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І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА СЪДА. 

    

1. Магистрати. 

През 2017 г. разглеждането на делата в Районен съд – Каварна е 

извършвано от общо три съдебни състава. Наказателните и гражданските 

състави са председателствани от съдиите Веселина Михайлова Узунова-

Панчева, Емилия Димитрова Панчева и Живко Павлов Георгиев. 

През 2015 г. и до 01.07.2016 г. разглеждането на делата в Районен 

съд – Каварна е извършвано от четири съдебни състава, при обособени 

наказателни състави, председателствани от Живко Павлов Георгиев и 

Димитър Илиев Димитров, както и граждански състави, 

председателствани от Емилия Димитрова Панчева, Веселина Михайлова 

Узунова-Панчева и Живко Павлов Георгиев. 

С решение по протокол № 6 от 31.05.2016 г. Съдийската колегия на 

Висш съдебен съвет, на основание чл. 194 от ЗСВ, преназначи Димитър 

Илиев Димитров – административен ръководител-председател на Районен 

съд – Каварна на длъжност „съдия“ в Районен съд – Варна, считано от 

01.07.2016 г.  

 

Име, презиме, фамилия Длъжност 

Юридически 

стаж към 

31.12.2017 г. 

Веселина Михайлова 

Узунова-Панчева 

Административен 

ръководител-председател 
17 г. 11 м. 

Емилия Димитрова Панчева Съдия 22 г. 00 м. 

Живко Павлов Георгиев Съдия 22 г. 07 м. 

 

Всички съдии в Каварненски районен съд са с дълъг юридически и 

съдийска стаж. С решение на Съдийската колегия на Висш съдебен съвет 

по протокол № 13 от 28.03.2017 г. Емилия Панчева е повишена на място в 

по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“. През 2016 г. по предложение на 

Председателя на съда, с решение на СК на ВСС са повишени ранговете на 

Живко Георгиев в ранг „съдия в АС“, а на Веселина Узунова –  в ранг 

„съдия в ОС“. 

Реално отработените човекомесеци от магистратите през 2017 г. са 

36 (при възможен максимум 36), като през цялата година е ползван отпуск 

при временна неработоспособност в размер общо само на 16 работни дни. 

За сравнение през 2016 г. са ползвани болнични в размер на 29 р.д., а през 

2015 г. – 33 р.д.  

През 2017 г. всички съдии са участвали в организираните от 

Национален институт на правосъдието по проект „Качествено 

професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието“ 
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регионални обучения на теми „Корупционни престъпления – подкуп, 

длъжностни престъпления и стопански подкуп“, „Актуални въпроси и 

проблеми в гражданското правораздаване“ и „Актуални въпроси и 

промени в НПК“. Съдия Живко Георгиев е участвал в организираното от 

ВСС представяне на изследване и дискусия на тема „Съдебна карта, 

натовареност и съдебна статистика“, както и в среща на лицата, 

отговарящи за връзки с обществеността в органите на съдебната власт и в 

работна среща със съдиите по наказателни дела от районните съдилища в 

област Добрич, за обсъждане на проблеми и поставяне на въпроси, 

свързани с касационното производство по обжалване на съдебни решения, 

постановени по жалби срещу наказателни постановления. 

 

2. Държавни съдебни изпълнители и съдии по вписванията. 

Районен съд – Каварна разполага с една щатна длъжност държавен 

съдебен изпълнител, която се изпълнява от Елена Евтимова Тодорова.  

В Каварненски районен съд има разкрити 2 щатни бройки за 

длъжността съдия по вписванията, които се изпълняват от Борис 

Валентинов Томов и Севдана Костова Гавраилова, като от 01.07.2015 г. 

първия е назначен за ръководител на службата по вписванията. 

 

Име, презиме, фамилия Длъжност 

Юридически 

стаж към 

31.12.2017 г. 

Елена Евтимова Тодорова 
Държавен съдебен 

изпълнител 
11 г. 05 м. 

Борис Валентинов Томов Съдия по вписванията 10 г. 06 м. 

Севдана Костова Гавраилова Съдия по вписванията 03 г. 09 м. 

 

Пред 2017 г. Севдана Гавраилова – съдия по вписванията се е 

възползвала многократно от възможностите на електронната форма на 

повишаване на квалификацията, провеждана от Национален институт на 

правосъдието като е завършила успешно 21 обучения на различна правна 

тематика. 

 

3. Служители. 

Щатната численост на администрацията на Районен съд – Каварна 

през 2017 г. остава непроменена, както през предходните 2016 и 2015 г. – 

12 съдебни служители, като всички щатни бройки са заети.  

Администрацията в Районен съд – Каварна, съгласно  действащия от 

22.08.2017 г. Правилник за администрацията в съдилищата, е разпределена 

в обща и специализирана администрация и се ръководи от 

административен секретар.  
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Ръководните длъжности в администрацията са: 1 щ. бр. 

административен секретар, съчетаващ функциите и на служител по 

сигурността на информацията и 1 щ. бр. главен счетоводител. 

Общата администрация включва 1 щ. бр. за експертната длъжност 

системен администратор и 1 щ. бр. за техническата длъжност чистач, 

изпълняващ функцията и на МОЛ.  

Специализираната администрация включва: 2 щ. бр. съдебни 

секретари, 2 щ. бр. съдебни деловодители, 1 щ. бр. съдебен деловодител –  

регистратура, съвместяващ функциите на бюро съдимост и на касиер, 1 щ. 

бр. съдебен деловодител –  съдебно-изпълнителна служба, 1 щ. бр. съдебен 

архивар и 1 щ. бр. призовкар.  

През 2017 г. главният счетоводител е участвал в семинар за 

счетоводители от системата на съдебната власт, организиран от Висш 

съдебен съвет. 

 

Име, презиме, фамилия Длъжност 

Професионален 

опит към 

31.12.2017 г. 

Красимира Василева  

Георгиева 

Административен 

секретар 
23 г. 00 м. 

Севдалина Димитрова 

Георгиева 
Главен счетоводител 14 г. 05 м. 

Митко Костадинов 

Димитров 
Системен администратор  15 г. 01 м. 

Елена Божидарова Шопова Съдебен секретар 22 г. 06 м. 

Анастасия Георгиева 

Митева 
Съдебен секретар 09 г. 11 м. 

Ромелия Петрова 

Панайотова 

Съдебен деловодител – 

съдебно-изпълнителна 

служба 

24 г. 01 м. 

Илияна Божилова 

Георгиева 

Съдебен деловодител – 

регистратура 
01 г. 07 м. 

Велка Марчева Демирова съдебен деловодител 16 г. 09 м. 

Кичка Панчева Димитрова съдебен деловодител 17 г. 08 м. 

Мариана Йорданова 

Николова 
съдебен архивар 19 г. 05 м. 

Кунчо Атанасов Иванов призовкар 14 г. 03 м. 

Радка Недева Георгиева чистач 10 г. 11 м. 
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Преобладаващата част от работещите в Каварненски районен съд 

служители от общата и специализираната администрация са с 

дългогодишен стаж в съдебната система, имат необходимия опит за 

доброто изпълнение на възложените им задачи и служебни задължения, 

придобили са необходимата рутина и изпълняват бързо и съвестно 

трудовите си задължения. През отчетния период беше извършено 

атестиране на всички служители и са отчетени отлични резултати, в 

резултат на което със своя заповед № РД-13-50/ 06.12.2017 г. 

административния ръководител повиши в ранг 9 съдебни служители, 

считано от 01.01.2018 г.  

През 2017 г. продължи взаимодействието на Районен съд – Каварна 

и Дирекция „Бюро по труда“ гр. Каварна по сключения през 2016 г. 

двегодишен договор за разкриване на едно работно място по Национална 

програма „Заетост и професионално обучение на хора с трайни 

увреждания“. От 01.04.2016 г. на свободното работно място за длъжността 

„призовкар“ е назначен Езжан Етемов (с 75 % намалена 

работоспособност), като средствата за неговото трудово възнаграждение и 

осигурителни вноски са за сметка на държавния бюджет.  

 

4. Структура и управление на съда. 

През 2017 г. Районен съд – Каварна работи с утвърден щат от 

Висшия съдебен съвет, както следва: 1 административен ръководител-

председател, 2 районни съдии, 1 държавен съдебен изпълнител, 2 съдии по 

вписванията и 12 служители – обща и специализирана администрация.  

С решение по протокол № 6 от 31.05.2016 г. Съдийската колегия на 

ВСС определи функциите на административен ръководител на Районен 

съд – Каварна, считано от 01.07.2016 г. да се изпълняват от Емилия 

Панчева. Причината затова е, че със същото решение и на основание чл. 

194 от ЗСВ, Съдийската колегия на ВСС преназначи Димитър Димитров – 

председател на Районен съд – Каварна на длъжност „съдия“ в Районен съд 

– Варна, считано от 01.07.2016 г.  

През 2017 г. след проведен избор, с решение по протокол № 22 от 

30.05.2017 г. Съдийската колегия на ВСС назначи Веселина Михайлова 

Узунова-Панчева на длъжността административен ръководител-

председател на Районен съд – Каварна, като встъпването в длъжност се 

извърши на 12.06.2017 г. 

От съществено значение е и факта, че за поредна година няма 

постъпили сигнали или жалби за неетично поведение или корупция против 

съдии и служители в администрацията на Районен съд – Каварна.  
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ІІ. ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНАТА 

ДЕЙНОСТ НА РАЙОНЕН СЪД – КАВАРНА. 

 

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

периода 2015 - 2017 г. 

Постъпващите в съда искови молби, жалби и обвинителни актове се 

образуват в дела в деня на постъпването им и се разпределят на съдиите 

докладчици с програмен продукт за случайно разпределение на делата.  

Наблюдава се тенденция за много добра организация при 

насрочване на делата и разглеждането им. Делата се насрочват незабавно и 

то в предвидените инструктивни срокове. Съдиите показват добра 

организация на работата, задълбочени познания по материалните и 

процесуални закони, стремеж за усъвършенстване и за подобряване 

качеството на работа. 

 

година 
постъпили дела 

граждански наказателни общо 

2015 575 329 904 

2016 569 387 956 

2017 781 386 1 167 

 

Общият брой на постъпилите граждански и наказателни дела през 

2017 г. в Районен съд – Каварна е 1 167 бр. (за сравнение през 2016 г. – 956 

бр., а през 2015 г. – 904 бр.), от които 781 граждански и 386 наказателни. 

Наблюдава се увеличение на новообразуваните дела с 211 бр. в сравнение 

с 2016 г. и с 263 бр. спрямо 2015 г. Средно месечно постъпление на делата 

на един съдия на база щатна численост през отчетния период е 32,42 бр.,  

като за сравнение през 2016 г. е 22,75 бр., а 2015 г. е 18,83 бр., т.е. през 

2017 г. се отчита значителен ръст на постъпилите дела, които се падат на 

един съдия спрямо предходните две години. 

Разглеждайки постъпилите дела по видове констатациите са 

следните: броя на гражданските дела отбелязва сериозно увеличение през 

отчетния период спрямо предходните две години (2017 г. – 781  бр., 2016 

г. – 569 бр., 2015 г. – 575 бр.), докато при наказателните дела се 

наблюдават относително постоянни стойности на постъплението (2017 г. – 

386 бр., 2016 г. – 387 бр., 2015 г. – 329 бр.). 

Относителният дял на постъпилите през 2017 година наказателни 

дела, спрямо общия брой постъпили дела, възлиза на 33,08%, а при 

гражданските дела този процент е 66,92%. През предходните години 

съотношението постъпили наказателни – граждански дела е било 2016 г. 

съответно 40,48% и 59,52%, а през 2015 г. – 36,39% и 63,61%. Изводът е, 

че относителния дял на гражданските дела традиционно е по-голям в 

сравние с наказателните и този дял през отчетната година расте. 
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година 
дела за разглеждане 

граждански наказателни общо 

2015 676 352 1 028 

2016 662 444 1 106 

2017 864 467 1 331 

 

През отчетния период броят на делата за разглеждане, включващ 

останалите несвършени през 2016 г. и новопостъпилите през 2017 г., както 

и продължаващите под същия номер е 1 331 бр., от които 864 граждански 

дела и 467 наказателни дела.  

Средно месечно на един съдия броя на делата за разглеждане на база 

щатна численост през 2017 г. е 36,97 бр., като за сравнение през 2016 г. е 

26,33 бр., а 2015 г. е 21,42 бр., т.е. както и при новообразуваните дела през 

2017 г. се отчита увеличение на делата за разглеждане спрямо 2016 г. и 

2015 г. 

