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О Т Ч Е Т Е Н     Д О К Л А Д 
 

за дейността на Районен съд гр.Каварна през 2008 

година 

 

 
 Районен съд Каварна е със седалище гр.Каварна, ул.”Дончо 

Стойков” №8. Съдебният район на съда обхваща Община Каварна, която 

включва гр.Каварна и 21 съставни села, с обща територия 480,6 кв.км. и 

население около 18 285 души и Община Шабла, включваща гр.Шабла и 16 

съставни села, с територия 325 кв.км. и население около 6 766 души.   

 

I. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА СЪДА.    

 

Съгласно утвърденото щатно разписание, през отчетната 2008 година 

в Каварненския районен съд работиха шестима районни съдии, един 

държавен съдебен изпълнител, един съдия по вписванията и дванадесет 

служители. Вторият съдия по вписванията Галя Анастасова през годината 

ползва отпуск за отглеждане на малко дете. Към 31.12.2008 год. в съда 

няма незаети щатни бройки по утвърдения за годината щат. 

През отчетния период разглеждането на делата в Районен съд 

гр.Каварна се извършваше от шест съдебни състава, председателствани от 

съдиите Емилия Панчева, Живко Георгиев, Корнелия Добрева, Веселина 

Узунова, Димитър Димитров и Димитър Михайлов. Запази се 

съществуващото разделение на съставите на три граждански и три 

наказателни, което доведе до по-добра работа по делата и качество на 

съдебните актове. 

Длъжността съдия изпълнител при РС Каварна се изпълняваше от 

Елена Тодорова, а длъжността съдия по вписванията от Борис Томов. 

В Районен съд Каварна работещите съдии имат правен и съдийски 

стаж, в края на отчетния период, както следва: Емилия Панчева - 

Председател РС – 13 години, Живко Георгиев - Районен съдия - 13 години 

и 7 месеца, Корнелия Добрева - Районен съдия - 11 години и 2 месеца, 

Веселина Узунова - Районен съдия – 8 години и 11 месеца, Димитър 

Димитров – Районен съдия – 10 години и 8 месеца, Димитър Михайлов – 

Районен съдия -  10 години и 1 месец, Елена Тодорова - Държавен съдебен 

изпълнител – 2 години и 5 месеца, Галя Анастасова - Съдия по 

вписванията – 4 години и 10 месеца и Борис Томов – Съдия по 

вписванията – 1 година и 6 месеца. Данните показват, че съдиите при 

Каварненски районен съд, са вече с продължителен съдийски и правен 



стаж, натрупани опит и знания, което им дава възможност все по-добре и 

качествено да правораздават.   

Броят на служителите в края на отчетния период е 12 по щат, като 

няма незаети бройки. 

През 2008 год. всички служители и съдии работиха при добри 

условия на труд, спокойна атмосфера и добре организирана система на 

работа. Всички книги и регистри в съда са водени стриктно, съгласно 

изискванията на Правилника за САРОВАС.  

През отчетният период отново се доказа умението на служителите 

при съда да работят в колектив и умението изградено с годините да са 

взаимнозаменяеми. Добрите им професионални и делови качества, в това 

число толерантност и колегиалност компенсираха различното натоварване 

на канцелариите повлияно от броя на постъпващите дела, броя на 

съдебните заседания, излизането в различни видове отпуски, 

командировки и други.  

С оглед отговорното отношение към задълженията както от страна на 

съдиите докладчици, така и на всички служители на съда малко на брой са 

случаите на отлагане на дела поради пропуски на съда. Отлагането на 

делата е ставало предимно по вина на страните в процеса и техните 

процесуални представители, с оглед ненавременните искания за 

събирането на доказателства, поради нередовното призоваване на страни и 

свидетели за насрочените съдебни заседания, неявяване на подсъдими, 

свидетели, вещи лица и т.н. С оглед увеличения брой на съдебните състави 

значително са съкратени сроковете при отсрочване на делата, като 

стремежа е да се спазват законоустановените срокове. 

Независимо от чисто обективните и субективни причини, създавали 

затруднения в работата на съда, през отчетната година съдиите проявяваха 

стремеж за бързо разглеждане и решаване на делата, за провеждане на 

наказателна политика, съответстваща на ръста на престъпността в 

страната, за постановяване на обосновани  съдебни актове по граждански 

спорове, с което спомогнаха за издигане на правосъдната работа на по-

високо ниво. 

Становище за промени в щата 

През 2008 год. отново не бе увеличена численост на служителите с 

щатна бройка за „системен администратор”, въпреки правените искания до 

ВСС. Нуждата от системен администратор е все по-голяма, както с оглед 

извършеното цялостното компютъризиране на съда, въвеждането на нови 

и все по-сложни за работа и поддръжка програми, така и с оглед 

промените в Закона за съдебната власт и въведеното задължително 

регистриране и поддържане на Интернет страница и публикуването на 

влезлите в сила съдебни актове на съда.  



С оглед изложено, считаме за целесъобразно и обосновано искането 

за увеличаване щатната численост на Районен съд гр.Каварна с 1 (една) 

щатна бройка за съдебен служител – „системен администратор”, което ще 

обезпечи нормалната работа на съда като цяло. 

 

II. ДВИЖЕНИЕ  НА  ДЕЛАТА. 

 

Постъпващите в съда искови молби, жалби и обвинителни актове се 

докладват на Председателя своевременно. В деня на постъпването им 

същите се образуват в дела и се разпределят на съдиите докладчици чрез 

въведения през 2006г. програмен продукт “Програма за случайно 

разпределение на делата”. Използването на същия доведе до равномерното 

натоварване на съдите докладчици, както и до избягване на съмнения у 

страните за субективно отношение при определянето им. След 

необходимата проверка за редовността на постъпилите искови молби, 

жалби и обвинителни актове, тези които отговарят на законовите 

изисквания се насрочват веднага за съдебно заседание, а тези по които са 

допуснати процесуални нередовности и нарушения се оставят без 

движение, като по гражданските дела се изпращат съобщения на ищците 

за отстраняването им, а наказателните дела се връщат на РП Каварна.  

Наблюдава се тенденция за все по-добра организация при 

насрочване на делата и разглеждането им. Делата се насрочват от съдиите 

незабавно и то в предвидените инструктивни срокове. През отчетния 

период в сравнение с предходните години е налице  и тенденция за 

изготвяне на съдебните актове в законовите срокове. Шестимата районни 

съдии показват добра организация на работата, задълбочени познания по 

материалните и процесуални закони,  стремеж за усъвършенстване и за 

подобряване качеството на работа. 

1. Брой дела за разглеждане 

1.1. Новообразувани 

Общият брой на постъпилите граждански и наказателни дела през 

2008 год. в Каварненски районен съд е 558 (за сравнение през 2007г. – 

607бр., 2006г. – 600бр., а през 2005г. – 608бр.), от които 240 граждански, 

318 наказателни (от тях 117 административно наказателен характер дела и 

35 разпити пред съдия). Наблюдава се намаление на новообразуваните 

дела с 49бр. в сравнение с 2007г., с 42бр.,  в сравнение с 2006г. и с 50 

спрямо 2005г. Средно месечно постъпление на делата на един съдия на 

база отработени човекомесеци през отчетния период е 9 бр., като за 

сравнение през 2007г. е 9,34 бр., през 2006г. е 10.34 бр., а през 2005г. – 

17.88 бр., т.е отчетено е значително намаление спрямо 2005г. и минимално 

спрямо предходните две години, което се дължи  от една страна на 



увеличения брой на магистратите през 2006г., а от друга на намаленото 

постъпление на граждански дела след влизане в сила на новия ГПК. 

