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Настоящият отчетен доклад е изготвен на основание чл.80, ал.1, т.12 
от Закона за съдебната власт и съгласно разпоредбите на Правилника за 
администрацията в съдилищата и има за цел да обобщи и представи 
дейността на Районен съд - Шумен за 2020 г.  

Ръководството на съда е  изградило ефективна система за управление 
на процесите, което  допринася за изграждане на една по-добре работеща  
съдебна система. За ефективността на съдебната  система е от значение и 
ангажираността на всички йерархични нива в организацията.  
Определянето на приоритетни цели по отношение на системата от страна 
на ръководството, съответно  планирането на финансов и организационен 
ресурс за осъществяване на дейностите на съда са основните задачи, които 
стоят пред ръководството на съда ежедневно.  

И през цялата 2020г. усилията на магистрати и съдебни служители   
бяха насочени към подобряване работата на съда, правораздавателната 
дейност  беше подчинена на спазване на законите и принципите на 
правото, с цел гарантиране на бързо, ефективно и справедливо 
съдопроизводство, независимо от необичайната и трудна ситуация, в която 
се наложи да работим. Благодарение на добрата организация, адаптивност 
и своевременно взети решения от ръководството на съда, работата на 
магистратите и служителите при новосъздадените обстоятелства беше ясно 
и точно регламентирана. Положени бяха всички усилия да не се нарушава 
до колкото е възможно ритъма на работа, при осигурена максимална 
защита на здравето на магистрати, служители и граждани. Всички 
отложени дела, поради обявената пандемия, бяха насрочени и приключени 
в максимално бързи срокове, през цялата година се работеше в посока 
осигуряване на равен достъп до правосъдие, както и повишаване на 
общественото доверие в съдебната институция. Благодарение на 
възможностите за комуникация чрез електронна поща, отдалечен достъп и 
интернет страницата на съда, както и възможността за уведомяване на 
страните по делата по телефон, граждани и адвокати бяха уведомявани 
своевременно за движението по делата, както и за отлагане и насрочване 
на делата, така и за всички дейности , свързани с работата на съда. 

   Запазени са добрите практики от предходните години за 
повишаване резултатността на работата на съда. Създадената система за 
документооборота, процедурата по образуването на дела, процеса по 
разпределението им по състави, както и своевременното им 
администриране, работят безотказно, независимо от настъпилите 
непредвидими обстоятелства, което от своя страна води до бързо и 
качествено правораздаване. 

При изпълнение на своите ежедневни служебни задължения, съдиите 
и служителите се ръководят от закона, като вземат своите решения по 
вътрешно убеждение. Съдебните служители спазват стриктно 



нормативните разпоредби, като в отношението си с гражданите спазват 
принципите, установени в съответните правила за професионална етика. 

В следствие на положените усилия и добрата работа през годината 
отчитаме следните резултати: 
  

І. Кадрова обезпеченост в Шуменския районен съд 
 

1.Брой на работещите в районния съд съдии, държавни съдебни 
изпълнители, съдии по вписванията. 

През отчетната 2020 г. утвърденият щат в Районен съд - Шумен  бе 
както следва: районни съдии - 16 броя (в това число административен 
ръководител - председател, един заместник на административен 
ръководител и 14 районни съдии), съдии по вписванията - 2 броя, съдии-
изпълнители - 3 броя. Към 31.12.2020г. в Районен съд  Шумен има една 
незаета бройка за длъжността „съдия“ и една незаета бройка за длъжността 
„съдия по вписванията“. На бройката за съдия по вписванията е назначен 
колега до провеждане на конкурс, такъв до края на отчетната година не е 
обявен. 

Административният ръководител – председател e ръководител на 
наказателно отделение в Районен съд - Шумен, а заместник 
административния ръководител – заместник председател – ръководител на 
граждански отделение в Районен съд - Шумен. 

В сравнение с 2019 г. щата на съда няма промяна. 
До момента не е обявен конкурс за заемане на свободната щатна 

бройка за длъжност „съдия по вписванията“. Председателя на РС Шумен е 
направил предложение до  Министъра на правосъдието да бъде назначен 
съдия по вписванията до провеждане на конкурс, към настоящия момент е 
назначен отново съдия по вписванията до провеждане на конкурс.  

Със Заповед № 2699 от 02.11.2018 година на Председателя на 
Върховния административен съд съдия Бистра Радкова Бойн е 
командирована за неопределен срок  в Административен съд Шумен, 
считано от 05.11.2018 година.  

На основание Заповед № РД-031/24.04.2019г. на Апелативен съд 
Варна, считано от 02.05.2019г. съдия Зара Иванова е била командирована 
за работа в Окръжен съд Шумен за срок от една година – до месец април 
2020г. Към  настоящия момент съдия Зара Иванова отново е 
командирована за работа в Окръжен съд Шумен, съгласно Заповед № РД-
0527/26.082020г., считано от 15.09.2020г., като този път командироването е 
безсрочно. 

Със заповед № РД-07-30/21.02.2020г. съдия Теодора Руменова 
Йорданова – Момова е била командирована за работа в Районен съд 
Велики Преслав, считано до 30.10.2020г., но тъй като кадровият проблем 
на Районен съд Велики Преслав не е решен, срока  е  удължен до 



31.12.2020г. Съдия Мирослав Марков беше командирован също в Районен 
съд Велики Преслав, поради това, че административния ръководител на РС 
В.Преслав  беше в карантина за срок от 14 дни, а съдия Момова в отпуск. 
Считано от 04.01.2021г.съдия Марков е командирован за срок от три 
месеца за работа в РС Велики Преслав. 

2.Брой на служителите. 
През отчетния период в Шуменски районен съд утвърдения щат е 46 

служители, тъй като през 2016 г. Висшия съдебен съвет е намалил 
числеността на Районен съд гр. Шумен с 1 /една/ свободна щатна бройка за 
съдебен служител за длъжността “старши специалист - счетоводител”,  
която   бройката не беше заета. През месец декември 2020 г. Висшия 
съдебен съвет взе решение да увеличи утвърдените щатни бройки за 
служители на РС Шумен с една щатна бройка за длъжността «системен 
администратор», предвид увеличения обем от работа във връзка с 
въвеждане и използване на нов програмен продукт за цялата съдебна 
система.  Към настоящият момент  бройката не е заета, предстои да бъде 
обявен конкурс.   

 
 3. Становище за промени в щата.  
 В сравнение с 2019 г. щата на Районен съд - Шумен няма промяна с 

изключение на една щатна бройка за служител на длъжност“системен 
администратор“.  

Със Заповед № 2699 от 02.11.2018 година на Председателя на 
Върховния административен съд съдия Бистра Радкова Бойн е 
командирована за неопределен срок  в Административен съд Шумен, 
считано от 05.11.2018 година. На основание Заповед № РД-
031/24.04.2019г. на Апелативен съд Варна, считано от 02.05.2019г. съдия 
Зара Иванова е била командирова за работа в Окръжен съд Шумен за срок 
от една година – до месец април 2020г. Към  настоящия момент съдия Зара 
Иванова отново е командирована за работа в Окръжен съд Шумен, 
съгласно Заповед № РД-0527/26.082020г., считано от 15.09.2020г., като 
този път командироването е безсрочно. Със заповед № РД-07-
30/21.02.2020г. съдия Теодора Руменова Йорданова – Момова е била 
командирована за работа в Районен съд Велики Преслав, считано до 
30.10.2020г., но тъй като кадровият проблем на Районен съд Велики 
Преслав не е решен, срока  е  удължен до 31.12.2020г. Съдия Мирослав 
Марков беше командирован също в Районен съд Велики Преслав, поради 
това, че административния ръководител на РС В.Преслав  беше в 
карантина за срок от 14 дни, а съдия Момова в отпуск. 

   При всички командирования,  административния ръководител – 
председател на Районен съд  Шумен, е изразил становище, че 
продължаващата тенденция за командироване на съдии от Районен съд 
Шумен ще затрудни чувствително нормалния ритъм на работа на съдиите 



в частност  гражданското отделение в РС Шумен, тъй като и тримата 
командировани магистрати разглеждат граждански дела, а с преместването 
на съдия Димова  в РС Варна се намали и бройката на съдиите 
разглеждащи наказателни дела. Въпреки, че председателят е предприел 
всички възможни мерки за реорганизиране на ресурса, с който разполага с 
оглед изравняване на натовареността на съдиите, това, че съдът работи с 
четирима магистрати по-малко води до сериозно затруднение в работата.   

 Решаването на кадровите проблеми на РС Велики Преслав, 
Административен съд Шумен и Окръжен съд Шумен с командироване на 
магистрати от Районен съд Шумен води до изключително затруднение на 
работата, натоварване на останалите съдебни състави, което от своя страна 
ще се отрази на резултатността на работата на съда, както и на бързото и 
качествено правораздаване. Липсата на конкурси и заемане своевременно 
на свободните щатни бройки в съдилищата, водят до нуждата от 
командироване на съдии, с командироването на съдии само от Районен съд 
Шумен се решават кадровите проблеми на съдилищата с незаети щатни 
бройки и се създава кадрови проблем в Районен съд Шумен при 
положение, че само една бройка за длъжността „съдия“ не е заета към 
настоящия момент.  