 

година 
свършени дела 

граждански наказателни общо 

2015 583 295 878 

2016 579 363 942 

2017 762 407 1 169 

 

Наблюдава се увеличение на броя на свършените дела през 2017 г. в 

сравнение с предходните две години (2017 г. – 1 169 бр., 2016 г. – 942 бр., 

2015 г. – 878 бр.), като това увеличение е както при наказателните, така и 

при гражданските дела. Броя на свършените дела отразява тенденцията на 

увеличение при постъпилите дела и делата за разглеждане, поради тази 

причина също бележи ръст.  

Съотношението на свършените дела спрямо делата за разглеждане за 

2017 г. е 87,83%, като този процент за 2016 г. е 85,17%, а за 2015  г. е 

85,41%, т.е. въпреки нарасналия брой дела за разглеждане процента на 

свършените дела расте, което е положителна оценка за работата на 

съдиите. 

 

година 
решени със съдебен акт по същество 

граждански наказателни общо 

2015 516 216 732 

2016 493 292 785 

2017 636 311 947 
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Приключените дела с акт по същество през отчетния период са 947 

бр., които съставляват 71,15%  от всички дела за разглеждане и 81,01% от 

свършените дела, като тези съотношения за 2016 г. са 70,98% и 83,33%, а 

за 2015 г. са съответно  71,21% и 83,37%. Относителния дял на решените 

със съдебен акт по същество дела се запазва постоянен. 

 

година 
прекратени производства 

граждански наказателни общо 

2015 67 79 146 

2016 86 71 157 

2017 126 96 222 

 

Броят на делата, които са били прекратени през 2017 г. е 222, те 

съставляват 16,68% от делата за разглеждане и 18,99% от свършените 

дела. Тези проценти през предходните години са съответно: през 2016 г. 

14,19% и 16,67% , а през 2015 г. – 14,20% и 16,63%. Отчита се малък ръст 

на относителния дял на прекратените производства през отчетния период 

спрямо предходните две години. 

 

2. Срочност на правораздавателната дейност – приключили в 3-

месечен срок дела за периода 2015 – 2017 г. 

От всички свършени общо 1 169 бр. дела, 981 бр. са решени в 3- 

месечен срок, което представлява 84%. Съпоставката с предходните 

години показва, че този процент през 2016 г. е бил 85%, а през 2015 г. – 

89%, т.е. наблюдава се слаб спад на приключилите дела в тримесечния 

срок, дължащ се основно на сложността на делата за разглеждане и 

невъзможността да бъдат свършени в кратък срок.  

 

година 

 

свършени дела (общо граждански и наказателни) 

всичко 

брой свършени 

дела в срок до 3 

месеца 

процент от общо 

свършените 

2015 878 784 89% 

2016 942 803 85% 

2017 1 169 981 84% 

 

От решените в 3-месечен срок общо 981 бр. дела, 670 бр. са 

граждански и 311 бр. са наказателни. В процентно отношение от 

гражданските дела в тримесечен срок са приключени 88% (2016 г. – 87%, 

2015 г. – 88%) от всички свършени граждански дела, а при наказателните 

са 76% (2016 г. – 82%, 2015 г. – 92%) спрямо всички свършени 

наказателни дела. Горното сочи устойчивост на този показател през 
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последните три години при гражданските дела и намаление на процента на 

решените в срок до три месеца наказателни дела. 

 

година 
свършени в срок до 3 месеца 

граждански наказателни общо 

2015 513 271 784 

2016 506 297 803 

2017 670 311 981 

 

Средно месечно свършени дела в срок до 3 месеца от един съдия на 

база отработени човекомесеци за 2017 г. е 27,25 бр., докато за 2016 г. е 

19,12 бр., за 2015 г. е 18,68 бр., т.е. отчита се по-висока индивидуална 

срочност на свършените дела спрямо предходните две години.  

 

3. Постановени в 1-месечен срок съдебни актове. 

Общо постановени съдебни актове по граждански дела са 785 бр., 

като в срок до 1 месец са 774 бр., в срок до 3 месеца – 10 бр. и 1 бр. 

съдебен акт е изготвен в по-дълъг срок от 3 месеца. При наказателните 

дела общо постановени съдебни актове са 411 бр., в т.ч. в срок до 1 месец 

– 383 бр., в срок до 3 месеца – 28 бр.  

 

видове дела 

постановени съдебни актове 

общо 
в срок до 

1 месец 

в срок до 

3 месеца 

в срок над 

3 месеца 

граждански 785 774 10 1 

наказателни 411 383 28 0 

общо 1 196 1 157 38 1 

 

Следва да се отбележи, че делата, които попадат в графа „в срок до 3 

месеца“, в общия случай всъщност са решени в срок до 2 месеца, но за 

целите на отчетността попадат в по-дълъг период, а единственото дело 

попадащо „в срок над три месеца“ е просрочено с 3 дни над този срок. 

 

видове дела 
постановени съдебни актове 

общо в срок до 1 месец процент 

граждански 785 774 98,60% 

наказателни 411 383 93,19% 

общо 1 196 1 157 96,74% 

 

Процентното съотношение на постановените актове по граждански 

дела през 2017 г. в 1-месечен срок спрямо всички постановени съдебни 
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актове е 98,60%, а по наказателни дела съответно е 93,19%. Общо за 

всички дела този процент е 96,74%, което е показва, че Районен съд – 

Каварна отчита много висок процент на постановените съдебни актове в 

едномесечен срок. 

 

4. Качество на съдебните актове – потвърдени /включително и 

като %/, изменени /включително и като %/, отменени и върнати 

/включително и като %/ за периода 2015 – 2017 г. 

През 2017 г. са обжалвани общо 118 бр. дела, като от тях 37 бр. са 

граждански дела и 81 бр. са наказателни дела, което представлява 10,09% 

от свършените дела.  

 

година 
обжалвани дела 

граждански наказателни общо 

2015 57 34 91 

2016 44 72 116 

2017 37 81 118 

 

За сравнение през предходните отчетни периоди процентното 

съотношение на обжалваните спрямо свършените дела е 2016 г. – 12,31%,  

2015 г. – 10,36%. Ниското ниво на този процент представлява добра 

атестация за качеството на постановените съдебни актове. 

 

година 
потвърдени съдебни актове 

граждански наказателни общо 

2015 26 16 42 

2016 18 25 43 

2017 19 45 64 

 

Съпоставяйки съотношението на потвърдените съдебни актове 

спрямо обжалваните дела през годините, съответно 2017 г. – 54,24%, 2016 

г. – 37,07%, 2015 г. – 46,15%, показва по-големия дял на потвърдените 

съдебни актове, спрямо отменените и изменените такива, а също и 

повишаване качеството на постановените съдебни актове особено през 

последния отчетен период.  

 

година 
отменени съдебни актове 

граждански наказателни общо 

2015 12 10 22 

2016 4 39 43 

2017 8 25 33 
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Съпоставяйки броя на отменените актове с броя на обжалваните 

дела, резултата е следния: за 2017 г. – 33 бр. или 27,97%, за 2016 г. – 43 бр. 

или 37,07% и за 2015 г. – 22 бр. или 24,18%. Този резултат за 2017 г. е 

малко по-лош от 2015 г., но е доста по-добър от 2016 г.  

 

година 
изменени съдебни актове 

граждански наказателни общо 

2015 5 2 7 

2016 11 0 11 

2017 4 5 9 

 

Изменените съдебни актове през 2017 г. представляват 7,63% от 

обжалваните и върнати актове, през 2016 г. са 9,48%, а през 2015 г. са 

7,69%.  

Съпоставяйки броя съответно на потвърдените, отменените и 

изменените съдебни актове на всички магистрати от Районен съд – 

Каварна с броя на върнатите от инстанционен контрол (75 бр. наказателни 

и 31 бр. граждански дела) съотношението е следното: потвърдени актове 

към върнати от инстанционен контрол – 60,38%, отменени актове към 

върнати от инстанционен контрол – 31,13% и изменени актове към 

върнати от инстанционен контрол – 8,49%    

Високият процент на потвърдените съдебни актове (60,38%) на 

делата и сравнително ниските проценти на отменените и изменените 

съдебни актове (общо 39,62%) през 2017 г. е много добър атестат за 

високото качество на постановените съдебни актове в Районен съд – 

Каварна. 

 

5. Натовареност – по щат и действителна натовареност спрямо 

делата за разглеждане и спрямо свършените дела за периода 2015 – 

2017 г. 

Средната натовареност по щат на Районен съд – Каварна спрямо  

делата за разглеждане и спрямо свършените дела по години е както следва: 

 

година съдии по щат 
спрямо делата за 

разглеждане 

спрямо 

свършените дела 

2015 4 21,42 18,29 

2016 3,5 26,33 22,43 

2017 3 36,97 32,47 

 

Видно е, че средната натовареност по щат на съда през  2017 г. е 

завишена спрямо предходните 2016 г. и 2015 г. При отчитането на този 

показател следва да се вземе предвид, че с решение по протокол № 22 от 
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19.05.2016 г. Пленума на Висш съдебен съвет съкрати 1 щатна длъжност 

„съдия“ на Районен съд – Каварна, считано от 01.07.2016 г. 

През последните 3 години се наблюдава тенденция на увеличение 

броя на постъпилите дела, което, заедно с намалението на щатната 

численост през последната отчетна година води до увеличението на 

натовареността на съдиите по щат, както спрямо делата за разглеждане, 

така и спрямо свършените дела. 

Средната натовареност на съдиите на база отработени човекомесеци 

спрямо делата за разглеждане и спрямо свършените дела е, както следва: 

 

година отработени 

човекомесеци 

спрямо делата за 

разглеждане 

спрямо 

свършените дела 

2015 48 21,87 18,68 

2016 42 26,33 22,43 

2017 36 36,97 32,47 

 

Данните от горната таблица сочат, че има увеличение на 

действителната натовареност на магистратите в Каварненски районен съд 

през 2017 г. сравнявайки с предишните два отчетни периода – 2016 г. и 

2015 г., както спрямо делата за разглеждане, така и спрямо свършените 

дела. И при този показател основен фактор е увеличения брой на 

постъпилите дела и намаления съдийски щат с 1 бройка от 01.07.2016 г.  

На практика няма разлика в стойностите на действителната 

натовареността и тази по щат, тъй като съдиите не са ползвали по-

продължителен отпуск по болест (повече от 10 дни на месец), неплатен 

отпуск или майчинство. 

Следва да се отбележи, че при това отчитане на натовареността на 

съдебните състави не се вземат предвид постановените актове по 

движение на делата, тъй като преди насрочване на всяко дело съдът 

постановява минимум две определения или разпореждания, а по бързите 

производства и повече от две. Много са делата, по които предявените 

искове 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.  

Към отчетния доклад са приложени справка за натовареността по 

групи в Районен съд – Каварна и справки за индивидуалната натовареност 

на всеки съдия за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г. от Системата за 

изчисляване натовареността на съдиите, които представляват обективни 

измерители за правната и фактическа сложност на съдебните дела и дават 

по-точна оценка на количествените и качествените показатели за 

съдийската работа. 
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ІІІ. НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ. 

 

1. Кадрова обезпеченост. 

През периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. разглеждането на 

делата в Районен съд – Каварна е извършвано от общо три съдебни 

състава.  

След като с решение по протокол № 22 от 19.05.2016 г. Пленума на 

Висш съдебен съвет, съкрати 1 щатна длъжност „съдия“ на Районен съд – 

Каварна, считано от 01.07.2016 г. реално няма обособени наказателни и 

граждански състави. Тримата съдии: Веселина Узунова-Панчева, Емилия 

Панчева, Живко Георгиев разглеждат като наказателни, така и граждански 

дела. И тримата съдии са дълъг стаж и богат опит. Живко Георгиев има 

над 21 г. съдийски стаж, Емилия Панчева – над 18 г., а Веселина Узунова-

Панчева – над 11 г. 

 

2. Постъпление на наказателните дела за периода 2015 – 2017 г. 

През отчетния период са постъпили общо 386 бр. наказателни дела 

(при 387 бр. – 2016 г. и 329 бр. за 2015 г.). Отчита се запазване броя на 

новопостъпилите наказателни дела спрямо 2016 г. и увеличение с 57 бр. 

спрямо 2015 г. В рамките на тригодишния период 2015 г. – 2017 г. се 

наблюдава тенденция на увеличение на постъпленията на наказателни 

дела през последните две отчетни години, като това увеличение е с над 

17% спрямо 2015 г.  

 

година постъпили наказателни дела 

2015 329 

2016 387 

2017 386 

 

Престъпления против личността – телесни повреди: През 2017 г. са 

постъпили 2 бр. дела за извършени престъпления против личността – 

телесни повреди, като и двете дела са по чл. 129 ал. 1 НК – средна телесна 

повреда. За сравнение в този раздел са 2 бр. за 2016 г. и 3 бр. дела за 2015 

г., като броят им остава относително постоянен през последните 3 години. 