1.2. Несвършени от предходни години 

 Броят на останалите несвършени дела от предходни години, в 

началото на отчетния период е възлизал на 393, като за сравнение през  

2007г. броят им е бил 475, през 2006г. - 623, а през 2005г. – 604. Броят на 

останалите несвършени дела в края на отчетния период е 324, което сочи 

намаление на висящите пред съда дела през изминалата година. От общия 

брой несвършени дела, 220 бр. са граждански (срещу 317бр. за 2007г. и 

365бр. за 2006г.), 104 наказателни (срещу 76бр. за 2007г. и 110бр. за 

2006г.), в това число 5 НЧХД и 50 административно наказателен характер 

дела. Сравнителния анализ с предходните години сочи на намаление 

висящността при гражданските дела и увеличение при наказателните и 

административните дела. 

Общият брой на висящите дела през отчетния период, включващ 

останали от предходни години и новопостъпили през 2008 год., възлиза на 

951 бр. За сравнение през 2007г. общият брой на делата за разглеждане е 

бил 1082 бр., за 2006г. - 1256 бр., а за 2005г.- 1212 бр. Действителната 

натовареност на районните съдии спрямо всички дела за разглеждане през 

2008г. е била 13,21 %,  (за 2007г. е била 16.65 %,    за 2006г. - 21.66 %, а за 

2005г.-35.65 %). 

Натовареността на гражданските съдии по щат през 2008г. е била 

15,47, а на наказателните съдии 10,94. За сравнение през 2007г. 

натовареността на гражданските съдии е била 18,22, на наказателните е 

била 11,83, през 2006г. на гражданските –19,81, на наказателните – 15,08. 

През 2005г. в съда е имало назначени на щат само трима съдии, които са 

разглеждали, както граждански, така и наказателни дела, като средната им 

натовареност е била 34,36.  

2. Свършени (решени) дела – в края на годината.  

2.1. От тях в срок до 3 месеца: 

 

Година Решени със съдебен акт по същество 

Граждански Наказателни Общо 

2005 261 221 482 

2006 270 361 631 

2007 259 266 525 

2008 274 239 513 

 

 



Сравнителна таблица на свършените дела за периода 2005 г. - 2008 г. 

 Година 

Свършени дела (общо граждански и наказателни) 

Всичко 

Брой свършени 

дела в срок до 3 

месеца 

% от общо 

свършените 

2005 614 230 37% 

2006 781 336 43% 

2007 689 412 60% 

2008 627 292 47% 

 

От горната сравнителна таблица се вижда, че общият брой на 

свършените дела през отчетния период е 627, като за 2007г. броят е 689, за 

2006г. броят е 781 бр., а за 2005г. - 614 бр., т.е. наблюдава се увеличение в 

броя на свършените дела спрямо 2005г. и намаление спрямо 2006г. и 

2007г. Средно месечно свършени дела от един съдия на база отработени 

човекомесеци за 2008г. е 10,11, като за 2007г. е 10.60 бр., за 2006г. е 13.47 

бр., а за 2005г. е 18.06 бр. – налице е намаление спрямо предходните три 

години. От общо свършените 627 дела, в срок до 3 месеца (считано от 

образуване на делото до постановяване на съдебния акт) са приключили 

292 дела, представляващи 47 %, а над 3 месеца - 335 дела или 53 %. 

Наблюдава се значително намаление процента на свършените дела в срок 

до три месеца спрямо 2007г. и увеличение спрямо 2006г. и 2005г. 

2.2.  По видове граждани дела: 

През 2008г. в Каварненския районен съд са разглеждани общо 557 

граждански дела, от които 240 новообразувани и 317 останали несвършени 

от предходни години.  

На производство са били 95 иска по СК, от които 59 новообразувани и 

35 останали несвършени от предходни години, 75 облигационни иска, от 

които 29 новообразувани, 42 стари и 4 получени по подсъдност. 

Разглеждани са били 121 вещни иска, от които 4 новообразувани и 116 

висящи от предходни години, от които 113 по ЗСПЗЗ, 51 делби от които 

24 новообразувани и 27 несвършени от предходни години. Образувани и 

разгледани са 4бр. искове по КТ за отмяна на уволнение. На производство 

са били и 192 други дела, в т.ч. по ЗЗДН, ЗЗДет. и пр., от които 101 

новообразувани и 90 от предходни години. Разгледани и решени са 8 бр. 

дела по чл.410 и чл.417 ГПК.  

От общо висящите през 2008г. 557 бр. граждански дела са свършени 

337 бр., от които 73 бр. решени от съдия Панчева, 4 бр. от съдия Георгиев, 



122 бр. от съдия Добрева и 138 бр. от съдия Узунова. Останали 

несвършени граждански дела в края на отчетния период са  220 бр.  

2.3.  По видове наказателни дела: 

През отчетния период са разглеждани общо 394 наказателен характер 

дела, от които 318 новообразувани и 76 останали несвършени от 

предходни години.  

На производство са били 50 дела за извършени престъпления против 

собствеността, от които 42 новообразувани и 8 останали несвършени от 

предходни години, 8 дела за престъпления против личността, от които 4 

новообразувани и 4 стари. Разглеждани са били 56 дела за извършени 

общественоопасни престъпления, в т.ч. 23 дела за  престъпления по 

различни състави на чл.343 НК, 5 дела за извършени престъпления против 

реда и общественото спокойствие, 3 дела за документни престъпления, 9 

дела за престъпления против стопанството, 2 дела за престъпления против 

правата на гражданите и 5 дела за престъпления против дейността на 

държавни органи и обществени организации.  

През 2008г. са разгледани 4 дела по реда на “бързото полицейско 

производство” – срещу 3бр. през 2007г., 1 бр. през 2006г. и 18 бр. през 

2005г. Следва да се отбележи, че по-голяма част от изработените БПП, се 

внасят в съда със споразумение по реда на чл.381 от НПК или по чл.78а от 

НК. Разгледани са 35бр. дела по реда на глава ХХVІІ НПК – съкратени 

производства.  

От общо разглежданите 15 бр. НЧХ дела приключили със съдебен акт 

са 10 бр. Съдени са общо 12 лица, от които 2 лица са осъдени с наложени 

наказания глоби и 2 са оправдани. 

Образувани са 63 частни наказателни дела, към които спадат 

произнасянето на съда по мерките за неотклонение в досъдебното 

производство, разпитите пред съдия по реда на чл.222 и чл.223 от НПК, 

делата по чл.243 от НПК и др. Отчетено е намаление спрямо образуваните 

през предходните три години дела: 2007г. – 86 дела, 2006г. – 89 дела и 

2005г. – 79 дела.  

Разгледани са общо 14 дела по реда на чл.78а от НК, като всички са 

решени в срок до 3 месеца. 

