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О Т Ч Е Т Е Н     Д О К Л А Д 
 

за дейността на Районен съд гр.Каварна през 2013 година 
 

 

І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА. 

         

1. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА СЪДА. 

    

СЪДИИ: 

През 2013 г. Каварненският районен съд работи с утвърден щат както 

следва: административен ръководител - председател, 3 районни съдии, 1 държавен 

съдебен изпълнител, 2 съдии по вписванията и 12 служители.  

Считано от 06.07.2011 г., съгласно решение на ВСС по протокол № 

22/23.06.2011 г. съдия Димитър Михайлов е преместен в Районен съд гр.Провадия. 

Съдия Корнелия Добрева е подала оставка, съгласно чл.165 ал.1 т.2 и е освободена 

от заеманата длъжност, считано от 01.07.2012 г. С решение по протокол № 11 от 

21.03.2013 г. на Висшия съдебен съвет е съкратена щатната численост на Районен 

съд гр.Каварна с двете свободни длъжности „съдия”. 

През 2013 г. разглеждането на делата в Районен съд гр.Каварна бе 

извършвано от общо четири съдебни състава, председателствани от съдиите 

Емилия Панчева, Веселина Узунова, Живко Георгиев и Димитър Димитров, като 

съставите са разделени на два граждански и два наказателни. 

По предложение на Председателя на Каварненски районен съд е извършено 

периодично атестиране от Комисията по предложенията и атестирането към ВСС 

на съдия Димитър Димитров и с решение на ВСС по протокол № 48/05.12.2013 г. 

му е определена комплексна оценка от атестирането „много добра”. В края на 

м.октомври 2013 г. започна периодично атестиране на Емилия Панчева – 

административен ръководител, което до края на отчетния период не е 

приключило. 

При това кадрово обезпечение реално отработените човекомесеци от 

магистратите през 2013 г. са 48 (при възможен максимум 48) или средномесечно 

през 2012 г. са работили 4 съдии, като за сравнение 2012 г. са били 3.7, 2011 г. - 3, 

а през 2010 г. - 4 съдии, при щатна численост 4 съдии през 2013 г. и 6 през периода 

2010 г. – 2012 г. 

Длъжността съдия изпълнител при Районен съд гр.Каварна се изпълнява от 

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

Към настоящия момент в Каварненски районен съд има 1 незаета щатна 

бройка за длъжността съдия по вписванията, тъй като считано от 15.11.2011 г. 

Галя Анастасова, със заповед № 542/12.10.2011 г. на Министъра на правосъдието е 

освободена от заеманата длъжност по нейна молба. Със заповед № ЛС-И-

317/12.03.2013 г. на Министъра на правосъдието е обявен конкурс за свободната 

длъжност „съдия по вписванията” в Районен съд гр.Каварна. Поради липса на 

класиран кандидат от първия конкурс, Министъра на правосъдието със своя 

заповед № ЛС-И-1095/14.11.2013 г. насрочи нов конкурс, който към края на 

отчетния период не е приключил. 



СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ: 

Съдебната администрация в Районен съд Каварна, съгласно  действащия 

през 2013 г. Правилник за администрацията в районните, окръжните, 

административните, военните и апелативните съдилища, е разпределена в обща и 

специализирана администрация.  

Общата администрация включва: административен секретар, съчетаващ и 

функциите на служител по сигурността на информацията и някои от функциите на 

системния администратор, главен счетоводител и една техническа длъжност 

чистач, изпълняващ и функцията на МОЛ.  

Специализираната администрация включва:  3 съдебни секретари, 2 съдебни 

деловодители, 1 съдебен деловодител  - регистратура, изпълняващ и функциите на 

касиер, 1 съдебен архивар, 1 съдебен деловодител - съдебно-изпълнителна служба, 

съчетаващ и функциите на бюро съдимост и 1 призовкар.  

По искане на Каварненски районен съд с решение по протокол № 

26/04.07.2013 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 „Заетост и професионално обучение на хора с трайни 

увреждания”. От 23.09.2013 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. 

Преобладаващата част от работещите в съда съдебни служители от общата и 

специализираната администрация са с дългогодишен стаж в съдебната система, 

имат необходимите за доброто изпълнение на възложените им задачи и служебни 

задължения опит, придобили са необходимата рутина и изпълняват бързо и 

съвестно трудовите си задължения. През отчетния период бе извършено 

атестиране на всички служители и бяха отчетени отлични резултати. 

През отчетния период отново се доказа умението служителите да работят в 

колектив, както и изградената през годините добра практика да са 

взаимозаменяеми, въпреки разнородните функции, които се налага да изпълняват 

при отсъствие на колега. Добрите им професионални и делови качества, в това 

число толерантност и колегиалност компенсираха различното натоварване на 

канцелариите повлияно от броя на постъпващите дела, броя на съдебните 

заседания, излизането в различни видове отпуски, командировки и други.  

Следва да се отбележи, че през 2013 г. отново няма постъпили сигнали или 

жалби за неетично поведение или корупция против съдии или служители в 

администрацията на Районен съд Каварна.  

През месец ноември 2013 г., въз основа на Заповед № 349/21.10.2012 г. на 

адм. ръководител - председателя на Окръжен съд гр.Добрич, бе проведена ревизия 

на районните съдилища в Добрички съдебен окръг, включително в КРС, за 

периода от 01.01.2013 г. до 01.11.2013 г. До изготвяне на доклада резултатите от 

ревизията не са получени в съда. 

 

Становище за обезпечение на щата и промени в щатната численост: 

С решение по протокол № 11 от 21.03.2013 г. Висшия съдебен съвет съкрати 

щатната численост на Районен съд гр.Каварна с две длъжности „съдия”. 

Съкращаването на свободните щатни длъжности за съдии води до по-голяма 



натовареност на съда като цяло, но всички съдии и служители полагат усилия да 

се оптимизира работата, работния процес да протича ритмично и да се постига 

максимална бързина и качество при разглеждане и решаване на делата. 

С оглед цялостната компютъризация на работата на съда, въвеждането на 

нови и все по-сложни за поддръжка програмни продукти, така и поради 

законоустановените изисквания на Закона за съдебната власт и въведеното 

задължително регистриране и поддържане на интернет страница и публикуването 

на всички постановени съдебни актове, обявления на държавен съдебен 

изпълнител и друга полезна за обществото и отделните граждани информация, 

целесъобразно и финансово обосновано е щатната численост на Районен съд 

гр.Каварна да бъде увеличена с 1  щатна бройка за „системен администратор”. 

През последните години се наблюдава тенденция на увеличаване  

необходимостта от ползване услугите на фирми за обслужване на хардуера и 

софтуера, използван в Каварненски районен съд. Това е в резултат от 

внедряването на сървъри, оборудването на всички магистрати и служители с 

компютри, въвеждането на програмни продукти като: система за случайно 

разпределение на делата, САС „Съдебно деловодство”, АИС „Бюро съдимост”, 

предстоящото въвеждане на ЕИСПП и др. 

От финансова гледна точка средствата, които се отделят за поддържането на 

хардуера и софтуера, представляват сериозно перо в бюджетната сметка на 

Каварненски районен съд. Средствата необходими за възнаграждения на системен 

администратор не са повече от средствата, които се изразходват към момента за 

цялостната поддръжка на хардуера и софтуера на съда. Назначаването на системен 

администратор е оправдано и поради факта, че той може обслужва и Районна 

прокуратура - Каварна. 

 

ІІ. ДВИЖЕНИЕ  НА  ДЕЛАТА. 

 

Постъпващите в съда искови молби, жалби и обвинителни актове се 

докладват на Председателя своевременно. В деня на постъпването им същите се 

образуват в дела и се разпределят на съдиите докладчици чрез въведения през 

2006 г. програмен продукт “Програма за случайно разпределение на делата”. 

Използването и обновяването на същия доведе до равномерно натоварване на 

съдиите докладчици, както и до избягване на съмнения у страните за субективно 

отношение при определянето им. След необходимата проверка за редовността на 

постъпилите искови молби, жалби и обвинителни актове, тези които отговарят на 

законовите изисквания се насрочват за съдебно заседание или се разпращат книжа 

до страните, а тези по които са допуснати процесуални нередовности и нарушения 

се оставят без движение, като по гражданските дела се изпращат съобщения на 

ищците за отстраняването им, а наказателните дела се връщат на Районна 

прокуратура Каварна.  

Наблюдава се тенденция за все по-добра организация при насрочване на 

делата и разглеждането им. Делата се насрочват от съдиите незабавно и то в 

предвидените инструктивни срокове. Налице  е и тенденция за изготвяне на 

съдебните актове в законовите срокове. Съдиите показват добра организация на 

работата, задълбочени познания по материалните и процесуални закони,  стремеж 

за усъвършенстване и за подобряване качеството на работа. 