Други престъпления против личността: Новообразувани са 2 бр. 

дела за извършени престъпления против личността през отчетния период, 

като за 2016 г. и 2015 г. такива не са постъпвали. 

Престъпления против правата на гражданите: През 2017 г. има 

постъпили 3 бр. дела, от тях 2 бр. са образувани по чл. 172б от НК за 

престъпления против интелектуалната собственост. През 2016 г. са били 2 

бр., а 2015 г. няма постъпили дела за престъпления против правата на 

гражданите. 
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Престъпления против брака, семейството и младежта: През 

отчетния период е постъпило за разглеждане 1 бр. дело за извършени 

престъпления против брака, семейството и младежта, като за сравнение 

новообразуваните през 2016 г. са 3 бр., а през 2015 г. са били 2 бр., т.е. има 

минимална разлика през годините. 

Престъпления против собствеността: Постъпили през 2017 г. са 

общо 26 дела, като в това число са кражба (чл. 194 НК) – 3 бр.; 

квалифицирани състави на кражба (чл. 195, ал. 1 НК) – 9 бр.; кражба, 

представляваща опасен рецидив (чл. 196, ал. 1 НК) – 6 бр.; 

привилегирован състав на кражба (чл. 197 НК) – 2 бр.; измама (чл. 209 НК) 

– 1 бр.; квалифицирани състави на измама (чл. 210, ал. 1 НК) – 1 бр.; 

измама по чл. 209, ал. 1 и ал. 2 и чл. 210 в особено големи размери, 

особено тежък случай или опасен рецидив (чл. 211 НК) – 3 бр. През 2016 г. 

за извършени престъпления против собствеността са образувани 20 бр. 

дела, а 2015 г. – 25 бр. Забелязва се ръст спрямо 2016 г. с 30% и спрямо 

2015 г. с 4%, а относителния дял в наказателните производства се запазва 

висок – около 30% от наказателните дела от общ характер.  

Престъпления против стопанството: През 2017 г. новообразувани 

са 9 бр. дела за престъпления против стопанството, като за сравнение през 

2016 г. са 8 бр., а през 2015 г. са 3 бр. Отчита се слабо увеличение спрямо 

2016 г. и трикратно увеличение спрямо 2015 г. 

Престъпления против дейността на държавните органи и 

обществените организации: Постъпили за отчетния период са 4 бр. дела 

за престъпления против дейността на държавни органи, обществени 

организации и лица, изпълняващи публични функции, като всички са за 

незаконно преминаване през границата на страната (чл. 279 НК). През 

предходните две години са били съответно 5 бр. за 2016 г. и 22 бр. за 2015 

г., т.е. отчита се значителен спад през 2017 г. и 2016 г. спрямо 2015 г. 

Документни престъпления: През 2017 г. са постъпили 6 бр. дела по 

реда на чл. 308 – чл. 319 НК. Съпоставката с предходните две години 

показва увеличение на документни престъпления през отчетния период, 

особено спрямо 2016 г. (2016 г. – 1 бр., 2015 г. – 5 бр.). 

Престъпления против реда и общественото спокойствие: През 

2017 г. новообразувани са 3 бр. дела за престъпления реда и общественото 

спокойствие, като 1 бр. е за хулиганство по чл. 325, ал. 1 НК, а 2 бр. са 

квалифицирани състави на хулиганство по чл. 325, ал. 2, 3 и 4 НК. За 

сравнение през 2016 г. и 2015 г. не са постъпвали дела от раздел. 

Общоопасни престъпления: Новообразувани през 2017 г. са 33 бр. 

дела, в т.ч.: причиняване на телесна повреда при управление на МПС в 

квалифицирани случаи (чл. 343, ал. 3, б. „а“ НК) – 1 бр.; състави на 

придобиване и държане на наркотични вещества (чл. 354а, ал. 3, 4 и 5 НК) 

– 1 бр.; основен състав на отглеждане на растения с цел производство на 

наркотични вещества (чл. 354а, ал. 1 НК) – 1 бр.Отчитаме увеличение с 4 

бр. спрямо 2016 г. и с 11 бр. спрямо 2015 г. (2015 г. – 29 бр., 2015 г. – 22 
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бр.). Запазва се традиционно високия дял на делата за извършени 

общоопасни престъпления, като през отчетния период те съставляват  37% 

от наказателните производства от общ характер. 

През 2017 г. са разгледани 4 бр. дела по реда на „бързото полицейско 

производство“, срещу 1 бр. за 2016 г. и 9 бр. през 2015 г. 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. През 

отчетния период незабавните производства по гл. ХХV НПК са 4 бр., 

съкратените производства по гл. ХХVІІ НПК също са 4 бр. 

Наказателни дела от частен характер: През отчетния период са 

постъпили 6 бр. НЧХД. За сравнение през 2016 г. са били също 6 бр., а 

през 2015 г. – 10 бр., т.е. налице е спад в броя на новообразуваните НЧХД 

през последните две отчетни години спрямо 2015 г.  

Дела по чл. 78а от НК: По реда на чл. 78а от НК през 2017 г. са 

образувани 17 бр. дела, като през 2016 г. са били 13 бр., а през 2015 г. са 8 

бр. Наблюдава се тенденция на непрекъснато увеличение на броя на  

постъпилите АНД по този текст на НК. 

Частни наказателни дела – съдебно производство: Постъпили са 

общо 110 бр. ЧНД, към които се числят: производството по определяне на 

общо наказание по чл. 22 – 27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) – 5 

бр.; производство по молби за реабилитация – 3 бр.; производство по 

предложение за принудителните медицински мерки по чл. 89 НК – 8 бр. 

Съпоставката показва увеличение с 7 бр. спрямо 2016 г., когато са били 

103 бр. и увеличение с 1 бр. спрямо 2015 г., когато са 109 бр., т.е. броя на 

ЧНД остава относително постоянен през последните три години. 

Частни наказателни дела от досъдебното производство: За 2017 г. 

новообразуваните дела са 61 бр., като за предходните години цифрите са 

следите: 2016 г. – 65 бр., 2015 г. – 55 бр. дела. Можем да отчетем 

намаление на ЧНД от досъдебното производство с 4 бр. спрямо 2016 г. и 

увеличение с 6 бр. спрямо 2015 г. 

Административно-наказателни дела: Постоянно разнообразен 

остава вида на наказателните дела от административен характер, като 

основен дял през 2017 г. имат делата на МВР – 33% от постъпилите АНД. 

През отчетния период са постъпили общо 103 бр. АНД. За сравнение през 

2016 г. новообразуваните дела са 130 бр., а през 2015 г. са съответно 65 бр. 

Налице е сериозно увеличено постъпление на АНД през 2017 г. и 2016 г. 

спрямо 2015 г. 

 

3. Разпределение на наказателните дела; изключение от 

принципа за случайно разпределение. 

През отчетния период разпределението на делата в Районен съд – 

Каварна се извършваше чрез Централизирана система за разпределение на 

делата, въведена в експлоатация от 01.10.2015 г. във всички съдилища в 

Република България с решение на Висшият съдебен съвет  по Протокол № 
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37от 29.09.2015 г. Самото разпределение се извършва в деня на 

постъпване и образуване на делото или най-късно на следващия ден – само 

в изключителни случаи. 

Постъпващите в Районен съд – Каварна наказателни дела се 

разпределят от административния ръководител в деня на постъпването им,  

при негово отсъствие разпределението се извършва от изрично определени 

със заповед съдии, на които е издаден персонален служебен квалифициран 

електронен подпис /КЕП/. Утвърдена практика е протокола от 

разпределението, който се подписва от разпределящия да се прилага по 

всяко образувано дело. 

След намаляването на щата на КвРС с една длъжност съдия, считано 

от 01.07.2016 г. и съгласно заповед № РД-13-40/ 01.07.2016 г. на и.ф. 

административния ръководител-председател на Районен съд – Каварна 

наказателните производства са разпределят между тримата районни съдии: 

Емилия Панчева, Живко Георгиев и Веселина Узунова-Панчева. 

Изключения от принципа за случайно разпределение правят 

наказателните производства, образувани през празничните и почивните 

дни, за които административния ръководител определя график на 

дежурните съдии. 

Достъп до данните  по чл. 251б ал. 1 от ЗЕС през 2017 г. се 

осъществява след разрешение от административния ръководител-

председател на Районен съд – Каварна или от изрично определен със 

заповед съдия. В този случай наказателните производства се разпределят 

на определен съдия, чрез ръчен избор. 

Изключения от принципа за случайно разпределение при 

наказателните дела правят и случаите, в които делото е върнато за ново 

разглеждане от друг състав, когато при избора се изключва съдията, 

постановил отменения съдебен акт. 

При отвод на съдия, разглеждащ наказателни дела, се извършва ново 

разпределение на делата между всички съдии.  

 

4. Разглеждане на наказателни дела. 

Общият брой на наказателни дела за разглеждане през 2017 г. е 467 

бр. (2016 г. – 444 бр., 2015 г. – 352 бр.), от които 96 бр. НОХД, 10 бр. 

НЧХД, 19 бр. дела по чл.78а НК, 140 бр. ЧНД (без разпитите пред съдия), 

168 бр. АНД и 34 бр. разпити пред съдия. Отчита се увеличение с 23 бр. на 

наказателни дела за разглеждане спрямо 2016 г. и с 115 бр. спрямо 2015 г.  

 

година наказателни дела за разглеждане 

2015 352 

2016 444 

2017 467 
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В рамките на тригодишния период 2015 г. – 2017 г. се наблюдава 

тенденция на увеличение на делата за разглеждане, вследствие както от 

увеличението на постъпленията на наказателни дела, така и от 

увеличението на останалите несвършени дела в началото на отчетния 

период, като в проценти това се изразява съответно с 4,93% спрямо 2016 г. 

и с 32,67% спрямо 2015 г. 

 

година останали 

несвършени в 

началото на периода 

постъпили 

наказателни дела 

наказателни дела  

за разглеждане 

2015 23 329 352 

2016 57 387 444 

2017 81 386 467 

 

 Наказателните дела за разглеждане са разпределени по съдии, както 

следва: 

 

съдия общо НОХД НЧХД 
чл.78а 

НК 
ЧНД АНД 

Живко Георгиев 267 70 4 15 73 105 

Емилия Панчева 96 13 4 1 47 31 

Веселина Узунова 104 13 2 3 54 32 

 

 Общия брой съдебни заседания, в които разгледаните наказателни 

дела са били отложени е 193 броя. Най-честите причини за отлагане на 

наказателните дела са: за събиране и представяне на нови писмени 

доказателства, за изготвяне на експертизи, за разпит на вещи лица и  

свидетели, искания за назначаване на служебен защитник, за изготвяне на 

споразумение. 

 

5. Свършени дела, срочност при изготвяне на съдебните актове. 

Общият брой на приключените наказателни дела през отчетната 

година е 407 бр., при 363 бр. за 2016 г. и 295 бр. за 2015 г. От свършените 

дела НОХД са 87 бр., НЧХД – 8 бр., по чл. 78а от НК – 15 бр., ЧНД – 139 

бр., разпити пред съдия – 34 бр. и АНД – 124 бр.  

 

година свършени наказателни дела 

2015 295 

2016 363 

2017 407 
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Свършените дела през 2017 г. се разпределят по съдии, както следва: 

 

съдия общо НОХД НЧХД 
чл.78а 

НК 
ЧНД АНД 

Живко Георгиев 234 66 4 12 72 80 

Емилия Панчева 80 9 3 1 47 20 

Веселина Узунова 93 12 1 2 54 24 

 

Общият брой на висящи наказателни дела в края на отчетния период, 

от всички видове е 60 бр., от които 9 бр. НОХД, 2 бр. НЧХД, 4 бр. по чл. 

78а НК, 1 бр. ЧНД и 44 бр. АНД. Сравнителният анализ сочи тенденция на 

висок процент на приключилите наказателни дела спрямо делата за 

разглеждане – 87,15% за 2017 г., съответно 81,76% за 2016 г. и 83,81% за 

2015 г., като през отчетната година този показател бележи ръст. 

Горните данни са показател за разглеждане на наказателните дела в 

разумен срок, 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 в едно заседание. Въпреки това са положени 

необходимите усилия от страна на съдии, съдебни служители и 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. 

Увеличеният брой на споразуменията и съкратено съдебно следствие, 

което се прилага все по-уверено, също способства за по-голямата бързина 

и процесуална икономия при решаване на наказателни дела.  

