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І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА СЪДА. 
    

1. Магистрати, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията. 

През 2015 г. разглеждането на делата в Районен съд гр.Каварна беше 

извършвано от общо четири съдебни състава, председателствани от съдиите 

Димитър Илиев Димитров, Живко Павлов Георгиев, Емилия Димитрова Панчева 

и Веселина Михайлова Узунова - Панчева, като съставите са разделени на два 

граждански и два наказателни. 
 

Име, презиме, фамилия Длъжност 

Юридически 

стаж към 

31.12.2015 г. 

Димитър Илиев Димитров 
Административен 

ръководител - председател 
17 г. 8 м. 

Емилия Димитрова Панчева Съдия 20 г. 0 м. 

Живко Павлов Георгиев Съдия 20 г. 7 м. 

Веселина Михайлова Узунова Съдия 15 г. 11 м. 

Елена Евтимова Тодорова 
Държавен съдебен 

изпълнител 
9 г. 5 м. 

Елица Тодорова Тодорова 
Държавен съдебен 

изпълнител 
1 г. 5 м. 

Борис Валентинов Томов Съдия по вписванията 8 г. 6 м. 

Севдана Костова Гавраилова Съдия по вписванията 1 г. 9 м. 

 

По предложение на Председателя на Районен съд Каварна е стартирано 

периодично атестиране на съдиите Живко Георгиев и Веселина Узунова. Към 

настоящия момент процедурата по атестирането не е приключена от ВСС.  

Реално отработените човекомесеци от магистратите през 2015 г. са 47 (при 

възможен максимум 48) или средномесечно през 2015 г. са работили 3,9 съдии, 

като за сравнение 2014 г. са били  също 3,9, 2013 г. са били 4, 2012 г. – 3,7, при 

щатна численост 4 съдии през периода 2013 г.  - 2015 г. 

Длъжността държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр.Каварна се 

изпълнява от Елена Евтимова Тодорова, но заради ползване на отпуск поради 

бременност и раждане Министерство на правосъдието назначи Елица Тодорова 

Тодорова, считано от 27.07.2015 г. до завръщане на титуляра.  

Длъжността съдия по вписванията се изпълнява от Борис Валентинов 

Томов и Севдана Костова Гавраилова, като от 01.07.2015 г. първия е назначен за 

ръководител. 
 

2. Служители. 

Съдебната администрация в Районен съд Каварна, съгласно  действащия от  

2014 г. Правилник за администрацията в съдилищата, е разпределена в обща и 

специализирана администрация.  



Общата администрация включва: 1 щ. бр. административен секретар, 

съчетаващ и функциите на служител по сигурността на информацията, 1 щ. бр. 

главен счетоводител, 1 щ. бр. системен администратор – ІІ степен и 1 щ. бр. 

чистач, изпълняващ и функцията на МОЛ.  

Специализираната администрация включва:  2 щ. бр. съдебни секретари, 2 

щ. бр. съдебни деловодители, 1 щ. бр. съдебен деловодител  - регистратура, 

изпълняващ и функциите на касиер, 1 щ. бр. съдебен деловодител - съдебно-

изпълнителна служба, съчетаващ и функциите на бюро съдимост, 1 щ. бр. съдебен 

архивар и 1 щ. бр.  призовкар.  

 

Длъжност Щатни бройки 

Главен счетоводител 1 

Административен секретар 1 

Системен администратор – ІІ степен 1 

Съдебен секретар 2 

Съдебен деловодител  2 

Съдебен деловодител - регистратура 1 

Съдебен деловодител –  

съдебно-изпълнителна служба 
1 

Съдебен архивар 1 

Призовкар 1 

Чистач 1 

Общо:  12 

 

 Преобладаващата част от работещите в съда съдебни 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 бе извършено 

атестиране на всички служители и отново бяха отчетени отлични резултати.  

 

3. Структура и управление на съда. 

През 2015 г. Каварненският районен съд работи с утвърден щат от Висшия 

съдебен съвет, както следва: 1 административен ръководител - председател, 3 

районни съдии, 1 държавен съдебен изпълнител, 2 съдии по вписванията и 12 

служители – обща и специализирана администрация.  

Считано от 11.11.2014 г. поради изтичане мандата на Емилия Панчева като 

административния ръководител – председател на Каварненски районен съд, 

същата е определена за изпълняващ функциите до встъпване в длъжност на нов 

административен ръководител. С решение по протокол № 9 от 26.02.2015 г. на 

Висш съдебен съвет за административен ръководител – председател е назначен 

Димитър Илиев Димитров, който встъпи в длъжност на 11.03.2015 г.  

След решението по протокол № 11 от 21.03.2013 г. на Висшия съдебен 

съвет за съкращаване на щатната численост на Районен съд гр.Каварна с две 



длъжности „съдия” разглеждането на делата се извършва от общо четири съдебни 

състава. 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. 

Важно е да се отбележи, че през 2015 г. отново няма постъпили сигнали или 

жалби за неетично поведение или корупция против съдии или служители в 

администрацията на Районен съд Каварна.  

 

ІІ. ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА ПРАВОРЪЗДАВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ 

НА РАЙОНЕН СЪД ГР.КАВАРНА. 

 

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

2013 - 2015 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. 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 много добра организация при насрочване на 

делата и разглеждането им. Делата се насрочват от съдиите 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 

2013 853 289 1142 

2014 566 245 811 

2015 575 329 904 

 

Общият брой на постъпилите граждански и наказателни дела през 2015 г. в 

Каварненски районен съд е 904 бр. (за сравнение през 2014 г. - 811 бр., а  2013 г. – 

1142 бр.), от които 575 граждански и 329 наказателни. Наблюдава се увеличение 

на новообразуваните дела с 93 бр. в сравнение с 2014 г. и намаление с 238 бр. 

спрямо 2013 г. Средно месечно постъпление на делата на един съдия на база 

щатна численост през отчетния период е 18,83 бр.,  като за сравнение през 2014 г. 

е 16,90 бр., а 2013 г. е 23,79 бр., т.е. през 2015 г. се отчита намаление спрямо 2013 

г. и увеличение спрямо 2014 г. 

 

година дела за разглеждане 

граждански наказателни общо 



2013 978 482 1460 

2014 691 278 969 

2015 676 352 1028 

 

През 2015 г. броят на делата за разглеждане, включващ останалите като 

несвършени през 2014 г. и новопостъпилите през 2015 г., както и продължаващите 

под същия номер е 1 028 бр., от които 676 граждански дела и 352 наказателни 

дела. Средно месечно на един съдия броя на делата за разглеждане на база щатна 

численост през отчетния период е 21,42 бр.,  като за сравнение през 2014 г. е 20,19 

бр., а 2013 г. е 30,42 бр., т.е. както и при новообразуваните дела през 2015 г. се 

отчита намаление спрямо 2013 г. и увеличение спрямо 2014 г. 

 

година свършени дела 

граждански наказателни общо 

2013 853 449 1302 

2014 591 255 846 

2015 583 295 878 

 

Съотношението на свършените дела спрямо делата за разглеждане за 2015  

г. е 85,41 %, като този процент за 2014 г. е 87,31 и за 2013 г. е 89,18.  

 

година решени със съдебен акт по същество 

граждански наказателни общо 

2013 763 355 1118 

2014 500 164 664 

2015 516 216 732 

 

Приключените с акт по същество през отчетния период са 732 бр. дела, 

които съставляват 71,21 % от всички дела за разглеждане и 83,37 % от свършените 

дела, като тези съотношения за 2014 г. са съответно 68,52 % и 78,49 %, а за 2013 г. 

76,58 % и 85,87 %.    

 

година прекратени производства 

граждански наказателни общо 

2013 90 94 184 

2014 91 91 182 

2015 67 79 146 

 

Броят на делата, които са били прекратени през 2015 г. е 146 и те 

съставляват 14,20 % от делата за разглеждане и 16,63 % от свършените дела. 

Тенденцията през последните три години е на намаляване на прекратените 

производства, както по граждански, така и по наказателни дела. 

 



2. Срочност на правораздавателната дейност – приключили в 3-месечен 

срок дела за периода 2013 – 2015 г. 

От всички свършени общо 878 бр. дела, 784 бр. са решени в 3 месечен срок, 

което представлява 89 %. В същото време решените в 3 месечен срок дела са 76 % 

от всички дела за разглеждане, което е показател за една действително висока 

срочност на съдопроизводството.  

 

година свършени в срок до 3 месеца 

граждански наказателни общо 

2013 760 242 1002 

2014 511 214 725 

2015 513 271 784 

 

От решените в 3 месечен срок общо 784 бр. дела, 513 бр. са граждански и 

271 бр. са наказателни. В процентно отношение от гражданските дела в 

тримесечен срок са свършени 88 % от всички свършени граждански дела, а при 

наказателните този процент е 83 % спрямо всички свършени наказателни дела.  

 

година 

 

свършени дела (общо граждански и наказателни) 

всичко 

брой свършени 

дела в срок до 3 

месеца 

процент от общо 

свършените 

2013 1302 1002 77 % 

2014 846 725 86 % 

2015 878 784 89 % 

 

 Общият брой на свършените дела през отчетния период е 878 , като за 2014 

г. е 846, за 2013 г. е 1 302. От общо свършените 878 дела, в срок до 3 месеца 

(считано от образуване на делото до постановяване на съдебния акт) са 

приключили 784 дела, представляващи 89 %, а над 3 месеца - 94 дела или 11 %. За 

сравнение през 2014 г. в срок до 3 месеца са свършени 86 %, а през 2013 г. - 77 % 

Горното сочи на запазване тенденцията на увеличение 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 в срок до 3 месеца един съдия на база 

отработени човекомесеци за 2015 г. е 18,68 бр., докато за 2014 г. е 18,00 бр., а 2013 

г. е 27,13, т.е. се отчита намаление спрямо 2013 г. и увеличение спрямо 2014 г.  

 

3. Постановени в 1-месечен срок съдебни актове. 

Общо постановени съдебни актове по граждански дела са 606 бр., като в 

срок до 1 месец са 595 бр., а в срок до 3 месеца - 11 бр. Няма дела изготвени в по-

дълъг срок от 3 месеца. При наказателните дела общо постановени съдебни актове 

са 270 бр., в т.ч. в срок до 1 месец - 269 бр., в срок до 3 месеца - 1 бр.  