Добрата организация, опита и професионализма на магистратите в 
Районен съд Шумен са причините да не се допуска нарушаване ритъма на 
работа, както и да бъдат спазени законовите срокове за произнасяне по 
делата и приключването им, председателя с нарочна заповед нарежда да се 
преразпределят делата на командированите магистрати, които са 
командировани за срок по-дълъг от три месеца. Заместникът на 
административния ръководител – заместник председателя прави проверка 
и когато установи, че командирования магистрат не е приключил и са 
останали висящи дела – бързи производства, дела които по обективни 
причини не са приключили в разумни срокове, докладва същите на 
административния ръководител за преценка за преразпределение.  

Гражданските дела с предмет чл.410 и чл.417 от ГПК и през 2020г. са  
се разпределяли между всички съдии в Районен съд Шумен. 
 През цялата 2020 г. предвид епидемиологичната обстановка в 
страната и въпреки необичайните условия, при които работи съда се 
направи  всичко възможно за намаляване срока за насрочване и решаване 
на делата отложени по обективни причини. Благодарение на добрата 
организация в условия на пандемия, работата на РС Шумен не е спирала. 
   Професионализмът на магистратите и съдебните служители е причина в 
края на годината да отчетем резултати от работата на съда, неповлияни от 
необичайната ситуация през годината. 

За 2020 г. няма промени и по отношение на държавните съдебни 
изпълнители. До момента не е обявен конкурс за заемане на свободната 



щатна бройка за длъжност „съдия по вписванията“,  назначен е колега до  
провеждане на конкурс. 

 За всички свободни бройки се предприемат необходимите действия 
с оглед своевременно попълване на щата на съда. През 2020 г. не са 
провеждани конкурси за съдебни служители. 3а свободната длъжност 
„системен администратор“, отпусната от ВСС в края на месец декември 
2020г. ще се обяви и проведе конкурс през 2021г.  

 
4. Служители в помощните звена и канцелариите 

 Администрацията на РС - Шумен се състои от съдебен 
администратор, обща и специализирана администрация. 

Общата администрация се състои от 5 – ма служители – съдебен 
помощник, главен счетоводител, двама системни администратори и  
касиер.  

Към 31.12.2020г. година специализираната администрация е 
организирана в „Регистратура”, „Наказателно деловодство”, „Гражданско 
деловодство”, „Архив”, „Съдебни секретар-протоколисти”, Бюро 
“Съдимост”, „Връчване на призовки и съдебни книжа” и „Съдебно- 
изпълнителна служба”. В тези служби работят общо 36 служители. 
 Техническите длъжности са общо 4 в това число  – 3 чистачки и 1 
шофьор - домакин. През 2020г. не са провеждани конкурси, не са 
назначавани служители, както и не са освобождавани. 
 Щатната численост в сравнение с 2019 г. е променена, както стана 
ясно по-горе с една щатна бройка за системен администратор.  

 По отношение на съдебната администрация, следва да се отбележи, 
че е постигнато максимално оптимизиране на работата, като голяма част от 
служителите съвместяват задълженията си. Ежегодно се работи в насока за 
повишаване квалификацията, качеството на работа и повишаване на 
общественото доверие.  

За успешната работа на всеки един колектив от изключително важно 
значение е установяването и поддържането на спокойна среда, основана на 
взаимно уважение. Водено от това разбиране, ръководството на съда 
предоставя възможност на всеки един от колектива да отправя 
предложения за подобряването на работата на администрацията, за 
повишаване на собствената им квалификация и за формиране на чувство за 
принадлежност към съдебната система. В тази връзка ръководството на 
съда инициира и  провежда срещи със служителите, на които се обсъждат 
въпроси, свързани с организацията на работа, възникнали трудности, 
запознаване с новости в законодателната уредба, спазване на трудовата 
дисциплина и предприемане мерки за подобряване организацията на 
работа. Мерките за реализиране на добро административно управление 
включват управлението на човешките ресурси - запазване на практиката за 
непрекъснатост на обслужването чрез плаващо ползване на времето за 



почивка, продължаване на работата за пълна взаимозаменяемост, 
стимулиране на взаимопомощ и екипна работа при натоварени ситуации, 
насърчаване на нравствеността в колегиалните отношения, контрол за 
спазване на правилата на Етичния кодекс на съдебните служители, 
измерване на удовлетвореността на съдебните служители. Регулярните 
периодичните срещи със съдебните служители, на които се поставят за 
обсъждане и анализ текущи проблеми в работата,причините за 
възникването им и начините за решаването им дават много добри 
резултати. 

Професионалната подготовка на служителите в съдебната 
администрация е много добра. Всички новоназначени служители са 
преминали първоначално обучение. А по-голяма част от служителите са с 
дългогодишен опит в съдебната система, придобили са необходимите 
знания и умения и работят без затруднения, обучават и помагат на 
служителите с по-малък стаж и опит. Служителите изпълняват 
добросъвестно трудовите си задължения. Пропуските, констатирани в 
работата на съдебните служители се отстраняват своевременно. Налице е 
спазване на трудовата дисциплина. Има разписани правила за 
осъществяване на контрол на дейността и спазване на трудовата 
дисциплина. Няма регистрирани оплаквания от страна на граждани и 
адвокати за нетолерантно отношение към тях от страна на служители на 
съда. Въведеното непрекъснато работно време в канцелариите работещи с 
граждани се спазва. По отношение на трудовата дисциплина, 
административният ръководител на съда е предприел необходимите мерки 
за предотвратяване на всякакви негативни прояви.  През годината няма 
наложени  дисциплинарни наказания.  

През 2020г., предвид обявената пандемия, съдебните служители 
нямаха възможност да вземат участие в организираните  от Националния 
институт на правосъдието и  Националното сдружение на съдебните 
служители присъствени обучения. Включиха се  в единствено възможната 
форма на обучение – онлайн обучения. 
 През 2020 г. всички служители бяха атестирани, съгласно 
изискванията на Правилника за администрацията в съдилищата, 
оценяването им беше извършено от Комисия, назначена със Заповед на 
Административния  ръководител – председател на съда. В резултат на 
постигнатите високи резултати и оценки от атестирането, комисията е 
направила предложение двама служители да бъдат повишени в ранг. 
 През годината няма наложени наказания на магистрати и съдебни 
служители. 
     През 2020г. на 14.08. в Районен съд Шумен беше въведена и се 
започна работа освен с  деловодната програма на САС “Съдебно 
деловодство” на “Информационно обслужване” АД – Варна и с Единна 
информационна система на съдилищата, като нововъведената програма 



работи паралелно с деловодната програма на САС “Съдебно деловодство”, 
това обстоятелство по никакъв начин не улесни работата на съда през 
изтеклата година, полагат се взаимни усилия от всички страни за 
отстраняване на недостатъците на програмата, както и за промени, 
наложени в процеса на работа.  
 Разпределението на делата в РС Шумен на принципа на случайния 
подбор /съгл. чл.9 от ЗСВ/ се осъществява с програмния продукт на ВСС, 
както и чрез нововъведената Единна информационна система на 
съдилищата, като за паралелната работа на двата програмни продукта 
може да се каже абсолютно същото като при работата на програмите в 
частта деловодство. По никакъв начин не се улесни работата на съда, 
напротив, но въпреки това се полагат усилия за отстраняване на пречките в 
процеса на работа. При използването и на двете програми е сведен до 
минимум субективния фактор при разпределението на делата, както и е 
гарантирано равномерното разпределение между съдиите в гражданско и 
наказателно отделение. Разпределението на наказателните дела се 
извършва от административния ръководител – председател, а 
разпределението на гражданските дела се извършва от заместника на 
административния ръководител на РС Шумен, като при отсъствието им 
разпределението се възлага с нарочна заповед на административния 
ръководител.  
  С оглед спазването на законоустановените срокове за разглеждане на 
делата и ясен и точен регламент при разпределянето им, считано от 
30.11.2015 г., наказателните дела, внесени в съда и образувани  след 
регламентираното работно време, както и в почивни и празнични дни  се 
разпределят на дежурен наказателен съдия.  Обазуването им, определянето 
на вида им и съдията - докладчик, съобразно принципа на случайния избор 
при използване софтуера за случайно разпределение на делата  се 
извършва от съответния дежурен наказателен съдия. 

С оглед изпълнение на служебните задължения – работа с 
нововъведената деловодна програма на служителите и магистратите в 
Районен съд Шумен са издадени персонални служебни квалифицирани 
електронни подписи. 

Със Заповед №1 от 05.01.2015 г., считано от 06.01.2015 г. и в 
Съдебноизпълнителната служба при Районен съд Шумен е въведен 
принципа на случайно разпределение на изпълнителните дела.  

В канцеларията на съда Шумен продължава да се поддържа 
обособеното работно място за незрящи, неграмотни и хора с намален слух 
- специализиран софтуерен продукт за синтез на реч SpeechLab 2.0, който 
преобразува писмения текст в говор. Това е един от начините, въведен, за 
да бъдем полезени на категорията от хора с особени нужди. Прави се 
всичко възможно, за да бъде  осигурен достъпа до правосъдие.  



С помощта, на служител от канцеларията на съда,  има възможност 
да се прослушат решения/определения/присъди/споразумения, както и 
протокола от съдебното заседание.  Може да се прави справка в правно-
информационна система за текст от закон.  