  

година 
свършени дела 

всичко 

свършени дела в срок 

до 3 месеца 

процент 

 

2015 295 271 92% 

2016 363 297 82% 

2017 407 311 76% 

 

От всичко наказателни дела за разглеждане през 2017 г. – 467 бр., 

свършени през отчетния период са общо 407 бр., от които в срок до 3 

месеца са 311 бр. или 76%. През предходните години този процент е бил 

съответно 82% за 2016 г. и 92% за 2015 г., което сочи спад на процента на 

свършените дела в тримесечен срок през последните три години при 

разглеждане на наказателните дела. Причините за това са, че през 

последната година и половина е намалена щатната численост на съдиите  и 

няма обособени наказателни и граждански състави. 
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година 
свършени дела 

всичко 

със съдебен акт по 

същество 

прекратени 

производства 

2015 295 216 79 

2016 363 292 71 

2017 407 311 96 

 

От свършените през годината 87 бр. НОХД приключени със съдебен 

акт по същество са 12 бр. или 14%, 75 бр. или 86 % са прекратени, като в 

т.ч. 70 бр. са приключили със споразумения. За сравнение през 2016 г. 14 

бр. НОХД са приключени със съдебен акт по същество или 20%, 57 бр. или 

80% са прекратени, като в т.ч. 55 бр. са приключили със споразумения, 

през 2015 г. приключили със съдебен акт по същество са 14 бр. или 17%, 

67 бр. са прекратени или 83%, 62 бр. със споразумение, т.е. през годините 

са наблюдава устойчива тенденция за висок процент на НОХД, 

приключвани със споразумение. Процента на свършените в тримесечен 

срок НОХД през 2017 г. е 94%, като за предходните две години е бил 90%, 

което е много добър показател за работа на съдиите, разглеждащи 

наказателни дела. 

При НЧХД през 2017 г. от делата за разглеждане са свършени 8 бр., 

като 3 от тях са решени със съдебен акт по същество и 5 бр. са прекратени. 

В тримесечен срок са приключили 3 бр., като това представлява 38% от 

свършените дела. Този процент за предходните години е съответно 2016 г. 

– 33%, 2015 г. – 90%.  

Всички свършени дела по чл.78а от НК за отчетния период – 15 бр. 

са приключили със съдебен акт по същество, като 13 бр. за свършени в 

срок до 3 месеца, т.е. това са 87%, като съответните проценти за срочност 

през 2016 г. са 92%, а 2015 г. – 100%.  

Въпреки относително големия брой ЧНД за разглеждане – 140 бр., 

139 от тях са приключили през 2017 г. и само 1 е останало висящо в края 

на годината. От свършените дела 134 бр. са приключили със съдебен акт 

по същество, а 5 бр. са прекратени, като в срок да 3 месеца броят им е 139 

бр., т.е. 100%. За предходните години този процент е 2016 г. – 99%, 2015 г. 

– също 99%.  

От общо административно-наказателните дела за разглеждане през 

2017 г. са били свършени 124 бр., като със съдебен акт по същество са 

решени 117 бр., прекратени са 7 бр., а в срок до 3 месеца са 40 бр., което 

представлява 32% спрямо свършените дела (2016 г. – 47%, 2015 г. – 72%).  

Общо постановените съдебни актове по наказателни дела са 411 бр., 

като в т.ч. в срок до 1 месец са 383 бр., а в срок до 3 месеца – 28 бр. 

Процентното съотношение на постановените в 1-месечен срок спрямо 

всички постановени съдебни актове е 93,19%, което е много добър атестат 

за работата на съдиите, разглеждащи наказателни дела. 
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През 2017 г. Каварненският районен съд е приключил с присъди или 

по споразумение 87 наказателни дела от общ характер. По тях са съдени 

общо 97 лица, като 83 са осъдени, 3 лица са оправдани. Съотношението на 

осъдените лица спрямо общия брой на предадените на съд лица е 85,57%. 

 Общо през 2017 г. по наказателни общ характер дела на първа 

инстанция са осъдени 83 лица, като са наложени следните наказания: 

- наказание „лишаване от свобода“ до 3 години е наложено на 56 

осъдени лица, което съставлява 67,47% от осъдените лица, като на 38 лица 

наказанието е условно;  

- наказание „лишаване от свобода“ за срок повече от 3 години през 

отчетната година не е налагано; 

- наказание „глоба“ е наложено на 4 осъдени лица, които 

представляват 4,82% от общия брой на осъдените лица.  

- наказание „пробация“ е наложено на общо 22 осъдени лица, което в 

проценти съставлява 26,51%; 

- друг вид наказания е наложено на едно лице или в проценти – 

1,20%.   

От общия брой на осъдените по споразумение (чл. 381 – 384 НПК) са 

наказани 72 лица. 

От всички осъдени лица по НОХД 3 са непълнолетни, което 

представлява 3,61% от осъдените лица.  

През 2017 г. съдиите от Районен съд – Каварна са приключили 8 бр. 

наказателни дела от частен характер. По тях са съдени общо 8 лица, като  

само на едно лице е наложено наказание „пробация“, а 2 лица са 

оправдани. Съотношението на наказаните лица спрямо общия брой на 

предадените на съд лица е 12,50%.   

При наказателните дела по чл. 78а НК през 2017 г. по приключилите 

15 бр. дела са съдени 16 лица и осъдени 13, като на всички е наложена 

наказание „глоба“. Оправдани по този вид дела са 3 лица. Това показва 

съотношение на осъдени към съдени лица 81,25%.  

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 отчетния период в Районен съд – Каварна няма образувани и 

разглеждани наказателни дела със значим обществен интерес.  

 

6. Неприключили в разумен срок дела – брой и причини. 

Към 31.12.2017 г. в Районен съд – Каварна няма неприключили в 

разумен срок наказателни дела. 

 

7. Натовареност. 

Средната натовареност по щат на наказателните съдии в 

Каварненския районен съд може да бъде разглеждана само условно, тъй 

като след намаляването на щатната численост на съдиите с 1 бройка от 
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01.07.2016 г. на практика няма обособени наказателни и граждански 

състави. При горепосочените обстоятелства средната натовареност по щат 

на съдиите, разглеждащи наказателни дела спрямо делата за разглеждане и 

спрямо свършените дела през последните 3 години е, както следва: 

 

година 
брой наказателни 

съдии по щат 

натовареност спрямо 

делата за разглеждане 

натовареност спрямо  

свършените дела 

2015 2 14,67 12,29 

2016 1,75 21,14 17,29 

2017 1,5 25,94 22,61 

 

Видно е, че средната натовареност по щат е завишена спрямо 

предходните 2016 г. и 2015 г. Ако се вземе предвид съотношението на 

постъпилите през годината наказателни дела към броя на съдиите по щат  

показателят би изглеждал така: 2017 г. – 21,44 бр., 2016 г. – 18,42 бр. 2015 

г. – 13,71 бр. Тези цифри говорят, че основната причина за повишението 

на натовареността по щат през последните 3 години се дължи на 

увеличение на постъпилите дела, а другата причина е намалението на щата 

с 1 бр. за  длъжност „съдия“, считано от 01.07.2016 г.  

Средната действителна натовареност на съдиите, разглеждащи 

наказателни дела на база отработени човекомесеци спрямо делата за 

разглеждане и спрямо свършените дела, отново разглеждана с условност, 

е, както следва: 

 

година 

отработени 

човекомесеци на 

наказателните 

съдии 

натовареност спрямо 

делата за разглеждане 

натовареност спрямо 

свършените дела 

2015 24 14,67 12,29 

2016 21 21,14 17,29 

2017 18 25,94 22,61 

 

Данните от горната таблица сочат, че няма различие между 

натовареността по щат и действителната натовареност на наказателните 

съдии в Каварненски районен съд през 2017 г., както и през предишните 

два отчетни периода. Това се дължи на факта, че съдиите са отсъствали 

само поради ползване на платен годишен отпуск или краткосрочен отпуск 

при временна неработоспособност. 

 

8. Качество на съдебните актове. 

Обжалваните актове по наказателни дела през годината са 81 бр., 

съответно 6 бр. присъди по НОХД, 1 бр. присъди по НЧХД, 7 бр. 
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определения по ЧНД и 67 бр. решения по АНД, което представлява около 

19,90% от свършените наказателни дела.  

През отчетния период от инстанционен контрол са върнати 75 бр. 

обжалвани наказателни дела, като в 45 от случаите актовете на съда са 

изцяло потвърдени, 25 са отменени и 5 изменени. Процентното 

съотношение на потвърдените спрямо всички постановени актове върнати 

след инстанционна проверка е 60,00%, на отменените е 33,33%, а на 

изменените – 6,67%.  

Въз основа постановените от въззивна и касационна инстанция през 

2017 г. актове резултатите от обжалваните актове на съдиите от Районен 

съд – Каварна са следните: 

 

съдия потвърдени изменени отменени 

Живко Георгиев 28 3 16 

Емилия Панчева 3 0 5 

Веселина Узунова 14 2 4 

 

Потвърдените съдебни актове са 45 бр., в т.ч. на съдия Живко 

Георгиев – 28 бр. или 59,58% спрямо върнатите от инстанционен контрол 

актове, на съдия Емилия Панчева – 3 бр. или 37,50% спрямо върнатите от 

инстанционен контрол актове, а на съдия Веселина Узунова – 14 бр. или 

70,00% спрямо върнатите от инстанционен контрол актове на всеки 

конкретен съдия. 

През 2017 г. са отменени 25 бр. съдебни актове, като 16 бр. или 

16,04% спрямо върнатите от инстанционен контрол актове на магистрата 

са на съдия Живко Георгиев, 5 бр. или 62,50% спрямо върнатите от 

инстанционен контрол актове на магистрата са на съдия Емилия Панчева, 

4 бр. или 20,00% спрямо върнатите от инстанционен контрол актове на 

магистрата са на съдия Веселина Узунова. Процентът на върнатите 

отменени през годината дела към свършените през годината е 6,14%, по 

отношение на всички обжалвани този процент е 30,86%.  

През отчетния период има изменени 5 бр. съдебни актове по 

наказателни дела, като на съдия Живко Георгиев са 3 бр. или 6,38% 

спрямо върнатите от инстанционен контрол актове, а на съдия Веселина 

Узунова – 2 бр. или 10,00% спрямо върнатите от инстанционен контрол 

актове на съдията. Съдия Емилия Панчева няма изменени актове. 

Добрата и качествена работа на съдиите намира реален израз в 

оценката на потвърдените, изменени и отменени актове. В този аспект 

съдиите, разглеждащи наказателни дела в Районен съд – Каварна полагат 

усилия за задълбоченото и аналитично разглеждане на делата и това 

намира отражение на повишение процента на потвърдените актове през 

2017 г. с 60,00% спрямо предходната 2016 година, когато са били 39,06%. 
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9. Тенденции в дейността на Наказателно отделение. 

През 2017 г. и 2016 г. се отчита тенденция на увеличение на 

постъплението на наказателни дела, като това увеличение е с над 17% 

спрямо 2015 г.  

Запазва се традиционно високия относителен дял на делата за 

извършени общоопасни престъпления, като през отчетния период те 

съставляват  37% от наказателните производства от общ характер. Същото 

е валидно и за делата за извършени престъпления против собствеността, 

които представляват около 30% от наказателните дела от общ характер.  

В следствие най-вече на нарастването броя на постъпилите дела и в 

по-малка степен на намалението на щата с 1 бр. за  длъжност „съдия“ от 

01.07.2016 г. се наблюдава тенденция на увеличение на натовареността по 

щат и на действителната натовареност на съдии, разглеждащи наказателни 

дела в Каварненски районен съд през последните три отчетни периода 

2017 г., 2016 г. и 2015 г. 

В резултат на положените усилия от съдиите за задълбоченото и 

аналитично разглеждане на наказателните дела в Районен съд – Каварна е 

постигнато повишение процента на потвърдените актове през отчетната 

2017 г. спрямо предходните години.  

 

 

ІV. ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ. 

 

1. Кадрова обезпеченост. 

През периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. разглеждането на 

граждански дела в Районен съд – Каварна е извършвано от два съдебни 

състава, председателствани от Емилия Димитрова Панчева и Веселина 

Михайлова Узунова-Панчева, като съдиите са с богата практика в 

разглеждането на граждански дела. Емилия Панчева има 22 г. юридически 

стаж, от които 18 г. и 8 м. като районен съдия, а Веселина Узунова-

Панчева има 17 г. и 11 м. юридически стаж, от които 11 г. и 10 м. като 

районен съдия.  

След като с решение по протокол № 22 от 19.05.2016 г. Пленума на 

Висш съдебен съвет, съкрати 1 щатна длъжност „съдия“ на Районен съд – 

Каварна, считано от 01.07.2016 г. реално няма обособени наказателни и 

граждански състави.  

 

2. Постъпление на гражданските дела за периода 2015 – 2017 г. 