 



видове дела постановени съдебни актове 

общо в срок до 1 месец в срок до 3 месеца 

граждански 606 595 11 

наказателни 270 269 1 

общо 876 864 12 

 

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

месеца“, всъщност са решени в срок до 2 месеца, но за целите на отчетността 

попадат в по-дълъг период. 

 

видове дела постановени съдебни актове 

общо в срок до 1 месец процент 

граждански 606 595 98,18 % 

наказателни 270 269 99,63 % 

общо 876 864 98,63 % 

 

Процентното съотношение на постановените актове по граждански дела 

през 2015 г. в 1-месечен срок спрямо всички постановени съдебни актове е 98,18 

%, а по наказателни дела съответно е 99,63 %. Общо за всички дела този процент е 

98,63, което е показва, че по този показател Каварненски районен съд отчита 

високо ниво на срочност на изготвяне на съдебните актове. 

 

4. Качество на съдебните актове – потвърдени /включително и като %/, 

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

%/ за периода 2013 – 2015 г. 

През 2015 г. са обжалвани общо 91 бр. дела, като от тях 57 бр. са 

граждански дела и 34 бр. са наказателни дела, което представлява около 10,36 % 

от свършените дела.  

 

година обжалвани дела 

граждански наказателни общо 

2013 87 195 282 

2014 65 52 117 

2015 57 34 91 

 

За сравнение през предходните отчетни периоди процентното съотношение 

на обжалваните спрямо свършените дела е  2014 г. – 13,83 %, 2013 г. - 21,66 %. 

Намалението на този процент представлява добра атестация за качеството на 

постановените съдебни актове. 

 

година потвърдени съдебни актове 

граждански наказателни общо 

2013 18 172 190 



2014 18 38 56 

2015 26 16 42 

 

Съпоставяйки съотношението на потвърдените съдебни актове спрямо 

обжалваните дела през годините, съответно 2015 г. – 46,15 %, 2014 г. – 47,86 %, 

2013 г. – 67,38% показва по-големия дял на потвърдените съдебни актове, спрямо 

отменените или изменените такива.  

 

година отменени съдебни актове 

граждански наказателни общо 

2013 13 5 18 

2014 8 20 28 

2015 12 10 22 

 

При отменените съдебни актове сравнявайки ги с броя на обжалваните 

дела, се наблюдава тенденция на намаление на процента им, особено през 

последните две години, съответно за 2015 г. – 22 бр. или 2,42 %, за 2014 г. – 28 бр. 

или 2,39 % и за 2013 г. – 18 бр. или 6,38%. 

 

година изменени съдебни актове 

граждански наказателни общо 

2013 15 3 18 

2014 13 3 16 

2015 5 2 7 

 

Изменените съдебни актове през 2015 г. представляват 7,69 % от 

обжалваните актове, през 2014 г. са 13,68 %, а през 2013 г. съответно са 6,38 %. 

 

5. Натовареност – по щат и действителна натовареност спрямо делата 

за разглеждане и спрямо свършените дела за периода 2013 – 2015 г. 

Средната натовареност по щат на Каварненския съд спрямо  делата за 

разглеждане и спрямо свършените дела по години е както следва: 

 

година съдии по щат 
спрямо делата за 

разглеждане 

спрямо  

свършените дела 

2013 4 30,42 27,13 

2014 4 20,19 17,63 

2015 4 21,42 18,29 

 

Видно е, че средната натовареност по щат на съда през  2015 г. е завишена 

спрямо предходната 2014 г. и е намаляла спрямо 2013 г. При отчитането на този 

показател следва да се вземе предвид, че основен фактор за спада на 

натовареността е намалелия брой на постъпилите дела, като през последната 

отчетна година се отчита макар и слаба тенденция на увеличението им. 



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 

2013 48 30,42 27,13 

2014 47 20,62 18,00 

2015 48 21,87 18,68 

 

Данните от горната таблица сочат, че има увеличение на действителната 

натовареност на магистратите в Каварненски районен съд през 2015 г. 

сравнявайки с предишния отчетен период – 2014 г., както спрямо делата за 

разглеждане, така и спрямо свършените дела, както и намаление на 

действителната натовареност спрямо 2013 г. И при този показател основен фактор 

е намалелия брой постъпили дела.  

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.  

 

ІІІ. НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ. 

1. Кадрова обезпеченост. 

През 2015 г. разглеждането на наказателни дела в Районен съд гр.Каварна 

беше извършвано от два съдебни състава. Наказателните състави са 

председателствани от Димитър Илиев Димитров и Живко Павлов Георгиев. И 

двамата съдии са дълъг стаж и богат опит. Димитър Димитров има 17 г. и 8 м. 

юридически стаж, от които 9 г. и 8 м. като районен съдия, а Живко Георгиев има 

20 г. и 7 м. юридически стаж, от които 19 г. и 7 м. като районен съдия.  

 

2. Постъпление на наказателните дела за периода 2013 – 2015 г. 

През отчетния период са разглеждани общо 352 бр. наказателни дела (при 

278 бр. за 2014 г., 482 бр. за 2013 г.), от които 23 бр. останали несвършени от 

предходни години (33 бр. за 2014 г. и 193 бр. за 2013 г.), постъпили са 329 бр. (при 

245 бр. - 2014 г., 289 бр. - 2013 г.). Отчита се увеличение с 84 бр. на 

новопостъпилите наказателни дела спрямо 2014 г. и с 40 бр. спрямо 2013 г., като 

цифрата на висящите в началото на годината също е намалена спрямо 

предходните две години. Налага се изводът, че въпреки само двамата съдии 

разглеждащи наказателни дела, ефективността на наказателните състави през 2015 

г. се е повишила.  

 

година постъпили наказателни дела 

2013 289 

2014 245 



2015 329 

 

Престъпления против личността: През 2015 г. са разгледани 3 бр. дела за 

извършени престъпления против личността, при 4 бр. дела за 2014 г. и 9 бр. за 

2013 г., от които 3 бр. са новообразувани и няма останали от предходен период. 

Престъпления против правата на гражданите: През 2015 г. няма 

постъпили дела за престъпления против правата на гражданите, като и останали 

несвършени от 2014 г. (при 3 бр. за 2014 г. и 2 бр. за 2013 г.).  

Престъпления против брака, семейството и младежта: През отчетния 

период са били разглеждани 2 дела за извършени престъпления против брака, 

семейството и младежта, като и двете са новообразувани (при 2 бр. - 2014 г., 6 бр. 

- 2013 г.). 

Престъпления против собствеността: Най-голям дял в наказателните 

производства имат този вид престъпления. На производство са били 30 дела за 

извършени престъпления против собствеността (при 27 бр. за 2014 г. и 42 бр. за 

2013 г.), от които 25 новообразувани и 5 останали несвършени от предходни 

години.  

Престъпления против стопанството: През 2015 г. са били разгледани 4 

бр. дела за престъпления против стопанството, като 3 бр. от тях са постъпили през 

отчетния период, а 1 бр. е от предходен. За сравнение делата за извършени 

престъпленията против стопанството през 2014 г. са 10 бр., а през 2013 г. са 9 бр.  

Престъпления против дейността на държавни органи и обществени 

организации: На производство са били 22 бр. дела за престъпления против 

дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи 

публични функции, всички новообразувани (при 16 бр. за 2014 г. и 7 бр. за 2013 

г.), от които 15 бр. по чл.279 от НК за незаконно преминаване през границата на 

страната и 2 бр. по чл.280 от НК за превеждане през границата на страната на 

отделни лица или групи от хора.  

Документни престъпления: Разгледани са били 5 дела за документни 

престъпления (при 5 бр. за 2014 г. и отново 5 бр. за 2013 г.), от които всички 5 бр. 

са постъпили през отчетния период. 

Престъпления против реда и общественото спокойствие: През 2015 г. 

няма новопостъпили производства за извършено престъпления против реда и 

общественото спокойствие (при 1 бр. за 2014 г. и 1 бр. за 2013 г.).  

Общоопасни престъпления: Традиционно висок дял имат делата за 

извършени общоопасни престъпления, през отчетния период са били разглеждани 

23 дела (съответно 35 бр. - 2014 г., 25 бр. - 2013 г.), като 22 от тях са 

новообразувани, а 1 бр. е останало несвършено от 2014 г.  

Тенденцията е на запазване или леко намаление на броя на разгледаните 

наказателни дела по видове спрямо предходните години, а увеличение се 

наблюдава само при делата за извършени престъпления против дейността на 

държавни органи и обществени организации. 

През 2015 г. са разгледани 9 дела по реда на “бързото полицейско 

производство”, срещу 8 бр. през 2014 г. и 9 бр. през 2013 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 11 бр. дела по реда на 



глава ХХVІІ НПК – съкратени производства и 6 бр. по реда на гл.ХХV НПК - 

незабавни производства. 

Наказателни дела от частен характер: На производство са били 13 бр. 

НЧХД, от които 10 бр. новопостъпили и 3 бр. останали от предходния период. За 

сравнение през 2014 г. са били 12 бр., а през 2013 г. - също 12 бр.  

Частни наказателни дела: Разгледани са общо 164 бр. ЧНД, 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., като за 

предходните години цифрите са следите: 2014 г. – 73 бр., 2013 г. - 98 дела.  

Дела по чл.78а от НК: По реда на чл.78а от НК през 2015 г. са образувани и 

разгледани 8 бр. дела, като няма останали несвършени от предходен период. За 

сравнение през 2014 г. са образувани 7 бр. дела, през 2013 г. са образувани 8 бр. 

дела и 3 бр. са останали несвършени от 2012 г.  

Административно - наказателни дела: Постоянно разнообразен остава и 

вида на наказателните дела от административен характер, като основен имат 

делата по ЗДП и по ЗЗП. През отчетния период са разгледани 78 бр. АНД, като 

новообразувани са 65 бр. За сравнение през 2014 г. са разгледани 83 бр., от тях 

новообразуваните дела са 64 бр. през 2013 г. са съответно 255 бр. разгледани, от 

тях 82 бр. новопостъпили.  

 

3. Разпределение на наказателните дела; изключение от принципа за 

случайно разпределение. 

Съгласно заповед № РД-13-11/ 11.03.2015 г. на административния 

ръководител - председател на Районен съд гр.Каварна новообразуваните 

наказателни дела се разпределят със софтуерния продукт за случайно 

разпределение на делата, както следва: Димитър Димитров – 90 %, Живко 

Георгиев – 100 %. 