През 2020г. във време на пандемия и във връзка с всички 
противоепидемиологични мерки съда работи с изнесена регистратура – на 
първия етаж в Съдебната палата, възможно най-близо до централния вход, 
където и за определен период от време бяха преместени и ПОС – 
терминалните устройства за бюджетната сметка и за набирателната сметка 
на Районен съд – Шумен. В последствия се върнаха в счетоводния отдел и 
в Бюро съдимост с цел максимално да се улеснят гражданите при 
получаване на желаната от тях услуга от съда. 

 
 
 ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 
 

1. Общ брой на постъпилите дела. Действителна натовареност. 
 
 

През 2020г. в Районен съд Шумен са постъпили  5 313 бр. 
граждански и наказателни дела / в това число 7 бр. дела, които са върнати 
от въззивната инстанция и разглеждането им продължава под същия 
номер, под който са образувани първоначално/. От тях 2 328 бр. 
наказателни и 2 985 бр. граждански дела. В началото на периода са 
останали несвършени 135 бр. наказателни дела и 537 бр. граждански дела 
или общо 672 бр. дела. За същия период общо делата за разглеждане са  5 
985 бр., от които 2 463 бр. наказателни и   3 522 бр. граждански дела. 
Свършените дела са 5 328 бр., от тях –  2 324  бр. наказателни и 3 004 бр. 
граждански, в тримесечен срок са приключили 88 % от делата. През този 
период общата действителна натовареност на съдиите в Районен съд - 
Шумен към делата за разглеждане е 33,62, а към свършените дела 29,93. 
Натовареността на съдиите разглеждащи наказателни дела по щат  към 
свършените дела е 27,67, а към делата за разглеждане 29,32. 
Натовареността на съдиите разглеждащи граждански дела по щат към 
делата за разглеждане е 32,61, а към свършените дела 27,81.  

Средната продължителност на делата от постъпването до 
постановяване на съдебния акт е както следва: за гражданските дела по 
чл.50 СК - 2 месеца, гражданските дела по реда на бързото производство 
приключват в рамките на 14 дни, след размяна на книжата, частните 
търговски и частните граждански дела до седем работни дни, 
обезпеченията и търговските обезпечения, отказите от наследство, детски 
влог и чл.62 от ЗКИ в същия ден на постъпването им, делата по чл. 410 и 
чл.417 от ГПК, приключват в тридневен срок, гражданските дела 



разглеждани по исков ред 3 месеца, за наказателните дела средната 
продължителност е 3 месеца. 

 
През 2019 г. в Районен съд - Шумен са постъпили  6 629 бр. 

граждански и наказателни дела / в това число 8 бр. дела, които са върнати 
от въззивната инстанция и разглеждането им продължава под същия 
номер, под който са образувани първоначално/. От тях 2 717 бр. 
наказателни и 3 912 бр. граждански дела. В началото на периода са 
останали несвършени 146 бр. наказателни дела и 456 бр. граждански дела 
или общо 602 бр. дела. За същия период общо делата за разглеждане са  
7 239 бр., от които 2 864 бр. наказателни и  4 375 бр. граждански дела. 
Свършените дела са 6 567 бр., от тях –  2 729  бр. наказателни и 3 838 бр. 
граждански, в тримесечен срок са приключили 92 % от делата. През този 
период общата действителна натовареност на съдиите в Районен съд - 
Шумен към делата за разглеждане е 43,61, а към свършените дела 39,56. 
Натовареността на съдиите разглеждащи наказателни дела по щат  към 
свършените дела е 32,49, а към делата за разглеждане 34,10. 
Натовареността на съдиите разглеждащи граждански дела по щат към 
делата за разглеждане е 40,51, а към свършените дела 35,54.  

Средната продължителност на делата от постъпването до 
постановяване на съдебния акт е както следва: за гражданските дела по 
чл.50 СК - 2 месеца, гражданските дела по реда на бързото производство 
приключват в рамките на 14 дни, след размяна на книжата, частните 
търговски и частните граждански дела до седем работни дни, 
обезпеченията и търговските обезпечения, отказите от наследство, детски 
влог и чл.62 от ЗКИ в същия ден на постъпването им, делата по чл. 410 и 
чл.417 от ГПК, приключват в тридневен срок, гражданските дела 
разглеждани по исков ред 3 месеца, за наказателните дела средната 
продължителност е 3 месеца. 

 
През 2018 г. в Районен съд - Шумен са постъпили  7 115 бр. 

граждански и наказателни дела / в това число 6 бр. дела, които са върнати 
от въззивната инстанция и разглеждането им продължава под същия 
номер, под който са образувани първоначално/. От тях 3 397 бр. 
наказателни и 3 718 бр. граждански дела. В началото на периода са 
останали несвършени 121 бр. наказателни дела и 338 бр. граждански дела 
или общо 459 бр. дела. За същия период общо делата за разглеждане са  
7 574 бр., от които 3 518 бр. наказателни и  4 056 бр. граждански дела. 
Свършените дела са 6 972 бр., от тях –  3 372  бр. наказателни и 3 600 бр. 
граждански, в тримесечен срок са приключили 94 % от делата. През този 
период общата действителна натовареност на съдиите в Районен съд - 
Шумен към делата за разглеждане е 40,50, а към свършените дела 37,28. 
Натовареността на съдиите разглеждащи наказателни дела към свършените 



дела е 40,14, а към делата за разглеждане 41,88. Натовареността на съдиите 
разглеждащи граждански дела към делата за разглеждане е 37,56, а към 
свършените дела 33,33.  

Средната продължителност на делата от постъпването до 
постановяване на съдебния акт е както следва: за гражданските дела по 
чл.50 СК - 2 месеца, гражданските дела по реда на бързото производство 
приключват в рамките на 14 дни, след размяна на книжата, частните 
търговски и частните граждански дела до седем работни дни, 
обезпеченията и търговските обезпечения, отказите от наследство, детски 
влог и чл.62 от ЗКИ в същия ден на постъпването им, делата по чл. 410 и 
чл.417 от ГПК, приключват в тридневен срок, гражданските дела 
разглеждани по исков ред 3 месеца, за наказателните дела средната 
продължителност е 3 месеца. 
  

През годината не са отчетени проблеми с равномерността на 
натовареността на съдиите, разглеждащи граждански и наказателни дела. 
Съдиите Валентина Тонева и Ростислава Георгиева  и през 2020 г. са 
разглеждали граждански дела при 50% натовареност и наказателни дела 
при същата натовареност. Гражданските дела с предмет чл.410 и чл.417 от 
ГПК се разпределят между всички съдии в Районен съд  Шумен.   

 
Приключилите дела със съдебен акт по същество през 2020 година са 

общо 4 484бр., от тях: граждански дела по общия ред – 512 бр.; 
производства по чл.310 от ГПК –27 бр.;  частни граждански дела – 337 бр.; 
дела по чл.410 и 417 от ГПК – 1463 бр.; други граждански дела – 150 
бр.;Административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ- 1бр.; НОХД –50 бр.; 
НЧХД – 10 бр.; наказателни дела по чл.78”а” от НК – 75 бр.; ЧНД – 1266  
бр.; ЧНД разпити - 210 бр.; НАХД – 383 бр.  

От общо свършените 3 004 граждански дела, 514 са прекратени, а 
2490 гр. дела са приключили със съдебен акт по същество. 

От общо свършените 2324 наказателни дела, 203 са прекратени по 
споразумение по чл.382 НПК; 31 бр. по споразумение по чл.384 НПК; 5 са 
върнати за доразследване; 91 са прекратени по други причини, 1994 бр. 
наказателни дела са приключили със съдебен акт по същество. 

За отчетния период общия брой заседания е  10 512, от тях 4 341 бр. 
по наказателни дела и  6 171 бр. заседания по граждански дела. 

Обжалваните граждански дела за отчетния период са 220 бр., с 
резултат от обжалването през 2020 г. са се върнали 134 бр. решения и 52 
бр. определения.  

От 134 бр. върнали се решения: 79 бр. са изцяло потвърдени /инд.1/; 
27 бр. потвърдени или недопуснати до касационно обжалване в една част, 
отменени или обезсилени в друга част от по-горната инстанция и 
постановен акт по същество /инд.5а/; 19 бр. са изцяло отменени или, 



обезсилени от горната инстанция и постановен акт по същество /инд.3а./; 2 
бр. - изцяло отменени или обезсилени и върнато или не за ново 
разглеждане /инд.3б/; 1 бр. изцяло отменено или обезсилено, поради 
допуснати нови доказателства пред въззивната инстанция /инд.4а/;  1 бр. - 
потвърдени в една част, отменени или обезсилени в друга част или 
недопуснато до касационно обжалване, върнато или не за ново 
разглеждане /инд.5б/, 2 бр.  отменено, обезсилено или нищожно, върнато 
или не за ново разглеждане в друга част; Отменено или обезсилено в друга 
част по обективни причини: поради  представяне на нови доказателства 
пред въззивната инстанция, които са обусловили отмяната или 
обезсилването /6а/;  1 бр.решение е върнато с индекс : 6б и 2 бр. с индекс 
7а. 