През отчетния период са постъпили 781 бр. граждански дела (при 

569 бр. за 2016 г. и 575 бр. за 2015 г.) от които 152 бр. граждански и 629 

бр. частни граждански дела. Отчита се увеличение с 212 бр. на 

новопостъпилите граждански дела спрямо 2016 г. и с 206 бр. спрямо 2015 

г. Налага се изводът, има значителен ръст през 2017 г., разглеждайки 

постъпленията при гражданските дела в рамките на тригодишния период 
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2015 г. – 2017 г., като промяната е увеличение с повече от 35% спрямо 

2016  и 2015 г.  

 

година постъпили граждански дела 

2015 575 

2016 569 

2017 781 

 

Искове по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ: През 2017 г. са 

постъпили общо 70 бр. дела (64 бр. – 2016 г., 35 бр. – 2015 г.), от които по 

СК са 30 бр. (24 бр. – 2016 г., 35 бр. – 2015 г.), а 10 бр. са по ЗЗДН  (9 бр. – 

2016 г., 9 бр. – 2015 г.). Следва да се отбележи, че има ръст в общата 

бройка на тези искове, но делата по ЗЗДН запазват постоянна стойност 

през тригодишния период 2015 г. – 2017 г. 

Облигационни искове: Делата, които са постъпили през отчетния 

период са 24 бр. (2016 г. – 23 бр., 2015 г. – 53 бр.). Наблюдава се сериозен 

спад на облигационните искове през 2017 и 2016 г. спрямо предходната 

2015 година. 

Вещни искове: През отчетния период 4 бр. са новообразуваните дела 

(8 бр. – 2016 г., 6 бр. – 2015 г.). Отчита се намаляване броя на 

постъплението на вещни искове през 2017 г. сравнявайки го с 2016 г. и 

2015 г. т.е. броя им е вариращ и не можем да отчетем тенденция. 

Делби и искове по ЗН: 14 бр. са постъпилите дела през  2017 г. (при 9 

бр. за 2016 г. и 11 бр. за 2015 г.), като от тях делбите са 13 бр. Това 

представлява ръст с 5 бр. спрямо 2016 г. и с 3 бр. спрямо 2015 г.  

Установителни искове: Постъпилите дела за 2017 г. са 29 бр., като  

през 2016 г. са били 12 бр., което е повече от двойно увеличение на 

установителните искове съпоставяйки данните през двете отчетни години.  

Искове по КТ: Новобразуваните дела през отчетния период са 7 бр., 

за сравнение през 2016 г. са 5 бр., а през 2015 г. – 2 бр., т.е. можем да 

отчетем тенденция на постепенен растеж в броя на исковете по КТ през 

последните три години. 

Административни производства: През 2017 г. са постъпили 4 бр. 

дела, като за 2016 г. е било 1 бр., а през 2015 г. – 4 бр. Делът на 

административните производства традиционно е малък, както е и през 

трите сравнявани отчетни периода. 

Обезпечения: За отчетния период са новообразувани 8 бр., а през 

предходните са били съответно 4 бр. през 2016 г. и 2 бр. през 2015 г., т.е. 

увеличението през 2016 г. спрямо 2015 г., както и през 2017 г. спрямо 2016 

г. е двойно. 

Частни производства: През 2017 г. са образувани 140 бр. дела, 

изключвайки заповедните производства и регламентите. Съответния брой 

за 2016 г. е 117 бр., а за 2015 г. е 107 бр. Наблюдава се увеличение с 23 бр. 
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спрямо 2016 г. и с 33 бр. спрямо 2015 г. Частните дела са с традиционно 

висок дял, като това не прави изключение и през настоящия отчетен 

период. 

Частни производства – заповедни производства: Новообразувани са 

421 бр. заповедни производства и 54 бр. са получени по подсъдност, като 

общо постъпилите дела през отчетния период са 475 бр. За сравнение през 

2016 г. са били 306 бр., а през 2015 г. – 328 бр. Заповедните производства 

съставляват висок процент от гражданските производства през последните 

години и тази тенденция се потвърждава отново през 2017 г., като броят 

им нараства с над 55% спрямо 2016 г. и с над 44% спрямо 2015 г. 

Частни производства – регламенти: През отчетния период от общо 

6 бр. новообразувани частни производства, 5 бр. са процедурите по 

Регламент 1391/2007 г. и 1 бр. е съдебна поръчка по чл. 25 ГПК. 

Постъпилите производства през 2016 г. са били 5 бр., като те са 

единствено по Регламент 1391/2007 г., а през 2015 г. няма постъпления на 

регламенти. 

 Други граждански дела: През 2017 г. от тези група дела няма 

новообразувани дела (при 14 бр. – 2016 г. и 159 бр. – 2015 г.).  Следва да се 

отбележи, че голямата разлика между постъплението през 2017 г. и 2016 г. 

от една страна и 2015 г. от друга се дължи на начина в отчитането им. В 

тази група дела през 2015 г. са се отчитали делата по ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, 

ЗЗДет. и други. 

 

3. Разпределение на гражданските дела; изключение от 

принципа за случайно разпределение. 

Общите положения за разпределението на делата в Районен съд – 

Каварна, представени в раздела за разпределение на наказателните дела от 

настоящия доклад, са относими в частност и към гражданските дела. 

Както вече беше упоменато, разпределението на делата в Районен 

съд – Каварна се извършва чрез Централизирана система за разпределение 

на делата, въведена в експлоатация от 01.10.2015 г. във всички съдилища в 

Република България.  

Постъпващите в Районен съд – Каварна граждански дела се 

разпределят от административния ръководител в деня на постъпването им 

или най-късно на следващия ден – само в изключителни случаи. При 

негово отсъствие разпределението се извършва от изрично определени със 

заповед съдии, на които е издаден персонален служебен квалифициран 

електронен подпис /КЕП/. Протокола от разпределението, който се 

подписва от разпределящия, се прилага по всяко образувано дело. 

След намаляването на щата на КвРС с една длъжност съдия, считано 

от 01.07.2016 г. и съгласно заповед № РД-13-40/ 01.07.2016 г. на и.ф. 

административния ръководител-председател на Районен съд – Каварна 

гражданските производства са разпределят между съдиите Емилия 

Панчева и Веселина Узунова-Панчева. 
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Изключения от принципа за случайно разпределение при 

гражданските дела правят само случаите, в които делото е върнато за ново 

разглеждане от друг състав, когато при избора се изключва съдията, 

постановил отменения съдебен акт. 

При отвод на съдиите, разглеждащи граждански дела, се извършва 

ново разпределение на делата между всички съдии.  

 

4. Разглеждане на граждански дела. 

Общият брой на гражданските дела за разглеждане през 2017 г. е 864 

бр., като за 2016 г. са били 662 бр., а 2015 г. – 676 бр. Отчита се 

увеличение с 202 бр. на гражданските дела за разглеждане спрямо 2016 г. 

и с 188 бр. спрямо 2015 г.  

 

година граждански дела за разглеждане 

2015 676 

2016 662 

2017 864 

 

Сравнявайки тригодишния период 2015 г. – 2017 г. се наблюдава 

значително увеличение на гражданските дела за разглеждане през 

последната отчетна година, като основно това се дължи на ръста на 

постъпилите дела през 2017 г. и в много по-малка степен на намалението 

на висящите дела в началото на периода. В проценти увеличението на 

делата за разглеждане се изразява съответно с над 30% спрямо 2016 г. и с 

над 27% спрямо 2015 г. 

 

година 

останали 

несвършени в 

началото на периода 

постъпили 

граждански дела 

граждански дела 

за разглеждане 

2015 100 576 676 

2016 93 569 662 

2017 83 781 864 

 

 Гражданските дела за разглеждане са разпределени по съдии, както 

следва: 
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съдия общо гр.д. 

по 

чл.310 

ГПК 

адм.д. ч.гр.д. 

дела 

по 

чл.410 

и 

чл.417 

ГПК 

други 

гр.д. 

Веселина 

Узунова 
429 81 7 3 84 224 30 

Емилия 

Панчева 
429 84 7 1 71 251 15 

Живко 

Георгиев 
6 4 0 0 2 0 0 

 

Броя на насрочените дела в открито заседание е 327, а броя открити 

съдебни заседания, в които разгледаните граждански дела са били 

отложени е 154, в т.ч. в първо по делото и помирително заседание – 74 бр. 

Най-честите причини за отлагане на гражданските дела са: за събиране на 

нови доказателства, за изготвяне на експертизи, разпит на свидетели 

нередовно призоваване на страни, вещи лица или свидетели. Тук е мястото 

да се отбележи, че в КвРС е много малък процента отлагания през 

изтеклата 2017 г., дължащ се на внезапните отсъствия поради временна 

неработоспособност на съдията-докладчик.  

Тенденцията за естеството и броя на предявените искове при 

гражданските дела в общи линии не е променена, като преобладаващи са 

исковете по СК, следват облигационните и установителните искове. 

Отново с  най-голям относителен дял са частните производства и по-

конкретно делата по чл. 410 и чл. 417 от ГПК.  

 

5. Свършени дела, срочност при изготвяне на съдебните актове. 

Общият брой на приключените граждански дела през отчетната 

година е 762 бр., при 579 бр. за 2016 г. и 583 бр. за 2015 г. От свършените 

дела гражданските са 139 бр., а частните граждански – 623 бр.  

 

година свършени граждански дела 

2015 583 

2016 579 

2017 762 

 

Свършените граждански дела през 2017 г. се разпределят по съдии, 

както следва: 
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съдия общо гр.д. 

по 

чл.310 

ГПК 

адм.д. ч.гр.д. 

дела 

по 

чл.410 

и 

чл.417 

ГПК 

други 

гр.д. 

Веселина 

Узунова 
379 44 4 2 80 221 28 

Емилия 

Панчева 
380 43 4 1 69 251 12 

Живко 

Георгиев 
3 1 0 0 2 0 0 

 

Общият брой на висящи наказателни дела в края на 2017 г., от 

всички видове е 102 бр., от които 81 бр. граждански дела по общия ред, 6 

бр. производства по чл. 310 ГПК, 1 бр. административно дело, 5 бр. други 

и 9 бр. частни граждански дела.  

Сравнителният анализ сочи тенденция на висок процент на 

приключилите гражданските дела спрямо делата за разглеждане – 88,19% 

за 2017 г., съответно 87,46% за 2016 г. и 86,24% за 2015 г., като 

тенденцията е на ръст този процент.  

Горепосочените данни са показател все по-добрите резултати за 

постигане на по-кратки срокове при приключване на делата, като разбира 

се има и случаи, при които с оглед естеството на делото, поведението на 

страните и други фактори производството по делата да продължава повече 

от един отчетен период. Въпреки това са положени необходимите усилия 

от страна на съдиите и съдебните служители да не се разрешава 

безпричинно отлагане на делата във времето.  

  

година 
свършени дела 

всичко 

свършени дела в срок 

до 3 месеца 

процент 

 

2015 583 513 88% 

2016 579 506 87% 

2017 762 670 88% 

 

От всичко граждански дела за разглеждане през 2017 г. – 864 бр., 

свършени през отчетния период са общо 762 бр., от които в срок до 3 

месеца са 670 бр. или 88%. През предходните години този процент е бил 

съответно 87% за 2016 г. и 88% за 2015 г. Запазва се тенденцията на висок 

процент на приключване на гражданските дела в тримесечния срок (над 

87%) през последните три отчетни години при разглеждане делата. 
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година 
свършени дела 

всичко 

със съдебен акт по 

същество 

прекратени 

производства 

2015 583 516 67 

2016 579 493 86 

2017 762 636 126 

 

От свършените през годината 88 бр. граждански дела по общия ред 

са приключени със съдебен акт по същество 58 бр. или 66%, 30 бр. или 

34% са прекратени, като в т.ч. 12 бр. са приключили със спогодби по чл. 

234 ГПК. За сравнение през 2016 г. приключили със съдебен акт по 

същество са 63 бр. или 56%, 50 бр. са прекратени или 44%, 8 бр. от тях по 

спогодба, а през 2015 г. 62 бр. са приключени със съдебен акт по същество 

или 65%, 33 бр. или 35% са прекратени от тях 11 бр. по спогодба, т.е. през 

годините са наблюдава по-висок процент на свършените със съдебен акт 

по същество граждански дела по общия ред спрямо прекратените, като 

дела на спогодбите остава сравнително малък. Относителния дял на 

свършените в тримесечен срок дела през 2017 г. е 26%, като за 

предходните две години е бил съответно 2016 г. – 38% и 2015 г. – 47%. 