Постоянно разнообразен остава и характера на АНХ дела - свързани с 

жалби против наказателни постановления на различни държавни органи – 

ТД НАП, ДДС, Митниците, РПУ, РИТ, КТЗП, ОИТ и др. През отчетния 

период са образувани 117 АНХ делата, като за сравнение през 2007г. 

новообразуваните дела са 86бр., през 2006г. са 69, а през 2005г. - 95 бр., т.е 

наблюдава се тенденция на увеличение при новообразуваните дела спрямо 

предходните три години. От общо висящите през 2008год. 152 бр. 

наказателни административен характер дела, са решени 102 бр., от които в 

срок до 3 месеца 47 бр., което представлява 46% и показва влошаване 



показателя срочност спрямо предходната 2007г. – 62 %. От общо 

свършените 102 АНХ  дела,  49 са решени от съдия Георгиев,  25 бр. от 

съдия Михайлов и 28 бр. от съдия Димитров. Останали несвършени 

административно наказателни  дела в края на отчетния период са 50бр. За 

сравнение в края на 2007г. са останали несвършени 35 АНХ дела,  2006г. - 

50 АНХ дела, а в края на 2005г. – 101 бр., което показва намаление 

висящността на АНХ дела спрямо 2005г. и увеличение спрямо 2007г. 

От общо висящите през  2008г. 138 бр. наказателни общ характер 

дела, приключили със съдебен акт са 96 дела, от които 24 решени от съдия 

Георгиев, 36 от съдия Михайлов и 36 от съдия Димитров. 

От общия брой дела, за разглеждане в Каварненски районен съд през 

2008г. – 951 бр., свършени през отчетния период са 627 бр., от които в три 

месечен срок (считан от образуване на делото до приключването му със 

съдебен акт) - 292 бр., което представлява 47 % и показва влошаване 

работата на съда по показателя срочност в сравнение с предходната 2007г. 

и подобряване спрямо 2006г. – 43% и 2005г. – 37%. Останали несвършени 

дела в края на отчетния период са 324 бр. 

2.4.  Причини за забавяне разглеждането на делата:  

Характерни причини за отлагане на гражданските дела, или по 

продължителното им разглеждане е нередовното призоваване на страните, 

призоваването чрез ДВ на страни без известен адрес или със съдебни 

поръчки на страни, които трайно пребивават в чужбина с установен адрес, 

което води до удължаване на сроковете за решаване на делата. Една от 

най-често срещаните причини за забавянето при разглеждането на делата е 

нежеланието на вещите лица да поемат експертизи в РС Каварна с оглед 

отдалечеността му от областните градове. Вещите лица не уведомяват 

своевременно съда за нежеланието си да се ангажират с изготвяне на 

възложената им експертиза, а не са малко и случаите, в които след 

освобождаването на назначеното вещо лице да последват откази на още 

едно, две и т.н. вещи лица. Почти по всички дела единичните експертизи 

се оспорват от едната от страните, което налага допускане на тройна 

такава, при която в продължение на много месеци е невъзможно 

сформирането на състав, който да поеме и извърши експертизата.   

Отлаганите НОХ дела са предимно такива с по няколко подсъдими, 

множество обвинения, съответно много свидетели и вещи лица. По този 

тип дела е трудно събирането на всички страни и призовани лица, а НПК 

дава достатъчно възможности най-вече на подсъдимите и защитата им да 

отлагат делата. Необходимостта от назначаване на експертизи в различни 

области (най-често съдебно-технически, авто-технически, съдебно-

медицински и пр.), за които няма експерти на територията на гр.Каварна, 

налага назначаване на вещи лица от други райони. Същите приемат с 

неохота изготвянето на назначените експертизи, с уговорка относно 



размера на възнаграждението и транспортните разходи, а впоследствие 

стават и причина за отлагане на делата, предвид ангажираността си по 

други такива. 

По принцип делата се насрочват за първо заседание най-късно в 

двумесечен срок от постъпването, като при отлагане срокът е също в 

рамките на два месеца, съобразен с процесуалните действия за 

извършването на които е отложено делото, с ангажираността на 

процесуалните представители на страните, които в много от случаите са 

предварително ангажирани в други съдилища и съобразно натовареността 

на съдебния състав. Единични са случаите при насрочване и отлагане на 

дела за след повече от 3 месеца и това е обикновено около съдебната 

ваканция или новогодишните празници.  

3. Решените дела по същество, анализ по видове 

3.1.  Гражданските дела: 

През 2008г. са постъпили 240бр. граждански дела, при 291бр. през 

2007г., 343бр. през 2006г. и 332бр. през 2005г. Заедно с останалите 

несвършени дела в началото на отчетния период - 317бр. граждански  дела 

през годината е имало за разглеждане 557 бр. Разгледани са и приключени 

общо 337бр.  при 339 бр. дела за 2007г., 348бр. за 2006г. и 328бр. за 2005г. 

Сравнителния анализ на посочените данни сочи на приблизително еднакъв 

брой приключили граждански дела през отчетния период.                           

От приключените 337 граждански дела, 274 са решени по същество, а 63 

бр. са прекратени.   

През 2008г. преобладават вещните искове - 121 бр. при 196 бр. за 

2007г., 191 бр. за 2006г.  и 182 бр. за 2005г. Наблюдава се значително 

намаление в броя на новообразуваните вещни дела, дължащо се на 

изтичането през 2008г. на преклузивния срок, за предявяване на искове по 

чл.11 от ЗСПЗЗ.  

През годината е имало за разглеждане 75 облигационни иска – 29 

новообразувани, 42 от предходен период и 4 дела, получени по 

подсъдност, като от тях са приключени 31 бр.  

Следващи по брой са  исковете по СК - 95 бр. при  114бр. за 2007г. 

142 бр. за 2006г. и 157 бр. за 2005г., като отново се отчита значително 

намаление през годините. Решени са 73 дела, а 22 са останали несвършени 

в края на отчетния период, т.к. 10 от тях са постъпили в съда след 

01.10.2008г.   

На производство са били 51 дела за делби на движими вещи и 

недвижими имоти, от които 24 новообразувани и 27 от предходни години. 

Решени са 33 бр., а 18 са останали висящи. 

Относително голям е делът на разглежданите “други дела” – 192 бр., 

в т.ч. по ЗЗДН, ЗЗДет. и пр.,  при 166 бр. през 2007г., 188 бр. през 2006г. и 



132 бр. през 2005г. Новообразувани са 101 бр., а висящи от предходни 

години 90. От всичките дела за разглеждане, 88 са решени, а 104 са 

останали висящи през 2009г.  

Сравнително еднакво е било постъпление на искове по КТ през 

отчитания период: 4 бр. през 2008г., 4 бр. през 2007г., 5 бр. през 2006г., и 

само през 2005г. – 17бр. 

От изложените данни се установява, че не е променена тенденцията 

за естеството на предявените искове пред съда за четирите  години – 

преобладаващи са вещните искове, исковете по СК и облигационните 

искове. За  първа година броят на решените граждански дела е по-висок от 

броя на новообразуваните. 

През 2008 година са постъпили 53 частни граждански дела, от които 

8бр. по чл.410 и чл.417 ГПК. До края на отчетния период са решени 44 бр., 

а 9 са останали неприключили, с оглед постъпването им в края на 

годината. 