Изключения от принципа за случайно разпределение правят наказателните 

производства по чл.64 и по чл.65 от НПК, при които със заповед на 

административния ръководител се определя график на дежурните съдии. 

Достъп до данните  по чл.251б ал. 1 от ЗЕС да се осъществява след 

разрешение от Димитър Димитров - административен ръководител - председател 

на Районен съд гр.Каварна, а в негово отсъствие от съдия Живко Георгиев, за 

което се издава разпореждане за предоставяне на достъп до данни.  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 съдиите, разглеждащи наказателни дела, се извършва ново 

разпределение на делата между съдиите, разглеждащи граждански дела.  

 

4. Разглеждане на наказателни дела. 

Общият брой на наказателни дела за разглеждане през 2015 г. е 352 бр. 

(2014 г. - 278 бр., 2013 г. - 482 бр.), от които 89 бр. НОХД, 13 бр. НЧХД, 8 бр. дела 

по чл.78а от НК, 147 бр. ЧНД, 78 бр. АНД и 17 разпити пред съдия.  



 

година наказателни дела за разглеждане 

2013 482 

2014 278 

2015 352 

 

Престъпления против личността: През 2015 г. по гл.ІІ „Престъпления 

против личността” са били за разглеждане 3 бр. НОХД, за сравнение през 2014 г. 

са разгледани 4 бр., а през 2013 г. – 9 бр. 

Престъпления против правата на гражданите: По гл.ІІІ „Престъпления 

против правата на гражданите” няма дела през отчетния период. През 2014 г. и 

2013 г. броят делата за разглеждане е бил съответно е 3 бр. и 2 бр. 

Престъпления против брака, семейството и младежта: През последните 

две години броят на делата за разглеждане по гл.ІV от НК е постоянен, през 2015 

г. е 2 бр., 2014 г. също е 2 бр., а през 2013 г. е бил 6 бр.  

Престъпления против собствеността: При наказателните общ характер 

дела съществен дял имат престъпленията по гл.V.  През 2015 г. са разгледани 30 

бр. дела. За 2014 г. са общо за разглеждане 27 бр., а през 2013 г. 42 бр. 

Престъпления против стопанството: През 2015 г. НОХД за разглеждане 

за престъпления по гл.VІ ”Престъпления против стопанството” са 4 бр., през 2014 

г. съответно 10 бр. и 2013 г. - 9 бр.  

Престъпления против дейността на държавни органи, обществени 

организации и лица, изпълняващи публични функции: Все по-голям в 

последните години става дела на делата по гл.VІІІ от НК. През отчетния период са 

разгледани 22 бр. дела. За сравнение през 2014 г. са 16 бр. НОХД, а през 2013 г. са 

разгледани 7 бр. 

Документни престъпления: За 2015 г. делата за  документни 

престъпления, които са били за разглеждане са 15 бр. През 2014 г. и 2013 г. са 

разгледани по 5 бр. дела по гл.ІХ от НК. 

Престъпления против реда и общественото спокойствие: През отчетния 

период по гл.Х „Престъпления против реда и общественото спокойствие” няма 

дела за разглеждане, като през 2014 г. и 2013 г. е разгледано по едно дело по тази 

глава на НК. 

Общоопасни престъпления: Много съществен дял от НОХД съставляват 

делата образувани по гл.ХІ “Общоопасни престъпления" – 23 бр. дела за 

разглеждане. Сравнението с предходните години показва: 2014 г. общо за 

разглеждане 35 бр.,  а през 2013 г. общо за разглеждане 25 бр. 

Наказателни дела от частен характер: На производство са били 13 бр. 

НЧХД, като за сравнение през 2014 г. са разгледани 12 бр. НЧХД, 2013 г. също са 

били 12 бр.  

Дела по чл.78а от НК: По реда на чл.78а от НК през 2015 г. са разгледани 8 

бр. дела. За сравнение през 2014 г. са разгледани 7 бр. дела,  а през 2013 г. - 11 бр.   

Частни наказателни дела: За отчетния период сериозно е нараснал броя 

частните наказателни дела, разгледани са общо 164 ЧНД, в т.ч. разпити пред 

съдия, като за предходните година цифрите са следите: 2014 г. - 73 дела, 2013 г. - 

98 дела. 



Административно - наказателни дела: През 2015 г. са разгледани 78 бр. 

АНД. За сравнение през 2014 г. са съответно 83 бр. разгледани, а през 2013 г. са 

разгледани 255 бр.  

 

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

Общият брой на приключените наказателни дела през годината е 295 бр., 

при 255 бр. за 2014 г. и 449 бр. за 2013 г. От свършените дела НОХД са 81, дела по 

чл.78а от НК - 6 бр., НЧХД - 9, ЧНД - 139, разпити пред съдия - 17 бр. и АНД - 43 

бр.  

 

година свършени наказателни дела 

2013 449 

2014 255 

2015 295 

 

Престъпления против личността: През 2015 г. по гл.ІІ „Престъпления 

против личността” от 3 бр. НОХД за разглеждане и трите са приключили със 

споразумение. Няма несвършени дела. За сравнение през 2014 г. 4 бр. са 

свършените дела, от които 1 бр. решено по същество с присъда и 3 бр. със 

споразумение, 2013 г. – 8 бр. свършени, от които 1 бр. с присъда и 7 бр. със 

споразумение. 

Престъпления против правата на гражданите: Делата по гл.ІІІ 

„Престъпления против правата на гражданите” няма дела за разглеждане и 

съответно свършени дела. 

Престъпления против брака, семейството и младежта: От 2 бр. НОХД 

дела за разглеждане по гл.ІV от НК няма несвършени в края на 2015 г., като 1 бр. е 

решено по същество, а 1 бр. със споразумение. През предходните години тези 

цифри са съответно:  2014 г. – 2 бр. свършени, от които 1 бр. с присъда и 1 бр. със 

споразумение, 2013 г. - 5 бр. свършени, от които 4 бр. с присъда и 1 бр. със 

споразумение. 

Престъпления против собствеността: През 2015 г. са разгледани 30 бр. 

дела, от които 27 бр. са свършени – 11 бр. с присъда и 16 бр. със споразумение, 3 

бр. дела са оставали несвършени. За 2014 г. от общо за разглеждане 27 бр. 

свършени са 22 дела, от които 12 с присъда и 10 със споразумение, през 2013 г. от  

42 бр. дела за разглеждане 38 бр. са свършени – 15 бр. с присъда и 23 бр. със 

споразумение.  

Престъпления против стопанството: През 2015 г. НОХД за разглеждане 

за престъпления по гл.VІ ”Престъпления против стопанството” са 4 бр., като 3 бр. 

от тях са приключили със споразумение по чл.381 – 384 от НПК, а  1 бр. е 

останало несвършено в края на периода. През 2014 г. са свършени 9 бр., всички 

със споразумение, а 1 бр. е останало несвършено, 2013 г. са приключени 8 бр., 

всички със споразумение и 1 бр. е останало несвършено. 

Престъпления против дейността на държавни органи, обществени 

организации и лица, изпълняващи публични функции: По гл.VІІІ от НК през 

отчетния период са разгледани и свършени 22 бр. НОХД, от които всички 22 бр. 

са приключили със споразумение. За сравнение през 2014 г. от 16 бр. НОХД 2 бр. 



са приключили с присъда, а 14 бр. със споразумение, през 2013 г. са свършени 6 

бр. - всички със споразумение и 1 бр. е останало несвършено. 

Документни престъпления: За 2015 г. от 5 бр. дела за документни 

престъпления по гл.ІХ, които са били за разглеждане са приключени 4 бр., от 

които и 4-те със споразумение и едно е останало несвършено. През 2014 г. от 

разгледаните 5 бр. дела 2 бр. са приключили с присъда и 3 бр. със споразумение, а 

2013 г. от 5 бр. дела за разглеждане – 4 бр. свършени със споразумение и 1 бр. 

дело е останало несвършено в края на годината. 

Престъпления против реда и общественото спокойствие: През отчетния 

период по гл.Х „Престъпления против реда и общественото спокойствие” няма 

дела за разглеждане, както и приключили дела.  

Общоопасни престъпления: От НОХД образувани по гл.ХІ “Общоопасни 

престъпления" – 23 бр. са делата за разглеждане, от тях свършените са 20 бр. и 3 

бр. са останали несвършени. От 20 бр. приключени дела 2 бр. са решени с 

присъда, а 18 бр. със споразумение по чл.381 – 384 от НПК. Сравнението с 

предходните години показва: 2014 г. общо за разглеждане 35 бр., свършени са 34 

бр. дела, от които 5 с присъда и 29 със споразумение, 1 бр. останало несвършено, 

през 2013 г. общо за разглеждане 25 бр., свършени са 23 бр. дела, от които 2 бр. с 

присъда и 21 бр. със споразумение,  а 2 бр. са останали несвършени. 

 От наказателните общ характер дела през 2015 г. са приключени 81 дела, от 

тях в срок до 3 месеца са свършени 73 дела, което съставлява 90 % от НОХ делата, 

като за предходните две години тези проценти са съответно 2014 г. – 90 % и 2013 

г. – 86 %. Броят на несвършените в края на отчетния период  НОХД е 8, при 7 бр. 

за 2014 г., 11 бр. за 2013 г.  

Наказателни дела от частен характер: На производство са били 13 бр. 

НЧХД, като през отчетната година са свършени 9 бр., а в края на периода са 

останали несвършени 4 бр. От приключените дела, 4 бр. са с присъда и 5 бр. със 

споразумение. За сравнение през 2014 г. са приключени 9 НЧХД от 12 бр., 2013 г. 

също 9 бр. от 12 дела.   

Дела по чл.78а от НК: По реда на чл.78а от НК през 2015 г. са разгледани и 

приключени 8 бр. дела, като 6 бр. са решени по същество и 2 бр. са останали 

несвършени. През 2014 г. са разгледани 7 бр. дела и всички са свършени, през 

2013 г. са разгледани 11 бр. дела и 11 бр. са приключени.  

