 1, пр. 3 от НК. Против присъдата са постъпили протест и 

жалба. Делото е изпратено в ОС – Русе, като към момента не е върнато. 

По НОХД № 1746/2018 г. по описа на РС – Русе, II наказателен 

състав, за обвинение по чл. 343б, ал 3 от НК. Против присъдата е 

постъпил протест. Делото е изпратено и върнато от ОС – Русе, като 

присъдата е потвърдена изцяло. 

По НОХД № 2104/2018 г. по описа на РС – Русе, IХ наказателен 

състав, за обвинение по чл. 206, ал. 2, пр. 2, вр. ал. 1 от НК. Против 

присъдата е постъпил протест. Делото е изпратено и върнато от ОС – 

Русе, като присъдата е потвърдена изцяло. 

По НОХД № 382/2019 г. по описа на РС – Русе, II наказателен 

състав, за обвинение по чл. 129, ал. 1 от НК. Против присъдата е постъпил 
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протест. Делото е изпратено и върнато от ОС – Русе, като присъдата е 

потвърдена изцяло. 

По НОХД № 731/2019 г. по описа на РС – Русе, Х наказателен 

състав, за обвинение по чл. 131,  ал. 2, т. 3, вр. ал. 1, т. 12, вр. чл. 130, ал. 1 

от НК. Против присъдата е постъпил протест. Делото е изпратено и 

върнато от ОС – Русе, като присъдата е потвърдена изцяло. 

По НОХД № 823/2019 г. по описа на РС – Русе, VI наказателен 

състав, за обвинение по чл. 343б, ал. 1 от НК. Против присъдата е 

постъпил протест. Делото е изпратено в ОС – Русе, като към момента не 

е върнато. 

По НОХД № 1387/2019 г. по описа на РС – Русе, XI наказателен 

състав, за обвинение по чл. 152, ал. 1, т. 2, пр. 1, вр. чл. 18, ал. 1 от НК. 

Против присъдата е постъпил протест. Делото е изпратено в ОС – Русе, 

като към момента не е върнато. 

 

 

11. Дела с обществен интерес. 

Изпълняват се указанията дадени с решение на ВСС (по Протокол 

№39/08.10.2008 г.) относно организацията за отчитане на образуването и 

движението на дела със завишен обществен интерес. От 2015 г., според 

новите указания на ВСС, на ежемесечно отчитане подлежат само делата 

със завишен обществен интерес, поместени в Списък 1 – дела, 

наблюдавани от Европейската комисия. През отчетния период в Районен 

съд – Русе не са разглеждани такива дела. 

През 2019 г., във връзка със Заповед № 474/01.03.2017 г. на 

председателя на ВКС и със създаването на Единен каталог на 

корупционните престъпления (ЕККП), продължи ежемесечното отчитане 

на дела за корупционни престъпления и такива, свързани с организирана 

престъпност, както и информация за постановените съдебни актове по тях. 

До 3-то число на всеки месец, в Районен съд – Русе се изготвя справка 

относно тези дела, която се изпраща на Апелативен съд – Велико Търново 

за обобщаване на резултатите от апелативния район и изпращане на 

информацията на ВКС. 

На сайта на ВКС ежемесечно се публикува списък на предстоящите 

за разглеждане дела от ЕККП, както и решенията, постановени по дела за 

корупционни престъпления и по дела за организирана престъпност. 

 

 

12. Достъп до данни по ЗЕС. 

Достъпът до данните по Закона за електронните съобщения се 

осъществяваше след издаване на разпореждане от председателя на съда. 

При отсъствие тези функции се изпълняваха от оправомощени съдии, 

посочени в нарочна заповед. Към 31.12.2019 г. са издадени 88 разрешения 

и са извършени 4 отказа. 
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13. Натовареност към свършени дела и към дела за разглеждане. 

13.1. Обща натовареност на съдиите в Районен съд – Русе. 
С новоприетите „Правила за оценка на натовареността на съдиите“ 

се създава нова концепция за оценка на заетостта на съдиите. Досега 

натовареността се определяше на база броя дела за разглеждане и броя 

свършените дела, което обаче в някаква, макар и малка степен, води до 

неравномерна заетост. Този недостатък ще се избегне чрез реализиране на 

новия подход, залегнал в Правилата, а именно натовареността да се 

оценява чрез коефициент на натовареност, който се натрупва през цялата 

година. Всяко дело, в зависимост от вида си, има предварително определен 

коефициент на тежест, заложен в номенклатурата на статистическите 

кодове, които са в сила от 01.04.2016 г. В зависимост от сложността на 

делото и начина на приключването му, може да се коригира – увеличи или 

намали, коефициента на тежест. По този начин се реализира една 

динамична система за реална оценка на натовареността на съдиите, която 

програмно е реализирана чрез приложението „Система за изчисляване на 

натовареността на съдиите“ (СИНС). 

Въпреки новия подход за оценка на натовареността на съдиите, 

досегашния начин – чрез отчитане на натовареността към броя 

средномесечно свършени дела и дела за разглеждане, все още е валиден и 

дава сравнително добра оценка за натовареността на съда като цяло. 

През 2019 г. в Районен съд – Русе е имало щат за 25 съдии. При общо 

11 777 бр. дела за разглеждане, средномесечната щатна натовареност на 

съдиите е 39,26. При 10 185 бр. свършени дела, щатната натовареност към 

свършени дела на съдиите е 33,95. За сравнение: 

 през 2018 г. общата натовареността на съдиите по щат към делата 

за разглеждане, при 25 щатни бройки е била 40,22, а към свършените дела 

е била 35,55; 

 през 2017 г. общата натовареността на съдиите по щат към делата 

за разглеждане, при 25 щатни бройки е била 41,95, а към свършените дела 

е била 38,04; 

 през 2016 г. общата натовареността на съдиите по щат към делата 

за разглеждане, при 25 щатни бройки е била 38,16, а към свършените дела 

е била 35,19. 

