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Увеличено е общото по-
стъпление на дела в Окръ-
жен съд – Добрич, показ-
ват данните от годишния 
доклад за дейността на 
съда през 2020 година. 
Общо постъпилите дела 
са 1691, които заедно с 
останалите несвършени в 
началото на отчетния пе-
риод 289 дела формират 
общия брой на делата за 
разглеждане през година-
та - 1980. За сравнение в 
предходните две години 
новообразуваните дела 
са били съответно 1617 и 
1386, а делата за разглеж-
дане 1823 и 1560. Отчете-
ният ръст в общото постъ-
пление на дела се дължи 

на по-големия брой ново-
образувани граждански 
производства. Едновре-
менно с това се наблюдава 
намаление на търговските 
дела и запазване нивата 
на постъпление при на-
казателните. Свършени-
те през годината дела са 
1471, като 81% от тях са 
приключени в тримесечен 
срок.
Данните бяха оповестени 
от председателя на Ок-
ръжния съд Галатея Хан-
джиева на годишно отчет-
но събрание на съдиите от 
Добрички съдебен район. 
Заради въведените про-
тивоепидемични мерки в 
събранието дистанционно 

участваха представители 
на Районните съдилища 
в региона, както и пред-
седателят на Админи-
стративен съд – Добрич 
Красимира Иванова. Чрез 
видеоконферентна връз-
ка във форума се включи 
и зам.-председателят на 
Апелативен съд – Варна 
Янко Янков, който поз-
драви магистратите и съ-
дебните служители от До-
брички съдебен район с 
успешното приключване 
на необичайната 2020 го-
дина. От името на цялото 
ръководство на Апелати-
вен съд – Варна той даде 
много добра оценка за ра-
ботата на Окръжния съд.

През отчетната 2020г. в 
Окръжния съд са постъ-
пили 1083 граждански 
дела, сочат още данните 
от доклада. Наблюдава се 
сериозен ръст на образу-
ваните въззивни граждан-
ски производства, които 
са 948, при 786 и 635 за 
двете предходни години. 
Най-много са образува-
ните въззивни граждан-
ски дела срещу решения 
на районните съдилища 
по искове по Кодекса на 
труда – 212. В отчетния 
период е регистрирано 
намаление на делата, об-
разувани по жалби про-
тив действия на съдебен 
изпълнител, които са 63 
спрямо 107 и 109 за две-
те предходни години. При 
първоинстанционните 
граждански дела се на-
блюдава увеличение на 
производствата, свързани 
със спорове по Семейния 
кодекс – установяване и 
оспорване на произход, 
осиновяване, прекратява-
не на осиновяване и др. 
Те са 50% от общо постъ-
пилите 135 първоинстан-
ционни граждански дела. 
Образуваните по искове 
за поставяне под запре-
щение дела са 46. Срав-
нението с предходните 
години показва двукратно 
увеличение в постъпле-
нието на тези дела. Три са 

образуваните дела по ис-
кове за отнемане в полза 
на държавата на незакон-
но придобитото имуще-
ство, при 7 за предходната 
година. Четири са постъ-
пилите дела по Закона за 
отговорността на държа-
вата и общините за вреди. 
Установената в предход-
ните четири години тен-
денция за увеличаване на 
постъплението по тър-
говски дела е прекъсната 
в отчетната 2020г., сочат 
още данните от годишния 
доклад на Окръжен съд 
– Добрич. Образуваните 
общо 215 търговски про-
изводства са с 18.5% по 
– малко спрямо 2019 го-
дина. Наблюдава се спад 
на първоинстанционните 
дела по всички видове 
търговски спорове. Осо-
бено впечатление прави 
двукратното намалява-
не на новопостъпилите 
молби за откриване на 
производство за несъсто-
ятелност, които са 16, при 
34 за предходната годи-
на. „Може да се предпо-
ложи, че този резултат е 
свързан с породените от 
пандемията извънредни 
условия за осъществява-
не на търговска и иконо-
мическа дейност, което 
на свой ред дава осно-
вание да се предположи 
увеличаване на споровете 