От 52 бр. върнали се определения – 28 бр. са изцяло потвърдени 
/инд.1/;  12 бр. са изцяло отменени или, обезсилени от горната инстанция и 
постановен акт по същество /инд.3а./,10 бр. потвърдени или недопуснати 
до касационно обжалване в една част, отменени или обезсилени в друга 
част от по-горната инстанция и постановен акт по същество /инд.5а/; 1 бр. - 
инд.3в; 1 бр. определение е върнато с индекс:5б. 

 
   Обжалвани и протестирани наказателни дела за периода са 

238 бр., с резултат от обжалването са се върнали 194 бр. обжалвани 
решения  и 53 бр. обжалвани определения. От обжалваните решения – 161 
бр. са потвърдени изцяло /инд.1/;  20 бр. са отменени и върнати за ново 
разглеждане на първоинстанционния съд /инд.2а/; 5бр. отменени и върнати 
на прокурора /инд.2б/;  2 бр. с индекс- 6г,  3 бр. с индекс 3а -  изцяло 
отменено с постановен акт по същество; 1 бр. с индекс 4в.,  1бр. с индекс 
6б. 

От 53 бр. върнали се с резултат определения по наказателни дела за 
същия период 44 бр. са потвърдени /инд.1/; 1бр.- отменено и върнато за 
ново разглеждане на първоинстанционния съд  /инд.2а/;   6 бр. – отменени 
и постановена нова присъда /инд.2в/; 1 бр. с индекс 4б;1бр. с индекс 2а;  

 
Приключилите дела със съдебен акт по същество през 2019 година са 

общо 5 678 бр. От тях: граждански дела по общия ред – 648 бр.; 
производства по чл.310 от ГПК –26 бр.;  частни граждански дела – 566 бр.; 
дела по чл.410 и 417 от ГПК – 1879 бр.; други граждански дела – 177 
бр.;Административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ- 3бр.; НОХД –35 бр.; 
НЧХД – 14 бр.; наказателни дела по чл.78”а” от НК – 83 бр.; ЧНД – 1 464  
бр.; ЧНД разпити - 300 бр.; НАХД – 483 бр.  

От общо свършените 3 838 граждански дела, 539 са прекратени, а 3 
299 гр. дела са приключили със съдебен акт по същество. 

От общо свършените 2729 наказателни дела, 218 са прекратени по 
споразумение по чл.382 НПК; 31 бр. по споразумение по чл.384 НПК; 2 са 



върнати за доразследване; 99 са прекратени по други причини, 2 379 бр. 
наказателни дела са приключили със съдебен акт по същество. 

За отчетния период общия брой заседания е  11 297, от тях 4 372 бр. 
по наказателни дела и  6 925 бр. заседания по граждански дела. 

Обжалваните граждански дела за отчетния период са 195 бр. /със 
седем броя повече от миналата година/, с резултат от обжалването през 
2019 г. са се върнали 119 бр. решения и 66 бр. определения.  

От 119 бр. върнали се решения: 79 бр. са изцяло потвърдени /инд.1/; 
21 бр. потвърдени или недопуснати до касационно обжалване в една част, 
отменени или обезсилени в друга част от по-горната инстанция и 
постановен акт по същество /инд.5а/; 9 бр. са изцяло отменени или, 
обезсилени от горната инстанция и постановен акт по същество /инд.3а./; 2 
бр. - изцяло отменени или обезсилени и върнато или не за ново 
разглеждане /инд.3б/; 1 бр. изцяло отменено или обезсилено, поради 
допуснати нови доказателства пред въззивната инстанция /инд.4а/;  1 бр. - 
потвърдени в една част, отменени или обезсилени в друга част или 
недопуснато до касационно обжалване, върнато или не за ново 
разглеждане /инд.5б/, 2 бр.  отменено, обезсилено или нищожно, върнато 
или не за ново разглеждане в друга част; Отменено или обезсилено в друга 
част по обективни причини: поради  представяне на нови доказателства 
пред въззивната инстанция, които са обусловили отмяната или 
обезсилването /6а/;  по 1 бр.решения са върнати с индекси : 4б; 4г; 6г и 5в . 

От 66 бр. върнали се определения – 43 бр. са изцяло потвърдени 
/инд.1/;  16 бр. са изцяло отменени или, обезсилени от горната инстанция и 
постановен акт по същество /инд.3а./, 4 бр. потвърдени или недопуснати до 
касационно обжалване в една част, отменени или обезсилени в друга част 
от по-горната инстанция и постановен акт по същество /инд.5а/; 1 бр. - 
изцяло отменени или обезсилени и върнато или не за ново разглеждане 
/инд.3б/;  по 1 бр. определения са върнати с индекси: 4а и 5б. 

   Обжалвани и протестирани наказателни дела за периода са 341 
бр. /със сто деветдесет и пет бр. повече от предходната година/, от тях: с 
резултат от обжалването са се върнали 304 бр. обжалвани решения  и 37 
бр. обжалвани определения. От обжалваните решения – 244 бр. са 
потвърдени изцяло /инд.1/;  48 бр. са отменени и върнати за ново 
разглеждане на първоинстанционния съд /инд.2а/; 2бр. отменени и върнати 
на прокурора /инд.2б/;  1 бр. – изменени в наказателната част по 
отношение на наказанието /инд.4б/;  2 бр. с индекс- 6г,  2 бр. с индекс 3а -  
изцяло отменено с постановен акт по същество; 1 бр. с индекс 4в., по 1бр. с 
индекси 5б и 3в. 

От 37 бр. върнали се с резултат определения по наказателни дела за 
същия период 28 бр. са потвърдени /инд.1/; 2бр.- отменено и върнато за 
ново разглеждане на първоинстанционния съд  /инд.2а/;   4 бр. – отменени 



и постановена нова присъда /инд.2в/; 1 бр. с индекс 4б;1бр. с индекс 5а и 
1бр. –индекс 6г.; 

Приключилите дела със съдебен акт по същество през 2018 година са 
общо 6 109 бр. /с 33 бр. по-малко от предходната година/ От тях: 
граждански дела по общия ред – 503 бр.; производства по чл.310 от ГПК – 
39 бр.;  частни граждански дела – 463 бр.; дела по чл.410 и 417 от ГПК – 
1850 бр.; други граждански дела – 262 бр.;Административни дела по 
ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ- 4бр.; НОХД – 59 бр.; НЧХД – 6 бр.; наказателни дела по 
чл.78”а” от НК – 94 бр.; ЧНД – 2 037  бр.; ЧНД разпити - 387 бр.; НАХД – 
405 бр.  

От общо свършените 3 600 граждански дела, 479 са прекратени, а 3 
121 гр. дела са приключили със съдебен акт по същество. 

От общо свършените 3 372 наказателни дела, 259 са прекратени по 
споразумение по чл.382 НПК; 37 бр. по споразумение по чл.384 НПК; 5 са 
върнати за доразследване; 83 са прекратени по други причини, 2 988 бр. 
наказателни дела са приключили със съдебен акт по същество. 

За отчетния период общия брой заседания е  11 944, от тях 4 868 бр. 
по наказателни дела и  7076 бр. заседания по граждански дела. 

Обжалваните граждански дела за отчетния период са 188 бр. /с три 
броя по-малко от миналата година/, с резултат от обжалването през 2018 г. 
са се върнали 130 бр. решения и 58 бр. определения.  

От 130 бр. върнали се решения: 76 бр. са изцяло потвърдени /инд.1/; 
23 бр. потвърдени или недопуснати до касационно обжалване в една част, 
отменени или обезсилени в друга част от по-горната инстанция и 
постановен акт по същество /инд.5а/; 18 бр. са изцяло отменени или, 
обезсилени от горната инстанция и постановен акт по същество /инд.3а./; 2 
бр. - изцяло отменени или обезсилени и върнато или не за ново 
разглеждане /инд.3б/; 2 бр. изцяло отменено или обезсилено, поради 
допуснати нови доказателства пред въззивната инстанция /инд.4а/;  3 бр. - 
потвърдени в една част, отменени или обезсилени в друга част или 
недопуснато до касационно обжалване, върнато или не за ново 
разглеждане /инд.5б/, 3 бр.  отменено, обезсилено или нищожно, върнато 
или не за ново разглеждане в друга част; Отменено или обезсилено в друга 
част по обективни причини: поради  представяне на нови доказателства 
пред въззивната инстанция, които са обусловили отмяната или 
обезсилването /6а/;  2 бр. с индекс 7а и   1бр. с индекс 7б . 

От 58 бр. върнали се определения – 33 бр. са изцяло потвърдени 
/инд.1/;  13 бр. са изцяло отменени или, обезсилени от горната инстанция 
и постановен акт по същество /инд.3а./, 5 бр. потвърдени или недопуснати 
до касационно обжалване в една част, отменени или обезсилени в друга 
част от по-горната инстанция и постановен акт по същество /инд.5а/; 6 бр. - 
изцяло отменени или обезсилени и върнато или не за ново разглеждане 
/инд.3б/;  1 бр. - отменено, обезсилено или нищожно, върнато или не за 



ново разглеждане в друга част; Отменено или обезсилено в друга част по 
обективни причини: поради  представяне на нови доказателства пред 
въззивната инстанция, които са обусловили отмяната или обезсилването 
/6а/;  
   Обжалвани и протестирани наказателни дела за периода са 146 бр. 
/със сто петдесет и три по-малко от предходната година/, от тях: с резултат 
от обжалването са се върнали 216 бр. обжалвани решения  и 47 бр. 
обжалвани определения. От обжалваните решения – 173 бр. са потвърдени 
изцяло /инд.1/;  33 бр. са отменени и върнати за ново разглеждане на 
първоинстанционния съд /инд.2а/; 1 бр. – отменено и върнато на прокурора 
/инд.2б/;  1 бр. – изменени в наказателната част по отношение на 
наказанието /инд.4б/;  2 бр. с индекс- 6г,  4 бр. с индекс 3а -  изцяло 
отменено с постановен акт по същество; 2 бр. с индекс 4в. 