 
През 2019 г. реално са отработени 275,4 човекомесеца. Общата 

действителната натовареност на съдиите към делата за разглеждане е 

42,76, а към свършените дела 36,98. За сравнение: 
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 през 2018 г. общата действителна натовареност на съдиите към 

делата за разглеждане, при реално отработени 292,8 човекомесеца е била 

41,21, а към свършените дела е била 36,42; 

 през 2017 г. общата действителна натовареност на съдиите към 

делата за разглеждане, при реално отработени 282,5 човекомесеца е била 

44,55, а към свършените дела е била 40,39; 

 през 2016 г. общата действителна натовареност на съдиите към 

делата за разглеждане, при реално отработени 268,8 човекомесеца е била 

42,59, а към свършените дела е била 39,27. 

 
От тези данни се вижда, че натовареността през отчетната година не 

се е променила съществено, което се дължи на по-голямата реална заетост 

на съдебните състави и намалялото постъпление на дела. Натовареността 

по щат е в пряка зависимост от броя на делата за разглеждане и 

свършените дела, докато действителната натовареност отчита и това колко 

съдии реално са работили през годината и дава по-точна представа за 

тяхната заетост. 

 

 

13.2. Натовареност на съдиите, разглеждащи граждански дела. 

През 2019 г. в Районен съд – Русе е имало щат за 15 граждански 

състава. При общо 8 930 бр. дела за разглеждане, средномесечната щатна 

натовареност на гражданските съдии е 49,61. При 7 748 бр. свършени дела, 

щатната натовареност към свършени дела на гражданските съдии е 43,04. 

За сравнение: 

 през 2018 г. натовареността на гражданските съдии по щат към 

делата за разглеждане, при 15 щатни бройки е била 53,06, а към 

свършените дела е била 46,80; 

 през 2017 г. натовареността на гражданските съдии по щат към 

делата за разглеждане, при 14 щатни бройки е била 58,29, а към 

свършените дела е била 52,67; 

 през 2016 г. натовареността на гражданските съдии по щат към 

делата за разглеждане, при 14 щатни бройки е била 53,63, а към 

свършените дела е била 47,41. 
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През 2019 г. реално са работили 14 граждански състава, което се 

равнява на 167,7 отработени човекомесеци. Следователно действителната 

натовареност на гражданските съдии към делата за разглеждане е 53,25, а 

към свършените дела 46,20. За сравнение: 

 през 2018 г. действителната натовареност на гражданските съдии 

към делата за разглеждане, при реално отработени 173,1 човекомесеца е 

била 55,17, а към свършените дела е била 48,67; 

 през 2017 г. действителната натовареност на гражданските съдии 

към делата за разглеждане, при реално отработени 162,5 човекомесеца е 

била 60,26, а към свършените дела е била 54,45; 

 през 2016 г. действителната натовареност на гражданските съдии 

към делата за разглеждане, при реално отработени 154,8 човекомесеца е 

била 56,03, а към свършените дела е била 51,45. 

 
От данните се вижда, че както щатната, така и действителната 

натовареност към делата за разглеждане и към свършените дела, е най-

малка за последните четири години, което се дължи на по-малкото 

постъпление на граждански дела през 2019 г. 

 

 

13.3. Натовареност на съдиите, разглеждащи наказателни дела. 

През 2019 г. в Районен съд – Русе е имало щат за 10 наказателни 

състава. При общо 2 847 бр. дела за разглеждане, средномесечната щатна 

натовареност на наказателните съдии е 23,73. При 2 437 бр. свършени дела, 

щатната натовареност към свършени дела на наказателните съдии е 20,31. 

За сравнение: 

 през 2018 г. натовареността на наказателните съдии по щат към 

делата за разглеждане, при 10 щатни бройки е била 20,98, а към 

свършените дела е била 18,67; 
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 през 2017 г. натовареността на наказателните съдии по щат към 

делата за разглеждане, при 11 щатни бройки е била 21,15, а към 

свършените дела е била 19,42; 

 през 2016 г. натовареността на наказателните съдии по щат към 

делата за разглеждане, при 11 щатни бройки е била 21,02, а към 

свършените дела е била 19,64. 

 
През 2019 г. реално са работили 9 наказателни състава, което се 

равнява на 107,7 отработени човекомесеци. Следователно действителната 

натовареност на наказателните съдии към делата за разглеждане е 26,43, а 

към свършените дела 22,63. За сравнение: 

 през 2018 г. действителната натовареност на наказателните съдии 

към делата за разглеждане, при реално отработени 119,7 човекомесеца е 

била 21,03, а към свършените дела е била 18,71; 

 през 2017 г. действителната натовареност на наказателните съдии 

към делата за разглеждане, при реално отработени 120 човекомесеца е 

била 23,27, а към свършените дела е била 21,36; 

 през 2016 г. действителната натовареност на наказателните съдии 

към делата за разглеждане, при реално отработени 114 човекомесеца е 

била 24,33, а към свършените дела е била 22,74. 

 
От данните се вижда, че през 2019 г. както щатната, така и 

действителната натовареност са се увеличили и са с най-големи стойности 

за сравнителния период, както към делата за разглеждане, така и към 

свършените наказателни дела, което е следствие на по-ниската рална 

заетост на наказателните състави и повишеното постъпление на дела. 
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14. Бюро „Съдимост“ – брой свидетелства и справки. 

През 2019 г. от Бюро „Съдимост“ при Районен съд – Русе са 

издадени 14 611 бр. свидетелства и справки за съдимост. За сравнение: 

 през 2018 г. са издадени 17 203 бр.; 

 през 2017 г. са издадени 18 375 бр.;  

 през 2016 г. са издадени 19 853 бр. 

 

 
 

 

При тези данни средно дневно са издавани по 58,7 свидетелства и 

справки за съдимост. 

Издават се значителен брой справки за съдимост за МВР, 

прокуратурата и искания от други градове на страната. Затруднения 

създаваха спешните искания за свидетелства и справки по бързи 

производства за нуждите на органите на досъдебното производство. 
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15. Съдебно изпълнение – брой дела и действия, суми. 

 

15.1.Анализ на изпълнението. 

15.1.1. През изминалата 2019 година в Съдебно-изпълнителната 

служба при Районен съд – Русе при седем щатни бройки, целогодишно са 

работили седем държавни съдебни изпълнители: Деян Денев, Свилен 

Великов, Виолета Палазова, Любослав Недев, Делян Маринов, Стефка 

Николова и Елеонора Паскалева. 