Частни наказателни дела: За отчетния период са разгледани общо 164 

ЧНД, в т.ч. разпити пред съдия, като за предходните година цифрите са следите: 

2014 г. - 73 дела, 2013 г. - 88 дела. През 2015 г. 156 бр. са свършените ЧНД, от 

които 152 решени по същество и 4 бр. прекратени, а 8 бр. са останали несвършени 

в края на годината. Всички ЧНД за 2014 г. и 2013 г. са приключени в рамките на 

отчетния период.  

Административно - наказателни дела: През 2015 г. са разгледани 78 бр. 

АНД, като 43 бр. от тях са свършени, от тях 40 със съдебен акт по същество и 3 

прекратени, а 35 бр. са висящи в края на периода. За сравнение през 2014 г. са 

съответно 83 бр. разгледани, от тях 70 бр. приключени и 13 бр. останали 

несвършени, през 2013 г. са разгледани 236 бр., от тях са свършени 52 бр. и 19 бр.  

са висящи.  

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

всички видове е 57 бр., от които 8 НОХД, 4 НЧХД, 8 ЧНД, 35 НАХД и 2 по чл.78а 



НК. Сравнителният анализ сочи тенденция на висок процент на приключилите 

наказателни дела спрямо делата за разглеждане (2015 г. – 84 %, 2014 г. – 92 %, 

2013 г. – 93 %). 

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 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 

наказателни дела 

всичко 

свършени дела в срок 

 до 3 месеца 

процент 

 

2013 449 242 54 % 

2014 255 214 84 % 

2015 295 271 92 % 

 

От всичко наказателни дела за разглеждане през 2015 г. - 352 бр., свършени 

през отчетния период са общо 295 бр., от които в срок до 3 месеца са 271 бр. или 

92 %. През предходните години този процент е бил съответно 84 % за 2014 г. и  54 

% за 2013 г., което сочи запазваща се тенденция на нарастващ процент на 

срочност през последните три години при разглеждане на наказателните дела. 

От свършените през годината 81 бр. НОХД са приключени със съдебен акт 

по същество 14 бр. или 17 %, 67 бр. или 83 % са прекратени, като в т.ч. 62 бр. са 

приключили със споразумения. За сравнение през 2014 г. приключили със съдебен 

акт по същество са 23 бр. или 24 %, а със споразумение 73 бр. или 76 %, а през 

2013 г. приключили със съдебен акт по същество са 23 бр. или 24 %, а със 

споразумение 68 бр. или 72 %, т.е. през годините са наблюдава устойчива 

тенденция за непрекъснато нарастващ процент (над 70 %) на наказателните 

производства, приключвани със споразумение. 

Насрочени са били 110 открити заседания за разглеждане на наказателни 

общ характер дела, като са отложени 32 или 29 %, за предходните година този 

процент е 34 % за 2014 г. и 33 % за 2013 г., т.е. през последната отчетна 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. 

При НЧХД през 2015 г. от делата за разглеждане са свършени 9 бр., като 4 

от тях са решени със съдебен акт по същество, а 5 бр. са прекратени. В тримесечен 

срок са приключили 73 бр., като това представлява 90 % от свършените дела. Този 

процент за предходните години е съответно 2014 г. – също 90%, 2013 г. – 86 %, 

което е много добър показател за работа на наказателните съдии. 

Всички свършени дела по чл.78а от НК за отчетния период – 6 бр., т.е. 100 

% са приключени в 3 месечен срок, като и 6-те са със съдебен акт по същество.  



Въпреки относително големия брой ЧНД за разглеждане – 164, 156 от тях са 

приключили през 2015 г. и само 8 са останали висящи в края на годината. От 

свършените дела 152 бр. са приключили със съдебен акт по същество, а 4 бр. са 

прекратени, като в срок да 3 месеца броят им е 155 бр., т.е. 99 %. За предходните 

години този процент е 2014 г. – 98 %, 2013 г. - 95 %. 

От общо административно - наказателните дела за разглеждане през 2015 г. 

са били свършени 43 бр. дела, като със съдебен акт по същество са решени 40 бр., 

като в срок до 3 месеца са 31 бр., което представлява 72 % и показва сериозно 

завишаване на показателя срочност спрямо предходните години, особено спрямо 

2013 г. (2014 г. - 63 %, 2013 г. - 22 %), като се отчете обстоятелството, че през 

отчетния период наказателните съдии са само двама.  

Общо постановените съдебни актове по наказателни дела са 270 бр., като в 

т.ч. в срок до 1 месец са 269 бр., а в срок до 3 месеца - 1 бр. Процентното 

съотношение на постановените в 1-месечен срок спрямо всички постановени 

съдебни актове е 99,63 %, което е отличен атестат за работата на съдиите, 

разглеждащи наказателни дела. 

През 2015 г. Каварненският районен съд е приключил с присъди или по 

споразумение 81 наказателни общ характер дела. По тях са съдени общо 107 лица, 

104 са осъдени, няма оправдани лица. Съотношението на осъдените лица спрямо 

общия брой на предадените за съдене лица е 97 %.   

По глава ІІ – „Престъпленията против личността” са съдени 3 лица, от 

тях са осъдени 3, 2 лица на лишаване от свобода до 3 г. (в т.ч. 1 лице е осъдено 

условно) и 1 на пробация. 

По глава ІV – „Престъпления против брака, семейството и младежта” 

са предадени на съд и осъдени 2 лица, и двете на пробация. 

По глава V -  „Престъпления против собствеността” са съдени най-голям 

брой лица от НОХД - 54, от които всички 54 са осъдени. От осъдените лица 8 са 

били непълнолетни извършители на престъпленията. На 35 лица е постановено 

лишаване от свобода до 3 г., от тях на 15 са постановени условни присъди,  в един 

от случаите е постановено лишаване от свобода над 3 г., а 18 лица са осъдени на 

пробация. 

По глава VІ – „Престъпления против стопанството” са съдени 3 лица, 

като всички са осъдени на пробация. 

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

обществени организации и лица изпълняващи публични функции” са съдени 

23 лица, като 22 от тях са осъдени -  на лишаване от свобода са осъдени 21 лица, 

18 от тях условно и 1 лице е осъдено на пробация.  

По глава ІХ – „Документни престъпления” са съдени 3 лица, като от тях 

1 е  осъдено на лишаване от свобода до 3 г. условно. 

По глава ХІ -  „Общоопасни престъпления” са съдени 19 лица, всички 19 

са осъдени, в т.ч. едно 2 непълнолетни. На 6 от лицата е било наложено наказание 

лишаване от свобода до 3 год., на 4 от които е отложено за изпитателен срок. В 11 

от случаите е постановена пробация, а в други 2 - глоба. 

Общо през 2015 г. по наказателни общ характер дела на първа инстанция са 

осъдени 104 лица, няма оправдани. Наложени са били следните наказания: 



Наказание  лишаване от свобода до 3 години е наложено на 65 осъдени 

лица, което съставлява 62,5 % от осъдените лица, като на 39 лица наказанието е 

условно.  

Наказание лишаване от свобода за срок повече от 3 години през 

отчетната година е наложено на 1 лице, което е по-малко от 1 % спрямо осъдените 

лица.  

Наказание глоба е наложено на 2 осъдени лица, които представляват по-

малко от 2 % от общия брой на осъдените лица.  

Наказание пробация е наложено на общо 36 осъдени лица, което в 

проценти съставлява 34,6 %. 

Други видове наказания – през 2015 г. не са налагани.    

От всички осъдени 104 лица по НОХД 10 са непълнолетни, което 

представлява 9,6 % от осъдените лица.  

През 2015 г. Каварненският районен съд е приключил 9 бр. наказателни 

частен характер дела. По тях са съдени общо 18 лица, 4 са осъдени, от тях всички 

на глоба, а 2 лица са оправдани. Съотношението на осъдените лица спрямо общия 

брой на предадените на съд лица е 22,2 %.   

През 2014 г. са постановени оправдателни присъди относно 2 лица - по 

НЧХД № 139/2014 г. и по НЧХД № 40/2015 г. 

Едната оправдателната присъда е постановена от съдия Димитър Димитров 

за един от подсъдимите по НЧХД № 139/2014 г. с мотивите, че подсъдимия не е 

осъществил както от обективна, така и от субективна страна състава на 

престъплението по чл. 130 ал.1, вр. чл.20 ал.2 от НК. Съдът намира, че всички тези 

негови действия съдържат белезите на неизбежна отбрана. На следващо място 

съдът намира, че не следва да бъде приложена и разпоредбата на чл.130 ал.3 от 

НК. Института на т.нар. „реторсия” изисква пострадалият да е отвърнал на 

подсъдимия със същата такава телесна повреда, която му е била нанесена. По 

силата на чл.103 ал.1 от НПК, тежестта да се докаже обвинението по дела 

образувани по тъжба на пострадалия лежи върху частния тъжител. Независимо от 

позицията изразена от подсъдимия, независимо от съдържанието на неговите 

обяснения, независимо от невъзможността да подкрепи с доказателства свое 

искане, бележка или възражение-тежестта да се докаже обвинението по дела от 

частен характер се носи от тъжителя. Следователно, ако в резултат на своята 

процесуална активност частният тъжител не съумее да докаже, че подсъдимият е 

виновен, съдът следва да постанови оправдателна присъда. 

 Втората оправдателна присъда е постановена от съдия Живко Георгиев за 

съденото лице по НЧХД № 40/2015 г. Мотивите на съда са, че преценявайки 

повдигнатото и поддържано от частния тъжител обвинение по чл.130 ал.2 от НК, 

във връзка със събраните по делото писмени и гласни доказателства, съдът стигна 

до извода, че подсъдимия не е реализирал от обективна и субективна страна 

състава на инкриминираното деяние - причиняване на лека телесна повреда. По 

силата на чл.103 ал.1 от НПК, тежестта да се докаже обвинението по дела 

образувани по тъжба на пострадалия лежи върху частния тъжител, тежестта да се 

докаже обвинението по дела от частен характер се носи от тъжителя. 

Следователно ако в резултат на своята процесуална активност частния тъжител не 

съумее да докаже, че подсъдимият е виновен, съдът следва да постанови 

осъдителна присъда.  



Оправдателните присъди в горепосочените случаи са постановени поради 

недоказаност на обвиненията по безспорен начин.  

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 Каварненски районен съд няма внесени 

обвинителни актове по дела със значим обществен интерес.  