От 47 бр. върнали се с резултат определения по наказателни дела за 
същия период 34 бр. са потвърдени /инд.1/; 1бр.- отменено и върнато за 
ново разглеждане на първоинстанционния съд  /инд.2а/;   4 бр. – отменени 
и постановена нова присъда /инд.2в/;  2 бр. с индекс 3а -  оттегляне на 
тъжбата; 5 бр. с индекс 4б;1бр. с индекс 5а; 
  

В Районен съд Шумен са обособени гражданско и наказателно 
отделения, като ръководител на гражданско отделение е заместника на 
административния ръководител съдия Ростислава Георгиева, съдиите по 
щат, разглеждащи граждански дела са 9, тъй като съдия Ростислава 
Георгиева, разглежда граждански дела при натовареност 50% и 
наказателни дела при натовареност 50%, както и съдия  Валентина Тонева 
разглежда граждански дела при натовареност 50% и наказателни дела при 
натовареност 50%, съдиите разглеждащи наказателни дела са 7. С 
командироването на съдия Бистра Бойн и съдия Зара Иванова както и след 
преместването на съдия Ивелина Димова,  действителното разпределение 
на съдиите е следното: 7 състава разглеждат граждански дела и 6 съдебни 
състава разглеждат наказателни дела.   

През 2020 г. гражданските дела с предмет чл.410 и чл.417 от ГПК са 
се разпределяли между всички съдии в РС  Шумен при натовареност 100%.  

 
 

година Общо дела 
за 
разглеждане 

приключили със съдебен 
акт по 
същество 

прекратени 

2020 5985 5328 4484 844 
2019 7239 6567 5678 889 
2018 7574 6972 6109 863 
2017 7457 6998 6142 856 
2016 7039 6630 5710 920 
2015 6778 6287 5508 779 



2014 6462 5966 5266 700 
2013 4190 3776 3416 360 
2012 5113 4608 4248 360 
2011 5768 5177 4839 338 
2010 6042 5404 5098 306 

 
 

година общо 
нак.дела за 
разглеждане 

приключили със съдебен 
акт по 
същество 

прекратени 

2020 2463 2324 1994 330 
2019 2864 2729 2379 350 
2018 3518 3372 2988 384 
2017 3254 3133 2774 359 
2016 3385 3269 2817 452 
2015 2951 2808 2451 357 
2014 2795 2645 2284 361 
2013 2354 2114 1643 471 
2012 2386 1973 1515 458 
2011 2235 1886 1381 505 
2010 2225 1915 1362 553 

 
 
 
 
Граждански дела с предмет чл.410 и чл.417 от ГПК: 
 

Съдия несвършени 
в началото 
на периода 

постъпили общо дела 
за 
разглеждане 

общо 
свършени 
дела 

Бистра Бойн 0 0 0 0 
Валентина 
Тонева 

1 154 155 152 

Диана 
Георгиева 

2 147 149 145 

Зара 
Иванова 

0 63 63 63 

Калин 
Колешански 

2 169 171 166 

Красимир 
Кръстев 

0 140 140 136 

Людмила 
Григорова 

1 138 139 133 

Надежда 
Кирилова 

0 141 141 139 



Пламена 
Недялкова 

1 146 147 142 

Ростислава 
Георгиева 

2 148 150 150 

Теодора 
Момова 

1 25 26 25 

Димитър 
Димитров 

1 143 144 141 

Жанет 
Марчева 

0 141 141 138 

Мирослав 
Марков 

0 155 155 150 

 
 
 
Наказателни дела: 
 

съдия несвършени в 
началото на 
периода 

постъпили общо дела 
за 
разглеждане 

общо 
свършени 
дела 

Валентина 
Тонева 

17 282 299 285 

Диана 
Георгиева 

23 296 319 301 

Красимир 
Кръстев 

21 316 337 314 

Надежда 
Кирилова 

10 317 327 318 

Пламена 
Недялкова 

22 341 363 338 

Ростислава 
Георгиева 

13 222 235 219 

Емилиян 
Ангелов 

29 553 582 549 

 
Действително за 2020 г. средномесечното постъпление на един 

съдия, разглеждащ граждански дела е било 35.54 бр. дела, а на съдия 
разглеждащ наказателни дела 44.49 бр. дела. Наказателните съдии са 
разгледали средно по 533 бр. дела за 2020 г., а гражданските съдии средно 
по 426 бр. дела. 

Действително за 2019 г. средномесечното постъпление на един 
съдия, разглеждащ граждански дела е било 28.19 бр. дела, а на съдия 



разглеждащ наказателни дела 42.85 бр. дела. Наказателните съдии са 
разгледали средно по 300 бр. дела за 2019 г., а гражданските съдии средно 
по 254 бр. дела. 

 
Действително за 2018 г. средномесечното постъпление на един 

съдия, разглеждащ граждански дела е било 30.60 бр. дела, а на съдия 
разглеждащ наказателни дела 49.65 бр. дела. Наказателните съдии са 
разгледали средно по 596 бр. дела за 2018 г., а гражданските съдии средно 
по 368 бр. дела. 

 
Действително за 2017 г. средномесечното постъпление на един 

съдия, разглеждащ граждански дела е било 31.96 бр. дела, а на съдия 
разглеждащ наказателни дела 42.80 бр. дела. Наказателните съдии са 
разгледали средно по 513.71 бр. дела за 2017 г., а гражданските съдии 
средно по 383.55 бр. дела. 

 
Действително за 2016 г. средномесечното постъпление на един 

съдия, разглеждащ граждански дела е било 22.73 бр. дела, а на съдия 
разглеждащ наказателни дела 43.97 бр. дела. Наказателните съдии са 
разгледали средно по 527.6 бр. дела за 2016 г., а гражданските съдии 
средно по 272.73 бр. дела. 

 
Действително за 2015 г. средномесечното постъпление на един 

съдия, разглеждащ граждански дела е било 30.55 бр. дела, а на съдия 
разглеждащ наказателни дела 30.98 бр. дела. Наказателните съдии са 
разгледали средно по 387.6 бр. дела за 2015 г., а гражданските съдии 
средно по 412.8 бр. дела. 

 
Действително за 2014 г. средномесечното постъпление на един 

съдия, разглеждащ граждански дела е било 25.38 бр. дела, а на съдия 
разглеждащ наказателни дела 40.13 бр. дела. Наказателните съдии са 
разгледали средно по 481.6 бр. дела за 2014 г., а гражданските съдии 
средно по 304.63 бр. дела. 

 
Действително за 2013 г. средномесечното постъпление на един 

съдия, разглеждащ граждански дела е било 28.33 бр. дела, а на съдия 
разглеждащ наказателни дела 33.81 бр. дела, като се отчете факта, че на 
съдия Кирилова, предвид здравословното и състояние е определена 
натовареност в размер на 70 %. Наказателните съдии са разгледали средно 
по 471.5 бр. дела за 2013 г., а гражданските съдии средно по 598.6 бр. дела.  

 
 



Обща действителна натовареност на Районен съд Шумен в 
сравнителна таблица за 2010 г., 2011 г., 2012 г. , 2013 г., 2014 г., 2015 г.,  
2016 г., 2017г.; 2018г.; 2019г. и 2020:  

 
година спрямо делата за 

разглеждане 
спрямо свършените 
дела 

2010 52,99 46,92 
2011 47,36 41,79 
2012 47,16 41,39 
2013 37,39 33,66 
2014 40.64 37.52 
2015 37.66 34.93 
2016 36.47 34.35 
2017 39.46 37.03 
2018 40.50 37.28 
2019 43.61 39.56 
2020 38.37 34.15 

 
 
ІІІ. Структура на наказаната престъпност. 
 
 
 Структура на наказаната престъпност за 2020 г. 
 
От общо 2 463 наказателни дела за разглеждане, през отчетния 

период 2 324 са решени по същество. 
Внесени са 297 бр. прокурорски актове, по които са образувани 

НОХД, от които 203 бр. споразумения и 94 бр. обвинителни акта, 
осъдителни присъди са постановени по 49 от тях, оправдателна присъда 
една /обжалвана и потвърдена от ШОС/. Влезлите в сила присъди по 
НОХД до края на отчетния период са 46.    

Внесените прокурорски актове въз основа, на който са образувани 
производства по чл.78”а” от НК за 2020 г. са 80 бр.,  има 1 бр. 
оправдателни решения или присъди, постановени по дела по чл.78”а” от 
НК/обжалвано и потвърдено от ШОС, а осъдителните за същия период  са 
74, от тях 73 броя са влезли в сила.   Общият брой на осъдените лица за 
отчетния период е 286 бр. по наказателни дела от общ характер и 75 броя 
са освободени от наказателна отговорност и им е наложено 
административно наказание по АНД – по чл.78а от НК. 

