
ОТЧЕТЕН ДОКЛАД
за

дейността на
Районен съд - Варна

през 2009 година



І .КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

1.1. Към 01.01.2009г. определената численост за магистрати за Районен
съд гр.Варна е 40 щатни бройки. В края на отчетния период този щат е запазен. В
изпълнение на указанията на ВСС във връзка с утвърдените с Протокол №
3/21.01.09г. форми на Отчет за работата на районните съдилища за 2009г., броят на
районните съдии във ВРС е посочен именно като 40  /колона „3”,  ред „С”/  и така са
отчетени и резултатите за натоварването на работилите през 2009  г.  /колона „3”,
редове от „Т” до „Ц”/.

Веднага следва да се посочи, че този брой на районни съдии не беше запълнен
по следните причини: През отчетния период съдиите Мирослава Неделчева, Цвета
Павлова и  Деница Славова ползваха отпуск за отглеждане на дете. До 23.03.2009 г.
съдия П. Захариева ползваше неплатен отпуск с оглед специализация в чужбина, а от
25.10.2009 г. в продължителен отпуск при временна неработоспособност е съдия
Мирослава Данева. Предвид незаетите щатни бройки, по предложение на
административния ръководител на РС-Варна, със заповеди на председателите на
Апелативен съд-Варна и на Окр.съд-Варна за периода, допустим по чл. 81, ал. 1 от
ЗСВ,  в РС-Варна бяха командировани да работят  младшите съдии от ВОС,  а от
02.02.2009 г. вече съдии в  РС-Добрич и РС-Провадия - Диана Стоянова и Ивелина
Владова .
  През цялата 2009 г. в Окръжен съд-Варна бяха командировани трима съдии от
наказателната колегия на РС- Варна: Росица Шкодрова от 01.01.09 г.до 31.03.2009 г. и
от 02.10.2009 г. до 31.12.2009 г., Радостина Методиева – от 01.01.2009г. до 28.05.09г.,
и Атанас Шкодров от  27.03.2009 г. до 27.09.2009 г. Считано от  02.11.2009 г. съдия
Таня Плахойчева беше командирована в  Районен съд- София
  През отчетния период в РС-Варна няма напуснали съдии. С решение на ВСС по
Протокол № 42  от 22.10.08  г.  съдия Г.  Лефтеров беше отстранен от длъжност до
приключване на дисциплинарното производство, водено срещу него, което и към
момента на изготвяне на отчета  не е факт.
  Към края на 2009  в съда са разкрити 37  съдебни състава –  16  наказателни/
като в три от тях поради целогодишното командироване в  ОС-Варна на поне един
наказателен съдия,  е работил съдия,  преместен в колегията от гражданска през м.
февруари 2009 г./ и 21 граждански /реално работили 19 състава/. Неразкриването на
още три съдебни състава, в съответствие с щатните бройки за съдии през целия
отчетен период се дължи на законовото ограничение на местата на съдии  в
продължителен отпуск /за отглеждане на дете и при  временна нетрудоспособност/ да
бъдат назначавани други през целия период на отчетната година. Освен това, както е
отбелязано и по-долу, част от съставите в гражданска колегия са били без титуляри

В обобщение  относно кадрите за районни съдии в РС-Варна за отчетния
период може да се посочи,  че за разлика от 2007г.,   когато се наблюдаваше
овакантяване на длъжностите поради назначаване и преназначаване на съдии от ВРС
в други съдилища/ преназначените от ВРС в други съдилища бяха общо 11 броя и 1
напуснал по свое желание или общо 12  броя/,   а през 2008 г.,  когато един съдия е
напуснал поради преназначаване и един беше отстранен от длъжност,  то през  2009
г. движението на съдии е преустановено.  Следва да се отбележи, че своевременно
предприетите мерки от ръководството на съда, срещнаха пълна подкрепа от
председателите на  Ап.съд-Варна и ОС-Варна и от административните ръководители
на РС-Добрич и РС-Провадия за командироване на мл. съдии, респ. районни съдии за
работа във ВРС, за да може тежестта на работата да бъде по-равномерно
разпределена.



  Намерението на адм. ръководство на  съда, посочено в миналогодишния
доклад  за увеличаване на щатната численост на съда с 2 бройки за съдии, а оттам и
за съдебни служители през 2009 г.  с оглед действащия вече ГПК относно промяната
на подсъдността на делата, не се реализира  въпреки усилията в тази посока.  Както е
известно двамата младши съдии, които бяха командировани в РС-Варна през 2008г.  и
началото на 2009 г.  бяха назначени от ВСС за съдии в други  районни съдилища.

1.2. В щата за държавни съдебни изпълнители през отчетния период няма
промени – той е 9 бр.  За разлика от предходния,  този отчетен период не се
характеризираше с динамика в персонален аспект.

