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ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 
 

  НА РАЙОНЕН  СЪД - ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ  
 

ПРЕЗ  2019  ГОДИНА 
 

 Годишният доклад на Районен съд - Велики  Преслав за 2019 година се 
изготвя на основание чл.80, ал.1, т.12 от ЗСВ и обхваща дейността на съда в 
цялост за календарна година, като я отразява в аналитичен вид, със съответните 
статистически данни, изводи, констатирани проблеми и предложения за 
подобряване работата на съда, чрез съпоставяне с данните от предходните 
отчетни години. Всички посочени статистически данни в доклада отразяват 
периода до 31.12.2019 г. 

 
I.СЪДЕБЕН РАЙОН. НАСЕЛЕНИЕ.  
 
Районен съд – Велики Преслав е първоинстанционен съд от съдебния 

окръг на Окръжен съд – Шумен. Като съдебен район покрива територията на 
Община Велики Преслав, Община Смядово и Община Върбица.  

Според официалните данни на НСИ с местоживеене в Община Велики 
Преслав са били 12 230 към 31.12.2018 г. -  физически лица, в Община Смядово 
6 062 лица и в Община Върбица 10 378 лица. От тях в трудоспособна възраст по 
общини този е брой е както следва: за Община Велики Преслав – 7 075 лица, за 
Община Смядово – 3 398 лица, а за Община Върбица – 6 481 лица. 
 

II. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ НА 
ИНСТИТУЦИЯТА. 

 
1.Управление на съда.  
С решение на ВСС от 15.04.2019 г. по протокол №15 за  Административен 

ръководител – Председател е определена  Дияна Димова Петрова – съдия в 
Районен съд – Велики Преслав, считано от 04.06.2019 г.  

 
2. Районни съдии.Кадрова обезпеченост.Атестиране. 

 Районните съдии, които към 31.12.2019 г. по щат са работили в съда са 
Дияна Петрова и Стоян Момов. От 02.09.2019 г. на свободен щат е 
командирован младши съдия от Окръжен съд гр.Шумен – Ненка Цветанкова. 

През календарната 2019 г. не са провеждани процедури по атестиране на 
районни съдии. 

 
3. Държавни съдебни изпълнители. Съдия по вписванията. 
Щатът на Районен съд - Велики Преслав към 31.12.2019г. включва 2 щатни 

бройки за длъжността “държавен съдебен изпълнител”, които през отчетния 
период са заети от държавните съдебни изпълнители - Росица Кирилова и Ваня 
Пенева. В Районен съд - Велики Преслав работи един съдия по вписванията - 
Румяна  Христова. 

 
4. Съдебна администрация. Структура. Кадрова обезпеченост. 
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Съдебната администрация на Районен съд-Велики Преслав по щатно 
разписание се състои от административен секретар, съдебни служители от 
общата и съдебни служители от специализираната администрация. 
         През 2019 година няма промени в щатната численост на съдебната 
администрация на Районен съд-Велики Преслав, която се състои по щат от 
шестнадесет служители.  

 Специализираната администрация на Районен съд-Велики Преслав е 
организирана както следва: Регистратура; Съдебно деловодство-граждански  и 
наказателни дела;  Съдебни секретари; Архив; Съдебно-изпълнителна служба; 
Бюро за съдимост; Връчване на призовки и съдебни книжа. Служба „Съдебно 
деловодство” включва 4 съдебни деловодители: 2-ма по граждански дела и 2-ма 
деловодители по наказателни дела. Един от съдебните деловодители, 
обработващ наказателните дела, изпълнява и функциите на архивар. Също един 
от съдебните деловодители, обработващ граждански дела изпълнява и 
функциите на деловодител-регистратура, поради липса на такъв щат в съда. 
Връчването на призовките и съдебните книжа се извършва от служител на 
длъжност „Призовкар“. Има три щатни бройки „Съдебен секретар“. В „Бюро 
съдимост“ дейността се изпълнява от един деловодител, както и един 
деловодител работи в съдебно-изпълнителна служба. 

Общата администрация се състои от главен счетоводител, системен 
администратор и счетоводител.  

Техническите длъжности са един работник, поддръжка сгради, който 
изпълнява функциите и на огняр и един чистач. 

През календарната 2019 г. е проведен един конкурс за попълване на щата 
на съдебен деловодител наказателни дела, поради пенсиониране.   

  
   III. ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ НА 
РАЙОНЕН СЪД -  ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 

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

2019г., сравнени с предходните години. 
1.1. Постъпили новообразувани дела. 
През отчетния период в съда са постъпили общо 1273 броя 

новообразувани дела.  
От тях 913 броя са граждански дела, в т.ч.: граждански дела по общия ред 

208 бр., производства по чл.310 от ГПК - 12 бр., частни граждански дела - 198 
бр., частни граждански дела по чл.410 и чл.417 от ГПК – 464 бр., 
административни дела – 3 бр., граждански дела – други – 23 бр. 

Новообразуваните наказателни дела са общо 360 в т. ч.: наказателни общ 
характер дела - 82 бр., наказателни частен характер дела - 3 бр., 
административнонаказателни дела по чл.78а от НК – 31 броя, частни 
наказателни дела -разпити – 22 бр., частни наказателни дела – 153 броя и 
административно-наказателни дела – 69 бр.  

 
Година /вид дела 

 
Наказателни дела Граждански дела 

Общо  
дела 

2016 473 786 1259 

2017 517 943 1460 

2018 477 970 1447 

2019 360 913 1273 
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1.2. Общо дела за разглеждане. 