между търговци и за не-
състоятелност в перспек-
тива“, коментира съдия 
Ханджиева.
През отчетната 2020г. в 
съда са постъпили 393 
наказателни дела. Те са 
по-малко от постъпилите 
във всяка от предходните 
две години дела, но раз-
ликите са незначителни и 
може да се направи извод, 
че постъплението на на-
казателни дела се запазва 
в относително еднакъв 
обем. Образуваните пър-
воинстанционни нака-
зателни дела от общ ха-
рактер са 48. С най-голям 
дял сред тях са делата за 
притежание и разпрос-
транение на наркотици 
- 18, следвани от 12 про-
изводства за използване 
на платежен инструмент 
без съгласието на титуля-
ра и 5 дела за причинена 
по непредпазливост смърт 
при пътнотранспортно 
произшествие. Четири 
са постъпилите дела за 
престъпления против соб-
ствеността. Образувани 
са 3 дела за престъпления 
против личността - две 
от тях за убийство и едно 
за блудство. Изнесените 
данни относно работата 
на петте районни съдили-
ща в региона - в Добрич, 
Балчик, Каварна, Генерал 
Тошево и Тервел, показват 

спад в общото постъпле-
ние на дела. Образувани-
те през отчетната година 
общо 8385дела са с 18% 
и с 26% по-малко в срав-
нение с двете предходни 
години. Общият брой на 
свършилите дела в ра-
йонните съдилища през 
2020 г. е 8410, като 82% са 
приключили в тримесечен 
срок. 
Статистическите данни 
от доклада дават основа-
ние да се направи извод, 
че и през отчетната 2020г. 
работата в Окръжен съд – 
Добрич и районните съди-
лища от съдебния район 
е била на много високо 
ниво, посочи Ханджиева. 
Тя отбеляза новите тен-
денции в осъществяване 
на правораздавателната 
дейност – разширяване 
на призоваването по елек-
тронен път, задълбочава-
не на отдалечения достъп 
до дела, извършване на 
процесуални действия 
чрез видеоконференция. 
Касае се за фактически 
наложени от извънред-
ната ситуация и правно 
регламентирани способи 
за съвременно осъществя-
ване на правораздаването, 
чието прилагане е в съот-
ветствие с изискванията 
за модерно правосъдие, 
посочва Ханджиева.

Ръст на гражданските и и намаление 
на търговските дела през 2020 г.

отчита окръжен съд - Добрич

Жива ли е родовата ни памет?

Отдавна искам да изпра-
тя в редакцията на вест-
ник „Балчик“някои от 
снимките, съхранявани в 
домашния ни архив. Със 
снимката, която предос-
тавям искам да отправя 
предизвикателство към 
родовата памет на съ-
времените жители на 
града, като ги накарам 
да си спомнят за своите 
предци, живяли преди 
години.
Снимката е показател-
на за задружността на 
младите мъже в града 
по онова време. За съжа-
ление, на нея не е отбе-
лязана дата, но съдейки 
по фигурата на моя дядо 
Иван Шишманов, мога 
да допусна, че е от дваде-
сете години на миналия 

век. Вижда се, че тази 
снимка е била от голяма 
важност за нашите близ-
ки. Всички са облечени 
официално и позират 
със самочувствието на 
успели, достойни хора.
Показва, че са живеели 
задружно и са се уважа-
вали взаимно.
В тоя ред на мисли не-
минуемо си задавам въ-
проса – възможна ли е 
подобна задружност в 
наши дни?
Притежавам и втора по-
добна снимка, правена 
пак в този период, но 
през друга година.
Бих публикувал и нея, 
ако видя, че с публикува-
нето на настоящата съм 
предизвикал интереса на 
читателите на вестника.