1.3. Броят на съдиите по вписвания през отчетния период по щат е 11.
                 В сравнение с 2008 г. съставът им не претърпя съществени промени.
Единствената такава беше, че от 15.10.2009 г. съдията по вписвания Кремена Колева,
бе освободена от длъжност, поради завръщане на титуляра Ирина  Калева. Последната
след проведения конкурс за съдии по вписванията беше назначена на постоянна щатна
бройка.

1.4 През отчетния период щатът за съдебни служители е бил 109 при 105
щатни бройки за 2008 г.,  99 за 2007г. и 96 за 2006г.

Съотношението на съдебни служители спрямо магистрати през 2009 г. е било
2,72, при 2,62 през 2008 г.; 2,54 през 2007 г. и 2,46 през 2006 г. Спрямо общия брой на
съдии, съдебни изпълнители и съдии по вписванията съотношението е както следва
1,82 през 2009г., 1,75 през 2008г. 1,71 през 2007 г. и 1,68 през 2006 г.

През отчетния период се проведоха конкурси за длъжностите: главен
специалист „Счетоводител”, „Пресаташе”, „Чистач”, „Секретар – протоколист”,
„Деловодител”, „Архивар”, „Призовкар”,и „работник по поддръжката” . Първите три
позиции  бяха заети през 2009 г. , а за останалите длъжности конкурсът приключи в
началото на 2010 г.

Създадената структура на съдебната администрация, съответства напълно от
една страна на нормативната уредба, а от друга на утвърдения начин на работа. Към
настоящия момент в нея не се налагат промени.

2.  Структура и управление на институцията

Ръководството на съда се осъществява от председател и двама
зам.председатели. През годината е запазена формираната работна структура,
утвърдена със заповед № 33/05.05.1999г. на Председателя на съда, като са
обособени две колегии:

Наказателна - ръководена от зам. председателя  - Ерна Якова-Павлова
/вътрешно структуриране в колегията по отделения не съществува/ до 03.08.2009 г., а
след това от съдия Яна Панева. На 07.12.2009 г. след избирането й с решение на ВСС
по Протокол № 49 тя встъпи на тази длъжност

      Гражданска - ръководена от зам.председателя Р. Петров, специализирана
по материя на разглежданите дела със следните ръководители:

     І -во “Облигационно-трудово отделение” – съдия Ив. Дрингова
              ІІ-ро “Вещно отделение “ – съдия М. Кацарска
              ІІІ-то “Брачно отделение ” – от съдия Пл. Атанасов до 01.01. 2009 г., а след
това от съдия  П.Захариева.

      Служба “Съдебно изпълнение” с ръководител Хр. Калчева.
      Съдии по вписванията с ръководител Цв. Няголова.



ІІ .ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА

1. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – Таблица, съгласно приложения макет на Отчет за
работата на РС-Варна за 12 месеца на 2009г., утвърден с решение на ВСС по Протокол
№ 3/21.01.09г.

2. Сравнителен анализ на постъпленията на дела през последните 3
години

През годината във Варненски районен съд са постъпили: 7288 наказателни
дела, 14524 граждански  и 1424 изпълнителни  дела ,  или общо 23236. За
сравнение през 2008 г. броят им е бил съответно :  6412,10 036 и 957 ; а през 2007 г.
6151 , 10 769  и 1215. Т.е.  за поредна година е налице  увеличение в постъпленията.

Въпреки че нотариалните дела не се отчитат в статистиките на районните
съдилища, предвид съществуването и функционирането на Агенция по вписванията
към министъра на правосъдието, следва да се посочи и броя на извършените от
съдиите по вписванията, вписвания на актове през 2009г. – 28752/, който през
годините  е включван в общия брой на постъпленията във ВРС. Така заедно с
извършените вписвания по нотариални дела през 2009 г. той е 51988 бр.  /при 57748
броя за 2008 г.; 60 257бр. за 2007г.; 59 508 броя за 2006г.; 56 550 дела за 2005г.; 48
168 дела за 2004г.; 43 481 дела за 2003г.; при 34 712 за 2002г.;  32 171 дела за 2001г.;
34 235 бр. за 2000г. и 26 525 дела за 1999г./. Наблюдаваното намаление на
постъпленията в общ план се дължи само и единствено на намаления брой на
извършените вписвания.

3. Сравнителен анализ на свършените дела през последните 3 години:
Общият брой на свършените през 2009г.  наказателни дела е 7229, на

граждански дела е 14771 и на изпълнителни дела е 3355 бр. Или общо са свършени
25355 бр. Налице са приключили с 8.36% повече дела от постъпилите за
разглеждане.

Само общият брой на свършените наказателни и граждански дела е 22000,
докато през 2008 г. той е бил 16795; през 2007 г. - 16077 , а през 2006г. - 16568 броя.
Налице е констатация за значително по-голям брой свършени дела в
сравнение с предходните години. Този брой на свършени наказателни и
граждански дела /22000/  представлява 80.35%  от общия брой на делата за
разглеждане / 27380/ през годината.