1. Брой дела за разглеждане. 

 

1.1. Новообразувани: 

Общият брой на постъпилите граждански и наказателни дела през 2013 г. в 

Каварненски районен съд е 1142 (за сравнение през 2012 г. – 996, 2011 г. – 1158, 

2010 г. - 1097 бр.), от които 853 граждански, 289 наказателни (от тях 82 

административно наказателен характер дела и 43 разпити пред съдия). Наблюдава 

се увеличение на новообразуваните дела с 146 бр. спрямо 2012 г., намаление с 16 

бр. в сравнение с 2011 г. и увеличение с 45 бр. в сравнение с 2010 г. Средно 

месечно постъпление на делата на един съдия на база отработени човекомесеци 

през отчетния период е 30.42 бр., като за сравнение през 2012 г. е 27.02 бр., през 

2011 г. е 37.21 бр., а през 2010 г. е 27.69 бр., т.е. през 2013 г. се отчита значително 

увеличение спрямо 2010 и 2012 г и намаление спрямо 2011 г. 

 

1.2. Несвършени от предходни години: 

Броят на останалите несвършени дела от предходни години, в началото на 

отчетния период възлиза на 318 бр. дела, поради внесените в края на м.октомври 

2012 г. 149 бр. административно наказателен характер дела, като за сравнение през 

2012 г. този бройка е била 193, през 2011 г. броят им е бил 163, през  2010 г. - 232. 

Броят на останалите несвършени дела в края на отчетния период е 158. От общия 

брой висящи дела в началото на 2013 г. 125 бр. са граждански (срещу 136 бр. за 

2012 г., 111 бр. за 2011 г. и 181 бр. за 2010 г.), 193 наказателни (срещу 57 бр. за 

2012 г., 52 бр. за 2011 г. и 51 бр. за 2010 г.), в това число 173 административно 

наказателен характер дела. Сравнителния анализ с предходните години сочи на 

слабо намаление висящността при гражданските спрямо 2012 и 2010 г. и 

увеличение спрямо 2011 г., а при наказателните значително увеличение спрямо 

предходните 3 години, дължащо се на внесените в края на 2012 г. 149 бр. 

административно наказателен характер дела.  

Общият брой на делата за разглеждане през отчетния период, включващ 

останали от предходни години и новопостъпили през 2013 г. възлиза на 1460 бр. 

За сравнение през 2012 г. този брой е 1189 дела, а през 2011 г. общият брой на 

делата за разглеждане е бил 1321 бр., за 2010 г. - 1329 бр. Действителната 

натовареност на районните съдии спрямо всички дела за разглеждане през 2013 г. 

е 30.42, което е приблизително равно на степента на действителната натовареност 

на всички съдилища в страната, съгласно статистиката на ВСС (34.71 за 2012 г.). 

За 2012 г. този показател е бил 27.02, за 2011 г. - 37.21 за 2010 г. - 27.69. 

Натовареността на гражданските съдии по щат през 2013 г. е 40.75, а на 

наказателните 20.08, което представлява почти двойно увеличение спрямо 

предходните три години. За сравнение през 2012 г. натовареността на 

гражданските съдии е била 20.56, а на наказателните съдии 12.47, през 2011 г. 

натовареността на гражданските съдии е била 26.75, а на наказателните 9.94, през 

2010 г. на гражданските – 28.22, на наказателните – 8.69.  

В обобщение горните цифри сочат, че има ръст на делата за разглеждане 

през 2013 г. спрямо предходните 3 години, а действителна натовареност на 

съдиите е увеличена с 12.6 % спрямо 2012 г., с 9.9 % спрямо 2010 г., а спрямо 2011 

г. показателят е намален с 18.1 %. 

 



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

 

Свършените дела за периода 2010 г. – 2013 г. 

 

година свършени дела 

граждански наказателни общо 

2010 905 261 1166 

2011 807 301 1128 

2012 615 256 871 

2013 853 449 1302 

 

Решени  дела със съдебен акт по същество за периода 2010 г. – 2013 г. 

 

година решени със съдебен акт по същество 

граждански наказателни общо 

2010 845 199 1044 

2011 763 212 975 

2012 539 164 703 

2013 763 355 1118 

 

2.1. От тях в срок до 3 месеца: 

 

година свършени в срок до 3 месеца 

граждански наказателни общо 

2010 731 222 953 

2011 755 212 967 

2012 5322 197 719 

2013 760 242 1002 

 

Сравнителна таблица на свършените дела за периода 2010 г. – 2013 г. 

 

година 

 

свършени дела (общо граждански и наказателни) 

всичко 

брой свършени 

дела в срок до 3 

месеца 

% от общо 

свършените 

2010 1166 953 82 % 

2011 1128 967 86 % 

2012 871 719 83 % 

2013 1302 1002 77 % 

 



От горната сравнителна таблица се вижда, че общият брой на свършените 

дела през отчетния период е 1302, като за 2012 г. броят е 871, за 2011 г. - 1128, а за 

2011 г. - 1166 бр., т.е. наблюдава се тенденция на увеличение в броя на 

свършените дела спрямо предходните три години. От общо свършените 1302 дела, 

в срок до 3 месеца (считано от образуване на делото до постановяване на съдебния 

акт) са приключили 1002 дела, представляващи 77 %, а над 3 месеца - 300 дела или 

23 %. Горното сочи на запазване тенденцията на висок процента на решените в 

срок до три месеца дела, което е един много добър атестат за работата на съдиите 

по показателя срочност. Средно месечно свършени дела от един съдия на база 

отработени човекомесеци за 2013 г. е 27.13 бр., за 2012 г. е бил 19.80 бр., за 2011 г. 

– 31.77 бр., за 2010 г. – 24.29 бр., т.е. се отчита значително увеличение спрямо 

2012 и 2010 г. и намаление спрямо 2011 г.  

 

2.2. По видове граждански дела: 

 

Постъпление. Сравнителен анализ: 

През 2013 г. в Каварненския районен съд са разглеждани общо 978 бр. 

граждански дела, от които 853 новообразувани и 125 останали несвършени от 

предходни години. През 2012 г. са били разгледани общо 740 бр. граждански дела, 

от които 604 бр. новопостъпили и 136 бр. останали несвършени. През 2011 г. тези 

цифри са били: 963 бр. общо разгледани, от които 852 бр. новопостъпили и 111 бр. 

останали от предходната година, а през 2010 г. общо разгледаните гр.дела са 1016 

бр., от които 835 бр. новопостъпили и 181 бр. несвършени от предходния период. 

Горната статистика показва, че постъплението на граждански дела през 

отчетния период е увеличило с 238 бр. спрямо предходната година, с 15 бр. спрямо 

2011 г. и е намаляло с 38 бр. спрямо 2010 г. 

Насрочени са били 432 открити заседания за разглеждане на граждански 

дела, като от тях са отложени 251 или 58.1 %, през 2012 г. този процент е 52.75 %, 

през 2011 г. е 54.93 %, а през 2010 г. е 54.74 %. Отлагането на делата е било най-

вече заради допълнителни искания по доказателствата, неявяване на вещи лица и 

свидетели, оспорване на експертизи и доказателства, представяне на болнични 

листи от страните и процесуалните представители по делата. Тук е мястото да се 

отбележи, че в КРС е много малък процента отлагания през изтеклата 2013 г., 

дължащ се на внезапните отсъствия поради временна неработоспособност на 

съдията докладчик, докато през предходните 2010,  2011 и 2012 години процента 

на тези отлагания е по-голям, което наложи няколкократно пренасрочване на 

открити съдебни заседания, а в последствие поради отпуск по майчинство на 

съдия Панчева и съдия Узунова и преразпределение на друг докладчик. 

Причините са обективни и не биха могли да бъдат предварително предвидени и 

предотвратени.  

Разпределени по видове граждански дела през 2013 г. на производство са 

били 79 иска по СК, (при 65 през 2012 г., 50 бр. през 2011 г. и 61 бр. през 2010 г.) 

от които 55 новообразувани (48 - 2012 г., 34 - 2011 г., 36 - 2010 г.) и 23 останали 

несвършени от предходни години (16 - 2012 г., 16 - 2011 г., 22 - 2010 г.).  

Облигационни искове са 55 бр. (при 63 - 2012 г., 51 - 2011 г., 91 - 2010 г.), от 

които 24 новообразувани (28 – 2012 г., 33 - 2011 г., 40 - 2010 г.) и 25 стари (32 – 



2012 г., 24 - 2011 г., 48 - 2010 г.), 1 получено по подсъдност и 5 бр. върнати за ново 

разглеждане. 