3.2. Наказателните дела: 

Общият брой наказателни дела постъпили през 2008г. е 318 бр., от 

които 115 бр. НОХД, 9бр. НЧХД, 14бр. дела по чл.78А от НК, 28бр. ЧНД,  

117бр. АНХД и 35 разпити пред съдия. Приключените наказателни дела 

през годината са 290, от тях  наказателните общ характер са 96, НЧХД-10, 

ЧНД-35, разпити пред съдия- 35 бр., дела по чл.78а от НК- 12бр. и АНХД- 

102 бр.  

През отчетната година прокуратурата е внесли в съда 92 обвинителни  

акта, 23 споразумения  и 14 предложения  по чл.78а от НК .  

При наказателните общ характер дела, преобладаващи са тези по 

гл.ХІ “общоопасни престъпления" – 52 новообразувани и 4 останали 

несвършени от предходен период или общо за разглеждане 56 бр. Решени 

са 44 дела, от които 26 с присъда и 18 със споразумение.  

Следващи по брой са делата образувани за престъпления против 

собствеността 42 бр., останали несвършени от предходен период 8, или 

общо за разглеждане 50 бр. Решени са 30 дела, от които 22 с присъда и 8 

със споразумение.  

Образувани са 3 НОХД по глава Х- “престъпления против реда и 

общественото спокойствие”, заедно с две, останали несвършени от 2007г. 

са били 5, като три са приключили с присъда и 2 са останали висящи.  

Делата за престъпления против личността са били 8, от тях 4 бр. 

новообразувани и 4 от 2007г. Решени са 4бр, от които 2 с  присъда и 2 по 

споразумение. 

От наказателните общ характер дела през 2008г. са приключени 96 

дела, от тях в срок до 3 месеца са решени 65 дела, което съставлява 68 % 

от НОХ делата. Броят на несвършените в края на отчетния период  НОХД 

е 42 при 23 бр. за 2007г.,  43бр. за 2006г. и 110бр. за 2005г. Следва да се 



отчете, че 18бр. НОХ дел от общо неприключилите 42, са постъпили в 

съда след 01.10.2008г. и са били насрочени за разглеждане края на 

отчетния период. 

Общият брой на висящи наказателни дела от всички видове е 104, от 

които 42 НОХД, 5 НЧХД, 50 НАХД, 2 дела по 78а НК и 5 ЧНД.  

Неприключили наказателни дела, образувани през предходни години, 

с изключение на 4 НОХД по описа за 2007г. няма. Горното е показател за 

срочността при разглеждане на наказателните дела, като разбира се има и 

случаи, при които с оглед естеството на делото, поведението на страните  

и графиците на съдиите е невъзможно да се реши едно дело с едно 

заседание. Въпреки това са положени необходимите усилия от страна на 

съдии, съдебни служители и служители на ОЗ ”Охрана“ за осигуряване 

явяването на подсъдими и свидетели за съдебните заседания, както и за 

отхвърляне на необосновани доказателствени искания, целящи отлагане на 

делата във времето. Новата процедура по НПК, в сила от април 2006г. - 

съкратено съдебно следствие, която през 2008г. се прилага все по-уверено, 

също способства за по-голямата бързина и процесуална икономия при 

решаване на наказателни дела.   

3.4.  Прекратени дела – анализ на причините 

Броят на прекратените дела – общо наказателни, граждански и др., в т.ч. върнати 

на прокурора е посочен в следната таблица по видове  дела: 

Година Прекратени производства 

Всичко Споразу-

мения по 

чл.382 

НПК 

Споразумения 

по чл.384 

НПК или 

спог.125 ГПК 

Върнати 

за 

доразслед-

ване 

По други 

причини 

  Гр. Нак. Общо Нак. Гр. Нак. Нак. Гр. Нак. 

2005 67 65 132 20 1 26 0 66 19 

2006 78 72 150 33 3 0 8 75 31 

2007 80 84 164 32 2 13 15 78 24 

2008 63 51 114 18 6 6 6 57 21 

 

От изложените по-горе данни и от статистическите справки, 

приложени към отчетния доклад е видно, че свършени дела чрез 

прекратяване са: граждански - 63 и наказателни - 51.  

При гражданските дела от посочените 63 бр., 6 са прекратени, поради 

постигната между страните съдебна спогодба, а 57 от делата са прекратени  

поради оттегляне или отказ от иска, извънсъдебно уреждане на спора, 



неотстраняване на нередовности, не подаване на молба за възобновяване 

след спиране на делото по общо съгласие на страните и изтичане на 6 

месечния срок и пр.  

При наказателните дела от описаните 51бр, 24 са прекратени със 

споразумение, в 18 от случаите делото е внесено в съда със споразумение, 

а в 6 случая такова е постигнато в хода на делото. 6 бр. НЧХД са 

прекратени, поради помирение на страните. Прекратени са 7 бр. ЧНД- в 

случая става въпрос за дублирани дела за групиране на наказания по 

предложение на прокурора и по молби на осъдените лица, като 

образуваното по-късно се прекратява, поради влязло в сила определение 

на съда, с което се е произнесъл по случая. Осем са прекратените АНХД- 

поради просрочие на жалбата или оттеглянето й. 

Извън случаите на постигнато споразумение, 6 НОХД са върнати на 

прокуратурата за отстраняване на допуснати нарушения на досъдебното 

производство (предимно за нарушаване правата на обвиняемия, на 

пострадалото лице или за прецизиране на обвинението).   

Анализирайки тези данни и общия брой внесени (115 НОХД) и 

решени наказателни дела е видно, че броят на прекратените  и върнати на 

прокуратурата на основание чл.249 от НПК и чл.288 от НПК е 

незначителен около 5% и не може да се отчете като неблагоприятна 

тенденция. Става въпрос за единични случаи, като в цялост дейността на 

Каварненската районна прокуратура и разследващите органи е 

законосъобразна и не могат да се определят конкретни проблеми.   

4. Обжалвани и протестирани, резултати от въззивна и 

касационна проверка 

4.1.  Граждански дела 

През 2008г. са обжалвани общо 76 бр. граждански дела, което е около 

23% от решените дела. По повечето от жалбите постъпили през 

календарната година няма резултат. През отчетния период в съда са 

върнати 65 бр. от обжалваните граждански дела (като в тях са включени и 

такива, жалбите по които са изпратени предходни години). От върнатите 

дела, решенията по 34 бр. са потвърдени, по 12 са отменени, а по 19 

оставени в сила в една част, а в друга изменени или отменени. От всички 

потвърдени решения 12 са постановени от съдия Ем.Панчева, 15 от съдия 

К.Добрева и 7 от съдия В.Узунова. От отменените общо 12 решения 1 е 

постановено от съдия Панчева, 8 от съдия Добрева и 3 от съдия Узунова. 

Четири от частично изменените или отменени решения са постановени от 

съдия Панчева, 9 от съдия Добрева и 6 от съдия Узунова. Процентът на 

отменените решения не е висок - около 3,5 %  ако може да отнесем 

върнатите отменени през годината дела към решените през годината. 

Считаме, че горното е показател за законосъобразната дейност на съдиите, 

постановили решенията си по делата за 2008г. Обикновено причина за 



отменените решения по граждански дела е представяне на нови 

доказателства от страните пред втора инстанция, което води до промяна 

във фактическото положение и нови правни изводи и по-рядко до 

неправилно приложение на материалния закон от първоинстанционния 

съд.  