Наред с горното, свършените в срок до 3 месеца наказателни и граждански дела
са 16423 /от общо 22000/, което прави 75% от всичко свършените. В тази връзка
следва да се отбележи,  че за разлика от предходните отчетни периоди,  когато като
свършени се отчитаха делата, които бяха обявени за решаване, независимо от датата
на постановяване на акта и през  2009  г.,  както и през 2008  г.  като свършени,  се
отбелязват делата,  по които е налице постановен съдебен акт. Съпоставката с
предходните години, когато за 2008 г свършените в 3-месечен срок дела са били 68 %
от всичко свършените, през 2007 г-70%, а през 2006г. – 73%, сочи, че независимо от
разликата в критерия „свършено дело”, който понастоящем измества макар и коректно
свършаемостта към по-късен момент, е запазена тенденцията за висок процент на
свършените в кратки срокове дела. Разгледано по видове дела това процентно
съотношение през 2009 г.е подобрено както при гражданските дела съответно – 74 %
за 2009 г., при 66% за 2008г. и 2007 г.,така и при наказателните от общ характер - 77
% за 2009 г., при 73% за 2008г., при 68% за 2007г. и 59% за 2006г.



Средна натовареност за съдебния окръг /отчетени по формата,
утвърдена от ВСС с Протокол № 3/21.01.09г./

През 2009 г.  средната натовареност по щат /при 40  бройки/  на съдиите във
ВРС е била с 57.04 бр. дела за разглеждане на месец /  докато през 2008 г.  е била
47.78 броя дела/ и 45.83 бр. свършени дела на месец / при  35.89 бр. дела на  месец
през 2008 г./ За сравнение тези цифри за РС-Провадия са съответно 30.75  бр.  и
26.23бр., а за РС-Девня - 27.62 бр.  и 23.05 бр.

Данните по тези показатели на районни съдилища в областните центрове от
апелативния район на Апелативен съд – Варна, изглеждат така: за РС-Разград –31.70
бр. и 25.96 бр., за РС-Шумен – 39.35 и 35.33, за РС-Силистра – 35.78 и 32.38  и РС-
Търговище – 21.93 и 20.16 /данните за РС-Добрич не бяха оповестени по технически
причини към момента на изготвяне на настоящия доклад/.

Това налага извода за по-голяма натовареност на съдиите от РС-Варна
в сравнение с колегите им от съдебния окръг и апелативния район / и по
брой разглеждани и по брой свършени дела/. Отчетена на фона и на
показателите за свършване на делата в 3-месечен срок –  за ВРС -75%  от всичко
свършените; за РС-Провадия са 69%, а за РС-Девня са 88%; за РС-Разград – 87%, за
РС-Шумен – 86%, за РС-Силистра – 92%  и РС-Търговище – 95%, сочи на извод, че при
приблизително два пъти по-висока натовареност, процента на РС-Варна е
относително висок.

Направените до тук констатации имат своето диференцирано изражение в
постъпленията и движението на наказателни и граждански  дела:

2.1 По наказателни дела

През периода 01.01.2009г. - 31.12.2009г. в наказателната колегия на
Районен съд гр.Варна са работили общо 17 съдии, разпределени в шестнадесет
състава, както следва:

Състав Съдия

І Христо Минев
ІІ Антони Николов
ІІІ Ерна Якова-Павлова
ІV Ат.Шкодров/ Росица Шкодрова
V Георги Митев
VІ Радостина Методиева/

Атанас Шкодров
ХІІІ         Радостина Методиева/

Добромир Андреев
ХV Валя Цуцакова

ХХІІ Стоян Попов
ХХІІІ Даниела Михайлова
ХХVІІ Яна Панева
ХХVІІІ Силвия Обрешкова
ХХІХ Мария Бончева
ХХХІІ Албена Славова
ХХХVІ Румяна Петрова
ХХХVІІ Красимира Дренчева



До 03.08.2009г. ръководител на колегията е била съдия Ерна Якова-Павлова,
заместник на административния ръководител на съда. От тогава и след встъпването й в
длъжност на 07.12.2009г. ръководител на колегията и заместник на административния
ръководител е била съдия Яна Панева.

Промяната на титулярите на съставите- ІV, VІ и ХІІІ е резултат от
последователното командироване в Окръжен съд- Варна на съдиите Росица Шкодрова,
Радостина Методиева и Атанас Шкодров.

През 2009г. общият брой на делата за разглеждане в колегията е бил
8535 бр., което е 12 % повече от делата през 2008г.-  7607 бр., с 16% повече, от тези
през 2007 г. - 7331 бр. и с 6% повече от 2006г. – 8037 бр..

-  От тях новообразувани са 7288  бр. или  85%  от делата за
разглеждане . За сравнение през 2008г. техният брой е бил с 14% по-малък- 6412,
през 2007 г. техният брой е бил с около 18 % по-малък – 6151 , а през 2006г. с около
8 % по-малък - 6764.