При производствата по чл. 310 ГПК през 2017 г. от делата за 

разглеждане са свършени 8 бр., като 6 бр. от тях са решени със съдебен акт 

по същество и 2 бр. са прекратени. В тримесечен срок са приключили 

всички 3 бр., като това представлява 38% от свършените дела. Този 

процент за предходните години е съответно 2016 г. – 100%, 2015 г. – 86%.  

Свършените административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ за отчетния 

период са 3 бр., като 1 бр. е приключило със съдебен акт по същество, а 2 

бр. са прекратени. 2 бр. дела са свършени в срок до 3 месеца, т.е. това са 

67%, като съответните проценти през 2016 г. са 50%, а 2015 г. – 40%.  

Въпреки относително големия брой частни граждански дела за 

разглеждане – 157 бр., 151 от тях са приключили през 2017 г. и само 6 са 

останали висящи в края на годината. От свършените дела 145 бр. са 

приключили със съдебен акт по същество, а 6 бр. са прекратени, като в 

срок до 3 месеца броят им е 145, т.е. 96%. За предходните години този 

процент е 2016 г. – 100% и 2015 г. – също 100%.  

Идентично е положението и при делата по чл. 410 и чл. 417 ГПК, 

където 472 бр. дела за разглеждане са приключили в рамките на 3-

месечния срок, като 399 бр. са приключили със съдебен акт по същество, а 

73 бр. са прекратени. В процентно изражение това са 100% приключени 

производства в срок до 3 месеца за 2017 г., 2016 г. и 2015 г. 

От общо 45 бр. други граждански дела за разглеждане през 2017 г. са 

били свършени 40 бр., като със съдебен акт по същество са решени 27 бр., 

а 13 бр. са прекратени. В срок до 3 месеца са решени 25 бр., което 

представлява 63% спрямо свършените дела (2016 г. – 93%, 2015 г. – 81%).  
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Общо постановените съдебни актове по граждански дела са 785 бр., 

като в т.ч. в срок до 1 месец са 774 бр., в срок до 3 месеца – 10 бр. и само 

едно решение е постановено в срок над 3 месеца. Процентното 

съотношение на постановените в 1-месечен срок спрямо всички 

постановени съдебни актове е 98,60%, което е показател за много добрата 

работа на съдиите, разглеждащи граждански дела. 

 

6. Неприключили в разумен срок дела – брой и причини. 

Неприключените в разумен срок (над 1 година от образуването им) 

граждански дела до края на 2017 г. са 24 бр., като от тях образувани преди 

2014 г. са 7 бр. дела. Основните причини за неприключване на делата за 

повече от 4 години могат да бъдат групирани по следния начин: за 

събиране на доказателства – 2 бр., обжалвани в ДОС – 1 бр., размяна на 

книжа – 1 бр., по други причини – 3 бр., като няма спрени дела и без 

движение към края на отчетния период. Преобладаващите причини за 

неприключилите в разумен срок граждански дела са, че са спирани 

нееднократно и съдебните актове са обжалвани многократно в горна 

инстанция. Друга причина се явява сериозната фактическа и правна 

сложност на някои видове дела (делби), големия брой страни за 

призоваване, събирането на множество доказателства и т.н. 

 

7. Дела с отменен ход по същество. 

През 2017 г. има 3 бр. граждански дела с отменен ход по същество, 

като причините за това са: неправилно разпределена доказателствена 

тежест с доклада по делото; оттегляне на молбата за развод  по взаимно 

съгласие, след датата на проведеното съдебно заседание и обявяване на 

делото за решение; ненадлежно упълномощаване на процесуалния 

представител на ответника (липса на права търговски пълномощник да 

преупълномощава трети лица). 

 

8. Натовареност. 

Средната натовареност по щат на съдиите, разглеждащи граждански 

дела в Районен съд – Каварна спрямо делата за разглеждане и спрямо 

свършените дела през последните 3 години може да бъде разглеждана 

само условно, тъй като след намаляването на щатната численост на 

съдиите с 1 бройка от 01.07.2016 г. на практика няма обособени 

наказателни и граждански състави. Тя е, както следва: 

 

година 
брой граждански 

съдии по щат 

натовареност спрямо 

делата за разглеждане 

натовареност спрямо 

свършените дела 

2015 2 28,17 24,29 

2016 1,75 31,52 27,57 

2017 1,5 48,00 42,33 
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Видно е, че средната натовареност по щат се увеличава прогресивно 

през 2015 г., 2016 г. и 2017 г. Ако се вземе предвид съотношението на броя 

на съдиите по щат към постъпилите през годината дела показателят би 

изглеждал така: 2017 г. – 43,39 бр., 2016 г. – 27,10 бр. 2015 г. – 23,96 бр. 

граждански дела. Тези цифри говорят, че натовареността по щат расте 

през последните години, от една страна поради нарастващия брой 

постъпили дела, а от друга – поради намалената щатна численост.  

Средната действителна натовареност на съдиите, разглеждащи 

граждански дела на база отработени човекомесеци спрямо делата за 

разглеждане и спрямо свършените дела е, както следва: 

 

година 

отработени 

човекомесеци на 

гражданските 

съдии 

натовареност спрямо 

делата за разглеждане 

натовареност спрямо 

свършените дела 

2015 23 29,39 25,35 

2016 21 31,52 27,57 

2017 18 48,00 42,33 

 

Данните от горната таблица сочат, че няма различие между 

натовареността по щат и действителната натовареност на гражданските 

съдии в Каварненски районен съд, като различие се наблюдава през 2015 

г., но в много малка степен. Това се дължи на факта, че съдиите са 

отсъствали само поради ползване на платен годишен отпуск или 

краткосрочен отпуск при временна неработоспособност, което не дава 

отражение върху статистическите данни. 

 

9. Качество на съдебните актове. 

Общо обжалваните съдебни актове по граждански дела през 2017 г. 

са 37 бр., което представлява под 5% от свършените дела, в т.ч. са 

обжалвани 17 бр. граждански дела по общия ред, 4 бр. производства по чл. 

310 ГПК, 1 бр. административно дело, 4 бр. частни граждански дела, 6 бр. 

по чл. 410 и чл. 417 ГПК и 5 бр. други дела. 

През отчетния период са върнати от инстанционен контрол 31 бр. от 

обжалваните граждански дела (като в тях са включени и такива, жалбите 

по които са изпратени предходни години). От върнатите 31 бр. обжалвани 

акта по граждански дела, изцяло потвърдени са 19 бр., 8 бр. са отменени, а 

4 бр. са оставени в сила в една част, а в друга изменени или отменени.  

Въз основа постановените от въззивна и касационна инстанция през 

2017 г. актове резултатите от обжалваните актове на съдиите от Районен 

съд – Каварна са следните: 
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съдия потвърдени изменени отменени 

Веселина Узунова 11 2 0 

Емилия Панчева 7 0 5 

Живко Георгиев 1 1 2 

Димитър Димитров 0 1 1 

 

От потвърдените общо 19 бр. съдебни актове на съдия Веселина 

Узунова са 11 бр. или 84,62% спрямо броя на върнатите от инстанционен 

контрол актове, на съдия Емилия Панчева са 7 бр. или 58,33% спрямо броя 

на върнатите от инстанционен контрол актове и на съдия Живко Георгиев 

– 1 бр. или 25,00% спрямо броя на върнатите от инстанционен контрол 

актове на всеки съдия.   

Що се касае за отменените съдебни актове през 2017 г. те са 8 бр., в 

съотношение спрямо върнатите от инстанционен контрол актове на всеки 

магистрат поотделно, процентите са следните: на съдия Емилия Панчева – 

5 бр. или 41,67% спрямо броя на върнатите от инстанционен контрол 

актове, на съдия Живко Георгиев – 2 бр. или 50,00% спрямо броя на 

върнатите от инстанционен контрол актове, на съдия Димитър Димитров – 

1 бр. или 50,00% спрямо броя на върнатите от инстанционен контрол 

актове, а съдия Веселина Узунова няма отменени съдебни актове. 

Следва да се отбележи, че от отменените общо 8 бр. съдебни актове 

по граждански дела през отчетния период 2 бр. са по обективни причини, 

едното поради допуснати нови доказателства през въззиввната инстанция,  

а другото – към момента на приключване на съдебното дирене пред 

въззивния съд съсобствеността върху дворното място вече е била 

прекратена.  

Процентът на изцяло отменените съдебни актове е нисък – около 

1%,  ако отнесем върнатите отменени през годината дела към свършените 

през годината, по отношение на всички обжалвани този процент е 21,60%.  

През отчетния период са изменени 4 бр. съдебни актове, в т.ч. на 

съдия Веселина Узунова – 2 бр., или 15,38% спрямо върнатите от 

инстанционен контрол актове на съдията, на съдия Живко Георгиев – 1 бр. 

или 25,00% спрямо върнатите от инстанционен контрол актове на съдията, 

а на съдия Димитър Димитров – 1 бр. или 50,00% спрямо върнатите от 

инстанционен контрол актове. 

Статистиката показва, че през последните три години се е увеличил 

процента на потвърдените съдебни актове по гражданските дела спрямо 

всички постановени актове върнати след инстанционна проверка. През 

2017 г. той е 61%, през 2016 г. е 55%, докато през 2015 г. относителен дял 

на потвърдените съдебни актове е бил 46%. Съотношението на отменените 

и изменените съдебни актове спрямо върнатите след инстанционен 

контрол са съответно 26% и 13%. Считаме, че горното е показател за 
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законосъобразната дейност на съдиите, постановили решенията си по 

граждански дела за 2017 г.  

 

10. Тенденции в дейността на Гражданско отделение. 

Тенденцията за естеството и броя на предявените искове при 

гражданските дела в общи линии не е променена през последните 3 

години, като преобладаващи са исковете по СК, следват облигационните и 

установителните искове. С най-голям относителен дял и през 2017 г. са 

делата по чл. 410 и чл. 417 от ГПК.  

Запазва се тенденцията на висок процент на приключване на 

гражданските дела в тримесечния срок през последните три години при 

разглеждане на гражданските дела, като относителния дял на свършените 

дела в срок до 3 месеца през периода 2015 г. – 2017 г. е над 87%.  

През отчетния период се запазва и тенденцията от предходните две 

години за увеличение на процента на потвърдените съдебни актове по 

гражданските дела спрямо всички постановени актове върнати след 

инстанционна проверка, което е безспорен показател за качеството на 

постановените актове и работата на съдиите. 

 

 

V. ПРОВЕРКИ ОТ ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ 

СЪДЕБЕН СЪВЕТ. РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2017 Г. 

 

През 2017 г. проверки от Инспектората към Висшия съдебен съвет 

не са извършвани. 

Съгласно заповед № 466/ 20.11.2017 г. на административния 

ръководител-председател на Окръжен съд – Добрич през м. януари 2018 г. 

са извършени проверки на организацията на дейността на съдиите, 

държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията от районните 

съдилища от Добрички съдебен окръг. 

 В обобщения доклад от извършените проверки на работата на 

районните съдилища за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г. са дадени 

следните препоръки, касаещи и Районен съд – Каварна: 

 1. Да продължат усилията за добро и задълбочено запознаване с 

делото, за да се сведе до минимум отлагането на дела за събиране на 

доказателства и отмяната хода по същество (по гражданските спорове). 

 2. Да продължат усилията за преодоляване отлагането на делата 

поради нередовно призоваване чрез допълнителни обучения и разяснения 

правилата по връчване на книжа на длъжностните лица по призоваването 

и чрез предварителни проверки и допълнителни справки по делата. 

 3. Административните ръководители да вземат необходимите мерки 

за стриктно изпълнение от страна на съдебните служители на 

изискванията на ПАС относно воденето на книгите за открити и закрити 

заседания, окомплектоването на делата и проверките по спрените дела – 
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 съответно на констатираните по-горе пропуски. 

 4. В Каварненския районен съд да се повиши качеството на 

съдебните актове по административно-наказателни дела. Във всички 

районни съдилища да се обръща повече и по- задълбочено внимание на 

задължителната практика на ВКС. 

 5. Съдиите да не се отвеждат от разглеждането на дела без мотиви 

или по причини, които са необосновани. 

 6. Районните съдии да извършват задълбочена и стриктна проверка 

за редовността на въззивните жалби и за изпълнение на предвидената в 

закона процедура преди администрирането им на въззивната инстанция. 

 7. Съдебните изпълнители в СИС при КвРС да преустановят 

практиката за постановяване на разпореждания с ръкописен текст. 

 Констатациите и препоръките от предходната проверка на 

районните съдилища в съдебен район – Добрич за периода 01.01.2016 г. – 

31.12.2016 г., съгласно заповед № 466/ 22.11.2016 г. на адм. ръководител-

председател на Окръжен съд – Добрич  са обсъдени на общо събрание и 

предприети действия за изпълнението им: 

1. Докладът по чл. 146 от ГПК да не е формално възпроизвеждане на 

исковата молба и отговора, а да съдържа визиране на правнорелевантните 

факти. Отново да се обърне внимание и да се обсъдят разясненията, 

дадени на семинара „Актуални проблеми на правоприлагането по ГПК“ 

през ноември 2015 г. от зам. председателя на ВКС Красимир Влахов. 