 

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

Неприключено в разумен срок към 31.12.2015 г. е само едно наказателно 

дело - НОХД № 258/2013 г. Делото е отложено за 15.01.2016 г. за изготвяне на 

допусната нова тройна съдебно техническа експертиза. Причините, че не е 

приключило до настоящия момент са, че е многократно отлагано за събиране на 

доказателства, основно за разпит по делегация на свидетели в чужбина, за 

изготвяне не експертизи и др. 

 

7. Натовареност. 

Средната натовареност по щат на съдиите, разглеждащи наказателни дела в 

Каварненския съд 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 

2013 2 20,08 18,71 

2014 2 11,58 10,63 

2015 2 14,67 12,29 

 

Видно е, че средната натовареност по щат е завишена спрямо предходната 

2014 г. и е намаляла спрямо 2013 г.  Ако се вземе предвид съотношението на броя 

на съдиите по щат към постъпилите през годината дела показателят би изглеждал 

така: 2015 г. – 13,71 %, 2014 г. – 10,21 %, 2013 г. – 12,04 % . Тези цифри говорят, 

че натовареността по щат през 2013 г. е била по-висока, поради големия брой 

висящи дела в началото на периода (2015 г. – 23 бр., 2014 г. – 33 бр. и 2013 г. – 193 

бр.), а не се дължи на увеличение на постъпилите дела.  

Средната действителна натовареност на съдиите, разглеждащи наказателни 

дела на база отработени човекомесеци спрямо делата за разглеждане и спрямо 

свършените дела е, както следва: 

 

година 

отработени 

човекомесеци на 

наказателните 

съдии  

натовареност спрямо 

делата за разглеждане 

натовареност спрямо  

свършените дела 

2013 24 20,08 18,71 

2014 24 11,58 10,63 

2015 24 14,67 12,29 

 



Данните от горната таблица сочат, че няма различие между натовареността 

по щат и действителната натовареност на наказателните съдии в Каварненски 

районен съд през 2015 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, съответно протестирани присъди, определения и решения по 

наказателни дела през годината са 34 бр., което представлява около 11,5 %  от 

свършените наказателни дела. От общо обжалваните съдебни актове 15 бр. са на 

съдия Димитър Димитров и 19 бр. на съдия Живко Георгиев. 

През отчетния период от ДОС и ДАС са върнати 28 бр. обжалвани 

наказателни дела, като в 16 от случаите актовете на съда са изцяло потвърдени, 10 

са отменени и 2 са изменени.  

Потвърдени съдебни актове са 16 бр., в т. ч. на съдия Димитър Димитров – 

6 бр. или 40 % спрямо броя на обжалваните му актове, а на съдия Живко Георгиев 

– 10 бр. или 52,63 % спрямо броя на обжалваните му актове. 

През 2015 г. са отменени 10 бр. съдебни актове, като 5 бр. (4 бр. АНД и 1 

бр. НЧХД) или 33,33 % спрямо броя на обжалваните му актове са на съдия 

Димитър Димитров, а 5 бр. (4 бр. АНД и 1 бр. НЧХД) или 26,32 % спрямо броя на 

обжалваните му актове са на съдия Живко Георгиев. Основните причини за 

отмяна на съдебните актове са, че са постановени в противоречие с материалния 

закон или поради конституиране на ненадлежна ответна страна. 

През отчетния период са изменени 2 бр. съдебни актове по наказателни 

дела, като и двете са на съдия Димитър Димитров – 2 бр. или 13,33 % спрямо броя 

на обжалваните му актове. Причината за това при едното НОХД е изменение на 

правната квалификация на деянието, без промяна на вида и размера на 

наложеното наказание, а при второто НОХД – промяна на режима на изтърпяване 

на наказанието. 

Констатацията при наказателните дела сочи, че е налице висок относителен 

дял на потвърдените наказателни дела през последните 3 години, чиито съдебни 

актове по същество са били обжалвани.  

 

9. Тенденции в дейността на Наказателно отделение. 

През 2015 г. се отчита тенденция на увеличение на постъплението на 

наказателни дела спрямо предходните два отчетни периода – с 34,3 % спрямо 2014 

г. и 13,8 % спрямо 2013 г. 

Процентът на свършените през отчетния период в срок до 3 месеца е 

нараснал до 92 %, което сочи запазваща се тенденция на нарастващ процент на 

срочност през последните три години при разглеждане на наказателните дела. 

През отчетния период се запазва и тенденцията от предходните две години 

на намаляване на обжалваните и протеснирани съдебни актове по наказателни 

дела, въпреки нарастващия брой на постъпилите дела, което свидетелства за 

качеството на постановените актове. 

 

 

 



ІІІ. ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ. 

 

1. Кадрова обезпеченост. 

През 2015 г. разглеждането на граждански дела в Районен съд гр.Каварна 

беше извършвано от три съдебни състава. Гражданските състави са 

председателствани от Емилия Димитрова Панчева, Веселина Михайлова Узунова 

– Панчева и Живко Павлов Георгиев, като всички съдии са с богата практика в 

разглеждането на дела. Емилия Панчева има 20 г. юридически стаж, от които 16 г. 

и 8 м. като районен съдия, Веселина Узунова – Панчева има 15 г. и 11 м. 

юридически стаж, от които 9 г. и 10 м. като районен съдия, а Живко Георгиев има 

20 г. и 7 м. юридически стаж, от които 19 г. и 7 м. като районен съдия.  

 

2. Постъпление на гражданските дела за периода 2013 – 2015 г. 

През отчетния период са разглеждани общо 676 бр. граждански дела (при 

691 бр. за 2014 г., 978 бр. за 2013 г.), от които 100 бр. останали несвършени от 

предходни години (125 бр. за 2014 г. и 125 бр. за 2013 г.), постъпили са 575 бр. 

(при 566 бр. - 2014 г., 853 бр. - 2013 г.). Отчита се увеличение с 9 бр. на 

новопостъпилите граждански дела спрямо 2014 г. и намаление с 278 бр. спрямо 

2013 г., като цифрата на висящите в началото на периода също е намалена спрямо 

предходните две години. Изводът е, че ефективността на гражданските състави 

през 2015 г. се е повишила.  

 

година постъпили граждански дела 

2013 853 

2014 566 

2015 575 

 

Искове по Семейния кодекс: Разпределени по видове граждански дела 

през 2015 г. на производство са били 48 иска по СК (при 54 бр. през 2014 г., 79 бр. 

през 2013 г.), от които 35 новообразувани (41 - 2014 г., 55 - 2013 г.) и 13 останали 

несвършени от предходни години (13 - 2014 г., 23 - 2013 г.).  

Облигационни искове: Делата за разглеждане през отчетния период са 53 

бр. (при 52 бр. - 2014 г., 55 бр. - 2013 г.), от които 30 новообразувани и получени 

по подсъдност (26 - 2014 г., 25 – 2013 г.), 22 бр. висящи в началото на периода (26 

бр. - 2014 г., 25 бр. – 2013 г.). Следва да се отбележи, че през 2015 г. едно дело е 

върнато за ново разглеждане под нов номер, докато през 2013 г. са върнати 5 бр. 

Вещни искове: Разглеждани през 2015 г. са били 11 вещни иска (при 16 - 

2014 г., 18 - 2013 г.), от които 6 новообразувани (3 - 2014 г., 9 - 2013 г.) и 5 висящи 

от предходни години (13 бр. - 2014 г., 9 бр. - 2013 г.).  

Делби: На производство през 2015 г. са били 28 делби (през 2014 г. - 31 бр., 

през 2013 г. - 41 бр.), от които 11 бр. са новообразувани (при 9 бр. за 2014 г., 13 бр. 

за 2013 г.), 17 бр. са несвършени от предходни години (20 бр. - 2014 г., 27 бр. - 

2013 г. През 2014 г. 2 бр. дела са върнати за ново разглеждане, а през 2013 г. – 1 

бр. 

 Искове по КТ: Новобразувани са 2 бр. и 5 бр. са останали несвършени от 

предходния период. Разгледани са 7 бр. искове по КТ (10 бр. през 2014 г., 11 бр. 

през 2013 г.).  



Други дела: Основен дял при гражданските дела имат т. нар. други дела. 

Разгледани са били и 193 бр. (при 259 бр. през 2014 г., 250 бр. – 2013 г.). От тези 

дела 152 бр. са новообразувани и 7 бр. получени по подсъдност, в т.ч. 9 бр. по 

Закона срещу домашното насилие, 6 бр. по чл.26, 3 бр. по чл.30 от Закона за 

закрила на детето и 1 бр. по Закона за защита от дискриминация (при 213 - 2014 г., 

220 - 2013 г.) и 34 бр. са от предходни години (при 46 - 2014 г., 29 - 2013 г.).  

От сравнението на цифрите за новопостъпилите и разгледани през 2015 г. 

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

постъплението по видове е относително постоянно, наблюдава се тенденция за 

леко намаление при броя на гражданските дела.  

Дела от административен характер: През 2015 г. е постъпило (получено 

по подсъдност) 1 бр. гражданско дело от административен характер, а 6 бр. са 

делата за разглеждане, като 2 бр. са останалите от предходен отчетен период. За 

сравнение през 2014 г. са разгледани 5 бр., от които 2 за новообразувани, а 3 бр. са 

останали несвършени, 2013 г. – 10 бр. са разгледани при 4 бр. новопостъпили и 6 

бр. висящи от предходен период. 

Дела по чл.410 и чл.417 ГПК: Постъпили са общо 328 бр. дела по чл.410 и 

чл.417 ГПК, представляващи 57 % от всички граждански дела, а делата за 

разглеждане са 330 бр. През предходните години заповедните производства са 

били както следва: 264 бр. дела за разглеждане при 263 бр. новообразувани през 

2014 г., 514 бр. дела за разглеждане, всички новообразувани през 2013 г. Отчита 

увеличение през последната отчетна година на делата по чл.410 и чл.417 от ГПК, 

спрямо 2014 г., но все още не се достигат нивата на постъпващите производства 

през 2013 г. Запазва се устойчивата тенденция на висок процент спрямо 

гражданските дела, което се дължи от една страна на икономическата обстановка, 

а от друга на бързината и ефективността на заповедното производството. 

 

3. Разпределение на гражданските дела; изключение от принципа за 

случайно разпределение. 

Съгласно заповед № РД-13-11/ 11.03.2015 г. на Димитър Димитров - адм. 