Новообразуваните дела от основните видове са :
    НОХД                      2095 бр. / при 1948 бр. за 2008г., 1677  бр. за 2007 г.и 1602

бр. за 2006г./
НЧХД                     91 бр. / при 79 бр. за 2008г., 114 бр. за 2007 и 133  бр. за

2006г./
  по УБДХ 45 бр., / при 56 бр. за 2008г., 47  бр. за 2007 г. и  45 бр. за

2006г./
  по ЗБППМН 5 бр. / при 6 бр. за 2008г., 11 бр. за 2007 и  5 бр.за 2006г./
   по ЗЗдравето             185 бр. / при 198 бр. за 2008г., 217  бр. за 2007 г. и 223 бр. за

2006 г./
  ЧНД                           2150 бр. / при 1561 бр. за 2008г., 1634  бр. за 2007 г. и 977бр.

за 2006г. /
НАХД 2907 бр. /от които 2646 бр. по ЗАНН и 261 бр. по чл.78А от НК

/при 2564 бр. за 2008г., 2451 бр. за 2007 г. и 2723 бр. за 2006г./

- От тях несвършени от предходен период са 1247 дела. което съставлява
15 % от тези за разглеждане.

За яснота следва да отбележим, че останалите от предходен период несвършени
дела са повече с 52 бр. от отчетените в края на 2008г.- 1195бр. и с 167 бр. повече от
отчетените  в края на 2007 г.  -   1080 бр.  Това се дължи на промяната през 2008 г.  в
начина на отчитане на обявените за решаване НАХД – като несвършени, докато към
31.12.2007 г. те са отчитани като свършени.

Увеличението на делата за разглеждане, през 2009 година се дължи както на
по-големия брой несвършени от предходен период дела, така и на увеличеното
постъпление на нови дела, предимно от  общ характер.

Делата за разглеждане през 2009 г. от основните видове са :
НОХД -   2576  бр.  или с 9% повече от тези през 2008г.- 2368 бр., с 23  %

повече от  тези през 2007г.- 2088 бр. и и с 22 % повече от  2006г. - 2099 бр.
НЧХД –  178 бр. или с 4% по- малко от тези през 2008г.- 186 бр., с 19 % по-

малко от тези през 2007 г.- 221 бр., и с 20% по-малко от 2006 г. - 222 бр..
 НАХД –  3504  бр.  или с 10% повече от тези през 2008г.- 3192 бр., с 14%

повече от тези през 2007 г. - 3073 бр. , и с 4 % повече от 2006 г. - 3364 бр.



по УБДХ – 45 бр. или с 20 % по-малко от тези през 2008г.- 56 бр., с 4% по-
малко от тези през 2007 г. - 47 бр. През 2006 г. броят им е бил същият- 45 бр.

по ЗБППМН – 5 бр.  или с 16 % по-малко от тези през 2008г.-  6 бр.,с 54%
по-малко от тези през 2007 г. -11 бр., и с 16% по-малко от 2006г.- 6бр.

по ЗЗдравето – 203 бр.  или с 2 % по-малко от тези през 2008г.-  208 бр.,  с
около 12 % по-малко от тези през 2007 г.  - 232 , и с 14 % по-малко от 2006г. - 238
бр.

ЧНД – 2232 бр. или с 36% повече от тези през 2008г.-  1647   бр.,  с 34 %
повече от тези през 2007  г. -1671  бр., и с 9% повече от 2006 г. -  2042 бр.

 Брой свършени/ решени/ дела
           2.1 В края на 2009 г. общият брой на свършените дела е 7229 или 85 %
от делата за разглеждане . За сравнение през 2008г. тази цифра е 6360 и
съставлява 84%  от делата за разглеждане,  през 2007  г.  тази цифра е  6251  бр.  и
съставлява 85 % от  делата за разглеждане, а през 2006 г. - 6857 бр. също 85 % от
делата за разглеждане.  От това може да се направи извод за стабилност в
съотношението между общия брой на делата за разглеждане и свършените дела в
четиригодишен период.

През 2009  г.  са приключени 289  дела  по бързи производства и 27  дела по
незабавни производства;

От общо свършените в колегията дела,   броят на свършените НАХД/ по
ЗАНН и по чл.78а от НК/ е 2822 бр. или с 27 % повече от тези през 2008г.- 2225бр.,
с 8 % повече от тези през 2007 г.- 2616  бр. и с 1 %повече от 2006 г- 2789 бр.

- От общият брой на свършените дела в срок до 3 месеца  са приключени –
5499 дела равняващи се на 76 % от тях . През 2008г. тези дела са били 4532бр.,
през 2007 г. са били 4719 , а през 2006 г. - 5240 бр. Съответно относителният им дял
се е равнявал на 71%, 75% и 76%.