 
 През изминалата 2019 година в Районен съд-Велики Преслав са 
разгледани общо 1484 броя дела - наказателни и граждански. От разгледаните 
дела, общо свършени през годината са 1206 броя дела,  от тях в срок до 3 
месеца - 1064 броя или 88%. Със съдебен акт по същество са приключили общо 
1029 броя дела, а прекратени са 177 броя дела. Останалите несвършени дела в 
края на отчетния период дела са общо 278 броя. Обжалвани и протестирани 
пред въззивна или касационна инстанция през годината са общо 61 броя дела, 
по които Районен съд-Велики Преслав се е произнесъл като първа или 
контролна инстанция.  
 Във връзка с изложените  данни, могат да са направят следните общи 
констатации: през 2019 година в Районен съд - Велики Преслав се запазва броя 
на разглежданите дела. Има трайна тенденция за увеличаване на частните 
граждански и наказателни дела, които са преобладаващ брой от всички 
новообразувани дела.  
 
 Посоченото е отразено в таблицата по-долу, която е изготвена на база 
дела за разглеждане: 
 

Година /вид дела 
 

Наказателни дела Граждански дела Общо дела 

2016 524 845 1369 

2017 568 1010 1578 

2018 527 1058 1585 

2019 454 1030 1484 

            
 Брой свършени дела през 2019 година 

 
Броят на свършените дела през годината е общо 1206 дела. Таблицата 

по-долу показва тенденциите през годините, като са сравнени постъпили, 
свършени и разгледани дела. 

 
 

Година/ 
Брой   

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
Постъпили дела 

 
 

Свършени дела 
 

Разгледани дела 
 

 
1259 

 
1251 

 
1369 

 
1460 

 
1445 

 
1578 

 
1447 

 
1378 

 
1585 

 
1273 

 
1206 

 
1484 

 
1.3 Несвършени дела. 

 
По отношение на несвършените дела се наблюдава запазване 

тенденцията за увеличаване на броя им.  
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Година Брой общо несвършени дела към 
31.12. 

2019   278 

2018   207 

2017   133 

2016   118 

 
 Увеличаването на несвършилите дела към 31.12.2019 г. не е добра 
тенденция. Основната причина за което е увеличената натовареност на 
районните съдии, през изминалата година. В тази насока след попълване на 
щата на съда ще се подобри срочността, с оглед броя и вида на 
новообразуваните дела.  
 

2. Срочност на правораздавателна дейност. Брой приключили в 
тримесечен срок дела, сравнени с предходни периоди. Процент на свършените в 
тримесечен срок дела. 

 
По критерии „приключени дела в тримесечен срок” се отчита незначително 

намаляване като общ брой и едновременно с това незначително увеличение в 
процентно изражение, видно от приложените таблици.  

 

 
Брой / 

 година 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
Свършени 

дела  
в 3-месечен 

срок 

 
1125 

 
1285 

 
1241 

 
1064 

 
Като проценти от общият брой, свършените в тримесечен срок дела са 

както следва:  
 

Процент/година  
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

Процент 
свършени дела 

в  
3-месечен срок 

 
90% 

 
89% 

 
90% 

 
88% 

 
 3. Качество на съдебните актове –потвърдени /включително и като %/, 
отменени и върнати /включително и като %/, за периода 2016-2019 г. 

3.1.Обжалвани и протестирани през 2019 г. Общ брой. 
 
Обжалвани и протестирани през 2019 г. са общо 61 съдебни акта, от които 

21 по граждански дела и  40 по наказателни дела, в т.ч. 30 акта по 
административно-наказателни дела.  

 
3.2.Върнати с резултат през 2019 г. Общ брой. 
 



Страница 5 от 17 от 
 ГОДИШЕН   ДОКЛАД   НА   РАЙОНЕН   СЪД –  ВЕЛИКИ   ПРЕСЛАВ   ЗА   2019  ГОДИНА 

 

 

Върнати с резултат през 2019 г. от въззивна и касационна проверка са 64 
съдебни акта, от които 9 наказателни, 20 граждански и 35 акта по 
административно-наказателни дела.  

 
3.3.Отменени и потвърдени изцяло. Общ брой. Процентно съотношение, 

спрямо общ брой обжалвани и протестирани. 
 
 
Отменени изцяло са 12 акта, съответно 1 по наказателни, 7 по граждански 

и 4 по административно-наказателни дела. 
 
 

 Година / 
съдебни актове 

 

Обжалвани  
актове 

Отменени 
изцяло 

% 

2016 95 16 17 

2017 104 11 11 

2018 96 13 13 

2019 61 12 19 

            
 

Потвърдени изцяло са 46 акта, съответно 5 по наказателни, 11 по 
граждански и 30 по административно-наказателни дела. 

 
  

Година / съдебни 
актове 

 

Обжалвани  
актове 

Потвърдени 
изцяло 

% 

2016 95 50 53 

2017 104 66 63 

2018 96 56 58 

2019 61 46 75 

             
 
 
 4.Натовареност – по щат и действителна натовареност, спрямо дела за 
разглеждане и спрямо свършени дела, за периода 2016-2019 г. 
 