От  проверените 15бр. определения, 8 са оставени в сила – 2 

постановени от съдия Добрева и 6 от съдия Узунова, а 7 са отменени – 1 

постановено от съдия Добрева и 6 от съдия Узунова. 

4.2.  Наказателни дела 

Обжалваните, съответно протестирани присъди, определения и 

решения по наказателни дела през годината са 46 бр., което представлява 

около 16 % от решените дела.  

През отчетния период от ДОС (съответно от ВКС) и ДАС са върнати 

60 бр. обжалвани наказателен характер дела, като в 31 от случаите 

актовете на съда са потвърдени, 19 са отменени и 10 са изменени.  

Следва да се отбележи, че изцяло отменените присъди по наказателни 

общ характер дела са само две - постановени от съдия Д.Димитров. И 

двете присъди са отменени на процесуални основания, като в единият 

случай делото е върнато на прокуратурата, а в другия е върнато за ново 

разглеждане от друг състав. 1 присъда постановена от съдия Ж.Георгиев е 

изменена в наказателната и гражданската част. Една присъда постановена 

от съдия Д.Михайлов по НЧХД е отменени само в гражданската  част, като 

в наказателната е потвърдена. 2 са отменените определения по ЧНД - 1 с 

което е наложена мярка за неотклонение задържане под стража, променена 

в домашен арест от ДОС и 1 образувано по жалба против постановление 

на прокурора за прекратяване на наказателното производство.   

Най-голям е броят на отменените решения по НАХД – 17бр. 10бр. от 

отменените НАХ дела са постановени от съдия Д.Димитров, 5 от съдия 

Ж.Георгиев и 2 от съдия Д.Михайлов. В 11 от случаите съдиите от 

Каварненски районен съд са отменили издадени наказателни 

постановления на различни държавни органи, а ДАС достигайки до други 

правни изводи е отменил решенията и е потвърдил наказателните 

постановления.  

Отчитайки само  НОХ делата, през годината са обжалвани 6. Върнати 

са 12 НОХД, от които присъдите по 9 дела са потвърдени - 4 постановени 

от съдия Д.Михайлов, 3 постановени от съдия Д.Димитров и 2 

постановени от съдия Ж.Георгиев, 2 присъди са отменени и една 

изменена.      

5. Средна натовареност на съдебния район 

Средната натовареност по  щат на съдебния район на Каварненския 

съд спрямо  общия брой дела и спрямо свършените дела по години е както 

следва: 



Година спрямо общия брой дела спрямо свършените дела 

2005 34,36 17,06 

2006 17,44 10,85 

2007 15,02 9,57 

2008 13,21 8,71 

Видно е, че средната натовареност на съда в сравнителния период, 

бележи тенденция на намаление дължаща се на увеличения съдийски 

състав и намаленото постъпление на граждански дела през 2008г., след 

влизане в сила на новият ГПК. Следва да се отбележи, че при отчитане 

натовареността на съдебните състави не се вземат предвид, постановените 

актове по движение на делата, които след влизане в сила на новия ГПК са 

силно завишени, т.к. преди насрочване на всяко дело съдът постановява 

минимум две определения или разпореждания, а по бързите производства 

и повече от две. Почти по всеки от предявените искове делата се остават 

без движение, като на страните се дават подробни указания в писмен вид 

за отстраняване на нередовности и съобразяване на исковата молба с 

разпоредбите на процесуалния кодекс, което изисква не малко време и 

труд.  

 
Средната натовареност на съдиите на база отработени човекомесеци спрямо 

общия брой дела и спрямо свършените дела е: 

         

          Годин

а 

спрямо   общия брой дела спрямо свършените  дела 

2005 36,38 18,06 

2006 21,66 13,47 

2007 16,65 10,60 

2008 15,34 10,11 

 

През 2005г. са постъпили общо 633 дела, от които 301бр. наказателни 

и 332бр. граждански дела. Натовареността според делата за разглеждане 

по щат е била 34,36 бр., а действителната 36,38 бр. Разгледани са 1237 дела 

и са приключени 614 дела. В края на годината са останали несвършени 623 

бр. дела. Според решените дела натовареността по щат е била 17,06 бр., а 

действителната – 18,06 бр.  

През 2006г. са постъпили  633 бр., от които  290 бр. наказателни дела 

и 343бр. граждански дела. Броят на делата за разглеждане е бил 1256. 



Натовареността според делата за разглеждане по щат е била 17,44 бр. , а 

действителната 21,66 бр. Приключени са 781 дела, а в края на 2006г. са 

останали висящи 475 дела. Според решените дела натовареността по щат 

през 2006г . е била 10,85 бр., а действителната – 13,47 бр.  

През 2007г. са постъпили общо 607 дела, от които 316бр. наказателни 

и 291бр. граждански дела. Натовареността според делата за разглеждане 

по щат е била 15,02 бр., а действителната 16,65 бр. Разгледани са 1082 дела 

и са приключени 689 дела. В края на годината са останали несвършени 393 

бр. дела. Според решените дела натовареността по щат е била 9,57 бр., а 

действителната – 10,60 бр.  

Общият брой на новообразуваните дела през 2008г. от всички видове  

е 558 бр., от които 240 бр. граждански дела и 318 бр. наказателни дела. 

Заедно с останалите от предходната година е имало за разглеждане 951 

дела. Натовареността според делата за разглеждане по щат е била 13,21бр., 

а действителната 15,34 бр. 

 През 2008г. в Каварненски районен съд са решени 627 бр. дела, от 

които  гражданските  дела са 337 бр., а наказателните 290бр. Останали са 

несвършени 324 дела. Според решените дела натовареността по щат през 

2008г . е била 8,71 бр., а действителната – 10,11 бр.  

С оглед на описаните данни се наблюдава идентичност в общия брой 

на постъпващите дела през предходните три години и намаление през 

2008г. Последното както вече бе отбелязано се дължи на намалението на 

постъплението на граждански дела след приемане на новия ГПК и 

изтичане на преклузивния срок по чл.11 ЗСПЗЗ.  Постъплението на 

наказателни дела е сравнително еднакво през целия отчетен период, както 

с оглед вида на делата, така и с оглед вида на извършените престъпения и 

административни нарушения.  

Относно вида на постъпващите дела през последните години няма 

особени промени - при наказателните дела основно постъпват такива за 

престъпления против собствеността, докато при гражданските – най-голям 

е броят на тези по Семейния кодекс, вещните и облигационните искове. 

5.1 Средна натовареност на съдиите 

Натовареността по щат е променена през последните 4 години, така 

през 2008г. – 13,21 дела за разглеждане и 8,71 решени.  Действителната 

натовареност през последните три години има значително намаление, 

което се дължи на увеличения съдийски състав през 2006г., намалението 

на новообразуваните дела и намалената общата висящност на делата. През 

2005г. действителната натовареност според делата за разглеждане е била 

36,38, а за решени дела – 18,06, докато  през 2006г. и 2007г. е намаляла 

21,66 бр. и 16,65 бр., съответно при решените дела 13,47 бр. и 10,60 бр. 