Приключените в 3 месечен  срок дела по основните видове са:
НОХД -1624 бр. от общия брой дела от общ характер за разглеждане - 2576 или

близо 63 %
НЧХД –  22 бр.   от общия брой дела от частен характер за разглеждане -  178

или 12 %
ЧНД – 2080 бр.  от общия брой частни наказателни дела за разглеждане- 2232

или 93 %
През отчетен период 2008 г. те са били съответно: 58% за НОХД, 9% за НЧХД и

92% за ЧНД.
През отчетен период 2007  г.  те са били съответно :  55  %  за НОХД,  11  %  за

НЧХД и 90 % за ЧНД.
През отчетен период 2006  г.  те са били съответно :  53  %  за НОХД,  11  %  за

НЧХД и 94% за ЧНД.
Регистрираното увеличение  в относителния дял на приключилите в 3 месечен

срок НОХД се дължи до голяма степен на прилагането на процедурата на съкратеното
съдебно следствие и на института на „споразумението” , както и на  бързите и
незабавни производства, които през 2008 г. са съответно 289  бр. и 27 бр.

В края на 2009г.  общият брой на несвършените дела е – 1306 , т.е. 15
% от делата за разглеждане

Разпределени по видове те са  съответно:



нохд                                461 бр. или  35 %
нчхд                                 61 бр. или    5 %
чнд                                 102 бр. или    8 %
нахд по чл.78а от НК        44 бр. или    3 %
нахд по ЗАНН                  634 бр. или  44 %

Еднаквото процентно съотношение на несвършените  дела в началото и края на
2009 г. спрямо делата за разглеждане, сочи че увеличението на новопостъпилите  през
годината дела  изцяло е рефлектирало върху обема на  свършената работа.

През 2009 г.  броят на отложените дела е 2863, което е  с 5 % по-малко в
сравнение с 2008г. когато отлаганията са били 2992, с 6% по-малко в сравнение  с
2007г., когато отлаганията са били 3039 , а през 2006 г. този брой е бил 3094- с 8%
по-малко в сравнение с 2009г..

 В 1206 от случаите това е ставало по НОХД; по 282 бр. НЧХД; по  290 бр. ЧНД;
по 998 бр. НАХД по ЗАНН и  по 78 бр. НАХД по чл.78а от НК.

Отлагането на дела за събиране на нови доказателства представлява около 17%
от общия брой на отложените НОХД и около 65% от отложените НАХД.  Следва да се
отбележи , че през 2009 г. неявяването на подсъдим е станало причина за отлагане на
около 24 % от всички отложени  НОХД. С по-малки дялове допълващи общата цифра
са т.нар. "други" причини – нередовно призоваване на подсъдим, неявяване на
свидетел, молби за отлагане на производството по делото от защитник, от подсъдим за
организиране на защита в хода на процеса, за отлагане на делото, с цел
възстановяване на щетите и постигане на споразумение и за  разглеждане на делото
по общия ред, в случаите когато е било насрочено предварително изслушване.

При отлагане на делата,  насрочването е ставало в срока по чл.  271   ал.10  от
НПК, като само в единични случаи той не е бил спазван, поради съвпадането му със
съдебната ваканция, респ. с отпуск на  председателя на съдебния състав.

Решените по същество дела през 2009г. са 5694 бр., при 3794 бр. за
2008г., 4575 бр. за 2007 г.

от тях с присъда са приключили:
НОХД – 736 бр. , при 629 бр. за 2008г., 677 бр. през 2007 г. и 666 бр. през 2006 г.
НЧХД -   47 бр.

със  споразумение по гл.29 от НПК са решени 1269 бр. наказателни дела, докато
през 2008г. те са били 1086 бр. дела, през 2007 те са били 641, а през 2006 г. – 630.

с решение или определение са приключили:
ЧНД                             - 1126 бр.
НАХД  по  чл.78а от НК -   203 бр.
НАХД по ЗАНН           –   2268 бр.

Увеличението  на произнесените присъди в сравнение с предходната година е с
около 17 %. Увеличението на прекратените със споразумение НОХД в сравнение с 2008
г. е 17%.

Трябва да се отбележи, че цифрата на произнесените присъди включва 444 бр.
дела, приключени по реда на съкратеното съдебно следствие, което  се равнява на
близо 66  % от  решените с присъда дела.  През 2007  г.  този процент е бил същият,
което показва определена стабилност на този показател в  двугодишен период.

От решените по същество НАХД от двата вида, се забелязва увеличение  от 13
% в сравнение с 2008 г.



Броят на прекратените дела през 2009 г., с изключение на случаите на
връщане на прокуратурата и споразуменията е 1476. За сравнение през предходната
година броят им е бил 1480.

Разпределени по видове те са  съответно:
нохд  51 бр.  или  3 %
нчхд  70 бр.  или  5  %
чнд 1004 бр. или 68 %
нахд  по чл.78 А от НК              57 бр.  или   4 %
нахд по ЗАНН -                      294 бр.  или  20 %

На прокуратурата са върнати за доразследване 59 бр. НОХДела. За сравнение
през 2008г.  техният брой е бил 135,  през 2007 г.   това е станало по 287 бр.  дела,  а
през 2006 г. техният брой е бил- 347 дела.

-  От разпоредително заседание са върнати –   48  бр.  дела,  при 105  дела през
2008г., 227 дела през 2007 г. и 257 дела през 2006 г.