ръководител – председател на Районен съд гр.Каварна новообразуваните 

граждански дела се разпределят със софтуерния продукт за случайно 

разпределение на делата, както следва: Емилия Димитрова Панчева – 100 %, 

Веселина Михайлова Узунова-Панчева – 100 %, Живко Павлов Георгиев – 20 %. 

Новообразуваните частни граждански дела се разпределят със софтуерния 

продукт за случайно разпределение на делата, както следва: Емилия Димитрова 

Панчева – 100 %, Веселина Михайлова Узунова-Панчева – 100 %, Живко Павлов 

Георгиев – 100 %. 

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 съдиите, разглеждащи наказателни дела.  

 

4. Разглеждане на граждански дела. 



Общият брой на гражданските дела за разглеждане през 2015 г. е 576 бр. 

(2014 г. - 691 бр., 2013 г. - 978 бр.), от които 235 бр. Гр.д. и 441 бр. Ч.Гр.д.  

 

година граждански дела за разглеждане 

2013 978 

2014 691 

2015 676 

 

Искове по Семейния кодекс: Разгледани през отчетния период са били 48 

бр. дела по СК. През 2014 г. на производство са били 54 бр., а през 2013 г. - 79 бр.  

Облигационни искове: През 2015 г. са разгледани общо 53 облигационни 

иска, от които 10 бр. за непозволено увреждане и дело от и срещу търговци, при 

52 бр. през 2014 г. и 55 бр. през 2013 г. 

Вещни искове: Разгледаните вещни искове за отчетната 2015 г. са 11 бр., 

при съответно 16 бр. за 2014 г. и 18 бр. за 2013 г.  

Делби: През 2015 г. на производство са били 28 дела за делби на движими 

вещи и недвижими имоти. За сравнение през 2014 г. са били разгледани 31 бр. 

делби, а 2013 г. – 41 бр..  

Искове по КТ: Общо 7 бр. искове по КТ са били разгледани през отчетната 

2015 г., при 10 бр. през 2014 г. и 11 бр. през 2013 г.  

Други дела: Традиционно най-голям е делът на разглежданите “други дела” 

– 193 бр. за отчетната година, в т.ч. по Закона срещу домашното насилие, Закона 

за закрила на детето и пр., при 259 бр. за 2014 г. и  250 бр. за 2013 г.  

Дела от административен характер: Разгледаните дела от 

административен характер за 2015 г. са 6 бр., при съответно за 2014 г. - 5 бр., за 

2013 г. - 10 бр.  

Дела по чл.410 и чл.417 ГПК: През 2015 г. 330 бр. са делата за 

разглеждане по чл.410 и чл.417 от ГПК. Така през 2014 г. са разгледани 264 бр. 

заповедни производства, а през 2013 г. - 514 бр. 

Тенденцията за естеството и броя на предявените искове при гражданските 

дела в общи линии не е променена, 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.  

 

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

Общият брой на приключените граждански дела през годината е 583 бр., 

при 591 бр. за 2014 г. и 853 бр. за 2013 г. От свършените дела гражданските са 145 

бр., а частните граждански - 438 бр.  

 

година свършени граждански дела 

2013 853 

2014 591 

2015 583 



 

Искове по Семейния кодекс: От разгледаните през 2015 г. 48 бр. дела по 

СК, 38 бр. са били приключени, в т.ч. 22 решени и 16 прекратени, а 10 бр. са 

останали несвършени в края на отчетната година. През 2014 г. са свършени 41 бр., 

от тях 15 са прекратени и 13 бр. несвършени, а през 2013 г. броят на свършените 

дела е 66 бр., в т.ч. 20 са прекратени и 13 бр. останали несвършени. 

Облигационни искове: През 2015 г. са били разгледани общо 53 

облигационни иска, от които 34 бр. са били свършени, а 19 бр. са останали 

несвършени. От приключените дела 24 са решени, а 10 бр. са прекратени. През 

2014 г. свършените дела са 30 бр., от които 19 бр. приключени с решение и 11 бр. 

прекратени, а 22 бр. са несвършени. За 2013 г. свършените са 29 бр., от които 19 

бр. с решение и 10 бр. прекратени, останалите несвършени са 26 бр. 

Вещни искове: Разгледаните вещни искове за отчетната 2015 г. са 11 бр. от 

които 4 бр. са свършени, в т.ч. 1 е прекратено и 7 бр. са останали несвършени, при 

съответно 16 бр. за 2014 г., от които 11 бр. приключени и 5 бр. са несвършени, 18 

бр. за 2013 г., от които 5 бр. свършени и 13 бр. несвършени.  

Делби: През 2015 г. на производство са били 28 дела за делби на движими 

вещи и недвижими имоти, от които 7 бр. са свършени (3 бр. – решени, 4 бр. - 

прекратени) и 21 бр. останали несвършени в края на периода. За сравнение през 

2014 г. са свършени 14 бр. делби (5 бр. – решени, 9 бр. - прекратени) и 17 бр. са 

несвършени, а за 2013 г. свършените са 21 бр. (6 бр. – решени, 15 бр. - прекратени)  

и 20 бр. са останали несвършени.  

Искове по КТ: Общо 7 бр. искове по КТ са били разгледани през отчетната 

2015 г., като всички са приключени, 4 са решени и 3 са прекратени, при 5 бр. 

свършени през 2014 г. и 5 бр. останали несвършени, 8 бр. свършени през 2013 г. и 

3 бр. несвършени.  

Други дела: Най-голям е делът на разглежданите “други дела” – 193 бр. за 

отчетната година, при 259 бр. за 2014 г. и 250 бр. за 2013 г. От тях през 2015 г. са 

били общо свършени 159 бр., а към края на годината са останали несвършени 34 

бр. (2014 г. - 225 бр. свършени и 34 несвършени, 2013 г. - 204 бр. свършени и 46 

бр. несвършени). Съотношението решени – прекратени  е съответно 139 бр. към 

20 бр. 

Дела от административен характер: От разгледаните 6 дела за 2015 г. 2 

бр. са решени и 3 бр. прекратени или общо 5 свършени, 1 бр. е останало висящо в 

края на периода. При съответно за 2014 г. - 3 бр. свършени и 2 бр. са несвършени 

и за 2013 г. - 7 бр. приключени и 3 бр. несвършени. 

Дела по чл.410 и чл.417 ГПК: През 2015 г. при 330 бр. дела за разглеждане 

по чл.410 и чл.417 от ГПК има останало несвършено само едно дело, а 329 бр. са 

били свършени, като 319 бр. са със съдебен акт по същество, а 10 бр. са 

прекратени. Така през 2014 г. са приключени 262 бр. заповедни производства, а 2 

бр. са останали несвършени, а през 2013 г. 513 бр. са свършени и 1 бр. 

несвършено.  

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

всички видове е 93 бр. при 100 бр. за 2014 г. и 125 бр. в края на 2013 г. 

Сравнителният анализ сочи тенденция на висок процент на приключилите 

граждански дела спрямо делата за разглеждане (2015 г. – 86 %, 2014 г. – 85,5 %, 

2013 г. – 87 %). 



Горепосочените данни са показател за срочността при разглеждане на 

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

делото, поведението на страните и графиците на съдиите производството по 

делата продължава повече от един отчетен период. Въпреки това са положени 

необходимите усилия от страна на съдиите да не се разрешава безпричинно 

отлагане на делата във времето.  

  

година 

свършени 

граждански дела 

всичко 

свършени дела в срок 

 до 3 месеца 

процент 

 

2013 853 760 89 % 

2014 591 511 86 % 

2015 583 513 88 % 

 

През 2015 г. в Каварненския районен съд са разглеждани общо 676 бр. 

граждански дела, от които 583 са свършени и 93 останали несвършени в края на 

периода. От свършените през 2015 г., в срок до 3 месеца са 513 бр. или 88 %. През 

предходните години този процент е бил съответно 86 % за 2014 г. и  89 % за 2013 

г., което сочи запазваща се тенденция на висок процент на срочност през 

последните три години при разглеждане на гражданските дела. 

От свършените през годината 583 бр. граждански дела приключени със 

съдебен акт по същество са 516 бр. или 88,5 %, 67 бр. прекратени (в т.ч. 0 бр. със 

спогодба) или 11,5 % са. За сравнение през 2014 г. приключили със съдебен акт по 

същество са 500 бр. или 84,6 %, а са прекратени 91 бр. (в т.ч. 14 бр. със спогодба) 

или 15,4 %, а през 2013 г. приключили със съдебен акт по същество са 763 бр. или 

89,4 %, а са прекратени 90 бр. (в т.ч. 15 бр. със спогодба) или 10,6 %, т.е. все още 

гражданските производства, приключвани със спогодба имат малък относителен 

дял. 

Насрочени през 2015 г. са били 266 открити заседания за разглеждане на 

граждански дела, като от тях са отложени 155 или 58,3 %, през 2014 г. този 

процент е 52,8%, а през 2013 г. е 58,1 %. 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 2015 г., 

дължащ се на внезапните отсъствия поради временна неработоспособност на 

съдията докладчик.  

При гражданските дела, изключвайки частните, през 2015 г. от делата за 

разглеждане са свършени 145 бр., като 94 от тях са решени със съдебен акт по 

същество, а 51 бр. са прекратени. В тримесечен срок са приключили 75 бр., като 

това представлява 52 % от свършените дела. Останалите висящи в края на 

отчетния период са 90 бр. граждански дела. 

Въпреки относително големия брой Ч.Гр.д. за разглеждане – 441 бр., 438 от 

тях са приключили през 2015 г. и само 3 са останали висящи в края на годината. 

От свършените дела 422 бр. са приключили със съдебен акт по същество, а 16 бр. 

са прекратени, като в срок до 3 месеца броят им е 438, т.е. 100 %. За предходните 

години този процент е 2014 г. – 98 %, 2013 г. - 99 %. 



Общо постановените съдебни актове по всички граждански дела са 606 бр., 

като в срок до 1 месец са 595 бр., а в срок до 3 месеца - 11 бр., това изразено в 

процентно съотношение на постановените в 1-месечен срок спрямо всички 

постановени съдебни актове е 98,18 %, 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 граждански дела към края на 2015 г. са 28 

бр., като от тях образуваните до 31.12.2010 г. са 6 бр. Основните причини могат да 

бъдат групирани по следния начин: спрени дела – 7 бр., за събиране на 

доказателства – 8 бр., без движение – 1 бр., обжалвани в ДОС – 5 бр., по други 

причини – 7 бр. Преобладаващата част от неприключилите в разумен срок 

граждански дела са спрени. Друга причина за неприключване се явява 

фактическата и правна сложност на някои видове дела /делби/, големия брой 

страни за призоваване и трудностите свързани с това, събирането на множество 

доказателства и т.н. 