В Каварненския районен съд от 2006г. има профилиране на съдебните 

състави. Три от съдебните състави разглеждан граждански дела и три 



наказателни. Делата се разпределят чрез програмата за случаен избор, като 

всички съдии са на 100% разпределение, съответно от наказателните или 

гражданските дела, като само на Председателя до м.ноември 2008г. са 

разпределяни 50%, от гражданските дела, а след тази дата се разпределят 

100%.  

Средномесечното постъпление на граждански дела на един съдия 

през отчетния период е около 6,67 дела на база 12 месеца.  Средномесечно 

свършени дела на един съдия е около 9,36 бр. при действителното 

натоварване. 

Средномесечно постъпление от всички видове наказателни дела на 

база 12 месеца и 3 съдии  е около 8,83 дела. Средномесечното постъпление 

на нови  НОХД на съдия е около 3,19 на база 12 месеца. 

Изготвена е справка за всеки съдия поименно, която е приложеа към 

доклада, в която са отчетени броят на решените дела, срочността и 

резултатите от проверените от по-горна инстанция съдебни актове. 

6. Структура на наказаната престъпност. 

През 2008г. Каварненският районен съд е приключил с присъди или 

по споразумение 96 наказателни общ характер дела. По тях са съдени 

общо 113 лица, от които трима оправдани и 100 – осъдени. 

- Видове и брой по глави от НК 

 

Вид 

Ново- 

образу-

вани 

Всичко за 

разглеж-

дане 

Свършени в т.ч. 

Решени по 

същество 

Прекра-

тени 

Споразу-

мения 

Гл.II – Престъпления против личността 4 8 2 2 1 

Гл.III – Престъпления против правата на 

гражданите 
2 2 1 0 0 

Гл.IV. – Престъпления против брака, семейството 

и младежта 
0 0 0 0 0 

Гл.V – Престъпления против собствеността 42 50 22 8 5 

Гл.VI – Престъпления против стопанството 7 9 8 0 0 

Гл.VII – Престъпления във фин.,дан.и 

осиг.системи 
0 0 0 0 0 

Гл.VIII – Престъпления против държавата на 

д.орг. и общ. орг. 
2 5 2 1 0 

Гл.IХ – Документни престъпления 3 3 2 1 1 

Гл.Х – Престъпления против реда и общо 

спокойствие 
3 5 3 0 0 

Гл.ХI – Общоопасни престъпления 52 56 26 18 17 



Гл.ХII – Престъпления против отбр.с-т на 

републиката 
0 0 0 0 0 

Гл.ХIV – Престъпления против мира и 

човечеството 
0 0 0 0 0 

ОБЩО: 115 138 66 30 24 

 

По глава втора - Престъпленията против личността  са разгледани 8 

дела -  4 бр. новообразувани и 4 от 2007г. Решени са 4 – 2 с присъда, 1 по 

споразумение и 1 прекратено и върнато на РП. Осъдени са  3 лица, от 

които 2 на лишаване от свобода и 1 на пробация. 

По глава трета - Престъпления против правата на гражданите са 

разгледани 2 дела - новообразувани. Решено е 1 с присъда, като е осъдено 

1 лице на лишаване от свобода до три години. Едно дело е останало 

несвършено в края на отчетния период. 

По глава четвърта - Престъпления против брака, семейството, 

младежта – няма. 

По глава пета -  Престъпления против собствеността 

При наказателните общ характер дела, преобладаващи са тези, 

образувани за престъпления против собствеността 42бр. и останали 

несвършени от предходен период 8 или общо за разглеждане 50. Решени 

са 30 дела, от които 22 с присъда, 5 със споразумение и 3 са върнати на 

прокуратурата. Съдени са 38 лица, от които 28 са осъдени и 2 оправдани.  

По глава шеста - престъпления против стопанството - внесени са 7 

обвинителни акта през 2008г. и 2 дела са останали за разглеждане от 

предходен период. От разгледаните общо 9 дела, 8 са приключили с 

присъда, като са осъдени 9 лица.  

По глава седма - престъпления против финансовата, данъчната и 

осигурителна система – няма образувани дела през отчетния период. 

По глава осма - престъпления против дейността на държавни органи, 

обществени организации са разгледани 5 дела - 2бр. новообразувани и 3 от 

2007г. Решени са 3 – 2 с присъда и 1 прекратено (върнато на 

прокуратурата за отстраняване на процесуални нарушения), като са 

осъдени 3 лица.  

По глава девета- документни престъпления - внесени са 3 

обвинителни акта, като и трите дела са приключили -2 с присъди и едно 

със споразумение, като са осъдени всички 6 лица срещу които са били 

повдигнати обвинения. 

По глава десета - престъпления против реда и общественото 

спокойствие. Образувани са нови 3 НОХД, заедно с 2 останали 

несвършено от 2007г. или общо за разглеждане са стояли 5 дела. Три дела 



са приключили с присъди, като са осъдени 6 лица и едно е оправдано. Две 

дела са останали висящи.  

По глава единадесета-  общоопасни престъпления - общо 56 дела, от 

които 29 бр. в транспорта. 1 дело е образувано по чл.354а ал.3 от НК - за 

държане на наркотични вещества. Същото е разгледано и приключило с 

осъдителна присъда, като на лицето е наложено наказание 10 месеца 

лишаване от свобода, с три години изпитателен срок.   

Общо през 2008г. по наказателни общ характер дела на първа 

инстанция са осъдени 100 лица и три са оправдани. Наложени са следните 

наказания – на 59 лица е наложено наказание лишаване от свобода до 3 

години, като в 39 случая наказанието е ефективно и в 20 - условно, на 45 

лица е наложено наказание пробация, на 15-глоба и на 1 непълнолетно 

лице - обществено порицание. Налагането през последните години на по-

леки наказания до голяма степен се дължи на относително големия брой 

одобрени споразумения, както и на приложение на процедурата –

съкратено съдебно следствие. През 2008г. Каварненският районен съд е   

произнесъл по реда на чл.371-374 от НПК 35 осъдителни присъди. 

Задължителното прилагане на процедурата, при поискване от страна на 

подсъдимия и липсата на законодателна  възможност за съда да откаже 

при наличие на законовите предпоставки, поражда редица проблеми 

свързани с постигане на  целите на чл.36 от НК при определяне на 

наказанието. Така например, за всички престъпления, подсъдни на 

районен съд, извършени от непълнолетни, при прилагането на тази 

процедура, съдът няма възможност да преценява какво наказание да 

наложи, защото единствената законова възможност е „обществено 

порицание”. В случаите, когато едно непълнолетно лице е извършител на  

множество престъпления, постоянното му санкциониране само с 

наказание „обществено порицание”, не би могло да има нужния 

възпитателен и възпиращ ефект . В много от случаите се стига до налагане 

на наказание, неотговарящо на тежестта на престъплението и 

обществената опасност на дееца.  Пример за това са делата, водени срещу 

пълнолетни лица, извършили тежки престъпления или след множество 

осъждания преди това, при което при разглеждане на делото по реда на 

съкратеното съдебно следствие единствената възможност на съда е да 

наложи наказание „пробация”.  Налагането на такива наказания за лица от 

посочените по-горе категории, създава у обществото мнение за голяма 

снизходителност на съда към виновните лица и буди  недоверие в 

действията и решенията на органите от правораздавателната система. Като 

законодателна промяна в НК евентуално би могло да се ограничи 

приложението на наказанието пробация и то по отношение на лица, на 

което вече е било налагано такова наказание. 