 
 
 Всички постъпващи за разглеждане дела в Районен съд - Велики Преслав 
се разпределят между съдиите по принципа на случайния избор. За целта се 
използва софтуерният продукт за случайно разпределение на делата, 
предоставен от Висш съдебен съвет. Изключение се прави в минимален брой 
случаи по разпореждане и със заповед на Председателя на съда. Обособените 
три съдебни състава са разглеждали равномерно всички видове дела. 
      Натовареността на съдиите по щат и действителната натовареност през 
отчетния период не са изравнени.  Подробно всичко е отразено в таблиците по-
долу, като е направено сравнение с предходните години.     
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Година 
Брой дела 

 за 
разглеждане 

Брой 
свършени 

дела 

Брой 
съдии   

Отработени 
 човекомесеци 

2016 1369 1251 3 36 

2017 1578 1445 3 36 

2018 1585 1378 2 24.5 

2019 1484 1206 3 28 

 
Действителна месечна натовареност 

 

Година Към делата за разглеждане Към свършените дела 

2016 38.03 34.75 

2017 43.83 40.14 

2018 64.69 56.24 

2019 53.00 43.07 

  
Щатна месечна натовареност 

 

Година Към делата за разглеждане Към свършените дела 

2016 38.03 34.75 

2017 43.83 40.14 

2018 44.03 38.28 

2019 41.22 33.50 
  

IV. НАКАЗАТЕЛНА ЧАСТ  
 1. Новообразувани наказателни дела 
 Постъпилите новообразувани наказателни дела  през отчетния период са 
дадени в табличен вид. От таблицата по-долу е видно, броят на делата през 
отчетната година, както и през предходните години.  
 

 
Брой / година 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

Постъпили дела 
през отчетния 

период 

 
473 

 
512 

 
477 

 
360 

 2.Останали несвършени наказателни дела към 31.12.2019 г. 
В края на 2019 година са останали несвършени 93 броя. Сравнението с 

предходните години е както следва:  
 

 
Брой / година 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

Останали 
несвършени дела 
в края на периода 

 
51 

 
50 

 
207 

 
93 

       
            

  
Новообразуваните наказателни дела са общо 360 в т. ч.: наказателни общ 
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характер дела - 82 бр., наказателни частен характер дела - 3 бр., 
административнонаказателни дела по чл.78а от НК – 31 броя, частни 
наказателни дела -разпити – 22 бр., частни наказателни дела – 153 броя и 
административно-наказателни дела – 69 бр.  

 
Сравнение с предходни периоди: 
  

Видове 
дела  

Общ 
характер 

Наказателни 
частен характер 

Административно 
наказателни дела  
по чл.78а от НК 

Административно 
наказателни дела  

Частни 
наказател
ни дела 
разпити 

Частни 
наказател
ни дела 

2019 82 3 31 69 22 153 

2018 89 4 37 96 43 208 

2017 121 5 39 76 53 218 

2016 105 5 13 83 63 204 

 
 
3.Разбор на наказателните дела по видове и глави от НК . 