 

7. Натовареност. 

Средната натовареност по щат на съдиите, разглеждащи граждански дела в 

Районен съд гр.Каварна спрямо делата за разглеждане и спрямо свършените дела 

през последните 3 години е, както следва: 

 

година 
брой граждански 

съдии по щат 

натовареност спрямо 

делата за разглеждане 

натовареност спрямо  

свършените дела 

2013 2 40,75 35,54 

2014 2 28,79 24,63 

2015 2 28,17 24,29 

 

Видно е, че средната натовареност по щат е относително еднаква през 2015 

г. и предходната 2014 г. и е намаляла спрямо 2013 г. Ако се вземе предвид 

съотношението на броя на съдиите по щат към постъпилите през годината дела 

показателят би изглеждал така: 2015 г. – 23,96 %, 2014 г. – 23,58 %, 2013 г. – 35,54 

% . Тези цифри говорят, че натовареността по щат през 2013 г. е била по-висока, 

поради по-големия брой постъпили дела в сравнение с 2014 и 2015 г.  

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 

2013 24 40,75 35,54 

2014 23 30,04 25,70 

2015 23 29,39 25,35 

 



Данните от горната таблица сочат, че няма съществено различие между 

натовареността по щат и действителната натовареност на гражданските съдии в 

Каварненски районен съд през отчетния период, както и през 2014 г и 2013 г. Това 

се дължи на факта, че съдиите са отсъствали само поради ползване на платен 

годишен отпуск или кратък отпуск при временна неработоспособност. 

 

8. Качество на съдебните актове. 

Общо обжалваните съдебни актове през 2015 г. са 57 бр., което 

представлява 9,8 % от свършените наказателни дела, в т.ч. на съдия Емилия 

Панчева са обжалвани 23 бр. съдебни акта, на съдия Веселина Узунова - 23 бр., на 

съдия Живко Георгиев - 9 бр. и на съдия Димитър Димитров - 2 бр. 

През отчетния период са върнати 43 бр. от обжалваните граждански дела 

(като в тях са включени и такива, жалбите по които са изпратени предходни 

години). От върнатите 43 бр. обжалвани акта по граждански дела, изцяло 

потвърдени са 26 бр., 12 бр. са отменени, а 5 бр. са оставени в сила в една част, а в 

друга изменени или отменени.  

От потвърдените 26 бр. съдебни актове на съдия Емилия Панчева са 9 бр. 

или 37,5 % спрямо броя на обжалваните й актове, на съдия Веселина Узунова – 11 

бр. или 47,83 % спрямо броя на обжалваните й актове, на съдия Живко Георгиев – 

5 бр. или 55,56 % спрямо броя на обжалваните му актове и на съдия Димитър 

Димитров – 1 бр. или 50 % спрямо броя на обжалваните му актове.   

Що се касае за отменените съдебни актове през 2015 г. те са 12 бр., в т. ч. на 

съдия Емилия Панчева – 5 бр. (4 бр. Гр.д. и 1 бр. Ч.Гр.д.) или 20,83 % спрямо броя 

на обжалваните й актове, на съдия Веселина Узунова – 3 бр. или 13,04 % спрямо 

броя на обжалваните й актове, на съдия Живко Георгиев – 2 бр.  или 10,53 % 

спрямо броя на обжалваните му актове и на съдия Димитър Димитров – 2 бр. или 

50 % спрямо броя на обжалваните му актове. Основните причини за отмяна на 

съдебните актове са, нарушаване на съдопроизводствените правила и неправилно 

приложение на материалния закон, неизвършена преценка на законосъобразността 

на административен акт, неизясняване на фактическа обстановка на спора, 

неотстранени нередовности на исковата молба, указани от въззивна инстанция и 

др. 

Процентът на изцяло отменените решения не е висок – 0,2 %,  ако отнесем 

върнатите отменени през годината дела към свършените през годината, по 

отношение на всички обжалвани този процент е 21 %. Считаме, че горното е 

показател за законосъобразната дейност на съдиите, постановили решенията си по 

делата за 2015 г.  

През отчетния период са изменени 5 бр. съдебни актове, в т. ч. на съдия 

Веселина Узунова – 3 бр., или 13,04 % спрямо броя на обжалваните й актове, а на 

съдия Живко Георгиев – 2 бр. или 22,22 % спрямо броя на обжалваните му актове. 

Причините за това са неправилно приложение на материалния закон, неправилна 

преценка на събраните доказателства, произнасяне по непредявени искове. 

Статистиката показва, че през последните три години се е увеличил, 

процента на потвърдените съдебни актове по гражданските дела спрямо 

предишните отчетни периоди. През 2015 г. той е 46 %, през 2014 г. е 43 %, докато 

през 2013 г. относителен дял на потвърдените съдебни актове е бил 39 %. 

 



9. 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, облигационните искове и делбите. С  най-голям относителен 

дял през 2015 г. 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.  

През 2015 г. се отчита увеличение на броя на постъпилите граждански дела 

спрямо предходната 2014 г. с 1,6 % и намаление с 48,3 % спрямо 2013 г. 

Запазва се тенденция на висок процент на срочност през последните три 

години при разглеждане на гражданските дела, като процентът на свършените 

дела в срок до 3 месеца през периода 2013 г. -2015 г. е над 86 %.  

През отчетния период се запазва и тенденцията от предходните две години 

на намаляване броя на обжалваните съдебни актове по граждански дела, въпреки 

нарастващия брой на постъпилите дела, което свидетелства за качеството на 

постановените актове. 

 

V. 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 Тодорова, 

но заради ползвания от нея отпуск поради бременност и раждане Министерство на 

правосъдието назначи по заместване Елица 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 790 бр. През годината са прекратени общо 

73 дела при 101 бр. - 2014 г. и 55  бр. - 2013 г. Новообразувани през 2015 г. са 74 

дела, като се наблюдава намаление на постъплението спрямо 2014 г. и увеличение 

спрямо 2013 г., когато новобразуваните дела са били съответно 131 бр. и 59 бр.  

Разграничавайки изпълнителните дела в зависимост от вида на взискателя 

се установява, че през отчетния период са постъпили 46 бр. в полза на държавата, 

12 бр. в полза на юридически лица и търговци и 16 бр. в полза на физически лица.  

През 2015 г. държавният съдебен изпълнител е насрочил 5 продажби на 

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

Общият брой висящите изпълнителни дела към 31.12.2015 г., по които 

държавният съдебен изпълнител работи до момента са 789, при висящи към края 

на 2014 г. – 790 бр., а на 2013 г. - 765  бр. 

През отчетния период размера на сумите за събиране по постъпилите през 

годината изпълнителни дела е бил 258 226 лева, докато през предходните години 

съответно: 2014 г. - 409 034 лв. и 2013 г. - 425 460 лв.  

Дължимите суми по всички изпълнителни дела през отчетната година са в 

размер на 4 495 065 лева, което показва тенденция на запазване на относително 

постоянно равнище на размера на сумите за събиране през последните три години, 

имайки предвид 2014 г. - 4 589 044 лв. и 2013 г. - 4 785 793 лв. 



Събрани и преведени по сметките на взискателите към края на отчетния 

период са 233 285 лева, което представлява 5,19 % събираемост спрямо 

дължимите суми по изпълнителни дела, при 238 794 лева през 2014 г. (4,78 % 

събираемост) и при 99 674 лева през 2013 г. (2,08 % събираемост), т.е. отчита се 

тенденция на увеличение на  събираемостта през последните 3 години..  

 

година постъпили дела прекратени дела събрани суми 

2013 г. 59 55 99 674 лв. 

2014 г. 131 101 238 794 лв. 

2015 г. 74 73 233 285 лв. 

 

Средно месечно постъпилите изпълнителни дела по щат за 2015 г. са 6,17 

бр. (2014 г. - 10,92 бр., 2013 г. - 4,92 бр.), свършените – 6,08 бр. (2014 г. - 8,42 бр., 

2013 г. - 4,58 бр.), а средно месечно събраната сума е 19 440,42 лв. (2014 г. - 

19 899,50 лв., 2013 г. – 8 306,17 лв.). Следва да се отчита обаче факта, че през 

отчетния период реално отработените човекомесеци на държавния съдебен 

изпълнител са само 7,5, тъй като титуляра Елена Тодорова е ползвала 

продължителни отпуски при временна неработоспособност и бременност и 

раждане, а до назначаване на заместващ я, функциите на държавен съдебен 

изпълнител са изпълнявали командировани съдии от Добрички съдебен окръг. 

 

VІ. БЮРО „СЪДИМОСТ”.  

 

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

който съвместява длъжността и на съдебен деловодител - съдебно-изпълнителна 

служба. През отчетния период са издадени 1 794 бр. свидетелства за съдимост и 1 

490 бр. справки за съдимост, вписани са 119 бр. бюлетини. През 2015 г. се запазва 

се тенденцията за относително постоянна бройка на издадените свидетелства и 

справки за съдимост – между 3000 и 3300 бр. на година. 

  

 VІІ. СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА. 

 

В служба по вписванията при Каварненски районен съд през 2015 г. са 

извършени общо 3 032 вписвания (за сравнение през 2014 г. – 3600 бр., 2013 г. - 

4 048). Образувани са 1 565 нотариални дела, от които покупко - продажби - 1 048 

бр., дарения – 227 бр., замени – 8 бр.,  ипотеки – 124 бр., договори за аренда на 

земеделски земи – 175 бр., актове за общинска собственост – 217 бр., актове за 

държавна собственост – 5 бр., възбрани – 237 бр., искови молби – 27 бр. и 

констативни нотариални актове – 152 бр. и др.   

година издадени свидетелства  

за съдимост 

издадени справки  

за съдимост 

вписани 

бюлетини за 

съдимост 

2013 г.  1852 1404 169 

2014 г.  1660 1364 120 

2015 г.  1794 1490 119 



Издадените удостоверения за тежести през отчетния период са 1 553 бр. 

(през 2014 г. – 1 432 бр., 2013 г. - 2 027 бр.).  

През 2015 година са извършени 110 устни справки, издадени са 186 бр. 