- От  съдебно заседание са върнати – 11 дела, при 30 дела за 2008г., 60 бр. за
2007 г. и 90 дела за 2006 г.

Тези цифри сочат, че случаите, в които съдиите са прекратили
съдебното производство и са върнали  делото на прокуратурата, поради
пропуски на досъдебното производство, установени на фаза съдия-
докладчик или  в хода на съдебното дирене са намалели с близо 63%  в
сравнение с предходния период.

Съдии, които  най-често са връщали дела на прокуратурата са Хр. Минев,
В.Цуцакова и Р.  Петрова по 7,  Я.Панева-  6  ,  Кр.  Дренчева –  5,  а Ант.Николов,
С.Обрешкова и Алб.  Славова по 4  дела.  С най-много   върнати дела от съдебно
заседание е съдия Я. Панева - 4. В тази връзка следва да отбележим, че връщането на
дела на прокуратурата на практика намалява реалния брой на разглежданите от
съответния съдия дела.

Прекратените НАХД/ по ЗАННи по чл.78 а от НК/ възлиза на 351 бр., при 370 бр.
за 2008г.- с 5% по-малко, 277  бр.за 2007 г.- с 27 % повече, и  266 бр. за 2006г. или 32
% повече.

Броят на обжалваните и протестирани дела през 2009 г. е 1301
Разпределени по видове те са  съответно:
нохд  215 бр.
нчхд    43 бр.
чнд  183 бр.
нахд по чл.78а от НК                      21 бр.
нахд по ЗАНН             839 бр.

- от тях отменени са актовете по 214 дела, като върнатите  за ново разглеждане
са 63, а в 151 случая  горната инстанция се е произнесла по същество.

В следващата таблица общият брой на отменените съдебни актове е
индивидуализиран по съдии :

Христо Минев                                19
Антони Николов                              6
Ерна Якова-Павлова                      10
Росица Шкодрова                          10



Георги Митев                                 30
Атанас Шкодров                              9
Радостина Методиева                      8
Валя Цуцакова                                6
Стоян Попов                                  16
Даниела Михайлова                         8
Яна Панева                                     6
Силвия Обрешкова                        15
Мария Бончева                              18
Албена Славова                             17
Румяна Петрова                             10
Красимира Дренчева                     12
Добромир Андреев                        14
ВСИЧКО:                                     214

Общият брой на отменените присъди от върналите се от горни инстанции
дела през 2009 г. е 24 ,  като от тях 17  са присъди по НОХД и 7  -  по НЧХД.  /  За
сравнение през 2008г. има 29 бр. отменени присъди- 22 бр. по НОХД и 7 бр. по НЧХД,
през 2007г. има 45 бр. отменени присъди - 35 бр. по НОХД и 10 отменени присъди по
НЧХД;  за 2006г.  –  41  бр.,  като 32  броя са по НОХД и 9  бр.  по НЧХД /.  Прави
впечатление, че тенденцията към намаление в сравнение с предходните периоди се
запазва. Следва да се отбележи, че 10 от присъдите са отменени и решени по
същество от горните инстанции /като в 8  от тях ВОС е осъдил подсъдимите,  в 2
случая - ги е оправдал/; в 14 случая делата са върнати за ново разглеждане / 9 -
по НОХД, от които 1  дело е върнато на прокуратурата и 5 по НЧХД/

Пропуските, които най-често се констатират при върнатите за ново разглеждане
НОХД са : допуснати съществени процесуални нарушения в 6 случая, „липса на
мотиви” в 6 случая, противоречие между мотиви и диспозитив и нарушаване правото
на защита на подсъдимия по 2 дела.

Следва да се отбележи, че най-много отменени присъди, вкл. и частично и
делата са върнати за ново разглеждане има в съставите с титуляри съдия Г.Митев – 5,
В.Цуцакова-2, а при съдиите Ст.Попов, М.Бончева и Р. Петрова  – по 1 дело.

Отменените и върнати за ново разглеждане дела от административен
характер по ЗАНН през предходната година са 49/  при 42  бр.  за 2008г.,  45   бр.  за
2007 г. и 17 бр за 2006г./ т.е. има известно увеличаване  на  този брой в сравнение с
миналата година. Същото се наблюдава и при решенията, в които касационната
инстанция е отменили акта на РС и се е произнесла по същество на спора – 139 броя /
при  97 броя за 2008г., при 103 дела за 2007 и 72 дела за 2006г./. Анализът на
отменените актове по НАХД показва, че най-често касационната проверка е
констатирала  съществени нарушения на процесуалните правила, допуснати  от
Районния съд и необсъждане на всички възражения и доказателства при въззивното
обжалване.  И тук както и  при делата  от общ характер се забелязва "струпване"  на
отменени актове у някои съдии:   Г.  Митев-  8  дела,  М.  Бончева-  7,  Хр.  Минев и Д.
Андреев по 5,   Р.  Шкодрова-  4  дела,  а Ст.  Попов,  Д.  Михайлова и Алб.  Славова по 3
дела.