  Данните от годишния статистически отчет за дейността на Районен съд-
Велики Преслав за цялата 2019 година - постъпили и свършени дела по 
различните видове престъпления по глави от НК, броя на постановените 
осъдителни присъди и осъдени лица, наложените видове наказания на 
осъдените лица, както и влезлите в сила присъди през периода, очертават 
структурата на престъпността за съдебния район на Районен съд-гр.Велики 
Преслав. Констатациите в тази насока са следните:  
   Водените наказателни дела за престъпления по Гл.II от НК- 
„Престъпления против личността”, включително и  „Други престъпления против 
личността“са общо 13 броя, като за 2018 г. са били 11 броя при 12 броя-2017 г., 6 
броя-2016г., от които 11 броя новообразувани. От така посочените 13 броя дела, 
общо свършени са 9 дела, като приключили до 3 месеца от тях са 7 броя дела. 
По отношение на наказаните лица, по цитираните по-горе дела от общ характер 
и наложените им наказания, то статистиката е следната: общо съдени за този 
вид престъпления от НК са 6 лица. На лишаване от свобода са осъдени – 4 лица, 
от които 2 са получили условно осъждане и едно лице е осъдено на пробация и 
едно лице е осъдено на глоба. Със споразумение е приключило 1 от посочените 
дела. 
 По Гл.IV от НК-„Престъпления против брака, семейството и младежта”  са 
водени 7 дела, от които новообразувани 4 броя, 6 от които са свършени, от които 
1 в тримесечен срок. Осъдени са 5 лица, 2 от тях на лишаване от свобода-
условно, а на 1 лице е наложено наказание пробация и 2 лица на глоба. Едно 
лице е оправдано. Две от делата са приключили със споразумение.   
 По Гл.V от НК  „Престъпления против собствеността”. Разглежданите дела 
са общо 25 броя, от които 18 броя – новообразувани. От всички тях: 16 броя от 
делата са за престъпление по чл.194-197 от НК; 2 броя за престъпление по 
чл.198 от НК; 1 бр. за обсебване по чл.206 от НК; 3 бр. за измама-чл.209-211 от 
НК и 3 бр. други престъпления против собствеността. Свършените от тях дела - 
18 броя. От общо свършените дела 4 броя са приключили с постановяване на 
присъди, 12 бр. са приключили със споразумение и 2 бр. са прекратени. До 3 
месеца са свършили общо 12 броя дела. Останали несвършени в края на 
годината, от цитираните по-горе дела, са 7 броя.  
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   Осъдените лица за тези престъпления са общо 19 бр. На лишаване от 
свобода общо са осъдени общо 14 лица, от тях 10 условно.  Наложени са 
наказания  „пробация” на 4 бр. лица и „глоба“ на 1 бр. лица. 
   За престъпления по Гл. VI от НК – „Престъпления против стопанството” са 
разгледани общо 2 броя дела, едно новообразувано и двете дела са приключени 
до 3 месеца с присъди. Наказани за този род престъпления са 2 лица с 
наказание „пробация”. 
    За престъпление по Гл. VІІІ „Престъпления против дейността на 
държавните органи и обществените организации“ са разгледани общо 4 броя 
дела, две от които новообразувани. Всички дела са висящи към край на отчетния 
период. 
 По Гл. IХ ”Документни престъпления” са разгледани общо 10 броя дела, от 
които 8 бр. новообразувани, от тях свършени до края на 2019 година са 9 броя 
със споразумение. Осъдени са общо 9 лица, от които 3 на „лишаване от 
свобода“-условно и 6 на „пробация“. 
   За престъпления по Гл. Х „Против реда и общественото спокойствие” са 
разгледани общо 4 дела, от които 3 новообразувани, всички по чл.325 от НК. От 
тях до края на годината е приключено 1 дело със споразумение, с което е 
осъдено 1 лице с наказание „лишаване от свобода до 3 години”-условно. 
 За престъпления по Гл.ХI от НК „Общоопасни престъпления”. 
Статистическите данни тук се следните: от общо дела за разглеждане - 38 броя, 
новообразувани са 35 броя. Общо свършени по тази глава от НК са 33 дела, в 
срок до 3 месеца - 31 броя. Останали несвършени в края на 2019 г. са 5 дела. За 
този вид престъпления по Гл.ХI от НК „Общоопасни престъпления” Районен съд-
Велики Преслав е осъдил общо 33 лица. Наложените наказания са както следва: 
24 лица с наказание „лишаване от свобода”, от които 24 лица с прилагане на 
чл.66 от НК, едно лице на „пробация“ и  8 лица с наказание „глоба”. Със 
споразумения са приключили 26 от делата. 
  През отчетната 2019 година в Районен съд-Велики Преслав са разгледани 
общо 15 бързи производства, преобладаващият брой от тях са за престъпления 
по чл. 343б и чл.343в от НК. 
 През отчетната 2019 година в Районен съд-Велики Преслав са 
разглеждани общо 6 броя наказателни дела от частен характер, в т.ч. 3 
новообразувани дела. От тях общо свършени са 3 дела. От приключилите 3 броя 
дела,  2 са решени с присъда по същество и 1 е прекратено. На 2 лица е 
наложено наказание „глоба“ по чл.78а от НК. 
     Статистиката по АНД по чл.78а от НК е следната: за разглеждане са били 
45 броя дела, като новообразуваните са 31 броя. От тях  свършени са 33 дела, 
21 в срок до 3 месеца. На общо 32 лица е наложено наказание „глоба”,  а на 1 
непълнолетно лице „обществено порицание“. 
      От общият брой разгледани 180 частни наказателни дела /ЧНД/, 
производства по реабилитации – 7 броя и дела за определяне на общо 
наказание - 2 броя. ЧНД от досъдебното производство - 80 броя.  От които  177 
бр. решени и 3 бр. неприключени.  
       През 2019 година в Районен съд - Велики Преслав са разгледани общо 
120 броя административно-наказателни дела, от които 69 бр.новообразувани. 
Приключили през годината са 70 броя дела. Останали несвършени в края на 
отчетния период са 50 броя дела. 
      През 2019 година Районен съд – Велики Преслав е разгледал общо 103 
броя НОХД /при 112-2018; 144 -2017г.; 134-2016г./. От тях свършени са 78 дела, 
от които 61 бр. са решени в тримесечен срок. 20 броя дела са решени по 
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същество с присъда и 58 броя са приключили със споразумения. Осъдените 
лица са общо 75 на брой. На „лишаване от свобода“ са осъдени 48 броя лица, 38 
бр. от които условно, 12 бр. лица са осъдени на „глоба“, а 15 бр. на „пробация“. 
    Върнато на прокуратурата за доразследване през годината са 6 дела.    
 От постъпилите за разглеждане наказателни дела през  2019 година, 7 
броя наказателни производства са приключили по реда на  Глава ХХVII  от НПК 
„Съкратено съдебно следствие”. 
 По реда на бързото производство са разгледани 15 бр. дела. 
   През отчетната 2019 година в Районен съд-Велики Преслав не са 
разглеждани дела със  значим обществен интерес. По отношение на този вид 
дела  ежемесечно се изпраща статистическа информация до Висш съдебен 
съвет. 
 От разгледаните общо 361 броя наказателни дела в тримесечен срок за 
приключени 268 броя или 74 %. 
 
 5.Тенденции и заключение. 
   Анализът  на  разгледаните наказателни дела в Районен съд  -  Велики  
Преслав  през 2019 година,  води до следните обобщения: в сравнение с 
миналата отчетна година се наблюдава намаляване на наказателните дела, 
включително и административнонаказателните такива, като общ брой. 
Независимо от това остава негативната тенденция на останалите несвършени в 
края на периода.  
 

V. ГРАЖДАНСКА ЧАСТ 
1.Постъпили новообразувани граждански дела през 2019 г. 
 

 
Брой / 
година 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

Постъпили 
новообразува

ни дела  

 
786 

 
936 

 
970 

 
913 

 
 2. Несвършени дела. 

В началото на 2019 година са останали несвършени от 2018 година 83 
броя граждански  дела: 

 

 
Брой / 
година 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

Останали 
несвършени 

дела  
 

 
53 

 
67 

 
83 

 
185 

 
 
3. Разглеждане на гражданските дела. 

 През отчетната 2019 година са били на производство 1030 броя 
граждански дела. 
         Съдиите в РС-Велики Преслав са разгледали 298 броя гр. дела по общия 
ред, 16 производства по чл.310 от ГПК, 204 броя ч.гр.дела, 470 броя  дела по 
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чл.410 и чл.417 от ГПК, административни граждански дела по ЗСПЗЗ 8 броя и 34 
други граждански дела.  
        Голям дял, в броя на разгледаните през 2019 година се запазва 
тенденцията за увеличение на граждански дела по общия ред. 
 