- Видове и брой по текстове от НК за дела със значим обществен 

интерес – През отчетния период в Каварненски районен съд няма внесени 

обвинителни актове по дела със значим обществен интерес.  

6.1 Относителен дял на осъдителните присъди спрямо внесените 

прокурорски актове. 

 През 2008г. в КРС са произнесени 66 присъди и са одобрени 24 

споразумения (внесени с предложение за споразумение и постигнати в 

съдебно заседание). На 14 лица са наложени административни наказания 

на основание чл.78а от НК по внесени от прокурора предложения. През 

отчетния период са оправдани три лица. Обвиненията срещу тях са били за 

извършени престъпления против собствеността и едно против реда  и 

общественото спокойствие. Оправдателните присъда спрямо тримата 

подсъдими са постановена поради липса на безспорни доказателства в 

подкрепа на повдигнатото обвинение. Постановените присъди са 

протестирани от прокурора, проверени са от Добрички окръжен съд и са 

потвърдени изцяло.  

6.2 Наказана престъпност с влезли в сила присъди и брой осъдени 

лица в края на отчетния период. 

През отчетния период са приключени 96 бр. наказателни общ 

характер дела, от които 66 с присъда, 24 по споразумение и 6 прекратени и 

върнати на прокуратурата. Обжалвани и протестирани са 6 бр. НОХД, от 

което следва че 84 присъди са влезли в сила. От обжалваните 6 НОХД по 

описа за 2008г. до 13.02.2008г. от втора инстанция са върнати 3 (2 до края 

на 2008г. и 1 през м.01 2009г.), като присъдата по 1 дело е потвърдена, 

двете са отменени. За останалите 3 дела към този момент няма резултат. 

През 2008г. от въззивна и касационна инстанция са върнати 12 дела с 

влезли в сила присъди, повечето от които са по дела по описа за 

предходни години. Тоест през 2008г. са влезли в сила 93 присъди. Броят на 

осъдените лица по НОХД  с влезли в сила присъди в края на 2008г. е 109. 

За сравнение броят на осъдените лица през 2007г. е 132, а през 2006г. – 89. 

На 14 лица е наложена глоба на основание чл.78а от НК, а 2 лица са 

осъдени по НЧХД.  

7. Оправдателни присъди 

През 2008г. са произнесени три оправдателни присъди, описана по 

горе. Обвиненията са по чл.206, ал.3 НК и по чл.216, ал.5 от НК.  

Оправдателните присъди спрямо тримата подсъдими са постановени 

поради недоказаност на обвиненията. Присъдите са протестирани от 

прокуратурата и след проверката им от Добрички окръжен съд са 

потвърдени изцяло. Оправдателните присъди са малко на брой и не могат 

да се направят изводи за трайна практика от пропуски в работата на 

органите от досъдебното производство или проблем в законодателството.   

  



III. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

 

През отчетния период в Съдебно-изпълнителна служба при Районен 

съд Каварна работиха един Държавен съдебен изпълнител и един 

служител – секретар. 

При анализ на работата на службата и извършената проверка се 

установява, че изпълнителните дела се образуват правилно, въз основа на 

представен изпълнителен титул и своевременно с оглед процедурата 

визирана в ГПК се извършват необходимите действия по тях. 

Несвършените изпълнителни дела в началото на отчетния период са били 

889 бр. През годината са прекратени общо 64 дела (поради изпълнение, по 

искане на взисактеля, давност, перемпция). Новообразувани през 2008г. са 

23 дела, като се наблюдава намаление спрямо предходните години: 2007г. 

- когато новобразуваните дела са били 35, през 2006г. новообразувани са 

били 68 и спрямо 2005г., когато новообразувани са били 104 дела. През 

отчетната година размера на сумите за събиране е бил 46 871 лева, което 

показва значително намаление спрямо предходните три години: 2007г. -  

175 512 лв., 2006г. – 574 749 лв. и 2005г. – 565 216  лева.  

Разграничавайки изпълнителните дела в зависимост от вида на 

взискателя се установява, че през отчетния период са постъпили 18 бр. в 

полза на физически лица и 3 бр. в полза на държавата.  

През 2008г. държания съдебен изпълнител е насрочил 16 продажби на 

недвижими имоти, от които 4 са реализирани, 4 са нередовно разгласени, 8 

са нестанали, поради неявяване на купувач. В сравнение с предходните 

2007г., когато са насрочени 8 продажби от които 1 реализирана, 2006г., 

когато са насрочени 13 продажби, от които 4 реализирани и през 2005г., 

когато са насрочени 23 продажби, от които 4 реализирана, се забелязва 

намаляване броя на реализираните продажби спрямо насрочените. 

Насрочени са били и 2 продажби на движими вещи, от които 1 е  

реализирана и 1 нестанали, поради неявяване на купувач. 

През 2008г. е насрочен 1 въвода във владение, който е изпълнен. За 

сравнение през 2007г. също е насрочен 1 въвод, който е реализиран, през 

2006г. са насрочени 10 от които 6 извършени, а през 2005г. - насрочени 7 

от които 3 извършени. 

Дължимите суми по всички изпълнителни дела през отчетната година 

са в размер на 4 662 600 лева, което е с 277 971 лв. по малко от 2007г. 

(4 940 571лв.), със 607 229 лева по-малко в сравнение с 2006г. (5 547 800 

лв.) и с 477 281 лева по-малко, в сравнение с 2005г. (5 417 852лв.) 

Събрани и преведени по сметка на взискателите към края на отчетния 

период са 201 204  лева, като през 2007г. тази сума е възлизала на 

326 779лв., през 2006г. на 182 563  лева, а през 2005г. на 142 578 лева.  

 



СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ЗА 

ПОСЛЕДНИТЕ ЧЕТИРИ ГОДИНИ 

 

Година Име на съдията-изпълнител Юридиче-

ски стаж 

Постъпили 

дела 

Свършен

и дела 

Събрани суми 

2008г. Елена Тодорова 2 г. 05 м. 23 64 201 204 лв. 

2007г. Елена Тодорова 1 г. 05 м. 35 58 326 779 лв. 

2006г. Веселина Узунова 

Хинко Михайлов 

Ивайло Миленов 

Елена Тодорова 

5г. 11м. 

ком.ГРС 

ком.ДРС 

0 г. 05м. 

17 

9 

5 

37 

310 

3 

6 

28 

66 929 лв. 

18 596 лв. 

3 301 лв. 

78 569 лв. 

2005г. Веселина Узунова 5г 11м 104 459 277 374 лв. 

 

 

IV. СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА 

 

През 2007г., със заповед №ЛС-И-757/05.12.2006г. на Министъра на 

правосъдието бе разкрита втора щатна бройка за съдия по вписванията при 

РС Каварна и след проведен конкурс, считано от 11.06.2007г. на 

длъжността бе назначен  съдия Борис Томов. 