 В Шуменския районен съд през 2020 г. не са внесени и не са били 
образувани дела със значим обществен интерес, касаещи организирана 
престъпност, корупционни престъпления, изпиране на пари, престъпления 
свързани с фондове на Европейския съюз и т.н. 



Наказателните дела, решени по същество с присъда по глави от НК 
са 50 бр., както следва: 

По Гл.ІІ от НК престъпления против личността - 5 дела; 
По Гл.ІV от НК престъпления против брака, семейството и 

младежта- 12 дела; 
По Гл.V от НК престъпления против собствеността – 21 дела; 
По Гл.VІ от НК престъпления против стопанството - 0 дела; 
По Гл.VІІІ от НК престъпления против дейността на държавни 

органи, общ. организации и лица, изпълняващи публични функции –1 
дело; 

По Гл.ІХ от НК документни престъпления – 0 дела; 
По Гл.Х от НК престъпления против реда и общественото 

спокойствие – 0 дела; 
По Гл.ХІ от НК общоопасни престъпления – 11 дела. 
Наказателни дела с предмет искане за разрешение по  Закона за 

електронните съобщения – 739 бр., от тях 340 броя с предмет 159“а“ от 
НПК и 399 бр. с предмет чл.251“г“ от ЗЕС. 

Наказателни дела – разкриване на банкови тайни – 143 бр. 
 
Структура на наказаната престъпност за 2019 г. 
 
От общо 2 864 наказателни дела за разглеждане, през отчетния 

период 2 379 са решени по същество. 
Внесени са 292 бр. прокурорски актове, по които са образувани 

НОХД, от които 218 бр. споразумения и 74 бр. обвинителни акта, 
осъдителни присъди са постановени по 35 от тях, оправдателни присъди не 
са постановявани. Влезлите в сила присъди по НОХД до края на отчетния 
период са 34.    

Внесените прокурорски актове въз основа, на който са образувани 
производства по чл.78”а” от НК за 2019 г. са 86 бр.,  няма оправдателни 
решения или присъди, постановени по дела по чл.78”а” от НК, а 
осъдителните за същия период  са 83, от тях 81 броя са влезли в сила.   
Общият брой на осъдените лица за отчетния период е 290 бр. по 
наказателни дела от общ характер и 87 броя са освободени от наказателна 
отговорност и им е наложено административно наказание по АНД – по 
чл.78а от НК. 

 В Шуменския районен съд през 2019 г. не са внесени и не са били 
образувани дела със значим обществен интерес, касаещи организирана 
престъпност, корупционни престъпления, изпиране на пари, престъпления 
свързани с фондове на Европейския съюз и т.н. 

Наказателните дела, решени по същество с присъда по глави от НК 
са 35 бр., както следва: 

По Гл.ІІ от НК престъпления против личността - 7 дела; 



По Гл.ІV от НК престъпления против брака, семейството и 
младежта- 6 дела; 

По Гл.V от НК престъпления против собствеността – 16 дела; 
По Гл.VІ от НК престъпления против стопанството - 0 дела; 
По Гл.VІІІ от НК престъпления против дейността на държавни 

органи, общ. организации и лица, изпълняващи публични функции –0 
дела; 

По Гл.ІХ от НК документни престъпления – 1 дела; 
По Гл.Х от НК престъпления против реда и общественото 

спокойствие – 0 дела; 
По Гл.ХІ от НК общоопасни престъпления – 5 дела. 
Наказателни дела с предмет искане за разрешение по  Закона за 

електронните съобщения – 973 бр., от тях 484 броя с предмет 159“а“ от 
НПК и 489 бр. с предмет чл.251“г“ от ЗЕС. 

Наказателни дела – разкриване на банкови тайни – 143 бр. 
 
През 2018г. от общо 3 518 наказателни дела за разглеждане, през 

отчетния период 2 988 са решени по същество. 
Внесени са 356 бр. прокурорски актове, по които са образувани 

НОХД, от които 259 бр. споразумения и 97 бр. обвинителни акта, 
осъдителни присъди са постановени по 58 от тях, оправдателни присъди по 
1 дело. Влезлите в сила присъди по НОХД до края на отчетния период са 
53.    

Внесените прокурорски актове въз основа, на който са образувани 
производства по чл.78”а” от НК за 2018 г. са 88 бр.,  няма оправдателни 
решения или присъди, постановени по дела по чл.78”а” от НК, а 
осъдителните за същия период  са 94.   Общият брой на осъдените лица за 
отчетния период е 381 бр.. 

Постановената 1 бр. оправдателна присъда по НОХД е потвърдена от 
въззивната инстанция.  

В Шуменския районен съд през 2018 г. не са внесени и не са били 
образувани дела със значим обществен интерес, касаещи организирана 
престъпност, корупционни престъпления, изпиране на пари, престъпления 
свързани с фондове на Европейския съюз и т.н. 

Наказателните дела, решени по същество с присъда по глави от НК 
са както следва: 

По Гл.ІІ от НК престъпления против личността - 8 дела; 
По Гл.ІV от НК престъпления против брака, семейството и 

младежта- 8 дела; 
По Гл.V от НК престъпления против собствеността – 25 дела; 
По Гл.VІ от НК престъпления против стопанството - 0 дела; 



По Гл.VІІІ от НК престъпления против дейността на държавни 
органи, общ. организации и лица, изпълняващи публични функции – 2 
дела; 

По Гл.ІХ от НК документни престъпления – 1 дела; 
По Гл.Х от НК престъпления против реда и общественото 

спокойствие – 0 дела; 
По Гл.ХІ от НК общоопасни престъпления – 14 дела. 
По Гл.III от НК престъпления против гражданите -1 дело. 
Наказателни дела с предмет искане за разрешение по  Закона за 

електронните съобщения – 1 593 бр. 
Наказателни дела – разкриване на банкови тайни – 110 бр. 
 
За сравнение през 2017 г., от общо 3 254 наказателни дела за 

разглеждане, през отчетния период 2 774 са решени по същество. 
Внесени са 341 бр. прокурорски актове, по които са образувани 

НОХД, от които 221 бр. споразумения и 120 бр. обвинителни акта, 
осъдителни присъди са постановени по 58 от тях, оправдателни присъди по 
1 дело. Влезлите в сила присъди по НОХД до края на отчетния период са 
54. Една оправдателна присъда е отменена, делото е във ВКС по искане на 
Главния прокурор за възобновяване.   

Внесените прокурорски актове въз основа, на който са образувани 
производства по чл.78”а” от НК за 2017 г. са 128 бр.,  няма оправдателни 
решения или присъди, постановени по дела по чл.78”а” от НК, а 
осъдителните за същия период  са 123.   Общият брой на осъдените лица за 
отчетния период е 325 бр.. 

От постановената 1 бр. оправдателна присъда по НОХД е отменена 
от въззивната инстанция. С Решение на ВКС присъдата на въззивната 
инстанция е отменена и делото е върнато за ново разглеждане от друг 
състав на ШОС. 

В Шуменския районен съд през 2017 г. не са внесени и не са били 
образувани дела със значим обществен интерес, касаещи организирана 
престъпност, корупционни престъпления, изпиране на пари, престъпления 
свързани с фондове на Европейския съюз и т.н. 

Наказателните дела, решени по същество с присъда по глави от НК 
са както следва: 

По Гл.ІІ от НК престъпления против личността - 2 дела; 
По Гл.ІV от НК престъпления против брака, семейството и 

младежта- 17 дела; 
По Гл.V от НК престъпления против собствеността – 20 дела; 
По Гл.VІ от НК престъпления против стопанството - 2 дела; 
По Гл.VІІІ от НК престъпления против дейността на държавни 

органи, общ. организации и лица, изпълняващи публични функции – 0 
дела; 



По Гл.ІХ от НК документни престъпления – 0 дела; 
По Гл.Х от НК престъпления против реда и общественото 

спокойствие – 0 дела; 
По Гл.ХІ от НК общоопасни престъпления – 18 дела. 
Наказателни дела с предмет искане за разрешение по  Закона за 

електронните съобщения – 1 379 бр., от тях  по чл.159а от НПК – 843 бр. и 
чл.251г ЗИДЗЕС – 536 бр. 

Наказателни дела – разкриване на банкови тайни – 119 бр. 
 
 

 ІV. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

В съдебно - изпълнителната служба на Шуменския районен съд към 
настоящия момент работят трима държавни съдебни изпълнители. 

В деловодството на службата към настоящия момент работят трима 
деловодители, няма не заети щатни бройки за служители. Делата се 
образуват в два района, които са определени по териториален признак. 
Информацията за делата е въведена компютърна система. Разпределението 
на делата между държавните съдебни изпълнители се извършва чрез 
програма за разпределение на делата на случаен принцип.  

През 2020 г. в Съдебно - изпълнителна служба са постъпили 341 
изпълнителни дела /с 93 бр. повече от предходната година/, от предходния 
период са останали несвършени 5 127 дела/ с 391 по-малко от предходната 
година/.  Всички дела за разглеждане в отчетния период са били 5 468  бр.. 
Общият брой на свършените дела е 2284 бр./ с 1754бр. повече от 2019г./, от 
които свършени с реализиране на вземането 98 бр. и по други причини 
2284 бр., 11 броя дела са изпратени на друг съдебен  изпълнител.  