На втората снимка, върху 
контурите на фигурите 
на нашите стари съграж-
дани съм поставил номе-
ра, така че при желание 
всеки, познал своя род-
ственик може да спомене 
името му и да напише ня-
колко думи за него.
Надявам се, че и в други 
балчишки семейства се 
пазят екземпляри от тази 
снимка, на някои от кои-
то вероятно е написана и 
датата.

Започвам с моя дядо – 
Иван Шишманов. Отбе-
лязан е с номер 14.

Родът Шишманови се 
е заселил в Добруджа в 
края на 19-ти век идвай-
ки от Котел след него-

вото опожаряване през 
1894-та година. Големи-
ят пожар в Котел е про-
гонил от града голяма 
част от неговите жители. 
Много от семействата са 
тръгнали към Добруджа, 
с която поради естест-
вото на традиционния 
за града занаят – кили-
марството са подържали 
добри връзки. От Добру-
джа те са се снабдявали 
с вълна, с която тъчали 
килимите.
Интересна е причината 
за възникването на по-
жара в Котел. Пожарът 
е бил предизвикан от 
любознателността на 
момче, което искало да 
се увери, че спирта гори. 
Смятам, че е получило 
убедително доказател-
ство за това –две-трети 
от градаса били опожа-
рени.
Моят дядо се е родил 
през 1892-ра година,в 
сравнително заможно за 
времето си семейство. 
Имал е двама братя и три 
сестри. Иван Шишманов 
и братята му са завър-
шили средното си обра-
зование във варненската 
мъжка гимназия а след 
завършването ѝ са зами-
нали в Грац, Австрия за 
да получат висше обра-
зование. Скоро след това, 
обаче избухва Първата 
световна война и те са 
принудени да се завърнат 
в България. И тримата 
са били мобилизирани в 

българската армия и са 
участвали във войните-
като офицери.
След завръщането си от 
фронта, моят дядо е за-
почнал работа като тър-
говец на жито и това е 
продължило до 1944-та 
година. Тогава е назна-
чен на работа в община-
та, където е работил до 

1949-та година.
През 1949-та година, с 
преминаването на бал-
чишкия курорт „Тузла-
та“ към Санитарно-ку-
рортно управление на 
МНЗСГ,Иван Шишманов 
е назначен за неин упра-
вител. Тогава в Тузлата 
имаше само една масив-
на сграда – администра-
тивната и две дървени 
бараки. Основните про-
мени и благоустройство 
на курорта се извършиха 
през времето на неговото 

управление. Започна се 
озеленяване на Тузлата 
със засаждането на го-
лям брой дръвчета – пре-
обладаващо бадемови. 
Курортът беше електри-
фициран. През 1952-ра 
година беше построена-
калолечебницатаи беше 
изграден втори воден 
резервоар за нейното 

захранване с питейна 
вода. През 1955-та го-
дина беше завършен и 
открит санаториалният 
комплекс.
Към заслугите на моя 
дядо причислявам и от-
криването на древен не-
кропол в околностите на 
Тузлата. През 1952-ра го-
дина, натъквайки се слу-
чайно на грубо-изсечена 
надгробна плоча, той 
информирал служители-
те на Варненския музей, 
които предприеха разкоп-

ки. Беше открито древно 
погребение с три гроба. 
Резултатите от тези раз-
копки са публикувани 
в „Известия на Варнен-
ското археологическо 
дружество“от 1953-та 
година, (кн. IX, стр. 
119-123). По откритите 
артефакти,археолозите 
отнесоха погребението 

към римската епоха – III-
IV-ти век от н.е. Понас-
тоящем намерените арте-
факти се съхраняват във 
Варненския музей.
След пенсионирането си, 
дядо ми Иван Шишма-
нов живя две години в 
Балчик, след коетосе 
премести във Варна, къ-
дето почина на 2 февр. 
1961 г. на 69 годишна 
възраст.

Илко Илиев
14 март 2021г.