   

Видове 
дела 

Гр.дела по  
общия ред 

Бързи 
производства  
по чл.310 от 
ГПК 

Други 
граждански 
дела 
 

Частни 
граждански дела 
по чл.410 и 
чл.417  ГПК 

Частни 
граждански 
дела 

Административни 
граждански дела 
по ЗСПЗЗ 

2019 298 16 34 470 204 8 

2018 311 23 30 449 241 0 

2017 212 15 29 460 290 0 

 
 Най - голям дял, в броя на разгледаните през 2019 година, имат делата 
образувани по чл.410 и чл.417 от ГПК – 470 броя, като се наблюдава лек 
увеличение в сравнение с предходния отчетен период и с по – стари отчетни 
периоди. 
 Голям дял от разгледаните и през 2019 година имат частните граждански 
дела, макар да е налице лек спад в сравнение с предходната 2018 г.  
 Разглежданите дела по облигационни искове за отчетния период са 51 
броя, от които новообразувани 29 броя. Запазва се броя на новопостъпилите 
дела в тази група от предходния отчетен период, като за 2018 г. са били 
разгледани общо 38 броя, новообразувани от тях са били 27 броя. 
 Разглежданите дела по вещни искове за отчетния период са 23 броя, от 
които новообразувани 12 броя. Разглежданите дела по вещни искове за 2018 г. 
са били 20 броя, от които новообразувани 8 броя.  
 Запазва се броят на делата за разглеждане по исковете по Кодекса на 
труда новообразувани дела е както следва: 6 бр. за 2019 г.;  6 бр. за 2018 г.; 8 бр. 
за 2017г. и 2016г.   
       Гражданските дела за развод са 53 броя при 26 броя за 2018 г., при 35 
броя за 2017 г., при 22 броя за 2016г. От общият брой на делата за развод, тези 
по взаимно съгласие са 16 броя. 
  Делата за издръжка и изменение на издръжка през 2019 г. са 13, а през 
2018 г. са били 17 броя, при 10 бр. за 2017г., 12 броя за 2016г.  
 По Закона за защита срещу домашно насилие  са образувани през 
отчетната година са 9 броя, в сравнение с 2018 г. – 27 броя, за 2017г. – 9 бр., 
2016г. – 8 броя дела. 
 Образуваните граждански дела за делба – първа фаза, през 2019 г. са 4 
броя, през 2018 г. са били 7 бр., 2017г. – 9 бр., 2016г. - 4 броя. През 2019 г. за 
разглеждане са 21 броя производства по делба, като са приключили 6 броя дела.  
 През отчетния период са постъпили 5 бр. административни дела по 
ЗСПЗЗ, като през 2018 г. са постъпили 3 бр. 
 
        4. Свършени дела и несвършени дела. 
  
 От  разгледаните 1030 граждански дела, общо свършени през отчетната 
2019 година са 845 броя, от тях в срок до 3 месеца са свършени 796 дела, или 94 
%. Със съдебен акт по същество са приключили общо 745 броя дела, като 
прекратените са общо 100 броя. От тях 4 броя дела са прекратени по спогодба и 
96 бр. по други причини.  В сравнение с предходния период 2018 г., през който от  
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разгледаните 1058 граждански дела, общо свършени са 945 броя, от тях в срок 
до 3 месеца са свършени 883 дела се запазва процента на свършените в 
тримесечен срок  94%.  През 2018 г. са прекратени 93 броя граждански дела, от 
които 5 със спогодба, останалите 88 по други причини. 
        Останалите несвършени граждански дела в края на  2019 г. са 185 броя в 
сравнение с 113 броя за 2018 г., 83 броя през 2017г. и  67 броя дела – 2016г.  
          

5.Тенденции и заключение. 
 Като обобщение следва да се отбележи, че има тенденция за запазване 
броя на новообразуваните гражданските дела. Наблюдава се отрицателна 
тенденция за увеличение на броя несвършени дела в края на отчетната година. 
Причината за това е изключителната натовареност на съдиите в Районен съд 
Велики Преслав. Освен това голям е и броят на прекратените граждански дела.    
 

VI. АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА СЪДИИТЕ В РАЙОНЕН СЪД – 
ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 
 

 1.Дейността на съдиите по дела. 
         
 Дияна Димова Петрова – съдия в Районен съд – Велики Преслав, към 
01.01.2019 г. е имала общо 63 бр. дела, от които 46 граждански и 17 наказателни 
дела. Разпределени са й били новообразувани общо 617 дела, от които 432 
граждански и 185 наказателни дела. През годината е приключила 586  дела -  
186 наказателни, от които 151 в тримесечен срок и 400 граждански дела, от 
които в тримесечен срок са приключили 370 дела. По същество са решени 353 
граждански дела и 153 наказателни дела. Останали несвършени в края на 
периода са 94 дела -  16 наказателни и 78 граждански. 
 
         Стоян Момов – съдия в Районен съд – Велики Преслав в началото на 
отчетната 2019 година е имал останали несвършени общо 144 броя дела, от 
които 67 броя граждански и 77 наказателни дела. Разпределени са му били 
новообразувани общо 552 дела, от които 411 граждански и 141 наказателни 
дела. Приключил е през годината 384 граждански дела, от които 365 в 
тримесечен срок и 149 наказателни дела, от които 91 в тримесечен срок, или 
общо 643 дела. По същество са решени 335 граждански дела и 116 наказателни 
дела. Останали несвършени в края на периода 163 дела- 94 граждански и 69 
наказателни дела. 
  