Средно месечно от един съдия изпълнител са свършени по 66.44 дела 
/с 48.69.23 бр. повече от предходната година/. Броят на останалите 
несвършени дела в края на отчетния период е  3075 бр./ с 2052 бр. по-
малко от 2019г./ Средномесечното постъпление на дела на един съдия-
изпълнител е 9.47 дела. 

През 2019 г. в Съдебно - изпълнителна служба са постъпили 248 
изпълнителни дела /с 72 бр. по-малко от 2018 година/, от предходния 
период са останали несвършени 5 518 дела.  Всички дела за разглеждане в 
отчетния период са били 5 766  бр.. Общият брой на свършените дела е 639 
бр./ с 404бр. повече от 2018г./, от които свършени с реализиране на 
вземането 69 бр. и по други причини 556 бр., 14 броя дела са изпратени на 
друг съдебен  изпълнител.  

Средно месечно от един съдия изпълнител са свършени по 17.75 дела 
/с 11.23 бр. повече от предходната година/. Броят на останалите 
несвършени дела в края на отчетния период е  5 127 бр.. Средномесечното 
постъпление на дела на един съдия-изпълнител е 6.88 дела. 



През отчетната 2018 г. в Съдебно - изпълнителна служба са 
постъпили 320 изпълнителни дела /с 6 бр. по-малко от предходната 
година/, от предходния период са останали несвършени 5 433 дела.  
Всички дела за разглеждане в отчетния период са били 5 5753  бр.. Общият 
брой на свършените дела е 235 бр., от които свършени с реализиране на 
вземането 109 бр. и по други причини 119 бр., 7 броя дела са изпратени на 
друг съдебен  изпълнител.  

Средно месечно от един съдия изпълнител са свършени по 6.52 дела. 
Броят на останалите несвършени дела в края на отчетния период е  5 518 
бр.. Средномесечното постъпление на дела на един съдия-изпълнител е 
8.88 дела. 

За сравнение през 2017 г. в Съдебно - изпълнителна служба са 
постъпили 326 изпълнителни дела /с 88 бр. повече от предходната година/, 
от предходния период са останали несвършени 5 592 дела.  Всички дела за 
разглеждане в отчетния период са били 5 918  бр.. Общият брой на 
свършените дела е 485 бр., от които свършени с реализиране на вземането 
139 бр. и по други причини 339 бр., 7 броя дела са изпратени на друг 
съдебен  изпълнител.  

Средно месечно от един съдия изпълнител са свършени по 13.47 
дела. Броят на останалите несвършени дела в края на отчетния период е  5 
433 бр.. Средномесечното постъпление на дела на един съдия-изпълнител е 
9.05 дела. 

 
За  2020 година: 

държавен 
съдебен 
изпълнител 

постъпили дела свършени дела събрани суми 

Сн. Стефанова 119 874 135 725 
М. Тодорова 122 1332 112 049 
Т. Костова 100 187 104 833 

СВЪРШЕНИ  ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА  ПРЕКРАТЕНИ,  ПОРАДИ ПЕРЕМЦИЯ  ИЛИ 
ДАВНОСТ ОБРАЗУВАНИ  В ПЕРИОДА ОТ  1967  - 1988 ГОДИНА  ПО СЪДИИ: 

 
СНЕЖАНА СТЕФАНОВА  - 160бр. 
МАДЛЕНА ТОДОРОВА    - 97бр. 
ТЕОДОРА КОСТОВА     -  33бр. 

Забележка: Съдия Теодора Костова през 2020г. е ползвала 
продължителен отпуск, поради временна нетрудоспособност. 

 
 
 
 
 
За  2019 година: 



държавен 
съдебен 
изпълнител 

постъпили дела свършени дела събрани суми 

Сн. Стефанова 82 229 164 184 
М. Тодорова 88 158 125 282 
Т. Костова 78 252 123 352 

 
 
 
За  2018 година: 

държавен 
съдебен 
изпълнител 

постъпили дела свършени дела събрани суми 

Сн. Стефанова 95 63 140 059 
М. Тодорова 107 87 104 786 
Т. Костова 118 85 122 467 

Забележка: до 14.06.2018 г. Снежана Стефанова съвместява и 
длъжността „съдия по вписванията“, като натовареността и спрямо 
изпълнителните дела е била 50%. 

 
 
За  2017 година: 

държавен 
съдебен 
изпълнител 

постъпили дела свършени дела събрани суми 

Сн. Стефанова 70 131 227 675 
М. Тодорова 130 145 131 396 
Т. Костова 126 209 118 700 

Забележка: Снежана Стефанова съвместява и длъжността „съдия по 
вписванията“ 

 
Събраните суми през 2020г. възлизат на 352 607лв..  Останала сума 

за събиране 18 774 395  лв. 
 
Събраните суми през 2019 г. възлизат на 412 818 лв., с 45 506лв. 

повече от 2018 година.  Останала сума за събиране 19 466 758  лв. 
 
Събраните суми през 2018 г. възлизат на 367 312 лв. Останала сума 

за събиране 21 836 845  лв. 
Събраните суми през 2017 г. възлизат на 477 771 лв. Останала сума 

за събиране 21 460 669  лв. 
        
 V. СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА 



 
В Районен съд - Шумен за отчетния период са работили двама съдии 

по вписванията. До момента не е обявен конкурс за заемане на свободната 
щатна бройка за длъжност „съдия по вписванията“, Светлана Дончева 
Белколева е назначена до провеждане на конкурс. 

 
За периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г., резултатите от работата 

на съдиите по вписванията, съгласно данните, които са предоставени на 
Районен съд - Шумен от Служба по вписванията Шумен при Агенция по 
вписванията гр.София  са следните:                                 

СЪДИЯ ВПИСВАНИЯ УДОСТОВЕРЕНИЯ ПРЕПИСИ ОТКАЗИ 

ЗОРНИЦА 
ЙОРДАНОВА 

3372 1609 1302 28- необжалвани 

 

СВЕТЛАНА  

БЕЛКОЛЕВА 

2838 1432 915 35 / в това число: 

3 обжалвани и 
отменени/ 

 
           За периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г., резултатите от работата 
на съдиите по вписванията, съгласно данните, които са предоставени на 
Районен съд - Шумен от Служба по вписванията гр.Шумен при Агенция по 
вписванията гр.София  са следните:                                 

СЪДИЯ ВПИСВАНИЯ УДОСТОВЕРЕНИЯ ПРЕПИСИ ОТКАЗИ 

ЗОРНИЦА 
ЙОРДАНОВА 

4 548 1 830 1 450 15- необжалвани 

 

ПЕТЪР  

ПЕТРОВ  

3 124 1 370 994 10 / в това число: 

1 обжалван и 
потвърден/ 

 

 
           За периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г., резултатите от работата 
на съдиите по вписванията, съгласно данните, които са предоставени на 
Районен съд - Шумен от Служба по вписванията гр.Шумен при Агенция по 
вписванията гр.София  са следните:        

                                  



СЪДИЯ ВПИСВАНИЯ УДОСТОВЕРЕНИЯ ПРЕПИСИ ОТКАЗИ 

ЗОРНИЦА 
ЙОРДАНОВА 

3971 2199 1717 34 / в това число: 
30 необжалвани 

4 обжалвани и  

1 потвърден от 
първо шестмесечие 

СНЕЖАНА 
СТЕФАНОВА 

1645 857 686 10 

9 – необжалвани 

1 – потвърден 

ПЕТЪР  

ПЕТРОВ  

1866 1187 677 11 / в това число: 

9 необжалвани 

1 обжалван 

 

За сравнение в  периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г., резултатите 
от работата на съдиите по вписванията, съгласно данните, които са 
предоставени на Районен съд - Шумен от Служба по вписванията 
гр.Шумен при Агенция по вписванията гр.София  са:  

Вписани сделки общо от Зорница Йорданова – съдия по вписванията 
при РС Шумен – 4 557 бр., постановени откази 21 бр., 1 бр. обжалван и 
отменен, издадени преписи – 1 114 бр., издадени удостоверения 2 149 бр.. 

 
Вписани сделки общо от Снежана Минчева Стефанова– изпълняващ 

функциите и на съдия по вписванията при РС Шумен – 4 281 бр., 
постановени откази – 33 бр.- обжалвани и отменени – 4 бр. , издадени 
преписи – 877 бр., издадени удостоверения – 1 852 бр. 

 
 
 VI. Бюро съдимост. 
 
  В Бюро съдимост при Районен съд - Шумен работят двама 
служители, чиято професионална подготовка е много добра с 
дългогодишен опит в съдебната система, придобили са необходимите 
знания и умения и работят без затруднения.  Обемът на работата на Бюро 
«Съдимост» при Районен съд Шумен през отчетния период запазва своята 
тенденцията. Нововъведената възможност за издаване на свидетелства за 
съдимост по електронен път не е довела до съществено намаляване обема 
на работа, макар тя безспорно да улеснява обслужването на гражданите и 
да е съществено удобство за тях. 



Данните за работата на Бюро «Съдимост» при Районен съд - Шумен 
през отчетния период, в сравнение с предходните години се онагледява в 
следната таблица: 
 
година Свидетелства за 

съдимост 
Справки за 
съдимост 

Общо 

2014   9 365 1 628 10 993 
2015 10 041 1 354 11 395 
2016 10 765 1 390 12 155 
2017 10 503 1 510 12 013 
2018   9 130 1 454 10 584 
2019 7 176 1 357 8 533 
2020 5 025 1 314 6 339 
 
 

VІІ. Съдебни заседатели. 
 