Разглеждани са били 18 вещни иска (при 19 - 2012 г., 17 - 2011 г., 10 - 2010 

г.), от които 9 новообразувани (5 - 2012 г., 6 - 2011 г., 7 - 2010 г.) и 9 висящи от 

предходни години (13 - 2012 г., 10 - 2011 г., 2 - 2010 г.). От тях 3 дела са по ЗСПЗЗ, 

при 4 бр. през 2012 г., 4 бр. през 2011 г. и 4 бр. през 2010 г.  

На производство са били 41 делби (през 2012 г. - 40 бр., 2011 г. - 28 бр., през 

2010 г. - 20 бр.), от които 13 новообразувани (при 12 бр. за 2012 г., 7 бр. за 2011 г. 

и 9 бр. за 2010 г.) и 27 несвършени от предходни години (38 - 2012 г., 20 - 2011 г., 

10 - 2010 г.).  

Образувани и разгледани са 11 бр. искове по КТ (11 бр. през 2012 г., 8 бр. 

през 2011 г. и 3 бр. през 2010 г.), от които 2 бр. за отмяна на уволнение (6 - 2012 г., 

3 - 2011 г. и 2 - 2010 г.).  

Разгледани са били и 250 бр. други дела (при 207 бр. – 2012 г., 215 бр. през 

2011 г., 240 бр. през 2010 г.), в т.ч. 15 бр. по Закона срещу домашното насилие, 8 

бр. по чл.26 и 2 бр. по чл.30 от Закона за закрила на детето. От тези дела 214 бр. са 

новообразувани (при 173 - 2012 г., 171 - 2011 г., 150 - 2010 г.) и 29 бр. от 

предходни години (при 31 - 2012 г., 36 - 2011 г., 89 - 2010 г.).  

От сравнението на цифрите за новопостъпилите и разгледани през 2013 г. 

граждански дела, в сравнение с данните за предходните три години е видно, че 

постъплението по видове е относително постоянно, наблюдава се тенденция за 

леко увеличение почти при всички видове граждански дела.  

Постъпили са общо 514 бр. дела по чл.410 и чл.417 ГПК, представляващи 

60.26 % от всички граждански дела. През предходните години заповедните 

производства са били както следва: 318 бр. през 2012 г. или 52.65 %, 578 бр. през 

2011 г. или 67.84 % и 582 бр. през 2010 г. или 69.70 % от всички граждански дела. 

Отчита се устойчива тенденция на висок процент на делата по чл.410 и чл.417 от 

ГПК, което се дължи от една страна на икономическата обстановка, а от друга на 

бързината и ефективността на заповедното производството. 

От общо 978 бр. граждански дела за разглеждане през 2013 г. са свършени 

853 бр., от които 217 бр. от съдия Панчева, 235 бр. от съдия Узунова, 198 бр. от 

съдия Георгиев и 203 бр. от съдия Димитров. Останали несвършени граждански 

дела в края на отчетния период са 125 бр.  

 

 По видове наказателни дела: 

  

Постъпление. Сравнителен анализ: 

През отчетния период са разглеждани общо 482 бр. наказателни дела (при 

449 бр. за 2012 г., 358 бр. за 2011 г. и 313 бр. за 2010 г.), от които 193 бр. останали 

несвършени от предходни години (57 бр. за 2012 г., 52 бр. за 2011 г. и 51 бр. за 

2010 г.), 289 бр. новообразувани (при 392 бр. за 2012  г., 306 бр. за 2011 г. и 262 бр. 

за 2010 г.). Отчита се намаление с 103 бр. на новопостъпилите наказателни дела 

спрямо 2012 г., с 17 бр. спрямо 2011 г. и увеличение с 27 бр. спрямо 2010 г., като 

цифрата на висящите от предходния период е увеличена спрямо предходните три 

години, дължащо се на внесените в края на 2012 г. 149 бр. административно 

наказателен характер дела. Налага се изводът, че въпреки намаленият брой съдии 



разглеждащи наказателни дела и увеличеният брой на разгледаните наказателни 

дела, ефективността на наказателните състави през 2013 г. се е повишила. 

През 2013 г. са разгледани 9 бр. дела за извършени престъпления против 

личността, при 3 бр. за 2012 г., 7 бр. за 2011 г. и 10 бр. за 2010 г., от които 8 бр. 

новообразувани и 1 бр. останало от предходен период. 

2 бр. са разгледаните дела за престъпления против правата на гражданите 

(при 2 бр. за 2012 г., 0 бр. за 2011 г., 2 бр. за 2010 г.), като и 2-те дела са 

новообразувани.  

През отчетния период са били разглеждани 6 дела за извършени 

престъпления против брака, семейството и младежта (при 10 бр. за 2012 г., 5 бр. - 

2011 г., 1 бр. - 2010 г.), като 4 от тях са новообразувани, а 2 бр. са останали 

несвършени от 2012 г.  

На производство са били 42 дела за извършени престъпления против 

собствеността (при 46 бр. за 2012 г., 51 бр. за 2011 г., 46 бр. за 2010 г.), от които 35 

новообразувани и 6 останали несвършени от предходни години.  

През 2013 г. са били разгледани 9 бр. дела за престъпления против 

стопанството, като 8 бр. от тях са за престъпления срещу отделни стопански 

отрасли по чл.228 до чл.240 от НК. За сравнение делата за извършени 

престъпленията против стопанството през 2012 г. са 12 бр., 2011 г. са 5 бр., а през 

2010 г. е 1 бр. 

На производство са били 7 бр. дела за престъпления против дейността на 

държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични 

функции (при 5 бр. за 2012 г., 3 бр. за 2011 г. и 8 бр. за 2010 г.), от които 2 бр. по 

чл.279 от НК за незаконно преминаване през границата на страната и 1 бр. по 

чл.280 от НК за превеждане през границата на страната на отделни лица или групи 

от хора.  

Разгледани са били и 5 новообразувани дела за документни престъпления, 

при 4 бр. за 2012 г., 4 бр. за 2011 г. и 3 бр. за 2010 г. 

През отчетния период са били разглеждани 25 дела за извършени 

общоопасни престъпления (при 30 бр. за 2012 г., 51 бр. - 2011 г., 37 бр. - 2010 г.), 

като 23 от тях са новообразувани, а 2 бр. са останали несвършени от 2012 г.  

Тенденцията е на запазване по видове и брой на разгледаните наказателни 

дела, като леко намаление се наблюдава спрямо предходните години при 

общоопасните престъпления. 

През 2013 г. са разгледани 9 дела по реда на “бързото полицейско 

производство”, срещу 10 бр. за 2012 г., 6 бр. през 2011 г. и 4 бр. през 2010 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. Разгледани са 9 

бр. дела по реда на глава ХХVІІ НПК – съкратени производства и 5 бр. по реда на 

гл.ХХV НПК - незабавни производства. 

На производство са били и 12 бр. наказателни дела от частен характер, от 

които 9 бр. новопостъпили и 3 бр. останали от предходния период. За сравнение 

през 2012 г. са били 15 бр., 2011 г. са били 11 бр., през 2010 г. са били 8 бр. НЧХД.  

Разгледани са общо 98 частни наказателни дела, към които спадат 

произнасянето на съда по мерките за неотклонение в досъдебното производство, 

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

медицински мерки по чл.33 и чл.89 от НК и др. Отчита се увеличение на частните 



наказателни дела спрямо предходните година: 2012 г. - 65 дела,  2011 г. - 58 дела и 

2010 г. - 82 дела.  

По реда на чл.78а от НК през 2013 г. са образувани 8 бр. дела и 3 бр. са 

останали от предходната година. За сравнение през 2012 г. са образувани 15 бр. 

дела и 8 бр. са останали от предходната година, през 2011 г. са образувани 15 бр. 

дела и 1 бр. е останало от предходна година, а през 2010 г. са образувани и 

разгледани 12 бр. дела. Отчита се спад спрямо новообразуваните през предходните 

3 години дела по реда на чл.78а от НК. 

Постоянно разнообразен остава и вида на делата от административно 

наказателен характер - свързани с жалби против наказателни постановления на 

различни държавни органи - ТД НАП, РИОКОС, РИОСВ, Митниците, ПУ, КТЗП, 

ОИТ и др. През отчетния период са разгледани 255 бр. АНХД, като 

новообразувани са 82 бр. За сравнение през 2012 г. са разгледани 231 бр., от тях 

новообразуваните дела са 204 бр., през 2011 г. са разгледани 141 бр. дела, от които 

новопостъпилите са 109 бр., а през 2010 г. са съответно 102 бр. разгледани и 72 бр. 