В деловодството при четири деловодни бройки, целогодишно са 

работили четирима деловодители: Розалина Вълкова, Ирина Тошкова, 

Полина Донева и Малина Николова. 

 

15.1.2. През 2019 г. работата във всеки един от седемте титулярни 

изпълнителни района, беше организирана и провеждана съобразно 

нормите на ПАС и Вътрешни правила за организация на работата и 

документооборота в СИС: 

 образуване на делата в срок; 

 своевременно набиране на информация за гражданско и имотно 

състояние на длъжниците; 

 срочно и добронамерено обслужване на граждани и адвокати; 

 своевременни преводи и плащания на постъпилите суми по делата; 

 перемиране по чл. 433, ал. 1, т. 8 от ГПК, актуализация на делата 

за издръжка и тези, изплащани по НОРИДПИ от Държавата чрез 

Общината. 

През 2019 г. всички архивни изпълнителни дела, подлежащи на 

унижожаване по правилата на глава Х от ПАС, бяха предадени за 

унищожение.  

Служителите в СИС са утвърдени професионалисти с високо чувство 

за отговорност, което способства за законосъобразното и срочно 

изпълнение на задълженията им. 

 повече от двадесет и пет години работата в службата е 

компютъризирана, което дава възможност за по-голяма точност и бързина 

при извършването ѝ, с постоянно актуализиращ се информационен 

продукт за целите на СИС, съобразен с ГПК и ЗСВ; 

 съобразно указания на Министерство на правосъдието и с оглед 

изменения в ГПК за въвеждане на електронни запори, електронен достъп 

до масиви с информация на НАП, ТР, МДТ и др., се новира и актуализира 

действието на регистрираните и въведени в употреба „електронни 

подписи“ за всички ДСИ при РС – Русе; 

 на всички ДСИ е осигурен електронен достъп до 

информационната система на Агенция по геодезия картография и кадастър 

– КАИС (Кадастрално-административна информационна система), както и 

до електронните досиета, поддържани от Община Русе, отдел МДТ; 

 службата разполага с електронен достъп до ИС на РБСС 

(Информационна система на регистър на банковите сметки и сейфове), 

поддържан от БНБ. 



  ОТЧЕТЕН ДОКЛАД РС – РУСЕ 2019 г. 

53 

 

2019 г. е четвърта поредна година, в която има увеличение на броя 

постъпили изпълнителни дела в СИС при Районен съд – Русе, при 

увеличение на сумата за събиране спряма 2018 г. и 2016 г. и намаление на 

сумата спрямо 2017 г. Така през 2019 г. са образувани 797 дела за сумата 

1 765 456 лв., при 733 дела за сумата 1 551 478 лв. през 2018 г., при 672 

дела за сумата 3 480 188 лв. през 2017 г. и 483 дела за сумата 1 689 286 лв. 

през 2016 г. 

Преобладаващи от постъпилите дела са за събиране на публични 

вземания (в полза на съдебната власт), частни вземания (в полза на 

физически лица) и вземания за издръжки.  

През изтеклата година в службата са образувани изпълнителни дела, 

за налагане на обезпечителни мерки по молба на КПКОНПИ за сумата 

257 598.22 лв. За първи път в странат е приложена разпоредбата на чл. 160, 

ал. 1 от ЗПКОНПИ, като с разпореждане на ДСИ от РС – Русе, Комисията 

е получила за отговорно пазене, имущество върху което са допуснати 

обезпечителни мерки. 

През отчетния период са изпратени 1 419 бр. покани за доброволно 

изпълнение, 424 бр. запорни съобщения до работодотел, 744 бр. запорни 

съобщения до банки, 267 бр. запорни съобщения до КАТ, 1 259 бр. искания 

до НАП за информация по чл. 74 от ДОПК, 945 бр. запитвания до БНБ за 

разкрити банкови сметки, 751 бр. запитвания до КАТ за регистрирани 

МПС.  

Събираемостта по делата се затруднява от това, че длъжниците ЮЛ 

и ФЛ са и с много други задължения (частни и към държавата), а и с 

ограничена платежоспособност, липса на достатъчно годно за изпълнение 

имущество, което налага извършването на описи, оценки, продажби и 

разпределение на реализираните суми, което е дълъг и не във всеки случай 

ефективен процес. Вече не е екзотичен случай, в който длъжника оперира 

само с банкови сметки не в качеството на „титуляр“, а в качеството на 

„ползвател“, при който факт е невъзможно насочване на изпълнението, 

срещу наличностите по тези сметки. Досто често, длъжниците имат 

регистрирани трудови правоотношение с осигурителен доход в размер на 

МРЗ, а не рядко трудовия договор е сключен на 4 часов работен ден с 

възнаграждение под МРЗ в които хипотези, дохода е несеквестируем. 

Много добри резултати, даде съвместната работа на държавните 

съдебни изпълнителите при оказване на съдействие от служители на ОД на 

МВР, които изпълняват с необходимата прецизност и отговорност 

задълженията си. 

Продължава да е изключително ефикасен, елктронния достъп до база 

данни на НАП, с оглед бързината и прецизността на исканията за справки 

и удостоверения за наличие на движимо и недвижимо имущество, 

вземания и доходи на длъжниците по чл. 74 от ДОПК и за задължения към 

Държавата в хипотезата на чл. 191 от ДОПК, вр. чл. 458 от ГПК. Улеснява 

работата по изпълнителните дела, осигуреният достъпът до НБД 

„Население“ и ИКАР. Наред с това пести в пъти време и ресурс 

осигуреният, електронен достъп до ИС на РБСС, поддържан от БНБ. 
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През 2018 г. мониторите и компютърните конфигурации на всички 

деловодители и ДСИ от службата без изключение, бяха подменени с нови. 

С новата техника и през 2019 г. е на високо ниво бързината и надежността 

при изпълнение на служебните задължения. При необходимост, 

своевременно се извършва техническата поддръжка на сървъра, 

компютрите и периферните устройства, включително и актуализацията на 

информационната система JES. 

 

 

15.2. Статистически данни за 2019 г. и изпълнение на отделните 

видове дела. 

15.2.1. Към 01.01.2019 г. – началото на отчетния период, общия брой 

на висящите дела е 9 569 бр. за сумата 28 786 494 лв. 