справки по молба на ДСИ и 1321 бр. преписи.  

През отчетния период са направени 86 отказа за вписване, като 3 бр. от тях 

са обжалвани, няма потвърдени, за 2014 г. това съотношение е 90 отказа, от които 

7 обжалвани, няма потвърдени, а за 2013 г. 108 отказа, от които 10 обжалвани, от 

тях и 2 потвърдени. 

 

VІІІ. ПРОВЕРКИ ОТ ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН 

СЪВЕТ. РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2015 Г. 

 

През 2015 г. проверки от Инспектората към Висшия съдебен съвет не са 

извършвани. 

Съгласно заповед № 385/ 03.11.2014 г. на председателя на Добрички 

окръжен съд са извършени ревизии на районните съдилища в Добрички съдебен 

окръг.  

В обобщения доклад от извършените ревизии на наказателните отделения 

на районните съдилища в съдебен район – Добрич са дадени препоръки: 

1. Административните ръководители на районните съдилища да издадат 

заповед, с която разпределението на делата при отсъствие на административния 

ръководител да се възлага на съдия.  

В изпълнение на препоръката са издадени заповеди № РД-13-10/ 11.03.2015 

г. и № РД-13-28/ 24.06.2015 г. на Председателя на Каварненски районен съд, с 

които се възлага на районен съдия да извършва определянето на съдия докладчик 

чрез софтуерния продукт за случайно разпределение на делата при отсъствие на 

административния ръководител. 

 2. При назначаване на вещи лица за изготвяне на експертизи да се има 

предвид компетентността им; да се извършва задълбочено проучване на делата, 

като при допуснати отстраними съществени нарушения на досъдебното 

производство, делото да се прекрати и да се върне на прокурора. 

 На общо събрание на съдиите при Районен съд гр.Каварна са обсъдени 

препоръките и са всети мерки при назначаване на вещи лица за изготвяне на 

експертизи да се има предвид компетентността им, както и да се извършва 

задълбочено проучване на делата, като при допуснати отстраними съществени 

нарушения на досъдебното производство, делото да се прекрати и да се върне на 

прокурора. 

 В обобщения доклад от извършените ревизии на гражданските отделения 

на районните съдилища в съдебен район – Добрич са дадени препоръки: 

 1. Административните ръководители на районните съдилища да издадат 

заповед, с която разпределението на делата при отсъствие на административния 

ръководител да се възлага на съдия. 

 Тази препоръка е дадена и за наказателните отделения на районните 

съдилища. С издадените заповеди № РД-13-10/ 11.03.2015 г. и № РД-13-28/ 

24.06.2015 г. на Председателя на Каварненски районен съд по всички видове дела 

определянето на съдия докладчик чрез софтуерния продукт за случайно 



разпределение на делата при отсъствие на административния ръководител се 

извършва от районен съдия. 

 2. Административните ръководители на районните съдилища да 

предприемат мерки за недопускане на отлагане на делата по вина на съдебните 

състав. Да обсъдят със съдиите констатациите относно подготовката на 

гражданските дела за заседание и да предприемат действия за недопускане на 

отклонения от разпоредбите на ГПК. 

 В Районен съд гр.Каварна отлагане на делата по вина на съдебните състави 

не се допуска. Обсъдени са със съдиите констатациите относно подготовката на 

гражданските дела за заседание и са предприети действия за недопускане на 

отклонения от разпоредбите на ГПК. 

 През отчетния период е извършена проверка на организацията и дейността 

на съдиите по вписванията и държавните съдебни изпълнители към районните 

съдилища в Добрички съдебен окръг, съгласно заповед № 65 от 11.03.2015 г. на 

адм. ръководител – председател на Окръжен съд гр.Добрич. 

В доклада от извършената проверка на организацията и дейността на 

съдиите по вписванията е дадена препоръка на Служба по вписванията при 

Районен съд гр.Каварна регистрите и нарочните книги да се водят съобразно 

предвидения за това ред, като документите се подреждат хронологически, 

скопчават, прономероват, прошнуроват. В изпълнение на препоръката е изготвен 

доклад от Борис Томов – ръководител на Служба по вписванията при Районен съд 

гр.Каварна, в който се  посочва, че прошнуроването на документите и книгите се 

извършва от специална комисия, назначена от Агенция по вписванията, а 

регистрите и специалните книги по вписванията се водят съобразно предвидения 

за това ред, като се подреждат хронологически, скопчават се и се прономероват. 

В доклада от извършената проверка на организацията и дейността на 

държавните съдебни изпълнители е дадена препоръка на Съдебно-изпълнителна 

служба при Районен съд гр.Каварна да се извърши проверка на делата без 

движение и при наличието на условията по чл.433 ал.1 т.8 от ГПК съответните 

дела да се прекратят. В изпълнение на препоръката е изготвен доклад от Елица 

Тодорова – държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр.Каварна, в който се  

посочва, че се извършва поетапна проверка на всички висящи дела в СИС 

гр.Каварна и на основание чл.433 ал.1 т.8 от ГПК е започнал процес отговарящите 

на условията дела да се прекратяват. 

 

ІХ. ДЕЙНОСТ НА СЪДЕБНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ. 

 

Щатната численост на съдебната администрация в Районен съд Каварна 

остава непроменена през последните години - 12 бр. съдебни служители. 

По искане на председателя на Каварненски районен съд с решение по 

протокол № 25 от 14.05.2015 г. Висш съдебен съвет е трансформирана 1 свободна 

щатна бройка за длъжност „съдебен секретар“ в длъжност „системен 

администратор“. След проведен конкурс, считано от 04.08.2015 г. на длъжността 

„системен администратор – ІІ степен“ е назначен Митко Димитров. 

 На 23.09.2015 г. изтече срока на договора 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”. Поради липса на 



свободни бройки по програмата за 2015 г. договора не би могъл да бъде 

продължен за нов период.  

През отчетния период продължава да се доказа 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. Въпреки относително малкия брой на съдебните 

служители, добрите им професионални и делови качества, в това число 

толерантност и колегиалност, 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 гр.Каварна няма щатна длъжност за експерт, връзки с 

обществеността и поради тази причина при необходимост лицето, определено за 

контакт с медиите е административния ръководител – председател.  

 

 ХІ. МАТЕРИАЛНА И ФИНАНСОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ. 

 

Районен съд гр.Каварна е разположен в подблоковото пространство на 

жилищен блок, като помещенията са собственост на Министерство на 

правосъдието, с обща застроена площ 347 кв.м.  

В сградата се помещават освен Районен съд и Служба по вписванията 

гр.Каварна, 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. 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: 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 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 

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. След отправено искане от Районен съд гр.Каварна до Министъра на 

правосъдието, 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.  

След отправено искане до Висш съдебен съвет е увеличен бюджета на 

Районен съд гр.Каварна за 2015 г. по параграф 52 00 “Придобиване на ДМА” със 

средства в размер на 1 150 лв., с които е закупена на един брой климатична 

система за кабинета на съдиите по вписванията. 

През отчетната година след мотивирано искане до ВСС бяха отпуснати 

средства в размер на 5 550 лв. по бюджетната сметка на съда по параграф 10 30 

“Разходи за текущ ремонт” за извършване на ремонт на фоайето и санитарните 

помещения на съда. Беше използвана възможността ремонта да бъде направен 

през съдебната ваканция, когато потокът от граждани е по-малък. Извършена е 

подмяна на теракотните плочки и боядисване на стени в коридора, както и ремонт 

на санитарните помещения. В сумата за ремонта са включени и средства за 

изграждане на рампа за инвалиди на входа, тъй като сградата на Районен съд 

гр.Каварна не беше пригодена за достъп от инвалиди. Към настоящия момент 

рампата за инвалиди е изработена и монтирана.  

 

 ХІІ. ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ И ИНФОРМАЦИОННО 

ОСИГУРЯВАНЕ. 

 

В началото на отчетния период по-голяма част от наличната техника 

(сървъри, компютри и принтери) не отговаряше на съвременните технически и 

технологични изисквания, тъй като е придобита в периода 2005 - 2007 година и е 

със слаби параметри. Ниската й работоспособност затрудняваше максимално 

работата на съдии и съдебни служители. Каварненски районен съд не разполагаше 

с необходимите скенери за да започне използване в максимална степен на 

възможностите на САС „Съдебно деловодство”, а именно сканиране и прикачване 

на документи в електронната папка на делата.  

След проведена процедура за събиране на оферти и отправено искане до 

Висш съдебен съвет бюджета на Районен съд гр.Каварна за 2015 г. е увеличен с 

21 653 лв., необходими за закупуване на: 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. Към настоящия 

момент новата компютърна техника и периферни устройства са инсталирани, 

което подобри и оптимизира работата на съдиите и съдебните служители. От 

друга страна от началото на тази година 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. 

През 2015 г. е закупен модул „Служебни защити” към системата за 

управление на съдебни дела САС „Съдебно деловодство”, 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. Електронният обмен на данни е двупосочен: от съда към адвокатската 

колегия – от САС автоматично се изпращат структурирани данни за искането за 

назначаване на служебен защитник или особен представител и цифрово копие на 

съдебния акт, с който съдът е постановил правна помощ и от адвокатската колегия 

към съда – получават се структурирани данни за определения служебен защитник 

или особен представител и цифрово копие на отговора (уведомително писмо), с 

което адвокатската колегия е назначила адвокат за правна помощ, които САС 

записва в базата данни и в електронната папка на съответното дело. Интеграцията 

между двете системи САС „Съдебно деловодство” и „Служебни защити” доведе 

до ускоряване процесите по съдопризводство и до подобряване ефективността на 

работата на съдебните служители. Въвеждането на новата информационна услуга 

допринася за публичност и прозрачност в работата на Каварненски районен съд. 

 

 ХІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ИЗВОДИ. 

 

 През изминалата 2015 г. работата на съда беше много добра, изцяло 

съобразена с промените протичащи в съдебната власт, не беше допуснато 

забавяне в правораздаването по делата, което беше постигнато с много 

всеотдайност и добро взаимодействие между всички магистрати и съдебни 

служители.  

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 гр.Каварна 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, може да се каже, че постигнатите много добри резултати са в 

резултат от усилията на всички работещи в Каварнески 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 гр.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; 

- 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 2015 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. 

 

 

                 АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

                       (Димитър Димитров)  