 Ненка Цветанкова-младши съдия в Окръжен съд гр.Шумен, командирован 
на 02.09.2019 г. Разпределени са й били новообразувани общо 108 дела, от 
които 74 граждански и 34 наказателни дела. През годината е приключила 83  
дела- 26 наказателни, от които 26 в тримесечен срок и 57 граждански дела, от 
които 61 в тримесечен срок, в това число и 4 бр. прекратени. По същество са 
решени 57 граждански дела и прекратени 4, по същество са решени 15  
наказателни дела и прекратени 11. Останали несвършени в края на периода са 
21 дела -  8 наказателни и 13 граждански. 
 
 
 2. Качество на съдебните актове по съдии. Процентно съотношение, 
спрямо общия брой върнати от проверка всички актове. 
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2.1.Резултати изцяло потвърдени през 2019 г., всички съдебни актове, 
общо за всички върнати дела от въззивна или касационна инстанция.  

 

 

Върнати, 
обжалвани/ 

протестирани 
2019г. 
общо/ 

наказателни/ 
граждански/ 

АНД 

Резултати изцяло 
потвърдени 

2019г. 
общо/ 

наказателни/ 
граждански/ 

АНД 

 
 

% 
изцяло  

потвърдени 
средна стойност  

 

Дияна  
Петрова 

44/9/10/25 31/5/5/21 70% 

Стоян   
Момов 

19/0/9/10 14/0/5/9 74% 

Ненка Цветанкова 1/0/1/0 1/0/1/0 100% 
Общо  

за съда 
64/9/20/35 46/5/11/30 72% 

            

 

Върнати, 
обжалвани/ 

протестирани 
2018г. 
общо/ 

наказателни/ 
граждански/ 

АНД 

Резултати изцяло 
потвърдени 

2018г. 
общо/ 

наказателни/ 
граждански/ 

АНД 

 
 

% 
изцяло  

потвърдени 
средна стойност  

 

Дияна  
Петрова 

43/7/15/21 30/5/8/17 70% 

Стоян   
Момов 

24/4/3/16 16/3/1/12 67% 

Общо  
за съда 

67/11/18/37 46/8/9/29 69% 

            
 
2.2. Резултати изцяло отменени през 2019 г., всички съдебни актове, общо 

за всички върнати дела от въззивна или касационна инстанция.  
 

 

 

Върнати, 
обжалвани/ 

протестирани 
2019г. 
общо/ 

наказателни/ 
граждански/ 

АНД 

Резултати 
изцяло  

отменени  
2019г. 
общо/ 

наказателни/ 
граждански/ 

АНД 

 
% 

изцяло  
отменени 

средна стойност  
 

Дияна  
Петрова 

43/7/15/21 8/1/3/4 18 % 

Стоян   
Момов 

19/0/9/10 3/0/2/1 16 % 

Ненка Цветанкова 1/0/1/0 0/0/0/0 0%  
Общо  

за съда 
63/7/25/31 11/1/5/5 17 % 



Страница 13 от 17 от 
 ГОДИШЕН   ДОКЛАД   НА   РАЙОНЕН   СЪД –  ВЕЛИКИ   ПРЕСЛАВ   ЗА   2019  ГОДИНА 

 

 

          

 

Върнати, 
обжалвани/ 

протестирани 
2018г. 
общо/ 

наказателни/ 
граждански/ 

АНД 

Резултати 
изцяло  

отменени  
2018г. 
общо/ 

наказателни/ 
граждански/ 

АНД 

 
% 

изцяло  
отменени 

средна стойност  
 

Дияна  
Петрова 

43/7/15/21 7/1/2/4 16 % 

Стоян   
Момов 

24/4/3/16 5/1/0/4 20 % 

Общо  
за съда 

67/11/18/37 12/2/2/8 18 % 

 
  

 3. Тенденции и заключение. 
 

         Като негативна тенденция може да се отбележи увеличеният брой 
неприключили съдебни производства в края на годината, в сравнение с края на 
2019 г. Както беше изложено по – горе това се дължи на изключително високата 
натовареност на съдиите във ВПРС, независимо от командироване на младши 
съдия от Окръжен съд - Шумен.  
 Продължава да е висок процентът на изцяло отменените актове, което не 
е добър показател, при сравнението с броя обжалваеми такива и броя свършени 
дела решени по същество. Намален е процентът на прекратените граждански 
дела, спрямо решените по същество. 
     
 VII.ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА. 
 През календарната 2019 г. не са образувани дисциплинарни производства 
по отношение на други районни съдии, държавни съдебни изпълнители, съдията 
по вписванията и съдебни служители. 
     Образуваното с Решение на СК на ВСС от 19.12.2017г. дисциплинарно 
производство по отношение на Стоян Ангелов Момов – съдия в Районен съд – 
В.Преслав е приключило, като му е наложено дисциплинарно наказание 
„забележка“. 
  
 VIII. ДЪРЖАВНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ. СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА. 
 

През отчетната 2019 г. в Съдебно-изпълнителна служба при Районен съд-
Велики Преслав са били на производство 1588 изпълнителни дела, от които 147 
новообразувани. През 2018 г. са били на производство 1698 изпълнителни дела, 
от които 49 новообразувани. 

През 2017 г. са били на производство 1853 изпълнителни дела, от които 
новообразувани 53 броя.  

В полза на юридически лица и търговци са новообразувани общо 7 броя, в 
полза на граждани – 39 броя. За публични държавни вземания са 
новообразувани 88 броя дела и 12 броя за частни държавни вземания. 