Към 31.12.2019 г. – края на отчетния период, общия брой на 

висящите дела е 9 247 бр. за сумата 23 740 508 лв. 

 

За 2019 г. броят на постъпилите дела е 797 бр. за сумата 1 765 465 

лв., като броят на свършените и прекратени дела през период е 1 119 бр. за 

събрана сумата 1 075 214 лв., включително сумата за държавни такси       

83 986 лв. по сметка на Районен съд – Русе, а сумата 5 933 403 лв. е 

приспадната, като несъбрана, поради прекратяване на делата по давност, 

по перемция, по обезсилване, поради изпращане на друг СИ и др. 

 

15.2.2.Сравнителни данни за предходните три години са както 

следва: 

 за 2018 г. броят на постъпилите дела е 733 бр. за сумата 1 551 487 

лв., като броят на свършените и прекратени дела през периода е 1 223 бр. 

за сумата 1 188 438 лв., включително сумата за държавни такси 68 785 лв. 

по сметка на Районен съд – Русе, а сумата 7 215 531 лв. е приспадната като 

несъбрана, поради прекратяване на делата по давност, по перемция, по 

обезсилване, поради изпращане на друг СИ и др. 

 Извод за отчетния период (2019г.): Увеличен брой на постъпили 

дела. Незначително намален брой свършените и прекратените дела. 

Намален размер на събраната сума в полза на взискатели, при увеличен 

размер на събраните д.т. в полза на РС – Русе;  

 за 2017 г. броят на постъпилите дела е 672 бр. за сумата 3 470 188 

лв., като броят на свършените дела през периода е 977 бр. за сумата        

864 581 лв., включително сумата за държавни такси 70 413 лв. по сметка на 

Районен съд – Русе, а сумата 1 816 613 лв. е приспадната като несъбрана, 

поради прекратяване на делата по давност, по перемция, по обезсилване, 

поради изпращане на друг СИ и др.; 

 Извод за отчетния период (2019г.): Увеличен брой на постъпилите 

дела. Увеличен брой свършени и прекратени дела. Увеличен размер на 

събраните суми за взискатели и за д.т. в полза на РС – Русе; 

 за 2016 г. броят на постъпилите дела е 483 бр. за сумата 1 689 286 

лв., като броят на свършените дела през периода е 500 бр. за сумата 



  ОТЧЕТЕН ДОКЛАД РС – РУСЕ 2019 г. 

55 

 

1 297 346 лв., включително сумата за държавни такси 111 534 лв. по сметка 

на Районен съд – Русе, а сумата 2 020 860 лв. е приспадната като 

несъбрана, поради прекратяване на делата по давност, по перемция, по 

обезсилване, поради изпращане на друг СИ и др.; 

 Извод за отчетния период (2019г.): Увеличен брой на постъпили 

дела. Увеличен брой на свършените и прекратените дела. Намален размер 

на събраните суми в полза на взискатели и за д.т. в полза на РС – Русе. 

 

15.2.3. Дела в полза на държавата: 

 постъпили – 614 бр. за сумата 1 072 477 лв., при висящи 1 559 бр. в 

началото на отчетния период за сумата 2 054 103 лв., свършени и 

прекратени – 271 бр. за сумата 1 000 698 лв. 

 

15.2.4.Дела в полза на юридически лица: 

 в полза на банки – постъпили 15 бр. за сумата 133 170 лв., при 

висящи 368 бр. в началото на отчетния период за сумата 3 857 216 лв., 

свършени и прекратени – 310 бр. за сумата 616 026 лв.; 

 в полза на търговци – постъпили 41 бр. за сумата 170 110 лв., при 

висящи 3 060 бр. в началото на отчетния период за сума 11 940 410 лв., 

свършени и прекратени 210 бр. за сумата 1 280 138 лв.; 

 в полза на други ЮЛ – постъпили 8 бр. за сумата 7 429 лв., при 

висящи 491 бр. в началото на отчетния период за сума 4 071 552 лв., 

свършени и прекратени – 47 бр. за сумата 2 297 698 лв. 

 

15.2.5.Дела в полза на физически лица: 

 по дела за издръжки – постъпили 43 бр. за сумата 158 423 лв., при 

висящи 2  295 бр. в началото на отчетния период за сумата 745 774 лв., 

обуславящо се от дългогодишния период за възникване на основанията за 

прекратяване по чл. 150, вр. чл. 143 и 144 от СК. Свършени и прекратени 

112 бр. за сумата 257 359 лв.; 

 по дела за трудови спорове – постъпили 2 бр. за сумата 5 898 лв., 

при висящи 384 бр. в началото на отчетния период за сума 955 273 лв., 

обуславящо се от ликвидацията и обявяването в несъстоятелност на много 

от задължените фирми – работодатели, непререгистрирането им в 

търговския регистър на АВ съгл. изм. и доп. на ЗТР, и голямата 

междуфирменна задлъжнялост. Свършени и прекратени 76 бр. за сумата 

280 871 лв.; 

 по дела за предаване и свиждане с дете – постъпили 9 бр., при 

висящи 78 бр. в началото на отчетния период, свършени и прекратени 25 

бр.; 

  други – постъпили 55 бр. за сумата 217 958 лв., при висящи 1 198 

бр. в началото на отчетния период за сумата 5 141 558 лв., свършени и 

прекратени 283 бр. за сумата 1 275 792 лв. 
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15.3. Анализ на жалбите срещу действия на ДСИ. 

През отчетния период, общо в СИС са постъпили 20 бр. жалби по 

реда на чл. 435 и сл. от ГПК, при 13 бр. за 2018 г., 26 бр. за 2017 г., 20 бр. 

за 2016 г.  

Резултатите и сравнителния анализ са следните: 

 уважени – 3 бр., при 4 бр. за 2018 г., при 4 бр. за 2017 г. и при 3 бр. 

за 2016 г.; 

 неуважени – 8 бр., при 6 бр. за 2018 г., при 13 бр. за 2017 г. и при 5 

бр. за 2016 г.; 

 оттеглени – 5 бр., при 0 бр. за 2018 г., при 3 бр. за 2017 г. и при 1 

бр. за 2016 г.; 

 висящи – 4 бр., при 3 бр. за 2018 г., при 4 бр. за 2017 г. и при 8 бр. 

за 2016 г. 