новопостъпилите, т.е. наблюдава се намаление на новообразуваните АНХД 

спрямо предходните години.  

 

Съдопроизводствена дейност по наказателни дела: 

От общо наказателни административен характер дела за разглеждане през 

2013 г. са били свършени 236 бр. дела, като със съдебен акт по същество са 

решени 227 бр., от които в срок до 3 месеца 52 бр., което представлява 22 % и 

показва занижаване на показателя срочност спрямо предходните три години: 2012 

г. - 50 %, 2011 г. - 39 %, 2010 г. - 70 %. Горното се дължи на обстоятелството, че 

през отчетния период съдиите разглеждащи наказателни дела са само двама, а в 

края на 2012 г. са внесени в рамките на няколко дни 149 бр. административно 

наказателен характер дела по жалби срещу наказателни постановления, издадени 

от Кмета на Община Шабла, което затрудни срочното им свършване. От общо 

свършените 236 АНХ  дела,  114 бр. са решени от съдия Георгиев и 122 бр. от 

съдия Димитров. Останали несвършени административно наказателни  дела в края 

на отчетния период са 19 бр. За сравнение в края на 2012 г. са останали 

несвършени 173 бр. АНХ дела, 2011 г. - 27 бр., за 2010 г. - 32 бр. Наблюдава се 

намалена висящност в края 2013 г. на АНХ делата спрямо предходните три 

години. 

От всичко делата за разглеждане през 2013 г. - 106 бр. наказателни общ 

характер дела, свършени през отчетния период са 95 бр., от които в срок до 3 

месеца са 82 бр. или 86 %. През предходните години този процент е бил съответно 

82 % за 2012 г., 88 % за 2011 г. и 85 % за 2010 г.,  което сочи тенденция за висок 

процент на срочност през последните четири години (над 80 %) при разглеждане 

на наказателните дела от общ характер. 

От свършените през годината 95 бр. НОХД, са приключени със съдебен акт 

по същество 23 бр. или 24 %, от които 8 бр. решени от съдия Георгиев и 15 бр. от 

съдия Димитров. 68 бр. или 72 % са приключили със споразумения, а 2 дела са 

върнати за доразследване. За сравнение през 2012 г. приключили със съдебен акт 

по същество са 29 бр. или 28 %, а със споразумение 73 бр. или 71 %,  2011 г. 

приключили със съдебен акт по същество са 36 бр. или 31 %, а със споразумение 

75 бр. или 65 %,  през 2010 г. приключили със съдебен акт по същество са 43 бр. 



или 47 %, а със споразумение също 43 бр. или 47 %, т.е. през годините са 

наблюдава устойчива тенденция за увеличаване броя на наказателните 

производства, приключвани със споразумение. 

Насрочени са били 138 открити заседания за разглеждане на наказателни 

общ характер дела, като са отложени 46 или 33 39 %, за предходната година 2012 

този процент е 64, 2011 г. е 37 %, за 2010 г. е 42 %, т.е. през последната година 

процентът на отлагане на делата е намалял, като отлагане се е налагало след 

представяне на болничен лист от подсъдим или доказателства за служебен 

ангажимент по друго дело на защитника. 

 

Обобщение: 

От общия брой дела, за разглеждане в Каварненски районен съд през 2013 г. 

- 1460 бр., свършени през отчетния период са 1302 бр., от които в три месечен 

срок - 1002 бр., което представлява 77 % (2012 г. – 83 %, 2011 г. - 86 %, 2010 г. - 82 

%). Останали несвършени дела в края на отчетния период са 158 бр., което е 11 % 

от делата за разглеждане през отчетния период (2012 г. – 27 %, 2011 г. - 15 %, 2010 

г. - 12 %). Тези показатели показват добрата работата на съда по показателя 

срочност през последните четири години. 

 

Причини за забавяне разглеждането на делата:  

Характерни причини за отлагане на гражданските дела през последните 

години са оспорването на доказателства и необходимостта от събиране на нови 

такива, неявяването на вещи лица и свидетели, както и нежеланието на вещи лица 

да поемат експертизи в Районен съд Каварна, поради отдалечеността му от 

областните градове. Вещите лица не уведомяват своевременно съда за 

нежеланието си да се ангажират с изготвяне на възложената им експертиза, а не са 

малко и случаите, в които след освобождаването на назначеното вещо лице да 

последват откази на още едно, две и т.н. вещи лица.  

Отлаганите НОХ дела са предимно такива с по няколко подсъдими, 

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

трудно събирането на всички страни и призовани лица. Необходимостта от 

назначаване на експертизи в различни области (най-често съдебно-технически, 

авто-технически, съдебно-медицински и пр.), за които няма експерти на 

територията на гр.Каварна, налага назначаване на вещи лица от други райони. 

Същите приемат с неохота експертизите, с уговорка относно размера на 

възнаграждението и транспортните разходи, а впоследствие стават и причина за 

отлагане на делата, предвид ангажираността си по други такива. 

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

срок от постъпването, като при отлагане срокът е също в рамките на два месеца, 

съобразен с процесуалните действия за извършването на които е отложено делото, 

със заетостта на процесуалните представители на страните, които в много от 

случаите са предварително ангажирани в други съдилища и съобразно 

натовареността на съдебния състав. Единични са случаите при насрочване и 

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

ваканция или новогодишните празници.  

 

 



3. Решените дела по същество, анализ по видове. 

 

3.1.  Гражданските дела: 

През 2013 г. са постъпили 853 бр. граждански дела (2012 г. - 604 бр., 2011 г. 

- 852 бр., 2010 г. - 835 бр.). Заедно с останалите несвършени дела в началото на 

отчетния период 125 бр., през годината е имало за разглеждане общо 978 бр. 

граждански дела. Приключени са общо 853 бр., при 615 бр. за 2012 г., 827 бр. за 

2011 г. и 905 бр. за 2010 г. От приключените 853 бр. граждански дела, 763 са 

решени по същество, 15 бр. са прекратени поради постигната спогодба, а 75 бр. са 

били прекратени по други причини - оттегляне и отказ от иска, неизправени 

нередовности на исковата молба и др.   

Разгледани са били 79 бр. дела по СК, от които 66 бр. са били приключени, а 

13 бр. са останали несвършени в края на отчетната година. През 2012 г. броят на 

свършените дела по СК е 42 бр. при 23 бр. останали несвършени, 2011 г. 

свършените са 34 бр. при 16 бр. несвършени дела, през 2010 г. са свършени 45 бр., 

към 16 бр. несвършени. 

През 2013 г. са били разгледани общо 55 облигационни иска, от които 29 бр. 

са били свършени, а 26 бр. са останали несвършени. При 63 бр. разглеждани през 

2012 г., от които 38 бр. приключени и 25 бр. несвършени, 59 бр. през 2011 г., от 

които 27 бр. приключени и 32 бр. несвършени, 91 бр. през 2010 г., от които 67 бр. 

приключени и 24 бр. несвършени. 

Разгледаните вещни искове за 2013 г. са 18 бр. от които 5 бр. са свършени и 

13 бр. са останали несвършени, при съответно 19 бр. за 2012 г., от които 10 бр. 

свършени и 9 бр. несвършени, 17 бр. за 2011 г., от които 4 бр. свършени и 13 бр. 

несвършени, 10 бр. за 2010 г., от които няма приключени и 10 бр. са несвършени 

На производство са били 41 дела за делби на движими вещи и недвижими 

имоти, от които 21 бр. са свършени и 20 бр. останали несвършени. За сравнение за 

2012 г. свършените делби са 13 бр. от 40 бр. дела за разглеждане и 27 бр. 

несвършени, през 2011 г. са били разгледани 28 бр. делби, от които няма свършени 

и всички 28 бр. са останали несвършени, през 2010 г.са били разгледани 20 бр. 

делби, от които няма решени и 20 бр. са несвършени.  

Общо 11 бр. искове по КТ са били разгледани през отчетната 2013 г., от 

които 8 бр. са приключени и 3 бр. несвършени, при 5 бр. свършени през 2012 г. и 6 

бр. несвършени, 5 бр. свършени през 2011 г. и 3 бр. несвършени, 2 бр. свършени 

през 2010 г. и 0 бр. останали несвършени. 

Традиционно най-голям е делът на разглежданите “други дела” – 250 бр., в 

т.ч. по Закона срещу домашното насилие, Закона за закрила на детето и пр., при 

207 бр. за 2012 г., 377 бр. за 2011 г., 240 бр. за 2010 г. и От тях са били общо 

свършени 204 бр., а към края на годината са останали несвършени 46 бр. (2012 г. - 

178 бр. свършени и 29 бр. несвършени, 2011 г. - 184 бр. свършени и 31 бр. 