В службата по вписванията през отчетния период са извършени общо 

6162 вписвания, (за сравнение през 2007г. - 6 752, през 2006г. –7 476, а за 

2005г. – 7 532). Образувани са 3432 нотариални дела, от които 1170 - 

обстоятелствени проверки, 71– акта за държавна собственост, 491 – акта за 

общинска собственост, 254 - дарения, 1980 - продажби, 292 - ипотеки, 31 - 

замени, 8 завещания, 1734 – други (арендни договори, договори за 

доброволна делба, актове за държавна и общинска собственост и др.). 

Наблюдаващият се голям брой на вписванията през последните четири 

години се дължи на множеството арендни договори  и актове за държавна 

и общинска собственост постъпващи за вписване в службата. Въпреки 

големият брой на вписванията, многобройните издадени удостоверения за 

тежести (през 2005г. – 1950, през 2006г. - 3 487, през 2007г. – 4850, а през 

2008г. - 6162) и преписи от нотариални актове, работата в службата 

протичаше нормално и ритмично, при спазване на законоустановените 

срокове. 

 

V.  СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 

Каварненският районен съд се помещава в собствена сграда, закупена 

от Министерство на правосъдието. Същата е разположена на партерния 

етаж в подблоковото пространство на ЖСК “Гагарин”, поради което 

липсва възможност за пристрояване.  



Към настоящия момент в Каварненски районен съд е необходимо да 

бъдат изградени регистратура за съхраняване на класифицирана 

информация (съгласно Закона за защита на класифицираната 

информация), регистратура и бюро за съдимост (съгл. ПСАРОВАС), стая 

за четене на дела към съдебното деловодство и архив, конвойно 

помещение (съгл. изискванията на Наредба №1/08.01.2008г. за 

структурата, организацията и дейността на охраната на органите на 

съдебната власт), сървърно помещение, архив, санитарни възли за 

граждани и за хора с увреждания и др. Наличието на описаните 

помещения е задължително, съгласно посочените нормативни актове, но 

на практика не съществува възможност за тяхното обособяване поради 

липса на свободна площ за застрояване в съществуващата сграда.  

На 22.11.2007г. межди Министерство на правосъдието и Община 

Каварна бе сключен договор за учредяване на безвъзмездно право на 

строеж върху общински терен, за изграждане на съдебна палата за 

нуждите на РС Каварна и РП Каварна. В края на 2007г. бяха изготвени и 

представени пред МП, необходимите документи за започване на 

процедурата по проектиране - виза за проектиране и  техническо задание.  

На 09.10.2008 между Министерство на правосъдието и “Стил дизайн С” 

ООД гр.Банкя бе сключен договор за изготвяне на техническо задание за 

проектиране на сградата на съдебната палата в гр.Каварна, като към 

настоящия момент тече процедура за одобряване на изготвеното задание.  

Необходимо е през 2009г. да бъдат отпуснати средства за провеждане на 

процедурите за възлагане на обществени поръчки за проектиране и 

строителство на новата сграда.  

През 2008 година с оглед постигнатите икономии на средства по 

бюджетната сметка на съда и след извършеното преразпределение по 

параграфи от ВСС, бяха закупени сейф за съхранение на класифицирана 

информация, три принтера, копирна машина и две климатични системи за 

оборудване на съдебните зали. Подменено бе част от обзавеждането на 

някой от кабинетите, а деловодството на съда бе изцяло обновено. 

Оборудвано бе и помещение за съхранение на класифицирана 

информация, но поради недостатъчната площ и невъзможността за 

обособяване на читалня, помещението не е одобрено от комисията по 

държавната сигурност на информацията.  

През 2008г. в съда бе инсталирана деловодна програма, като от 

01.11.2008г. същата бе въведена в работа и към настоящия момент всички 

новообразувани дела се обработват от същата. Макар и използвана от 

кратко време програмата бе оценена от работещите с нея като добра.  

В една от залите на съда през месец юли бе инсталирана система за 

аудио запис на съдебните заседания, с помощта на която по време на 

същите се извършва паралелен звукозапис, който се използва единствено 



за нуждите на съдебния протокол. Макар и нова техниката се оказа 

недостатъчно добра, т.к. извършваният звукозапис е с лошо качество и 

затруднява съдебните секретари при пренасянето му в писмен вид. 

По отношение дейността за повишаване квалификацията на съдиите 

през годината отново се разчиташе на работата на НИП. Организираните 

от него семинари позволяват, освен осъществяването на конкретното 

обучение в рамките на утвърдените програми и обсъждането между 

съдиите от различни съдилища на проблеми при разглеждане на делата и 

уеднаквяване на практиката. През 2008год. районните съдии с оглед 

профилирането им участваха в различни семинари организирани от 

националния институт на правосъдието: „Транс гранични престъпления”, 

“Партньори в борбата с дискриминацията” и “Проблеми при 

приложението на новият ГПК”. Необходимо е през настоящата година 

всички районни съдии да преминат обучение по специализираните модули 

на обучението по Европейско право.  

През годината по-голяма част от служителите на съда взеха участие в 

различни обучения организирано от НИП на теми: ”Процес на 

призоваване”, „Начално обучение на съдебни служители – І и ІІ модул”, 

„Работа по наказателни дела”. За да се подобри обществената представа за 

съда е необходимо непрекъснато повишаване квалификацията не само на 

магистратите, но и на служителите, които пряко контактуват в 

ежедневната си дейност с гражданите. От техните знания, коректност и 

дори опрятен външен вид зависи най-вече с какви впечатления за съда 

остават гражданите. Считам, че е необходимо НИП да продължи да залага 

в календара си обучения за служители, но темите следва да бъдат по 

конкретни и свързани с пряката им дейност.  

Повишаването на квалификацията и практическите умения на 

съдиите и съдебните служители трябва да е приоритет в дейността на съда 

през 2009г., като за целта следва да се осигури възможност на всички 

съдии и съдебни служители да преминат през обучителните програми на 

НИП за затвърждаване на постигнатото и усвояването на нови знания. 

На 04.11.2008 година комисия от Окръжен съд гр.Добрич извърши 

проверка в Районен съд Каварна относно воденето на деловодните книги, 

движението на делата и спазването на сроковете за насрочване и 

произнасяне на съдиите докладчици, като оценката бе изцяло 

положителна, а дадените препоръки бяха изпълнени своевременно.  

През периода 29.09.–03.10.2008г. в Каварненски районен съд бе 

извършена проверка от инспектората към МП относно работата на 

службата по вписванията, съдебно изпълнителна служби и по делата за 

налагане на обезпечителни мерки. Отчетените резултати показват добра 

работа по проверяваните дела, цялостната организацията на работа и 

липса на съществени пропуски и нарушения. Направените забележки и 



препоръки бяха своевременно изпълнени, което доведе до още по-добра 

организация на работа в службите.   

В заключение, като обобщение на изложените в доклада данни, може 

да се каже, че работата на съда през годината бе много добра. Тя беше 

изцяло съобразена с промените протичащи в съдебната власт.                   

Изминалата 2008 год., макар и трудна, с оглед натовареността на съдиите 

и административно-техническият персонал  беше добра за Каварненския 

районен съд, което показват и резултатите. Добрата работа в съда е 

резултат както от много добрата организация на деловодствата и 

канцелариите, така и на много добрата подготовка и работа на целия 

административен състав, на когото изказвам благодарност за усилията му 

да обслужва безотказно всички, които имат досег с дейността на съда.  

  

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:….………..……… 

 

/Емилия Панчева/  