                       І. ОТМЕНЕНИ И ВЪРНАТИ ЗА НОВО РАЗГЛЕЖДАНЕ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
_______________________________________________________
по НОХД      по НЧХД     по НАХД        НАХД по чл.78 А



_________________________________________________________________________
Христо Минев                1       -             5 -
Антони Николов             -            -             2 -
Ерна Якова       -            -             3 -
Росица Шкодрова       -            -             4 -
Георги Митев       3            2                    8 -
Атанас Шкодров       -            -             1 -
Радостина Методиева     -            -             1 -
Валя Цуцакова       2            -              - -
Стоян Попов                  -            -             3 -
Даниела Михайлова       -            -             3 -
Яна Панева                    -            -             1 -
Силвия Обрешкова        1            -             1 -
Мария Бончева              1            1             7 -
Албена Славова       -            1   3 -
Румяна Петрова             1            -             1 -
Красимира Дренчева      -            1             1 -
Добромир Андреев         -              -                     5                           -
_________________________________________________________________________

     9               5            49 -

ІІ. ОТМЕНЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ, РЕШЕНИ ПО СЪЩЕСТВО ОТ ГОРНИТЕ  ИНСТАНЦИИ
_________________________________________________
   по НОХД            по НЧХД         по НАХД            НАХД по чл.78 А

___________________________________________________________________________
Христо Минев 1 - 12 -
Антони Николов - -  4 -
Ерна Якова -           -  7 -
Росица Шкодрова - -  6 -
Георги Митев 2 -          14 1
Атанас Шкодров - -  8 -
Радостина Методиева - -  7 -
Валя Цуцакова - -  4 -
Стоян Попов 1           1           11 -
Даниела Михайлова            2 -  3 -
Яна Панева 1 -  3 1
Силвия Обрешкова - 1 12 -
Мария Бончева 1 -  8 -
Албена Славова                  - - 13 -
Румяна Петрова  - -  8 -
Красимира Дренчева  - - 10 -
Добромир Андреев            -                  -                   9                        -
___________________________________________________________________________

8 2 139 2

През 2009 г. броя на изменените от горни инстанции съдебни актове по
НОХД е  37.  В 25 от делата размерът на наказанието е бил намален или увеличен, в
8 случаите е изменен размерът на обзщетенията на пострадалите лица, в 3 от случаите



е приложен закон за по-леко наказуемо деяние, а в 1 от случаите е приложен
института на чл.  78а от НК.  Пет от тях са изменени в гражданско-осъдителната част,
като е увеличаван размера на присъдените обезщетения на пострадали лица. В 8 от
случаите размерът на наказанието е  бил намален,  в 3  -  увеличен,  а в 1  случай е
приложен института на условното осъждане.

Средна натовареност за съдебния окръг /отчетени по формата,
утвърдена от ВСС с Протокол № 3/21.01.09г./

През 2009 г. средната натовареност по щат на наказателните съдии във ВРС
е с 39.51 дела за разглеждане на месец и 33.47 свършени дела на месец . Налице е
увеличение в сравнение с 2008 г.,  когато тези цифри са били съответно 37.29 бр.   и
31.18 бр. За сравнение тези цифри за РС-Провадия са съответно 25.53бр. и 19.17 бр., а
за РС-Девня са съответно 20.47 и 16.81бр.

Направена съпоставка по тези показатели с районни съдилища в областните
центрове от апелативния район на Апелативен съд – Варна, изглеждат така: за РС-
Разград – 18.52 бр. и 15.70 бр., за РС-Шумен – 19.39 и 17.73, за РС-Силистра – 24.87 и
21.80  и РС-Търговище – 13.67 и 13.19 /данните за РС-Добрич не бяха оповестени по
технически причини към момента на изготвяне на настоящия доклад/.

Това налага извода за по-голяма натовареност на съдиите от РС-Варна
в сравнение с колегите им от съдебния окръг и апелативния район / и по
брой разглеждани и по брой свършени дела/. Това още повече следва да се
отчете на фона и на показателите за свършване на делата в 3-месечен срок – за ВРС -
76%  от всичко свършените;  за РС-Провадия са 63%,  а за РС-Девня са 89  %;  за РС-
Разград – 81%, за РС-Шумен – 87%, за РС-Силистра – 85%  и РС-Търговище – 95%,
т.е. при приблизително два пъти по-висока натовареност, процента е
относително съизмерим.

Средна натовареност на съдиите по абсолютни стойности:
И през 2009  г.  разпределението на делата в наказателна колегия се

извършваше на принципа на случайния избор, посредством внедрения софтуерен
продукт, разработен от администрацията на ВСС.

За прегледност средната натовареност на един съдия,  работещ по щат в
наказателна колегия, изчислена съответно на базата на общия брой новообразувани
дела, делата за разглеждане и на свършените дела през периода  2006г.  – 2009 г.
е посочена в таблица:
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17 7288 36 429 8535 42 502 7229 35 425

20
08
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16 6412 33 400 7607 40 475 6360 33 398

20
07
г.