несвършени, 2010 г. - 204 бр. свършени и 36 несвършени). 

През отчетния период са били свършени 513 бр. дела по чл.410 и чл.417 от 

ГПК, като има останал несвършено едно дело. Така през 2012 г. 324 бр. са 

свършени и 0 бр. несвършени, през 2011 г. са решени 572 бр. и 6 бр. са останали 

несвършени, поради постъпване в края на периода, през 2010 г. са решени 582 бр. 

заповедни производства, а няма несвършени. 



В общи линии не е променена тенденцията за естеството и броя на 

предявените искове за четирите сравнителни години, като преобладаващи са 

исковете по СК, облигационните искове и делбите. Отново с  най-голям 

относителен дял са делата по чл.410 и чл.417 от ГПК и заведените след 

своевременни възражения на длъжника, специални установителни искове, които 

увеличават значително броя на разглежданите през годината „други дела”, а се 

отразяват в посока намаление на постъплението на облигационните искове. За 

четвърта поредна година сравнителният анализ сочи тенденция на висок процент 

на приключилите граждански дела (2013 г. – 87 %, 2012 г. – 83 %, 2011 г. – 86 %, 

2010 г. – 89 %), въпреки намаления съдийски състав.  

 

3.2. Наказателните дела: 

Общият брой наказателни дела постъпили през 2013 г. е 289 бр., от които 94 

бр. - НОХД, 9 бр. - НЧХД, 8 бр. - дела по чл.78а от НК, 53 бр. - ЧНД, 82 бр. - 

АНХД и 43 разпити пред съдия. Приключените наказателни дела през годината са 

449, от тях  наказателните общ характер са 95, НЧХД - 9, ЧНД - 55, разпити пред 

съдия - 43 бр., дела по чл.78а от НК - 11 бр. и АНХД - 236 бр.  

През отчетната година прокуратурата е внесла в съда 39 обвинителни  акта, 

55 споразумения и 8 предложения по чл.78а от НК  

При наказателните общ характер дела преобладаващи са гл.V 

”Престъпления против собствеността” - 35 новообразувани и 6 бр. останали 

несвършени от предходен период От общо за разглеждане 42 бр. свършени са 38 

дела, от които 15 с присъда и 23 със споразумение.  

Следващи по брой са делата образуваните по гл.ХІ “Общоопасни 

престъпления" 23 бр., останали несвършени от предходен период са 2, или общо за 

разглеждане 25 бр. Свършени са 23 бр. дела, от които 2 с присъда и 21 със 

споразумение.  

 През 2013 г. образувани са 8 бр. НОХД за престъпления по гл.VІ 

”Престъпления против стопанството” и 1 бр. е останало за разглеждане от 

предходната година, като всички свършени 8 бр. са приключили със 

споразумение, а 1 бр. е останало несвършено в края на периода. 

Новообразувани са 8 бр. НОХД по гл.ІІ „Престъпления против личността”, 

които заедно с едно останало несвършено от 2012 г. са били 9 бр. за разглеждане, 

като едно дело е приключило с присъда, 7 със споразумение, а едно е останало 

несвършено.  

По гл.VІІІ ”Престъпления против дейността на държавни органи, 

обществени организации и лица, изпълняващи публични функции” са образувани 

7 бр. НОХД, от които 6 бр. са приключили със споразумение, а 1 бр. е останало 

несвършено в края на периода. 

През 2013 г. образувани са 4 бр. НОХД за престъпления по гл.ІV 

”Престъпления против брака, семейството и младежта” и 2 бр. са останали за 

разглеждане от предходната година. Свършени са 5 дела, от които 4 бр. са решени 

по същество с присъда, 1 бр. е приключило със споразумение, а 1 бр. е останало 

несвършено в края на периода. 

Новообразувани са 2 бр. НОХД по гл.ІІІ „Престъпления против правата на 

гражданите”, толкова са и делата за разглеждане, като и двете дела са приключили 

със споразумение.  



От наказателните общ характер дела през 2013 г. са приключени 95 дела, от 

тях в срок до 3 месеца са свършени 82 дела, което съставлява 86 % от НОХ делата. 

Броят на несвършените в края на отчетния период  НОХД е 11, при 12 бр. за 2012 

г., 16 бр. за 2011 г. и 17 за 2010 г.  

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

всички видове е 33 бр, от които 11 НОХД, 3 НЧХД и 19 НАХД, няма несвършени 

дела по чл.78а НК и ЧНД.  

Горните данни са показател за срочността при разглеждане на 

наказателните дела, като разбира се има и случаи, при които с оглед естеството на 

делото, поведението на страните и графиците на съдиите е невъзможно да се реши 

едно дело в едно заседание. Въпреки това са положени необходимите усилия от 

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

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

отхвърляне на необосновани доказателствени искания, целящи отлагане на делата 

във времето. 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.   

 

3.4. Прекратени дела - анализ на причините: 

 

Брой на прекратените дела - общо наказателни, граждански и др.,                     

в т.ч. върнати на прокурора, по видове дела: 

 

година прекратени производства 

всичко спора-

зумения 

по 

чл.382 

НПК 

споразумения 

по чл.384 

НПК или 

спогодба по 

чл.234 ГПК 

върнати 

за дораз-

следване 

по други 

причини 

  гр.д. нак.д. общо нак.д. гр.д. нак.д. нак.д. гр.д. нак.д. 

2010 60 62 122 39 5 4 4 55 15 

2011 64 89 153 54 5 21 5 59 9 

2012 76 92 168 19 14 54 1 62 18 

2013 90 94 184 57 15 11 2 75 24 

От изложените по-горе данни и от статистическите справки, приложени към 

отчетния доклад е видно, че свършени дела чрез прекратяване са: граждански - 90 

и наказателни - 94.  

При гражданските дела от посочените 90 бр., 15 са прекратени, поради 

постигната между страните съдебна спогодба, а 75 от делата са прекратени  

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

неотстраняване на нередовности, не подаване на молба за възобновяване след 

спиране на делото по общо съгласие на страните и изтичане на 6 месечния срок и 

пр.  

При наказателните дела от описаните 94 бр., 68 бр. са прекратени със 

споразумение, като в 57 от случаите делото е внесено в съда със споразумение, а в 



11 случая такова е постигнато в хода на делото. Две от НОХД делата са върнати за 

доразследване. 

Общо 6 бр. НЧХД са прекратени, като по 3 дела. производството е 

прекратено поради оттегляне на тъжбата от тъжителя, по едно дело пострадалият 

и деецът са се помирили,  едно дело е прекратено, тъй като тъжбата не отговаря на 

условията на чл. 81 от НПК, а едно дело е изпратено на прокуратурата поради 

установяване на престъпление от общ характер.  

Прекратени са общо 5 бр. ЧНД, от които 1 бр. e изпратено по подсъдност на 

РС – Нови пазар, 2 бр. са прекратени поради липса на обстоятелствата по чл.155 от 

Закона за здравето, 1 бр. поради неотстраняване на нередовности в законовия 

срок, 1 бр. е прекратено поради подадена молба за прекратяване от ЦПЗ.  

Прекратени са и 9 бр. НАХД поради следните причини: 2 бр. са изпратени 

по подсъдност на РС – Варна, 3 бр. са прекратени поради обединяване с друго 

НАХД, 1 бр. поради оттегляне на жалбата, 1 бр. е прекратено поради изтекъл срок 

за обжалване на НП, 1 бр. съдът е оставил жалбата без разглеждане, като 

процесуално недопустима и 1 бр. поради изтичане на давностния срок за 

изпълнение на наказанието. 

Едно дело по чл.78а от НК е прекратено и е върнато на РП – Каварна за 

продължаване на следствените действия. 

Прекратено е и едно ЧНД – разпит, поради отказ на свидетеля да подпише 

протокол за разпит пред съдия. 

Извън случаите на постигнато споразумение, две НОХД са върнати на 

прокуратурата за отстраняване на допуснати нарушения на досъдебното 

производство. С определение съдът е върнал на РП – Каварна НОХД № 3/2013 г. 