В предвидените от закона случаи, в състава на съда, който разглежда 

делото като първа инстанция, участват и съдебни заседатели. Статутът им 
е уреден в чл.66 и сл. от ЗСВ. Съдебните заседатели за Районен съд - 
Шумен се избират от Общото събрание на съдиите от Окръжен съд - 
Шумен за мандат от 5 години. През 2020 г. започна мандата на  съдебните 
заседатели  по утвърден списък наброяващ 27 човека, гласуван от 
Общински съвет гр. Шумен и утвърден от Окръжен съд Шумен. 

 Встъпилите в новия мандат съдебни заседатели, положиха клетва,       
избраха  членове на съвета на съдебните заседатели, запознаха се 
програмата за случаен избор, както и беше проведено задължително 
начално обучение на съдебните заседатели, организирано съвместно с 
Националния институт на правосъдието. Обучението се в проведе в 
сградата на съда с лектор заместника на административния ръководител на 
РС Шумен – Ростислава Георгиева, обучени бяха двадесет и седем души. 

Изборът за участие на конкретните съдебни заседатели по всяко 
дело, за което е предвидено в закона участие на такива, в РС  Шумен се 
извършва чрез жребий, на основание чл.72 ал.2 от ЗСВ - чрез електронно 
разпределение на принципа на случайния подбор с програмен продукт 
„LаwChoice”, разработен и предоставен от ВСС-София. 
 
 VІII. Планови проверки през отчетния период 
  
 През 2020 г. в Районен съд Шумен са извършени проверки от 
Окръжен съд Шумен както следва:  
На 21.01.2020г. в изпълнение на Заповед РД-07№1 от 03.01.2020г. на 
административния ръководител – председател на Окръжен съд Шумен 



проверка на организацията на дейността на съдии от Районен съд Шумен, 
разглеждащи наказателни дела, обхвата на проверката са били 
образуваните и разгледани наказателни дела за 2019година. Обобщената 
констатация от доклада за проверката е, че съдиите при Районен съд 
Шумен спазват законоустановените срокове за насрочване, разглеждане на 
наказателни дела и постановяване на съдебни актове. Не са констатирани 
пропуски, които да влияят съществено върху работата на съда и качеството 
на постановените актове. 
На 14.01.2020г. в изпълнение на Заповед РД-07/1 от 03.01.2020г. на 
административния ръководител – председател на Окръжен съд Шумен е 
извършена проверка на държавните съдебни изпълнители и съдиите по 
вписванията за организацията на работата и движението на делата за 
периода 01.01.2019г. до 31.12.2019г. Констатациите в доклада са, че 
съдебните изпълнители предприемат , исканите изпълнителни действия в 
законоустановените срокове, не е констатирано забавяне в произнасянето 
по молби и придвижване на жалби, деловодните регистри се водят в 
нормативно определената форма. В Службата по вписванията преписките 
се приемат и завеждат, вписват се и се обработват в деня на постъпването 
им. Всички нотариални книги се водят редовно без пропуски, преписи и 
удостоверения се издават в нормативно определените срокове. 
На 24.01.2020г. в изпълнение на Заповед РД-07 № 1/03.01.2020г. на 
председателя на Окръжен съд Шумен е извършена и ревизия на 
гражданско отделение за периода от 01.01.2019г. до 31.12.2019г. 
Констатации: По делата се извършва подготовка на делата, спазват се 
разпоредбите за изготвяне на разпореждания и определения по движението 
на делата за допускане на доказателства и пр.Изготвят се доклади 
съобразно изискванията на закона, не са констатирани съществени 
пропуски от съдиите при воденето на процеса. Преобладаваща част от 
делата се изписват в срок.Не са постъпвали молби за определяне на срок 
при бавност. Препоръките дадени в доклада са обсъдени от съдиите на 
общо събрание. 
В изпълнение на Заповед РД-07 № 101/13.07.2020г. на административния 
ръководител – председател на Окръжен съд Шумен е извършена проверка 
на организацията на дейността на съдиите, разглеждащи наказателни дела 
във връзка с дела, разгледани по реда на гл.28 от НПК и делата решени със 
споразумение по реда на гл.29 от НПК.Становището на извършващия 
проверката е, че работата на съдиите в Районен съд Шумен е добра, срочна 
и качествена.  
   

През 2020 г. не са извършвани други  планови проверки. 
 

ІХ. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
 



По отношение на сградния фонд няма промяна. Радващото е, че след 
дълги усилия в края на 2020 година от Община Шумен беше издадено 
разрешително за преустройство и ремонт на възложения на Районен съд - 
Шумен за стопанисване недвижим имот – публична държавна собственост, 
намиращ се на ул. “Карел Шкорпил” №1, одобрената документация е 
изпратена във ВСС с оглед провеждане на обществена поръчка за избор на 
изпълнител на преустройството на посочения по-горе недвижим имот. 
След като бъде извършено преустройството на сградата, находяща се на 
ул.“Карел Шкорпил” № 1 и бъдат оформени работни помещения, сградата 
ще се използва от Районен съд – Шумен и Районна прокуратура - Шумен.  

С преместването на Районен съд Шумен биха се решили проблемите, 
свързани с нормалното функциониране на съда. Изпитваните към 
настоящия момент затруднения – недостиг на кабинети, липса на 
помещения за архиви и съдебни зали, места за съхраняване на веществени 
доказателства и др., създаващи затруднения в работата на Районен съд  
Шумен, мотивира ръководството в работата му по новата сграда.   
Необходимото разширяване на помещенията, в които са настанени 
гражданско, наказателно деловодство, както и съдебните секретари – 
протоколисти, осигуряване на помещения за архив и съхранение на дела и 
веществени доказателства е предвидено при преустройството на новата 
сграда.  

Предвидени са достатъчен брой съдебни зали, помещения за архиви 
и др.  

Въпреки, че почти през цялата отчетната година, работата на съда 
премина в условия на пандемия, ръководството направи всичко възможно 
да  не се наруши ритъма на съдебните заседания, наред с месечните 
графици на заседанията и разпределение на залите се изготвяха и графици 
за работа в усложнената епидемиологична обстановка за работа на съдебни 
служители и магистрати.  
  Набавянето на нормативни материали за съда се осъществява 
своевременно. Същото важи и за съдебната практика. По отношение на 
техническата обезпеченост може да се каже, че е на добро ниво. Имаме 
изградена необходимата локална мрежа.   

В Районен съд Шумен се прилага принципа на случайния избор  за 
гражданските, наказателните и изпълнителните дела като се използва 
софтуера за случайно разпределение на делата на ВСС. Стриктно се 
изпълняват задълженията по чл.64 от Закона за съдебната власт за 
публикуване на съдебните актове на интернет страницата на съда. На 
същата са публикувани и утвърдените от председателя на Районен съд 
Шумен вътрешни правила за организацията на публикуване на съдебните 
актове. Интернет страницата на съда се поддържа и  актуализира 
периодично, публикува се график на насрочените дела, както и друга 
информация, която би била от полза на гражданите.  



 
Х. Проекти и инициативи. 
 
И през отчетната 2020 г. съдебни състави на Районен съд - Шумен  

използват специалното помещение, така наречената "Синя стая", в 
което е създадена щадяща и предразполагаща среда за изслушване на деца, 
участници в съдебни процеси. Обзаведено, съобразно детските 
потребности, то създава чувство на уют и сигурност у детето по време на 
изслушването му, като му предоставя възможност, да формира и изрази 
свободно своето мнение. 

Работата по Образователната програма „Съдебна власт – 
информиран избор и гражданско доверие - Отворени съдилища и 
прокуратури“ беше отложена поради обективни причини. През 2020г. 
магистратите и служителите в Районен съд Шумен взеха участие 
единствено в неприсъствени дистанционни обучения. Станалите вече 
традиционни за съда инициативи също не се състояха тази година поради 
причина - спазване на всички продивоепидемиологични мерки валидни за 
страната  при работа в условия на пандемия. 

В заключение, и през отчетната 2020 година екипът на Районен съд  
Шумен - съдии, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и 
съдебни служители за поредна година демонстрира висок 
професионализъм, мотивация и отговорност при изпълнение на 
служебните си задължения, като заслужава много добра оценка за 
положения труд. И за в бъдеще  усилията в работата следва да продължат 
да бъдат насочени към гарантиране върховенството на закона и 
повишаване доверието в съдебната система. 

 
Приложение: 

1. Отчет по гражданските дела на Районен съд  Шумен за 2020 г.; 
2. Отчет по наказателните дела на Районен съд Шумен за 2020 г. 
3. Справка за дейността на съдиите в Районен съд  Шумен за 2020 г.; 
4.  Отчет за работата на Районен съд Шумен за 2020 г. 
5. Справка за резултатите от работата на съдиите по вписванията при 

Районен съд - Шумен за 2020 г.  
6. Отчет за дейността на държавните съдебни изпълнители при Районен 

съд  Шумен. за 2020 г. 
 
гр. Шумен               Административен ръководител:  
19.01.2021 г.                                                                      

 /Емилиян Ангелов/ 