 

 

15.4. Движение на суми по сметката на СИС при Районен съд – 

Русе. 

 Наличност в началото на отчетния период 01.01.2019 г. –  

404 744.06 лв.; 

 Постъпили суми през 2019 г. – 1 100 783.93 лв.; 

 Изплатени суми през 2019 г. – 1 036 721.50 лв.; 

 Наличност към 31.12.2019 г. – 468 806.49 лв. 

 

От тези данни е видно интензивното движение на суми по сметката и 

ниското салдо в края на отчетния период, което също е много добър 

показател за работата на Съдебно-изпълнителна служба при Районен съд – 

Русе. 

  



  ОТЧЕТЕН ДОКЛАД РС – РУСЕ 2019 г. 

57 

 

16. Съдии по вписванията – брой дела, действия и справки. 

През отчетната година съдиите по вписванията при РС – Русе  

извършваха работата си в съответствие с нормативната уредба. Всички 

действия  по вписвания, отбелязвания и заличавания относно недвижимите 

имоти се постановяваха своевременно в деня на постъпването на 

съответното искане. 

Целогодишно са работили съдиите по вписванията Ивелина 

Йосифова, Анелия  Калинова и Полина Минчева – Иванова. От 01.01.2019 

г. до 07.06.2019 г. е работила Бояна Маринова. От 10.06.2019 г. до 

28.11.2019 г. е работила Ивана Иванова. След проведен конкурс като съдия 

по вписванията бе назначена Елисавета Бенкова – Георгиева, работила от 

29.11.2019 г. до края на 2019 г. 

 Общият брой заявления, разгледани от съдиите по вписванията през 

2019 г. са 31 522 бр., като от тях 17 453 бр. са разпореждания за вписвания, 

отбелязвания и заличавания, 13 709 бр. – разпореждания за издаване на 

справки, удостоверения и преписи по книгите и регистрите на Службата по 

вписванията – Русе, 360 бр. – определения за отказ. 

Постановените разпореждания и определения от всеки съдия по 

вписванията са  както следва: 

 Полина Минчева – Иванова: 8 448 бр.; 

 Анелия Калинова: 8 133 бр.; 

 Ивелина Йосифова: 7 901 бр.;  

 Бояна Маринова:  3 382 бр.; 

 Ивана Иванова: 2 952 бр.; 

 Елисавета Бенкова – Георгиева: 706 бр. 

 

През отчетния период нотариалните дела са 9 423 бр., образувани за: 

 5 025 бр. продажби с нотариален акт; 

 1 152 бр. дарения; 

 68 бр. замени с нотариален акт; 

 905 бр. договорни ипотеки; 

 46 бр. суперфиции с нотариален акт; 

 351 бр. констативни нотариални актове, издадени по документи; 

 417 бр. констативни нотариални актове, издадени по 

обстоятелствени проверки; 

 1 233 бр. актове за общинска собственост; 

 141 бр. актове за държавна собственост; 

 85 бр. вписани преписи от обявени саморъчни завещания. 

 

В останалия брой вписвания – 8 030 бр. се включват: законни 

ипотеки, възбрани, искови молби, договори, декларации, съдебни решения, 

протоколи и други актове, както и всички отбелязвания и заличавания. 

В Книгата за саморъчни завещания са регистрирани 210 бр. 

уведомления от нотариусите от района на РС – Русе за депозирани при тях 

саморъчни завещания. В Книгата за нотариални завещания са записани 

общо 16 бр. нотариални завещания. От съдиите по вписванията са обявени 
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11 саморъчни завещания, съхранявани в Архива на Службата по 

вписванията – Русе. 

През 2019 г. съдиите по вписванията са постановили общо 360 бр. 

откази  за  вписване, отбелязване и заличаване, което е с 8,86% по-малко от 

2018 г. Необжалваните откази са 98,33%, а обжалваните са само 6 бр., 

което съставлява 1,67% от общия брой постановени откази. Постановените 

откази от всеки съдия по вписванията са както следва : 

 Полина Минчева – Иванова: 117 необжалвани, 2 обжалвани (2 

отменени); 

 Анелия Калинова: 105 необжалвани, 2 обжалвани  (2 отменени); 

 Ивелина Йосифова: 48 необжалвани, 1 обжалван (1 отменен); 

 Бояна Маринова: 41 необжалвани, 1 обжалван  (1отменен); 

 Ивана Иванова: 32 необжалвани, няма обжалвани; 

 Елисавета Бенкова – Георгиева: 11 необжалвани, няма обжалвани.  

 

Анализът на отчетените цифри през 2019 г. води до следните изводи: 

 общият броя на вписванията отбелязва увеличение с 2,39% спрямо 

2018 г.; 

 увеличение се наблюдава в броя на вписаните възбрани – с 17,21% 

повече от предходната година; 

 съществено намаление има на броя на вписаните договорни 

ипотеки – с 38,82% по-малко спрямо 2018 г., докато броят на 

вписаните законни ипотеки се е запазил почти същият; 

 броят на издадените удостоверения е с 13,49% повече от 2018 г., а 

на издадените преписи от вписани актове – с 7,53% по - малко; 

 най-съществено увеличение отбелязва броя на издадените справки 

по молба на държавни органи – 80% повече спрямо издадените 

през 2018 г. 
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ІІІ. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 

2014 – 2020 Г. – ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО, 

ОБЕКТА НА МОНИТОРИНГА, ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ, 

РЕСУРСИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ – ФИНАНСОВИ, ТЕХНИЧЕСКИ, 

ЧОВЕШКИ. ОБОБЩЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 

МОНИТОРИНГА. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ВГРАЖДАНЕТО ИМ 

В ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ И КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ. 

 

Във връзка с изпълнението на Комуникационната стратегия на 

съдебната власт 2014 – 2020 г. беше изготвен план за действие за 2019 г. 

Целите, заложени в плана бяха да се подобри комуникацията с медиите, да 

се повиши правната култура на обществото и познаване ролята и 

функциите на органите на съдебната власт и повишаване доверието в 

съдебната власт. 