за изпълнение на дадените от ВКС указания за провеждане на следствени действия 

по отношение на обвиняемия (ВКС постановява връщане на делото на КРС за 

ново разглеждане от друг състав от фазата на досъдебното производство). По 

НОХД № 11/2013 г. съдът е намерил, че на досъдебното производство са 

допуснати отстраними съществени нарушения на процесуалните правила довели 

до ограничаване процесуалните права на обвиняемия, предвид което е прекратил 

съдебното производство и е върнал делото на КРП за отстраняване на допуснатите 

пороци чрез ново привличане в качеството на обвиняем, конкретизиране на всички 

елементи от фактическия състав и изпълнителните деяния на вмененото му 

престъпно деяние, обсъждане на всички установени в хода на досъдебното 

производство доказателства за извършени престъпления и причините за 

приемането или отхвърлянето им. 

Анализирайки тези данни и общия брой внесени (94 бр. НОХД) наказателни 

дела е видно, че броят на прекратените и върнати на прокуратурата на основание 

чл.249 от НПК и чл.288 от НПК е незначителен, около 2 % и не може да се отчете 

като неблагоприятна тенденция. Става въпрос за единични случаи, като в цялост 

дейността на Каварненската районна прокуратура и разследващите органи е 

законосъобразна и не могат да се определят конкретни проблеми.   

 

4. Обжалвани и протестирани, резултати от въззивна и касационна 

проверка. 

 

 



4.1.  Граждански дела: 

През 2013 г. са обжалвани общо 87 бр. граждански дела, което представлява 

около 11.4 % от решените дела. По повечето от жалбите постъпили през 

календарната година няма резултат. През отчетния период са върнати 46 бр. от 

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

са изпратени предходни години). От върнатите дела, решенията по 18 бр. са 

изцяло потвърдени, по 11 бр. са отменени, 2 бр. са изцяло отменени по обективни 

причини - поради представяне на доказателства пред въззивна инстанция и отказ 

или оттегляне на иска, 15 бр. са оставени в сила в една част, а в друга изменени 

или отменени. От всички 18 бр. потвърдени решения 5 са постановени от съдия 

Веселина Узунова, 2 от съдия Живко Георгиев, 7 от съдия Димитър Димитров и 4 

от съдия Корнелия Добрева. От отменените общо 11 решения, 1 е на съдия 

Панчева, 5 на съдия Георгиев, 2 на съдия Димитров и 3 на съдия Добрева. 

Отменени по обективни причини са 2 бр. и са постановени от съдия Димитров. 

Процентът на изцяло отменените решения не е висок – 1.7 %,  ако може да 

отнесем върнатите отменени през годината дела към решените през годината, по 

отношение на всички обжалвани този процент е 14.9 %. Считаме, че горното е 

показател за законосъобразната дейност на съдиите, постановили решенията си по 

делата за 2013 г.  

От проверените през отчетния период 25 бр. определения, 16 са оставени в 

сила, от които 1 бр. постановено от съдия Емилия Панчева, 3 бр. от съдия 

Веселина Узунова, 3 бр. от съдия Живко Георгиев и 9 бр. от съдия Димитър 

Димитров, съответно 9 бр. са отменени, от които 1 на съдия Панчева, 5 на съдия 

Узунова, 2 на съдия Георгиев и 1 бр. на съдия Димитров. 

 

4.2.  Наказателни дела: 

Обжалваните, съответно протестирани присъди, определения и решения по 

наказателни дела през годината са 195 бр., което представлява около 55 %  от 

решените със съдебен акт наказателни дела.  

През отчетния период от ДОС и ДАС са върнати 180 бр. обжалвани 

наказателни дела, като в 172 от случаите актовете на съда са изцяло потвърдени, 5 

са отменени и 3 са изменени.  

През 2013 г. няма изцяло отменени  присъди. Отменените решения по АНД 

са 5, от които 2 бр. са постановени от съдия Ж. Георгиев и 3 бр. от съдия 

Димитров.  

Потвърдени изцяло са 180 акта на КРС, съответно 6 присъди, 166 решения и 

8 определения, от които на съдия Димитров - 5 присъди, 84 решения и 5 

определения, на съдия Георгиев - 1 присъда, 82 решения и 2 определения и на 

съдия Узунова – 1 определение.  

Изменени са 1 присъда и 2 решения, от които 1 присъда е постановена от 

съдия Георгиев и 2 решения от съдия Димитров. 

 

5. Натовареност на съдебния район. 

 

5.1. Средната натовареност по щат на Каварненския съд спрямо  делата за 

разглеждане и спрямо свършените дела по години е както следва: 

 



година спрямо делата за разглеждане спрямо свършените дела 

2010 18.46 16.19 

2011 18.35 15.67 

2012 16.51 12.10 

2013 30.42 27.13 

 

Видно е, че средната натовареност по щат на съда е завишена спрямо 

предходните три години. При отчитането на този показател следва да се вземе 

предвид, че считано от 06.07.2011 г., съгласно решение на ВСС по протокол № 

22/23.06.2011 г. съдия Димитър Михайлов е преместен в Районен съд гр.Провадия, 

преди това съгласно заповеди № 12/18.01.2010 г. и № 346/09.09.2010 г. на 

административния ръководител - председателя на Апелативен съд - Варна е бил 

командирован в същия съд, а съдия Корнелия Добрева е подала оставка, съгласно 

чл.165 ал.1 т.2 и е освободена от заеманата длъжност, считано от 01.07.2012 г. С 

решение по протокол № 11 от 21.03.2013 г. Висшия съдебен съвет съкращава 

щатната численост на Районен съд гр.Каварна с двете свободни длъжности 

„съдия”. 

 

5.2. Действителна натовареност: 

 

Средната натовареност на съдиите на база отработени човекомесеци 

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

 

година спрямо делата за разглеждане спрямо свършените дела 

2010 27.69 24.29 

2011 37.21 31.77 

2012 27.02 19.80 

2013 30.42 27.13 

 

Данните от горната таблица сочат, че действителната натовареност на 

магистратите в Каварненски районен съд през отчетната година запазва ниво 

около средното за съдилищата в страната (34.71 % брой дела за разглеждане 

месечно и 28.94 % брой свършени дела месечно на един съдия за 2012 г.).  

Следва да се отбележи, че при отчитане натовареността на съдебните 

състави не се вземат предвид, постановените актове по движение на делата, които 

след влизане в сила на новия ГПК са силно завишени, 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.  

 

6. Структура на наказаната престъпност. 

През 2013 г. Каварненският районен съд е приключил с присъди или по 

споразумение 95 наказателни общ характер дела. По тях са съдени общо 120 лица, 

2 лица са оправдани и 116 - осъдени. 



По глава втора – „Престъпленията против личността” са разгледани 9 дела - 

8 бр. новообразувани и 1 бр. от предходната година. Приключени са 8 бр. дела, 

като решено по същество с присъда е 1 бр., а 6 бр. са приключили със 

споразумение, като всички 8 дела са свършени в срок до 3 месеца. Съдени са 9 

лица, от тях са осъдени 8 лица, 6 на лишаване от свобода до 3 г. (в т.ч. 3 лица са 

осъдени условно) и 2 на пробация. 

По глава трета – „Престъпления против правата на гражданите” са 

постъпили 2 бр. дела, като и двете са свършени в 3-месечен срок и са приключили 

със споразумение. Осъдени са 2 лица на лишаване от свобода, едно от които 

условно. 

По глава четвърта – „Престъпления против брака, семейството и 

младежта” са разгледани 6 дела, от които 4 новообразувани дела и 2 останали 

несвършени от предходен период. Приключени са 5 бр. - 4 с присъда и 1 по 

споразумение. Осъдени са 5 лица, от които 1 на лишаване от свобода (условно), 3 

на пробация и 1 на друго наказание. 

По глава пета -  „Престъпления против собствеността” са разгледани 42 

дела. Свършени са 38 дела, от които 15 са решени по същество с присъда, а 20 със 

споразумение. Съдени са 59 лица, от които 56 са осъдени, а 2 са оправдани. На 33 

лица е постановено лишаване от свобода до 3 г., от тях на 18 са постановени 

условни присъди, а в един от случаите е постановено лишаване от свобода за срок 

над 3 до 15 г., 19 лица са осъдени на пробация и 3 на други наказания. 

По глава шеста – „Престъпления против стопанството” са постъпили 8 бр. 

дела, а са разгледани са 9 бр.. Приключени са 8 бр. (в.т.ч. 7 бр. в 3-месечен срок), 

всички със споразумение. Съдени са 8 лица, като всички са осъдени. На 2 лица са 

постановени осъдителни условни присъди лишаване от свобода, а в 6 от случаите 

е постановена пробация. 

По глава седма – „Престъпления против финансовата, данъчната и 

осигурителна система” - няма разглеждани дела през отчетния период. 