 2. Да се прилага стриктно разпоредбата на чл. 143 ал. 1 от ГПК и да 

се положат усилия за добро и задълбочено запознаване с делото, за да се 

сведе до минимум отлагането на дела и отмяната на хода по същество. 

3. Да продължат усилията за преодоляване отлагането на делата 

поради нередовно призоваване чрез допълнителни обучения и разяснения 

правилата по връчване на книжа на длъжностните лица по призоваването 

и чрез предварителни проверки и допълнителни справки по делата. 

4. Да се повиши качеството на съдебните актове по 

административно-наказателни дела. Във всички районни съдилища да се 

обръща повече и по-задълбочено внимание на задължителната практика на 

ВКС.  

5. Съдиите да не се отвеждат от разглеждането на дела без мотиви 

или по причини, които не са обосновани. Отново да се обърне внимание на 

указанията в писмо изх.№ 236/11.06.2015 г. на Председателя на ВКС. 

6. Районните съдии да извършват задълбочена и стриктна проверка 

за редовността на въззивните жалби и за изпълнение на предвидената в 

закона процедура преди администрирането им на въззивната инстанция. 

Препоръките са обсъдени от съдиите при Районен съд – Каварна и са 

предприети действия за добро познаване на делото и активно поведение от 

страна на съдията, за извършване на по-задълбочено проучване на 

практиката на ВКС, за недопускане на отводи без мотиви или по причини, 
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които не са обосновани и за премахване практиката пропуските да се 

отстраняват от въззивния съд.  

През 2016 г. съдебен деловодител, съдебен секретар и призовкар са 

взели участие в семинар на тема „Граматика и протоколиране. 

Призоваване.“, организиран от Административен съд – Добрич, на което е 

проведено обучение по връчването на съдебни книжа. 

Съгласно заповед на адм. ръководител-председател на КвРС 

административният секретар извършва до 15-то и до 30-то число на всеки 

месец проверка на призовкарите за срочното връчване на призовките и 

съдебните книжа. За резултатите от проверките и при допуснати 

нарушения докладва на административния ръководител на Районен съд – 

Каварна за предприемане на мерки по дисциплиниране на връчителите с 

цел неотлагане на дела поради нередовно призоваване. 

През м. май 2017 г. съдиите от Каварненски районен съд взеха 

участие в обучение „Актуални въпроси и проблеми в гражданското 

правораздаване“, а през м. октомври 2017 г. – в обучение „Актуални 

въпроси и промени в НПК“, организирани от НИП. 

 

 

VІ. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

 

В съдебно-изпълнителна служба при Районен съд – Каварна има 

една щатна бройка за държавен съдебен изпълнител и една за служител –  

съдебен деловодител – СИС. Титуляр на длъжността държавен съдебен 

изпълнител е Елена Евтимова Тодорова. 

Анализа на работата на службата показва, че изпълнителните дела се 

образуват правилно и своевременно, с оглед процедурата визирана в ГПК 

се извършват необходимите действия по тях.  

Несвършените изпълнителни дела в началото на отчетния период са 

били 916 бр., при 789 бр. за 2016 г. и 790 бр. за 2015 г. Новообразувани 

през 2017 г. са 263 бр. изпълнителни дела, като през 2016 г. са били 239 

бр., а през 2015 г. – 74 бр., налице е увеличение на постъплението с 24 бр. 

спрямо 2016 г. и с 189 бр. спрямо 2015 г. През отчетната година са 

прекратени общо 130 дела, съответно за 2016 г. са били 109 бр., а 2015 г. – 

73 бр.   

 

година 

несвършени 

дела в 

началото на 

периода 

постъпили 

дела 

всичко 

дела 

прекратени 

дела 

останали 

несвършени 

в края на 

периода 

2015 790 74 864 73 789 

2016 789 239 1 028 109 916 

2017 916 263 1 179 130 1 049 
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Разграничавайки изпълнителните дела в зависимост от вида на 

взискателя се установява, че през отчетния период са постъпили 239 бр. в 

полза на държавата, 7 бр. в полза на юридически лица и търговци и 15 бр. 

в полза на граждани.  

През 2017 г. държавният съдебен изпълнител е насрочил 3 продажби 

на движими вещи, включително МПС. 

Общият брой на висящите изпълнителни дела към 31.12.2017 г., по 

които държавният съдебен изпълнител работи до момента са 1 049 бр., при 

висящи към края на 2016 г. – 916 бр., а 2015 г. – 789 бр.  

През отчетния период размера на сумите за събиране по постъпилите 

през годината изпълнителни дела е 450 340 лева, докато през предходните 

години съответно: 2016 г. – 943 927 лв., а  2015 г. – 258 226 лв. Дължимите 

суми по всички изпълнителни дела през 2017 г. са в размер на 5 298 685 

лева, което показва увеличение на размера на сумите за събиране 

проследявайки последните три отчетни години, имайки предвид 2016 г. – 

5 281 485 лв. и 2015 г. – 4 495 065 лв.  

Събрани и преведени по сметките на взискателите до края на 

отчетния период са 206 610 лева, което представлява 3,90% събираемост 

спрямо дължимите суми по изпълнителни дела, при 221 019 лева през 2016 

г. (4,18% събираемост) и 233 285 лева през 2015 г. (5,19% събираемост).  

 

година дължими суми събрани сума 
останала 

несъбрана сума 

2015 4 495 065 лв. 233 285 лв. 4 337 558 лв. 

2016 5 281 485 лв. 221 019 лв. 4 848 345 лв. 

2017 5 298 685 лв. 206 610 лв. 4 941 146 лв. 

 

Средно месечно постъпилите изпълнителни дела по щат за 2017 г. са 

21,92 бр. (2016 г. – 19,92 бр., 2015 г. – 6,17 бр.), свършените – 10,83 бр. 

(2016 г. – 9,08 бр., 2015 г. – 6,08 бр.), а средно месечно събраната сума е 

17 217,50 лв. (2016 г. – 18 418,25 лв., 2015 г. – 19 440,42 лв.). Данните 

говорят за много добра ефективност на предприеманите от държавният 

съдебен изпълнители действия и реализиране на функциите му по 

принудително превеждане в изпълнение на влезлите в сила съдебни 

актове. 

Държавният съдебен изпълнител в Районен съд – Каварна притежава 

богат професионален опит и висока квалификация. В потвърждение на 

качеството на работа му са данните за броя на постъпилите жалби срещу 

действия по изпълнителни дела – през отчетния период е постъпила една 

жалба, която не е уважена, като за сравнение през 2016 г. няма постъпили 

жалби, а през 2015 г. са били 4 бр., като от тях само 1 бр. е уважена. 
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VІІ. СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА. 

 

В Районен съд – Каварна има 2 щатни бройки за съдии по 

вписванията. Длъжностите съдия по вписванията се заемат от Борис 

Валентинов Томов и Севдана Костова Гавраилова, като от 01.07.2015 г. 

първия е назначен за ръководител. 

С цел подобряване на организацията на работата и равномерната 

натовареност на съдиите по вписванията със заповед № РД-13-39/ 

29.10.2014 г. административният ръководител-председател на 

Каварненски районен съд регламентира начина на разпределение на 

всички вписвания, издаването на заверени преписи, удостоверения за 

вписвания, отбелязвания и заличавания на лице, както и всички 

нотариални производства, образувани от съдиите по вписванията, 

съобразно поредността на постъпване им във входящ регистър на Служба 

по вписванията.  

В служба по вписванията при Районен съд – Каварна през 2017 г. са 

извършени общо 2 720 вписвания, за сравнение през 2016 г. са 2 894 

вписвания, а през 2015 г. – 2 862 бр. Образувани са 1 426 нотариални дела 

(2016 г. – 1 539 н.д., 2015 г. – 1 565 н.д.). Най-голям дял във вписванията 

съставляват съответно: продажби – 870 бр., дарения – 196 бр., договорни и 

законни ипотеки – 208 бр., договори за аренда – 105 бр., възбрани на ЧСИ 

и ДСИ – 261 бр., констативни нотариални актове – 167 бр. и др.   

Средно месечно направените вписвания през отчетния период на 

всеки от съдиите от вписванията са 113,33 бр., като съответните стойности 

за предходните години са 2016 г. – 120,68 бр. и 2015 г. – 119,25 бр., а 

средно месечното постъпление на нотариални дела за 2017 г. е 59,42 бр. 

(2016 г. – 64,13 бр., 2015 г. – 65,21 бр.). Наблюдава се намаление на 

натовареността на един съдия по вписванията спрямо 2016 г. и 2015 г.  

През отчетния период са направени 29 отказа за вписване, от които 

нито един не е обжалван. За сравнение през 2016 г. са направени 60 отказа 

за вписване, от които 5 са обжалвани, от тях 3 са потвърдени, през 2015 г. 

са направени 86 отказа за вписване, като 3 бр. от тях са обжалвани, няма 

потвърдени. Високото качеството на работа на съдиите по вписванията 

намира отражение в намаляващия брой обжалвани откази, като през 2017 

г. те са сведени до нула. 

 

 

VІІІ. БЮРО СЪДИМОСТ.  

 

В „Бюро съдимост“ при Районен съд – Каварна работи един 

служител, който съвместява длъжността и на съдебен деловодител –  

регистратура.  

Дейността на Бюрото за съдимост е съобразена с изискванията на 

Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността 
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на бюрата за съдимост. 

Работата в бюрото е максимално оптимизирана чрез 

автоматизираната информационна система „Бюра съдимост“, разработена 

и обслужвана от консорциум „Лирекс БГ“ ООД – „Индекс-България“ ООД.  

 С цел подобряване организацията на работата в съда и по-бързото 

обслужване на гражданите при титуляра на длъжността и при заместващия 

съдебен служител, които работят в „Бюро съдимост“ има инсталирано 

ПОС терминални устройства, което улеснява гражданите при заплащане 

на таксата за издаване на свидетелството за съдимост. 

   

През отчетния период са издадени 1 884 бр. свидетелства за 

съдимост и 1 449 бр. справки за съдимост, вписани са 116 бр. бюлетини. И 

през 2017 г. се запазва нивото на голям общ брой на издадените 

свидетелства и справки за съдимост: 2016 г. – 3 238 бр., 2015 г. – 3 333 бр., 

2015 г. – 3 284 бр., като средно месечно това са 270 бр. за 2017 г., 278 бр. 

за 2016 г. и 274 бр. за 2015 г. 

 

 

ІХ. ДЕЙНОСТ НА СЪДЕБНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ. 

 

Съдебните служители са структурирани в обща и специализирана 

администрация. Работата им е организирана съобразно изискванията на 

ЗСВ и Правилника за администрацията в съдилищата.  

Щатната численост на съдебната администрация в Районен съд –  

Каварна остава непроменена през последните години – 12 бр. съдебни 

служители. 

Работата на администрацията се ръководи от административен 

секретар, който е и служител по сигурността на информацията, като са му 

възложени и допълнителни функции: водене на служебните досиета на 

щатния състав, изготвянето на справки в база данни „Население“ и 

воденето на входящия регистър към тях, отговорност за стопанисването  

сградата на съда и други. Счетоводната дейност се осъществява от главен 

счетоводител, а функциите на касиер се изпълняват от съдебен 

деловодител – регистратура. Съвместяване на длъжности се налагат и в 

бюрото за съдимост, тъй като КвРС не разполага с отделна щатна бройка, 

като функциите се изпълняват от съдебен деловодител – регистратура.  

година 
издадени свидетелства  

за съдимост 

издадени 

справки  за 

съдимост 

вписани 

бюлетини за 

съдимост 

2015 1 794 1 490 119 

2016 1 884 1 449 115 

2017 1 873 1 365 116 
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 По искане на Районен съд – Каварна с решение по протокол № 15/ 

24.03.2016 г. Висшия съдебен съвет даде съгласие за сключване на договор 

с Дирекция „Бюро по труда“ гр. Каварна за разкриване на едно работно 

място по Национална програма за заетост и професионално обучение на 

хора с трайни увреждания. От 01.04.2016 г. на свободното работно място 

за длъжността „призовкар“ е назначен Езжан Етемов (с 75% намалена 

работоспособност) за срок от 2 години, като средствата за неговото 

трудово възнаграждение и осигурителни вноски са за сметка на държавния 

бюджет. 