Механизмът за мониторинг и оценка на изпълнение на стратегията 

предвиждаше отчитане на информация за реализираните дейности по 

посочените по-долу индикатори, както следва: 

1. „Координационни срещи/разговори на представители на връзки с 

обществеността на Районен съд – Русе“: 

 не са провеждани официални срещи; 

 

2. „Брой медийни изяви“: 

 на 19.11.2019 г. в Районен съд – Русе беше проведен „Ден на 

отворените врати“; 

 със съдействието на Експерт „Връзки с обществеността“ при ОС – 

Русе, на интернет страницата на съда са публикувани шест съобщения. 

 

3. „Нови/обновени уебсайтове на Районен съд – Русе“: 

 от месец декември 2019 г. започна да функционира новият сайт на 

Районен съд – Русе, част от Единния портал за електронно правосъдие, 

поддържан от Висшия съдебен съвет. Сайтът има подобрена, 

модернизирана и функционална визия, улесняваща публикуването на 

новини, инициативи, събития и др., във връзка с работата на съда. За 

потребителите е създаден лесен достъп до наличната информация, както и 

до други електронни услуги, предоставяни от ВСС. 

 

4. „Честота на обновяване на информацията на уебсайта на Районен 

съд – Русе“: 

 ежедневно се публикува информация относно свършени дела, 

влезли в сила дела, насрочени съдебни заседания по наказателни и 

граждански дела; 

 периодично се извършва обновяване на обявленията за 

предстоящи търгове на държавните съдебни изпълнители при РС – Русе. 
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5. „Информационни системи, осигуряващи онлайн достъп до 

информация за граждани и фирми“: 

 онлайн достъп до информация за граждани и фирми се 

осъществява чрез уебсайта на Районен съд – Русе. 

 

6. „Обслужвани запитвания по ЗДОИ“: 

 16 броя; 

 

7. „Проведени обучения за повишаване на квалификацията, свързана 

с комуникацията с вътрешни и външни публики“: 

 няма проведени обучения;  

 

8. „Вътрешни информационни бюлетини в рамките на съдебната 

власт“: 

 няма вътрешни бюлетини в рамките на съдебната власт; 

 

9. „Събития и инициативи, насочени към гражданите“: 

 на 19.11.2019 г. беше проведен „Ден на отворените врати“. 

Във връзка с традиционната инициатива на съдебната власт „Дни на 

отворените врати“, Районен съд – Русе отвори врати на 19.11.2019 г.  

За мероприятието предварително беше поместена информация на 

интернет страницата на съда. 

В деня на отворените врати гражданите имаха възможност да 

посетят Съдебната палата и да се запознаят отблизо с организацията и 

дейността на съда, със съдебните процедури, с работата и функциите на 

магистратите и съдебните служители. 

Специални гости на събитието бяха ученици от ХІ б клас при СУ 

„Възраждане“ гр. Русе, придружавани от класния им ръководител, с които 

се срещна съдия Велизар Бойчев в съдебна зала № 1. Младежите научиха 

за разделението на властите в Република България и функцията на 

съдебната власт. Специално внимание съдия Бойчев обърна на правата и 

задълженията на непълнолетните, съдебните процедури с участието на 

деца в гражданските и наказателни производства, разпита на малолетни, 

особените правила за непълнолетните извършители на престъпления 

според Наказателния кодекс. 

На учениците беше раздадена анкета с въпроси от току-що 

наученото. За отлични отговори трима ученици бяха наградени с книги с 

лично послание от съдия Бойчев.  Същите награди са получили и други 

ученици за активното си участие през цялата лекция и лична позиция по 

темата. Съдия Велизар Бойчев подари на всички присъстващи и екземпляр 

от Конституцията на Република България. 

В края на работния ден на интернет страницата на съда бяха 

публикувани прессъобщение и снимки от проведения „Ден на отворените 

врати“. 
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Мероприятието „Ден на отворените врати“ в Районен съд – Русе 

беше организирано и проведено с помощта на служителя „Връзки с 

обществеността“ при Окръжен съд – Русе. 

Чрез инициативата „Ден на отворените врати“ Районен съд – Русе 

цели да спомогне за повишаване на правната култура на гражданите, за 

постигане на по-добра информираност и изграждане на доверие в работата 

на институцията и на съдебната система като цяло. 

 

Районен съд – Русе продължи участието си в Образователната 

програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. 

Отворени съдилища и прокуратури“ и през учебната 2018/2019 г. 

Като лектор участва съдия Велизар Бойчев, който изнесе серия от 

лекции пред ученици от Средно училище „Христо Ботев“, както следва: 

 05 март 2019 г. – „Органи на съдебната власт, функции на 

органите, взаимодействие с другите власти“; 

 07 март 2019 г. - „Органи на съдебната власт, функции на 

органите, взаимодействие с другите власти“; 

 12 март 2019 г. - „Органи на съдебната власт, функции на 

органите, взаимодействие с другите власти“; 

 19 март 2019 г. – „Закони на Република България. Конституция.“; 

 16 април 2019 г. – „Закони на Република България. Конституция.“; 

 18 април 2019 г. – „Закони на Република България. Конституция.“; 

 23 април 2019 г. – „Наказателен процес. Видове престъпления.“; 

 14 май 2019 г. – „Наказателен процес. Видове престъпления.“; 

 16 май 2019 г. – „Детска престъпност. Противодействие на 

детската престъпност.“; 

 21 май 2019 г. – „Детска престъпност. Противодействие на 

детската престъпност.“ 

Срещите на магистрата с учениците са протичали под формата на 

дискусия, като съдия Бойчев е отговарял на поставените от младежите 

въпроси. 

Независимо от темата на лекцията, при всяка една от срещите 

лекторът е наблягъл на наказателната отговорност на непълнолетните и 

малолетните лица; най-често извършваните престъпления от 

непълнолетни; видовете наказания, които могат да бъдат налагани на 

непълнолетните извършители на престъпления; противообществените 

прояви, видовете възпитателни мерки и редът за тяхното налагане. 

 

„Деца посетиха Съдебната палата през съдебната ваканция“. 

Възпитаници на Детски образователен център – Русе заедно с 

ръководителя им гостуваха на Районен съд – Русе на 22.08.2019 г. В ролята 

на домакин влезе съдия Велизар Бойчев, който успешно съчетава 

правораздаването по наказателни дела с ежемесечни срещи с ученици с 

цел повишаване на правната им грамотност.  