По глава осма – „Престъпления против дейността на държавни органи, 

обществени организации и лица изпълняващи публични функции” са разгледани 7 

дела, като всички са новообразувани. Свършени са 6 бр. дела, всички със 

споразумение в тримесечен срок, като са осъдени 8 лица, 6 от които са осъдени на 

лишаване от свобода условно и 2 лица са осъдени на пробация.  

По глава девета – „Документни престъпления” са разгледани 5 бр. 

новообразувани дела, от като всички са приключили със споразумения и всички са 

свършени в 3-месечен срок. Условно осъдени на „лишаване от свобода до 3 г.” са 

5 лица. 

По глава десета – „Престъпления против реда и общественото 

спокойствие” има образувано 1 бр. дело през отчетния период, което е 

приключило с присъда в тримесечен срок. Осъдено е 1 лице на лишаване от 

свобода условно. 

По глава единадесета -  „Общоопасни престъпления” са постъпили 23 бр. 

дела и 2 бр. са останали несвършени от предходен период, като са разгледани 

общо 25 дела. 2 бр. дела са решени по същество с присъда, а 21 бр. са приключили 

със споразумение. Осъдени са 23 лица, на 6 от които е било наложено наказание 

„лишаване от свобода до 3 год.”, от които 4 условно. В 16 от случаите е 

постановена пробация, а на 1 лице е наложена глоба. 



Общо през 2013 г. по наказателни общ характер дела на първа инстанция са 

осъдени 116 лица и 2 лица са били оправдани. Наложени са били следните 

наказания - на 62 лица е наложено наказание лишаване от свобода до 3 години, 

като в 21 случая наказанието е ефективно и в 41 - условно, на 1 лице е наложено 

наказание лишаване от свобода над 3 до 15 г., на 1 лице е наложена глоба, на 48 

лица са осъдени на пробация, а на 4 лица са наложени други наказания. От всички 

осъдени 116 лица, 80 бр. са наказаните по споразумения по чл.381-384 от НПК, а 7 

лица са непълнолетни. 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.  

 

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

През отчетния период в Каварненски районен съд няма внесени 

обвинителни актове по дела със значим обществен интерес - организирана 

престъпност, корупционни престъпления, изпиране на пари, престъпления, 

свързани с фондовете на Европейския съюз, такива за деяния извършени от 

народни представители, магистрати, членове на МС и други лица. Изпълняват се 

указанията дадени с решение на ВСС по протокол № 39/08.10.2008 г. относно 

организацията за отчитане на образуването и движението на такъв род дела.  

 

6.1. Относителен дял на осъдителните присъди спрямо внесените 

прокурорски актове: 

 През 2013 г. в КРС са произнесени 23 присъди и са одобрени 68 

споразумения (внесени с предложение за споразумение и постигнати в съдебно 

заседание). На 10 лица са наложени административни наказания на основание 

чл.78а от НК.  

През отчетния период са оправдани две лица по внесени обвинения за 

престъпления по глава трета – „Престъпления против правата на гражданите”. 

Едната оправдателната присъда е постановена по НОХД № 89/2013 г. (обвинение 

по чл.216 ал.1 от НК) с мотивите, не може да се направи обосновано 

предположение за обективно извършено от подсъдимата престъпление, предвид 

липсата на „посредствените извършители“ и доказателства, че те са действали под 

нейно давление и в изпълнение на нейни престъпни намерения. Присъдата е 

протестирана от прокурора, делото е изпратено за обжалване в Добрички окръжен 

съд, но все още няма резултат. Втората оправдателната присъда е постановена по 

НОХД № 130/2009 г. с мотивите, че подсъдимият не е осъществил състава на 

престъплението по чл.195 ал.1 т.3 и т.5, във връзка с чл.194 ал.1, вр. с чл.26 от НК, 

тъй като не е доказано по несъмнен и категоричен начин да е отнел описаните в 

обвинителния акт вещи. Присъдата също е протестирана от прокурора и делото е 

изпратено за обжалване в Добрички окръжен съд, но все още няма получен 

резултат в КРС. Оправдателните присъди и в двата случая са постановени поради 

недоказаност на обвиненията. Минималният брой оправдателни присъди спрямо 

броя на решените наказателни дела от общ характер, сочат на подобряване на 

работата на органите от досъдебното производство в района на КРС и от тях не 

може да се направят изводи за необходимост от законодателни промени.   

 



6.2. Наказана престъпност с влезли в сила присъди и брой осъдени лица 

в края на отчетния период: 

През отчетния период са приключени 95 бр. наказателни общ характер дела, 

от които 23 бр. решени по същество с присъда, а 72 прекратени, в т.ч. 68 бр. 

свършили със споразумение по чл.381 - 384 НПК, 2 бр. са прекратени и върнати на 

прокуратурата и 2 бр. са прекратени по други причини. Обжалвани и протестирани 

са 5 бр. присъди по НОХД, като до края на годината от въззивна и касационна 

инстанция са върнати 7 дела, като няма изцяло отменени присъди, 6 присъди са 

потвърдени и само по 1 дело е изменено в наказателната част.   

През отчетния период са влезли в сила общо 23 присъди и 68 споразумения. 

Броят на осъдените лица по НОХД  с влезли в сила присъди в края на 2013 г. е 37, 

а осъдените по споразумения са 76 или общо 113 лица. За сравнение броят на 

осъдените лица през 2012 г. е 135, 2011 г. е 133, а 2010 г. е 108.  

 

7. Оправдателни присъди. 

През 2013 г. са постановени общо три оправдателни присъди, две от които 

са по наказателни дела от общ характер, описани по-горе по НОХД № 89/2013 г.  и 

НОХД № 130/2009 г. Постановени е оправдателна присъда и по НЧХД № 77/2013 

г., образувано по тъжба за престъпление по чл.26 ал.2, във вр. с ал.1 от НК. 

Оправдателната присъда е постановена поради недоказаност на обвинението. 

Всички 3 оправдателни присъди са обжалвани, но делата не са върнати от ДОС. 

Горните данни сочат, че оправдателните присъди, постановени от КРС са малък 

брой и то само в случаите, когато обвинението не е било подкрепено с 

необходимите доказателства. 

 

III. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

 

През отчетния период в съдебно-изпълнителна служба при Районен съд 

Каварна работиха един държавен съдебен изпълнител и един служител - съдебен 

деловодител - СИС. 

При анализ на работата на службата се установява, че изпълнителните дела 

се образуват правилно, въз основа на представен изпълнителен титул и 

своевременно с оглед процедурата визирана в ГПК се извършват необходимите 

действия по тях. Несвършените изпълнителни дела в началото на отчетния период 

са били 769 бр. През годината са прекратени общо 55 дела (поради изпълнение, по 

искане на взисактеля, давност, перемпция). Новообразувани през 2013 г. са 59 

дела, като се наблюдава намаление на постъплението спрямо 2012 г., 2011 и 2010 

г., когато новобразуваните дела са били съответно 76 бр., 116 бр. и 138 бр. 

Намаленото постъпление на дела се дължи най-вече на поемане на голям част от 

работата от частните съдебни изпълнители. 

През отчетната година размера на сумите за събиране е бил 425 460 лева, 

което показва почти двойно увеличение спрямо предходните три години: 2012 г. - 

222 620 лв., 2011 г. - 245 792 лв., 2010 г. - 251 060 лв. 

Разграничавайки изпълнителните дела в зависимост от вида на взискателя 

се установява, че през отчетния период са постъпили 27 бр. в полза на физически 

лица, 30 бр. в полза на юридически лица и търговци  и 1 бр. в полза на държавата.  



През 2013 г. държавният съдебен изпълнител е насрочил 5 продажби на 

недвижими имоти и 3 продажби на движими вещи, включително МПС. Насрочен е 

бил и 1 въвод във владение. 

Дължимите суми по всички изпълнителни дела през отчетната година са в 

размер на 4 785 793 лева, което показва тенденция на увеличение спрямо 

предходните три години: 2012 г. - 4 529 491 лева, 2011 г. - 4 176 496 лева, 2010 г. - 

4 445 442 лева.  

Събрани и преведени по сметките на взискателите към края на отчетния 

период са 99 674 лева, което представлява 2.08 % събираемост спрямо дължимите 

суми по изпълнителни дела, през 2012 г. тази сума е била 120 050 лева (2.65 % 

събираемост), при 92 185 лева през 2011 г. (2.21 % събираемост) и при 87 243 лева 

през 2010 г. (1.96 % събираемост), т.е. събираемостта през последните години 

запазва относително постоянно равнище, въпреки увеличаващите се дължими 

суми по изпълнителни дела .  

 

Сравнителен анализ на постъпленията за 

последните четири години: 

 

година държавен съдебен 

изпълнител 

постъпили 

дела 

свършени 

дела 

събрани 

суми 

2010 г. Елена Тодорова 138 137 87 243 лв. 