През 2018 г. в полза на юридически лица и търговци са образувани общо 
19 броя, в полза на граждани – 20 броя. През 2017 г. в полза на юридически лица 
и търговци са образувани общо 25 броя, в полза на граждани – 23 броя.  
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Общо изпълнителни дела са свършили през 2019 г. в т.ч.: чрез 
реализиране на вземане – 176 дела, прекратени по други причини - 337 дела, 5 
са изпратени на друг съдебен изпълнител.  

През 2018 г.  257 изпълнителни дела са свършили през 2018г., в т.ч.: чрез 
реализиране на вземане – 29 дела, прекратени по други причини - 213 дела, 15 
са изпратени на друг съдебен изпълнител.  

За сравнение през 2017 г. са свършили общо 204 изпълнителни дела, в 
т.ч.: чрез реализиране на вземане – 46 дела, прекратени по други причини - 153 
дела, 5 са изпратени на друг съдебен изпълнител.  

В края на 2019 г. са останали 1070 несвършени  изпълнителни дела, през 
2018 г. - 1441, през 2017 г. – 1649. 

Събраните суми  до края на отчетната година от държавните съдебни 
изпълнители   възлизат общо на 471547 лева, от които 14993 лева са за 
държавни такси, 285105 лева по изпълнителни листове. 

От общо събраните суми 471547 лв.  са платени доброволно 130752 лв. 
Частта от събраните суми по вземания за издръжки е 125826 лв. 

Събраните суми  до края на 2018 година от държавните съдебни 
изпълнители   възлизат общо на 236 874 лева, от които 13 186 лева са от 
държавни такси.  

Събраните суми  до края на 2017 г. от държавните съдебни изпълнители, 
възлизат общо на 168 069 лева, от които 9 504 лева са от държавни такси.  

Наблюдават се положителни тенденции за увеличаване на събраните 
суми по изпълнителни дела,  увеличаване броя на приключилите дела чрез 
реализиране на вземане и намаляване броят на изпратените на друг съдебен 
изпълнител дела, в сравнение с предходния отчетен период. 
  
   В Районен съд - гр. Велики Преслав работи един съдия по вписванията.  
През изминалата 2019 г. са извършени 2409 вписвания, през 2018 г. – 2753, през 
2017 г. – 3182. От извършените вписвания през отчетната година, продажби са 
866, аренди 219, дарения 294.  

През 2018 г. са извършени 2753, от които 888 продажби, 218 аренди, 228 
дарения, 115 ипотеки и др.   

През 2019 г. са събрани  78525 лева държавни такси, а през 2018г. 92075 
лева.   

През 2019 г. са извършени 1325 писмени справки и 89 устни справки, 
издадени са 964 преписи, 10 отбелязвания и 118 заличавания в регистрите. 
 През отчетната година няма обжалвани откази на съдията по вписванията, 
от което може да се направи извод за много добрата работа на съдията по 
вписванията. 
 
 IX. ПРОВЕРКИ ОТ ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 
ОКРЪЖЕН СЪД – ШУМЕН И ДРУГИ ОРГАНИ. РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 
2019 ГОДИНА. 
 
  Във връзка с спазване на законоустановените срокове за насрочване и 
разглеждане на делата и постановяване на съдебните актове бе извършена 
проверка от Окръжен съд-гр.Шумен за периода 01.01.2019 г.-31.03.2019 г. по 
искане на Председателя на РС-В.Преслав. В изготвения доклад за направени 
констатации от проверката, с които са запознати районните съдии.  
 През месец януари  2020 г. бе извършена  проверка от страна на Окръжен 
съд-гр.Шумен, по отношение на гражданските и наказателните дела, съдебно-
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изпълнителна служба и на съдията по вписванията при ВПРС. Обхватът на 
проверката бе за периода от 01.01.2019г. - 31.12.2019г. Докладът не е изготвен 
до настоящия момент. 
 През годината не са извършвани проверки от ИВСС. 
  
 X. ДЕЙНОСТ НА СЪДЕБНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ. 
 

При осъществяването на своята дейност съдебните служители от 
администрацията на Районен съд-Велики Преслав се ръководят от 
разпоредбите на Закона за съдебната власт, Правилника за администрацията 
на съдилищата, Правилника за вътрешния трудов ред в Районен съд-Велики 
Преслав, Етичния кодекс на служителите в съдебната администрация, 
утвърдените от председателя на съда Вътрешни правила и заповеди, свързани 
с работата на администрацията. 
 През отчетната година, са актуализирани използваните деловодни 
програми и софтуерни продукти за обработване на делата. 

От 2018 г. Районен съд Велики Преслав е включен в Единния портал за 
електронно правосъдие и през 2019 г. са постъпили 5 заявления за достъп, които 
са обработени. 
    Дейността на Бюрото за съдимост при Районен съд-Велики Преслав се 
осъществява от един съдебен деловодител, като за 2019 г. са издадени 1142 
броя свидетелства за съдимост и 1908 броя справки за съдимост. 
Администрирането на бюлетините, справките и свидетелствата за съдимост през 
календарната 2019 г. се осъществява от дежурния съдия. 
          Постоянно се актуализират съществуващите вътрешни правила и 
политики, свързани пряко с работата на магистратите и съдебните служители.   
      През годината няма постъпили писмени сигнали или жалби, от страна на 
граждани или адвокати, по отношение работата на служителите от 
администрацията. 
         
 ХI. МАТЕРИАЛНА И ФИНАНСОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ. ТЕХНИЧЕСКА 
ОБЕЗПЕЧЕНОСТ И ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ. 
 