При влизането си в Съдебната палата децата преминаха през 

задължителната проверка на багажа, като това бе съпроводено с подробно 
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обяснение защо е задължително. В съдебна зала № 1 съдия Бойчев ги 

запозна с правата и задълженията им. Разказа им за отговорната работа на 

съдиите, прокурорите и адвокатите и как протича един съдебен процес по 

наказателно дело. Внимание бе обърнато върху дейността на съда и 

различните видове дела, разглеждани там. 

„Как преценявате какво наказание да наложите?“, „Как ще осъдите 

човек, ако той е далеч?“, „Случвало ли се е някой да бъде наказан със 

смърт?“, „Коя е позицията над съдията?“, „Трудно ли е да си съдия?“ – 

Това бяха част от многобройните въпроси, на които съдия Бойчев отговори 

изчерпателно и на достъпен за децата език. Той ги изпрати с подаръци за 

всеки от тях - Конституция на Република България и информационна 

брошура, представяща отговори на петте въпроса, предизвикали най-голям 

интерес сред учениците участници в Образователната програма, както и 

пожеланието да се срещат в съдебната зала само по поводи като този.  

В заключение, Районен съд – Русе счита, че Образователната 

програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие“ е 

полезна като инициатива за повишаване правната култура на 

подрастващите, за превенция на детската престъпност и детското насилие, 

както и за повишаване авторитета на съдебната власт.  

 

10. „Информационнни кампании, насочени към повишаване  

осведомеността и правната култура“: 

 няма информационни кампании. 

 

11. „Списък с кризисни ситуации“: 

 няма списък с кризисни ситуации. 

 

За реализация на посочените по-горе дейности са използвани изцяло 

финансови и човешки ресурси на Районен съд – Русе, както и човешки 

ресурси на Окръжен съд – Русе – служител „Връзки с обществеността“. 

За повишаване осведомостта и правната култура на гражданите на 

интернет страницата на РС – Русе се поддържа информация за правата на 

гражданите, структурата на съда, видовете дела, разглеждани от съда, 

вътрешни правила, образци на документи и др. За по-добра комуникация с 

медиите бяха изготвяни прессъобщения.  

От изложеното по-горе може да се направи извод, че е постигнато 

реализиране на поставените цели в плана за действие за изпълнение на 

Комуникационната стратегия на съдебната власт през 2019 г. 
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 IV. СГРАДЕН ФОНД, ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ И 

ВЪЗНИКНАЛИ ПРОБЛЕМИ. 

 

1. Сграден фонд. 

Районен съд – Русе се помещава в сградата на Окръжен съд – Русе и 

заема целия първи етаж и част от източното крило на втория. На първия 

етаж са разположени част от  кабинетите на съдиите, Съдебно – 

изпълнителна служба, Бюро „Съдимост“, служба „Архив“, всички 

деловодства, съдебни секретари и голяма част от съдебните зали, а на 

втория – кабинетите на съдиите и три съдебни зали, като едната от тях 

(ХІІ-та зала)  се ползва от Окръжен съд – Русе, съгласно Заповед № 

198/15.09.2008 г. на председателя на ОС – Русе. Преимуществено се ползва 

от Районен съд – Русе. 

По най-рационален начин са разпределени съдебните заседания по 

дни и зали,  като на наказателните състави е осигурено целодневно 

ползване на подходящи зали, поради по-големия брой подсъдими и 

свидетели. Гражданските състави заседават само в сутрешните или само в 

следобедните часове, съобразно изготвен график.  

В Районен съд – Русе е създадена регистратура за класифицирана 

информация с уникален идентификационен  номер. 

През 2019 г. продължи подмяната на дограмата в сградата на 

Съдебната палата. По този начин се осигури по-голям комфорт при 

работата, по-добра звукоизолация от външни шумове и значително по-

добра топлоизолация на помещенията. 

 

 

2. Техническа обезпеченост. Възникнали проблеми. 

През отчетната 2019 година продължи регулярната техническа 

поддръжка на компютърната техника в Районен съд – Русе, както и 

актуализирането на приложния  софтуер. 

Всички работни места на магистрати са оборудвани с отговаряща на 

съвременните изисквания компютърна техника. Във всеки кабинет има и 

поне по един принтер, който в някои случаи се споделя от две работни 

места и това донякъде е затруднение при използването му.  

В Съдебно-изпълнителната служба при Районен съд – Русе, след 

извършената цялостна подмяна на остарялата компютърна техника през 

предходната година, бяха преодолени затрудненията на съдебните 

изпълнители при работата им, най-вече при подаване на искания до НАП, 

както и тази на служителите с деловодната програма. 

През 2019 г., обезпечеността със съвременна компютърна техника на 

съдиите по вписванията към Районен съд – Русе, доведе до почти пълна 

липса на проблеми от техническо естество. 

През отчетната година продължи подмяната на останалата 

амортизирана компютърна техника, използвана от служителите в Районен 
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съд – Русе. Подменени бяха компютри и принтери, използвани над 10 

години и неотговарящи на съвременните изисквания.  

В служба „Съдебно деловодство“ бяха подменени и останалите 3 бр. 

стари компютри, останали от предходната година. Бяха поставени и още 

две мултифункционални устройства, позволяващи двустранен печат, 

копиране и сканиране, което допълнително улесни работата на съдебните 

деловодители. В служба „Съдебно деловодство“ са разположени и две 

копирни машини, които обаче поради дългия период на употреба и 

голямото количество отпечатани документи все по-често дефектират и се 

налага подмяна на части и сервизно обслужване. Налице е нужда от 

планиране закупуването на нова копирна машина от висок клас, за да се 

избегне срив в работата при евентуална повреда на наличните машини. 

През 2019 г. бяха изцяло подменени и компютърните системи на 

съдебните секретари. Това позволи да се използват съвременни 

операционна система и софтуер, което подобри условията на работа. 

Печатащата техника в стаите на съдебните секретари е обособена така, че 

да осигурява комфорт и бързина при принтиране на документи от различно 

естество. Във всяка стая има поне по един принтер или 

мултифункционално устройство за двустранен печат. Съдебните секретари 

разполагат и с голям брой скенери за дигитализиране на различни видове 

документи – искови молби, обвинителни актове, жалби и др., като във 

всяка стая има и по едно устройство за двустранно сканиране. 