2011 г. Елена Тодорова  116 157 92 185 лв. 

2012 г. Елена Тодорова 76 99 120 050 лв. 

2013 г. Елена Тодорова 59 55 99 674 лв. 

 

ІV. БЮРО „СЪДИМОСТ”.  

 

В Бюро „Съдимост” при Районен съд гр.Каварна работи един служител, 

който съвместява длъжността и на съдебен деловодител - съдебно-изпълнителна 

служба, като се спазват изискванията на Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за 

функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост. През отчетния 

период са издадени 1 852 бр. свидетелства за съдимост и 1404 бр. справки за 

съдимост, вписани са 169 бр. бюлетини. През 2014 г. се запазва се тенденцията за 

относително постоянна бройка на издадените свидетелства и справки за съдимост. 

 

Сравнителен анализ на броя на издадените свидетелства за съдимост, 

справки за съдимост и вписани бюлетини за съдимост  

през последните четири години: 

  
година издадени свидетелства и 

справки  за съдимост 

вписани 

бюлетини за 

съдимост 

2010 г.  3187 265 

2011 г.  3010 172 

2012 г. 3384 219 

2013 г.  3256 169 



V. СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА. 

 

В служба по вписванията през 2013 г. са извършени общо 4 048 вписвания, 

(за сравнение през 2012 г. - 3 761, 2011 г. - 3 635, 2010 г. - 4 113). Образувани са 

1772 нотариални дела, от които 11 акта за държавна собственост, 486 акта за 

общинска собственост, 194 дарения, 1314 продажби, 101 ипотеки, 16 замени и 289 

възбрани. Наблюдаващият се голям брой на вписванията през последните четири 

години се дължи на множеството арендни договори и нотариални актове за 

покупко-продажба, постъпващи за вписване в службата. Многобройни са и 

издадени удостоверения за тежести през 2013 г. - 2 027 бр. (през 2012 г. - 1 988 бр., 

през 2011 г. - 2 190, а през 2010 г. - 2 290), както и преписи от нотариални актове. 

Работата в служба по вписванията протичаше нормално и ритмично, при спазване 

на законоустановените срокове. 

 

VІ.  СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ. 

 

Към настоящия момент Районен съд гр.Каварна се помещава в сграда, 

собственост на Министерство на правосъдието, с обща застроена площ 347 кв.м., 

разположена в подблоковото пространство на жилищен блок.            

В сградата се помещават освен Районен съд и Служба по вписванията 

гр.Каварна, още и ОЗ “Охрана”, за които е обособено помещение на входа на 

сградата с площ от 1,6 кв.м. 

На обща площ от 347 кв.м. работят четирима магистрати, един държавен 

съдебен изпълнител, двама съдии по вписванията, дванадесет служители на съда, 

двама служители на Служба по вписванията гр.Каварна и четирима служители на 

ОЗ „Охрана” или общо 25 щатни  бройки.  

Към настоящия момент всички помещения, 16 на брой, са заети от съдийски 

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

по вписванията. Почти всички кабинети и канцеларии са със средна площ около 

10 кв.м. и работят по двама служители. В по-голяма част от помещенията се 

извършва обслужване на граждани, адвокати, вещи лица и др. имащи отношение 

към работата на съда,  при което се получава струпване на хора и невъзможност за 

нормална работа на служителите и неудобства за страните по делата. Съгласно 

нормативните изисквания отнасящи се до дейността на съдилищата е 

задължително да бъдат изградени следните помещения: конвойно помещение и 

минимум две помещения за временно пребиваване и изолация на конвоирани лица 

със съответните санитарни възли (Наредба № 4 от 10.01.2008 г. за правилата и 

нормите за безопасност и охрана при проектиране, строителство, реконструкция, 

модернизация и експлоатация на обектите на съдебната власт); сървърно 

помещение с ограничен достъп на персонала (решение на ВСС по протокол № 

35/02.08.2006 г.); регистратура за класифицирана информация състояща се от 

минимум две помещения (съгл.ЗЗКИ и ППЗЗКИ); склад за веществени 

доказателства; самостоятелен кабинет за счетоводител и касиер (ЗСч.), стая за 

четене на дела към съдебно деловодство (ПАРОАВАС);  2 архивни помещения за 

нуждите на съда и служба по вписванията; зала за провеждане на публични 

продажби от частните съдебни изпълнители (чл.488 ГПК); минимум три 

санитарни възела, един от които пригоден за ползване от хора с физически 



увреждания; 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 през 

2005 г. отправихме 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. На 09.10.2008 г. между 

Министерство на правосъдието и “Стил дизайн С” ООД, бе 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 бе 

прието без забележки. Поради невъзможността за осигуряване на средства от 

бюджета на съдебната власт за провеждане на необходимите процедури по ЗОП, 

реализацията на проекта не е започнала.  

Съгласно разпоредбата на чл.67 ал.1 ЗС правото да се построи сграда върху 

чужда земя (чл.63, ал.1 ЗС) се погасява в полза на собственика на земята по 

давност, ако не се упражни в продължение на 5 години. Към настоящия момент, 

поради изтичане срока на сключения на 22.11.2007 г. договор за учредяване право 

на строеж върху недвижим имот – частна общинска собственост са предприети 

действия по сключване на нов договор между Община Каварна и Министерство на 

правосъдието. 

Поради недостига на средства по бюджетната сметка на съда и указанията за 

строги икономии при разходването на средства, през 2013 година не бяха 

извършвани никакви разходи за закупуване на техническо оборудване и 

капиталови разходи. 

От месец юли 2008 г. в една от залите на съда има инсталирана система за 

аудио запис на съдебните заседания, с помощта на която се извършва паралелен 

звукозапис, който се използва единствено за нуждите на съдебния протокол. 

Техниката вече е остаряла и недостатъчно добра, извършваният звукозапис е с 

лошо качество и затруднява съдебните секретари при пренасянето му в писмен 

вид. Има необходимост от оборудване на двете зали с нови системи за паралелен 

аудио запис и озвучаване. 

По отношение дейността за повишаване квалификацията на съдиите и 

служителите през годината отново се разчиташе основно на работата на НИП. 

Организираните от него семинари позволяват, освен осъществяването на 

конкретното обучение в рамките на утвърдените програми и обсъждането между 

съдиите и служителите от различни съдилища на проблеми при разглеждане на 

делата и уеднаквяване на практиката.  

През 2013 г. магистратите и държавния съдебен изпълнител взеха участие в 

организираните от Добрички окръжен съд семинари на теми „Признаване, 

допускане на изпълнение и изпълнение на решения и актове при действие на 

правото на ЕС.”, „Ролята на националния съдия в ЕС. Преюдициално запитване” и 

„Проблеми в съдебното изпълнение”.  



През годината по-голяма част от служителите подадоха заявки за записване 

в различни обучения организирани от НИП, но повечето от тях не бяха одобрени. 

Единствено един съдебен деловодител завърши дистанционно обучение без 

присъствена среща на тема „Медиацията като способ на извънсъдебно решаване 

на спорове”. 

В края на 2013 г. административния ръководител и административния 

секретар взеха участие в среща с представители на дирекция „Информационни 

системи” към администрацията на ВСС, във връзка с поетапното въвеждане в 

реална експлоатация на обмен на данни между информационните системи на 

съдилищата и ядрото на ЕИСПП, което предстои през 2014 г. 

През 2013 г. административния секретар, един съдебен деловодител и един 

съдебен секретар участваха в обучение на тема „Единна информационна система 

за противодействие на престъпността” на САС „Съдебно деловодство”, 

организиран от „Информационно обслужване” АД гр.Варна.  

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. Считам, че е 

необходимо НИП да продължи да залага в календара си обучения за съдии и 

служители, но темите следва да бъдат по конкретни и свързани с пряката им 

дейност.  

Повишаването на квалификацията и практическите умения на съдиите и 

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

следващите години, като за целта следва да се осигури възможност да преминат 

през обучителните програми на НИП за затвърждаване на постигнатото и 

усвояването на нови знания. 

Като цяло усилията ни ще бъдат насочени към повишаване на показателя 

срочност за разглеждане на делата, респективно понижаване броя на несвършени 

дела в края на отчетния период и повишаване качеството на 

правораздавателната дейност на съда. 

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

каже, че работата на съда през годината бе много добра, въпреки намаленият 

съдийски състав. Тя беше изцяло съобразена с промените протичащи в съдебната 

власт. Всички работещи в Каварнески районен съд 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.  

  

 

 

 

                  АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

                       (Емилия Панчева)  