През отчетния период продължава да се доказва умението 

служителите да работят в колектив, както и изградената през годините 

добра практика да са взаимнозаменяеми, въпреки разнородните функции, 

които се налага да изпълняват при отсъствие на колега. Съотношението на 

брой служители към магистрати е 4, а съотношението на брой служители 

към съдии, в т.ч. държавни съдебни изпълнители и съдии по вписванията е 

2, т.е. въпреки относително малкия брой на съдебните служители, добрите 

им професионални и лични качества, компенсираха различното 

натоварване на канцелариите повлияно от различни фактори като броя на 

постъпващите дела, броя на съдебните заседания, излизането в различни 

видове отпуски и други.  

 

 

Х. МЕДИЙНА ПОЛИТИКА. 

 

В Районен съд – Каварна няма щатна длъжност за експерт, връзки с 

обществеността и поради тази причина със заповед № РД-13-55/ 

11.10.2016 г. административния ръководител възложи на Живко Павлов 

Георгиев – районен съдия да изпълнява функциите на лице за връзки с 

обществеността и контакти с медиите. На 01.03.2017 г. съдия Георгиев взе 

участие в представяне на изследване и дискусия на тема „Ролята на 

районните съдилища в живота на местните общности“, организирано от 

Висшия съдебен съвет и Съюза на съдиите в България. През м. май 2017 г.  

същият участва в среща на лицата, отговарящи за връзки с обществеността 

в органите на съдебната власт, с цел обмяна на опит и поддържане на 

обществен модел на взаимодействие между пресцентровете. 

 

 

ХІ. МАТЕРИАЛНА И ФИНАНСОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ. 

 

Районен съд – Каварна е разположен в подблоковото пространство 

на жилищна сграда с обща застроена площ 347 кв.м., като за помещенията 

има предоставени права за управление на Висш съдебен съвет. 
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 В сградата се помещават освен Районен съд и Служба по 

вписванията, още и ОЗ “Охрана”, за които е обособено помещение на 

входа. 

Към настоящия момент всички помещения, са заети от съдийски 

кабинети, канцеларии за различните служби, заседателни зали, архив и 

служба по вписванията. Съгласно нормативните изисквания отнасящи се 

до дейността на съдилищата е задължително да бъдат изградени: конвойно 

помещение и минимум две помещения за временно пребиваване и 

изолация на конвоирани лица със съответните санитарни възли, сървърно 

помещение с ограничен достъп на персонала, регистратура за 

класифицирана информация състояща се от минимум две помещения, 

склад за веществени доказателства, стая за четене на дела към съдебно 

деловодство, архивни помещения за нуждите на съда и служба по 

вписванията, зала за провеждане на публични продажби от частните 

съдебни изпълнители, минимум три санитарни възела, един от които 

пригоден за ползване от хора с физически увреждания и други помощни 

канцеларии. Наличието на описаните помещения е задължително, но на 

практика не съществува възможност за тяхното обособяване поради липса 

на свободна площ за застрояване в съществуващата сграда. 

С оглед недостига на помещения и нефункционалността на сградата 

още през 2005 г. е отправено мотивирано искане до Министъра на 

правосъдието и Висш съдебен съвет за проектиране и строителство на 

нова сграда за нуждите на Районен съд и Районна прокуратура Каварна. С 

договор от 22.11.2007 г., Община Каварна учреди безвъзмездно в полза на 

Министерство на правосъдието право на строеж върху недвижим имот – 

частна общинска собственост, представляващ дворно място с площ 1500 

кв.м. за изграждане на Съдебна палата за нуждите на Районен съд и 

Районна прокуратура Каварна. Съгласно разпоредбата на чл. 67 ал. 1 от ЗС 

правото да се построи сграда върху чужда земя се погасява в полза на 

собственика на земята по давност, ако не се упражни в продължение на 5 

години, поради което на 01.04.2014 г. е сключен нов договор за учредяване 

на безвъзмездно право на строеж върху общински поземлен имот за 

построяване на административна сграда „Съдебна палата – гр.Каварна“ 

между Община Каварна и Министерство на правосъдието. 

 На 09.10.2008 г. между Министерство на правосъдието и „Стил 

дизайн С“ ООД е сключен договор за изготвяне на техническо задание за 

проектиране на сградата. На проведения на 27.02.2009 г. в Министерство 

на правосъдието експертен технически съвет, изготвеното техническо 

задание за проектиране на Съдебна палата в гр. Каварна е прието без 

забележки.  

Невъзможността за осигуряване на средства от бюджета на 

съдебната власт за провеждане на необходимите процедури по ЗОП са 

причината, реализацията на проекта да не е довършена и до този момент.  
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През отчетната година не бяха искани средства по параграф 10 30 

„Разходи за текущ ремонт“, като са направени разходи в размер на 1 480 

лв. от бюджетната сметка на съда за 2017 г., които са изразходвани за 

изработка и поставяне на дограма в кабинета на председателя. Със 

средства от параграф 10 „Издръжка“ бяха направени само най-неотложни 

ремонти в част от кабинетите на съдиите и в службите като поставяне на 

ламиниран паркет, боядисване на стени и тавани, подмяна на осветителни 

тела и други подобни ремонтни работи.  

През 2017 г. не са искани и изразходвани средства за дълготрайни 

материални активи, както и за основен ремонт на ДМА. 

 

 

 ХІІ. ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ И ИНФОРМАЦИОННО 

ОСИГУРЯВАНЕ. 

 

В Районен съд – Каварна се използва внедрената през 2008 г. САС 

„Съдебно деловодство“, в която се създава и обработва електронна база 

данни на гражданските и наказателните дела. Тя се актуализира 

периодично с новите версии, с които се постигна подобряване на 

функционалността на системата. Продължава използването на въведения 

през 2015 г. модул „Служебни защити“, като по този начин обхватът на 

САС „Съдебно деловодство“ е разширен с нови функционални 

възможности за обмен на данни по електронен път със софтуерен продукт 

„Служебни защити“, който се използва от адвокатските колегии за 

определяне на служебни защитници и особени представители по Закона за 

правната помощ и ГПК. В резултат на това документите за определяне на 

адвокати по Закона за правна помощ вече се разменят по електронен път, 

което значително намалява времето за обработка на съпровождащите 

документи, както и това за получаване на уведомителното писмо от 

Адвокатска колегия – Добрич.  

Разпределението на делата в Каварненски районен съд се извършва 

чрез Централизирана система за разпределение на делата, въведена в 

експлоатация от 01.10.2015 г. във всички съдилища в Република България 

с решение на Висшият съдебен съвет по Протокол № 37от 29.09.2015 г. 

Самото разпределение се извършва от председателя на съда или от 

заместващия го съдия в деня на постъпване и образуване на делото или 

най-късно на следващия ден – само в изключителни случаи. 

В служба „Бюро съдимост“ се работи с внедрената автоматизираната 

информационна система „Бюра съдимост“, разработена и обслужвана от 

консорциум „Лирекс БГ“ ООД – „Индекс-България“ ООД.  

През 2017 г. след искане от Районен съд – Каварна, ВСС увеличи 

бюджетната сметка на Районен съд – Каварна по § 53 00 „Придобиване на 

нематериални дълготрайни активи“ с 270,00 лв., необходими за закупуване 

на модул към програмен продукт „JES“ – „Електронни справки към 
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РБСС“. Внедряването на програмна система „JES“, разработена от ЕТ 

„Темида 2000 – Еди Чакъров“ води до ускоряване процесите на 

производството по изпълнителни дела и до подобряване ефективността на 

работата на съдебно-изпълнителна служба, тъй като в базата данни се 

поддържа цялата информация за висящите и свършените изпълнителни 

дела, за длъжниците и взискателите по тях, за дължимите суми и други 

вземания, както и се генерират различни видове справки. Новия модул към 

програмен продукт „JES“ – „Електронни справки към РБСС“ улеснява 

максимално справките в Регистъра на банковите сметки и сейфове. Освен, 

че облекчава работата на съдиите и служителите, внедряването на 

програмна ситема „JES“ спомага за по-бързото и добро обслужване на 

гражданите. 

От 2010 г. в Каварненски районен съд е въведен и се използва 

единен счетоводен продукт – програмата „Web Конто 66“, който 

подпомага работата на главния счетоводител.  

На всички съдии и служители е предоставен достъп за ползване на 

правно-информационна система „Апис 7“.  

Осигурен е достъп до НБД „Население“ от определени със заповед 

на административния ръководител служители с квалифициран електронен 

подпис, като по този начин значително се намалява времето необходимо за 

изготвяне на справки в ГД „ГРАО“. 

Информацията на интернет страницата на Районен съд – Каварна се 

актуализира своевременно: ежедневно се публикуват постановените 

съдебни актове, текущо се обновяват календара на заседанията, 

публичните продажби на държавния съдебен изпълнител, оповестяват се 

съобщения и покани.  

След проведена процедура за събиране на оферти и отправено 

искане до Висш съдебен съвет за нуждите на Районен съд – Каварна през 

2015 г. са закупени: 15 бр. компютърни конфигурации, 2 бр. 

високоскоростни скенери, 1 бр. UPS за сървър, 15 бр. персонални  UPS-и, 

1 бр. многофункционално устройство, 5 бр. персонални принтери. В 

началото на 2016 г. новата компютърна техника и периферни устройства 

са инсталирани, което подобри и оптимизира работата на съдиите и 

съдебните служители. От друга страна от 01.01.2016 г. започна 

попълването на електронната папка на делата, като се извършва сканиране 

и прикачване на всички входящи документи и  приетите писмени 

доказателства в съдебно заседание. Това е крачка напред в създаване на 

пълно електронно досие на образуваните съдебни дела, подпомага 

работата на горните инстанции при извличането на данните за въззивните 

производства, както и предоставя в пълнота информация за нуждите на 

създадените информационни портали. 
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 ХІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ИЗВОДИ. 

 

Отчетът на свършеното през 2017 година в Районен съд – Каварна  

показва, че  усилията на съдиите и съдебната администрация са били 

вложени в правилната посока, за постигане на високи резултати. Можем да 

обобщим, че през изминалата 2017 г. работата на съда беше много добра, 

изцяло съобразена с промените протичащи в съдебната власт, не беше 

допуснато забавяне в правораздаването по делата. Следва да бъде 

подчертано, че постигнатите високи резултати в досегашната дейност на 

съда са плод на усилията на всички съдебни служители и съдии и са 

резултат от съвместната им работа като екип с изградени отлични 

отношения в колектива, основаващи се на принципите на колегиалност, 

взаимно уважение и толерантност. Създадената в Районен съд – Каварна 

работна атмосфера, в която има стабилност, спокойствие, колегиалност и 

сплотеност допринася за постигане на представените резултати и следва 

всички ние да се стремим към запазването й.  

За да се подобри обществената представа за съда е необходимо 

непрекъснато повишаване квалификацията както на магистратите, така и 

на служителите, които пряко контактуват в ежедневната си дейност с 

гражданите. От техните знания, коректност и стремеж за подобряване 

качеството на работата зависи най-вече с какви впечатления за съда 

остават гражданите. Усилията на всички работещи в Районен съд – 

Каварна са насочени към повишаване качеството на 

правораздавателната дейност на съда. 

В заключение може да се каже, че отчетените много добри резултати 

са постигнати с усилията на всички съдии и служители в Каварненски 

районен съд, които показаха висока мотивираност в работата и отговорно 

отношение към задълженията. Както съдиите, така и съдебните служители, 

ежедневно показваха стремеж към повишаване на общественото доверие и 

изграждане на положителен облик на институцията, която представляват.  

 

 

ХІV. ПРИЛОЖЕНИЯ. 

 

1. Отчет за работата на Районен съд – Каварна, съдържащ: 

- Приложение 1 – Обобщен отчет за работата на съда; 

- Приложение 2 – Отчет по граждански дела; 

- Приложение 2 – Отчет по наказателни дела; 

- Приложение  3 – Справка за дейността на съдиите  по наказателни 

дела; 

- Приложение  3 – Справка за резултатите от върнати обжалвани и 

протестирни наказателни дела на съдиите; 

-  Приложение  3 – Справка за дейността на съдиите по граждански 

дела; 
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- Приложение  3 –  Справка за резултатите от върнати обжалвани и 

протестирани граждански дела на съдиите; 

2. Отчет за дейността на държавните съдебни изпълнители в 

районните съдилища за цялата 2017 г. (форма СП-И); 

3. Информация по чл.80, ал.1, т.3 от ЗСВ за образуване, движение и 

приключване на преписките и делата на съдиите по вписвания към 

Районен съд. 

4. Справка за натовареността по групи в Районен съд – Каварна за 

2017 г. от Системата за изчисляване натовареността на съдиите. 

5. Справки за индивидуалната натовареност на съдиите за периода 

01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.  

 

 

 

 

АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

                    (Веселина Узунова-Панчева)  
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