 През 2019 г. техническата обезпеченост на съда е много високо ниво. 
 Следва да се отбележи, че в Районен съд – Велики Преслав са създадени 
едни от най-добрите условия за работа на магистрати и съдебни служители, 
както от битов, така и от административен характер.  
 Районен съд – Велики Преслав продължава да бъде един от най-добре 
обезпечените органи на съдебната власт в страната, по отношение на 
материалната, финансова и техническа обезпеченост.  
 
 ХII.СГРАДЕН ФОНД. 

 
 Няма промяна в сградния фонд през изминалата 2019 г. Както беше 
посочено по-горе, освен създадените много добри условия за работа на 
магистрати и съдебни служители от битов и административен характер, са 
създадени такива, както за страните по делата, така и за всички граждани, които 
посещават Съдебната палата. Още през 2017 г. е постигнат значителен 
напредък за доизграждане на достъпна архитектурна среда за хора с 
увреждания. 
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ХIII. ОТЧЕТ-АНАЛИЗ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА 
СТРАТЕГИЯ. ИНИЦИАТИВИ. СЪБИТИЯ. 
 

На 15.04.2019 година в Районен съд - Велики Преслав със съдействие на 
Окръжен съд – Шумен бе проведен „Ден на отворените врати“. На събитието 
присъстваха 19 ученици от СУ “Св.Паисий Хилендарски“, гр.Върбица, 
обл.Шумен. Изпълняващият функциите административен ръководител-
председател изнесе лекционен курс по тема „140 години от приемане на 
Търновската конституция“ – исторически факти и значение на Търновската 
конституция в обществено-политическия живот на РБългария, след 
освобождението и до днес. В изложението бяха проследени и обсъдени 
приетите в последствие основни закони, включително и действащата 
Конституция на РБългария. 

По темата „Участие на непълнолетни в наказателния процес – 
извършители и пострадали от престъпление“ – в частност престъпление по чл. 
191, ал.1 и ал.3 от НК – престъпно съпружеско съжителство на пълнолетно лице 
с лице от женски пол, ненавършило 16-годишна възраст, запозна 
присъстващите с наказателната отговорност за престъпление по чл. 191, ал.1 и 
ал.3 от НК, негативните последици за подрастващите, защитата на 
пострадалите от престъплението и разясни мерките за предотвратяването му. 

През 2019г. са постъпили и обслужени 5 запитвания по Закона за достъп 
до обществена информация. 
 
 XIV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
 

От изложените в настоящия доклад данни следва извода, че въпреки 
недостатъчните условия за нормален работен процес и през отчетната 2019 г. 
съдиите са разгледали и приключили своевременно и качествено голяма част 
от постъпилите в съда дела. Запазени са много добрите показатели за работата 
на съдебната администрация. 

Показателите за дейността на Районен съд Велики Преслав водят до 
извода за намаляване на постигнатите през предходните години резултати 
относно решаването на делата и сроковете на изписване на съдебните актове. 
Намаляването на числеността на магистратите в Районен съд Велики Преслав, 
оказва влияние в негативна насока върху движението на делата, тъй като 
повишената натовареност на работещите в съда двама магистрати ги поставя в 
обективна невъзможност да насрочват и разглеждат делата в сроковете, в които 
същите са насрочвани и разглеждани в предходни периоди. При преценка на 
реалното натоварване на работещите в съда през по-голямата част от отчетния 
период двама магистрати следва да се вземат предвид освен броя разгледани 
и приключени дела и редица други обстоятелствата, част от които са 
увеличаване броя на дежурствата на всеки от двамата съдии и разглеждането 
едновременно на граждански, административни, наказателни и 
административнонаказателни дела.  

За преодоляване на забавянето в насрочване, разглеждане и решаване 
на делата, както и изписване на съдебните актове, Председателя на Районния 
съд, взе следните мерки: еднакво в процентно отношение и по вид, 
разпределение на делата между всички съдии, дежурства от всички съдии по 
график, възлагане на функциите на съдия по вписванията при отсъствието му 
на държавните съдебни изпълнители, регулярни проверки на тримесечие от 
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комисии, определени от Председателя на Окръжен съд-Шумен, командироване 
на младши съдия от Окръжен съд в Районен съд-Велики Преслав. 

Независимо от предприетите мерки, за да бъде преодоляна 
изключително високата натовареност на съдиите, следва да бъде попълнен  
щата на районен съдия. Командироването на младши съдия от Окръжен съд – 
Шумен, спомогна в голяма степен за намаляване на натовареността през 
последните месеци от годината, но за съжаление освобожването от длъжността 
– съдия в районен съд на Стоян Момов по негово желание, считано от 
06.02.2020 г.  с Решение на СК ВСС по протокол №1/21.01.2020 г. ще върне 
отново високата натовареност на съдиите, работещи в РС-В.Преслав до 
запълване на щата. Особено при преразпределение на несвършените дела от 
съдия Момов на останалите двама съдии, работещи в съда. 

В заключение усилията в работата на Районен съд – Велики Преслав 
следва да продължат да бъдат насочени към повишаване доверието в 
съдебната система; осъществяване на справедливо, ефективно, качествено и в 
разумни срокове правораздаване; осигуряване на кадрова стабилност; разумно 
управление бюджета на институцията; повишаване квалификацията на всички 
работещи в съда. 

 
 
 

Административен ръководител- 
Председател на Районен съд - Велики Преслав 
 
 

                                                                     / Дияна Петрова / 
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гр.Велики Преслав     
 
 