Всички съдебни зали използвани от Районен съд – Русе са 

оборудвани със звукозаписващи системи. По този начин в значителна 

степен се улеснява работата на съдебните секретари и се гарантира точност 

при изготвяне на протоколите от съдебните заседания. Залите разполагат и 

с принтери за разпечатване на постигнати спогодби и споразумения, както 

и на други документи, издавани по време и след приключване на 

заседанието. 

В служба „Деловодство“, Бюро „Съдимост“ и СИС при РС – Русе 

функционират общо 5 бр. ПОС терминални устройства, чрез които може 

да се извършват директни плащания по транзитната и набирателната 

сметка на съда. Това улеснява в голяма степен страните по делата, тъй като 

се пести време, както и банкови такси за обслужване. 

През годината бяха подновени използваните от магистратите 

електронни подписи за достъп до „Централизираната система за случайно 

разпределение на делата“, както и тези на съдебните изпълнители за 

достъп до електронния портал на НАП. Подновени бяха и електронните 

подписи, използвани от служителите в Районен съд – Русе за достъп до 

НБД „Население“ , РБСС и електронния портал на НАП.  

През отчетната година продължи актуализирането на наличното 

програмно осигуряване. При промяна в нормативните документи и закони, 

своевременно разработчиците на деловодния софтуер, използван в Районен 

съд – Русе, отразяваха тези изменения и се извършваше актуализация на 

програмите. През 2019 г. продължи и се доразви обмена на информация 
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мажду деловодната програма САС „Съдебно деловодство“, с поддържания 

от ВСС „Единен портал за електронно правосъдие“.  

Ежедневно се извършва архивиране на базите от данни на всички 

приложения, които обслужват работата на съда. Това гарантира 

възстановяване на нормалната работа на програмите в кратки срокове и без 

загуба на информация. 

Ежедневно се актуализираше и интернет страницата на съда. 

Поддържаше се актуална информация за съдебните дела и насрочените 

заседания на Районен съд – Русе, като се съблюдаваха изискванията на 

Закона за защита на личните данни. Освен с тази, страницата на съда се 

актуализираше и с допълнителна информация, подпомагаща гражданите и 

институциите. Своевременно се публикуват новини и обяви във връзка с 

работата на съда. От месец декември 2019 г., заработи и новия сайт на 

Районен съд – Русе, разработен по проект на ВСС „Доразвитие и 

централизиране на порталите в СП за достъп на граждани до информация, 

е-услуги и е-правосъдие“. Сайтът е с подобрена и осъвременена визия и 

дава възможност за по-лесно и по-достъпно отразяване на новините и 

събитията, свързани с работата на съда. 

Поддържа се и вътрешна страница, където се публикува информация 

за служебно ползване: писма, заповеди, протоколи, доклади, справочна 

информация и други документи, с които трябва да се запознаят магистрати 

и служители. 

В заключение може да се каже, че Районен съд – Русе разполага с 

нужната техническа и програмна обезпеченост, нужни на магистратите и 

служителите за изпълнение на ежедневните им задължения. 
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 V. ВЗЕТИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ РАБОТАТА НА СЪДА 

 

В Районен съд – Русе отчетният период се оказа успешен, въпреки 

голямата натовареност на съдиите. 

Работата на съдиите се оценява по два основни показателя – 

срочност и качество на постановените съдебни актове. По отношение  на  

първия показател резултатите са на много високо ниво – в тримесечния 

срок за приключване на делото са приключени 88% от делата, а в 

едномесечния срок за изготвяне на съдебните актове това е станало за  

99,9% от делата. От общо свършените за целия съд  10 185 бр. наказателни 

и граждански дела са просрочени само 2 бр. Не може да не се отбележи 

факта, че от 23 работили съдии през годината – 21 нямат нито един 

просрочен съдебен акт. 

Във всички случаи следва да се отдаде дължимото на съдиите, 

разглеждащи граждански дела, защото в гражданското отделение 

натовареността беше по-висока и тези колеги работиха при относително 

висока натовареност. Въпреки това те положиха максимални усилия в 

работата си, в резултат на което не се допусна просрочие на съдебни 

актове при 8 930 бр. дела за разглеждане, от които 7 748 бр. свършени. 

За 2019 г. процентът потвърдени съдебни актове по гражданските 

дела е по-висок в сравнение с този през предходната година, което във 

всички случаи е благоприятен показател за тяхната работа.  

По отношение законосъобразността на съдебните актове по 

наказателните дела, процентът на потвърдените съдебни актове също е по-

висок спрямо предходната година, а съответно на отменените е намалял. 

Причините за отменените съдебни актове по наказателни дела не са от 

процесуален характер, защото са изключително малко делата, по които има 

отменени съдебни актове и са върнати за разглеждане от нов състав, а 

касаят различното тълкуване на материалноправните норми. 

Във всички случаи, обаче през 2020 г. следва да се положат най-вече 

усилия за подобряване на показателя законосъобразност на постановените 

съдебни актове и в двете отделения на съда с цел намаляване в максимална 

степен на изменените и особено отменените съдебни актове. 

Също така считам, че през настоящата 2020 г. е необходимо да се 

задълбочи партньорството с неправителствените организации и медиите с 

оглед още по-голямо отваряне на съда към гражданите с цел повишаване 

на прозрачността, ефективността и доверието към него, както е заложено в 

плана за действие във връзка с изпълнението на Комуникационната 

стратегия на съдебната власт 2014 – 2020 г. Следва да се продължи 

традицията за провеждане на инициативата „Ден на отворените врати“, 

особено с ученици от средния курс на обучение в русенските училища, 

като им бъдат разяснявани основните принципи в дейността и 

организацията на съда и в частност наказателноправните измерения от 

придобиването и употребата на наркотични вещества. През настоящата 
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година е планирана нова такава среща с подобна аудитория. В този смисъл 

следва да се положат максимални усилия с оглед преодоляване на най-

големия проблем на съдебната система към настоящия момент, а именно 

изключително ниското доверие на гражданите към нея. 

 

 

 

 

 

гр. Русе, 31.01.2020 г.   (ПЛАМЕН ЧЕНДЖИЕВ)  

     Административен ръководител -  

председател на Районен съд – Русе 

 