16 6151 32 384 733 38 458 6251 33 390

20
06

16 6764 35 422 8037 41 502 6857 36 428



г.

Това показва, че средната натовареност на съдиите в наказателна
колегия се е увеличила, и въпреки това приключването на делата е ставало
своевременно.

Следва да се отбележи, че когато се е изчислявала средната натовареност на
съдиите в наказателна колегия, по щат техният брой е бил 17, но реално са работили
16 състава, поради командироването на съдиите Росица Шкодрова, Радостина
Методиева и Атанас Шкодров.

В рамките на тези средни числа следва да се конкретизират постъпленията в
абсолютно изражение по състави в наказателна колегия през периода  2006 г.  – 2009
г:

Състав 2009г. 2008 г. 2007 г. 2006 г.

І 478 442 430 453
ІІ 511 420 467 467
ІІІ 371 349 244 340
ІV 410 245 481 513
V 490 457 442 380
VІ 358 407 423 460
ХІІІ 601 360 460 444
ХV 418 409 408 416
ХХІІ 452 406 440 499
ХХІІІ 476 410 439 585
ХХVІІ 396 432 237 462
ХХVІІІ 396 361 357 446
ХХІХ 451 431 441 468
ХХХІІ 474 422    5 449
ХХХVІ 523 451 459 191
ХХХVІІ 483 410 427 156

забележка:
- Големият брой дела постъпили в ХІІІ състав се дължи на обстоятелството,  че

от 01.01.2009г. в Наказателна колегия е постъпил съдия Добромир Андреев. Същият
започнал работа в ХІІІ състав,  на мястото на съдия Р.  Методиева,  която бе
командирована в Окръжен съд- Варна. Съдия Андреев е получил дела в състав, в който
е имало вече разпределени, и след използване на софтуерния продукт, за
разпределение на делата на случаен принцип същият е бил изравнен по постъпления
дела с останалите съдии в колегията.

Видно от таблицата, разпределянето на новообразувани дела между съдиите в
четиригодишния период е било равномерно. Разликите в броя се дължат на
постъпленията  на дела по дежурства, които съдия Якова , съдия Панева и  съдия
Обрешкова не дават.  С оглед на това,  че в софтуерния продукт,  използван  за
разпределение на делата на случаен принцип  няма опция, с която да се отчита
правната сложност на постъпващите дела, разпределението им се извършва  по видове
престъпления по Глави от НК.  И през 2009  г.  предвид определената с НПК родова



подсъдност, съдебните производства в РС-Варна с  фактическа и правна сложност
нямат по-голям обем от други години.

През 2009 г. на съд са били предадени 2801  лица, от тях 2452 са
осъдени,  а 138 са оправдани.  В тези цифри  са включени 149  лица които са
предадени на съд  за престъпления преследвани по реда на частното обвинение  и 36
от тях са били оправдани,  както и  278  лица,  за които от прокуратурата са внесени
предложения за освобождаване от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК ,
18 от които са признати за невинни.

- Разпределението на осъдените и  оправдани лица според обвиненията
по съответните глави  от Наказателния кодекс е:

Глава от НК Брой осъдени лица Брой оправдани лица

ІІ    88   10
ІІІ      9     3
ІV    36     3
V 1010   45
VІ      9     2
VІІ      -     -
VІІІ     12     -
ІХ     65     2
Х     49     4
ХІ    950   15

През 2009 г. в Районен съд  гр.Варна не са наказвани лица, по дела със
значим обществен интерес по текстовете от НК, съобразно  писмо  № 91-00-
009/19.01.2010 г.  на ВСС. В тази връзка  изпращаните във ВСС справки, не са
съдържали информация за  такива дела.

Независимо от това следва да се посочи, че по дела за престъпления с предмет
незаконен трафик на хора- чл. 159а от НК през 2009г. е било осъдено 1 лице.

По дела за престъпления по транспорта- чл. 343Б  ал.1 от НК през 2009г. е бил
осъден 1 магистрат.

По дела за престъпления с предмет наркотични вещества и прекурсори /чл.354а
ал.3 и ал.5 от НК/ през 2009 г. са били осъдени 57  лица, и само 1  е оправдано.

Относителен дял на осъдителните присъди, спрямо внесените
прокурорски актове по видове престъпления:

През 2009 г. в РС-Варна въз основа на внесени прокурорски актове са били
образувани 2356 дела.   2095  броя от тях,  са по обвинителни актове срещу 2374
лица, а 261 - по постановления за прилагане на чл.78а от НК спрямо 278 лица.

Осъдителни присъди са постановени  спрямо 2228 лица,  а
предложенията за освобождаване от наказателна отговорност са уважени за
199 лица. Съотношението между осъдителните присъди и броя на  лицата предадени
на съд от прокуратурата показва, че в 94 % от случаите обвиненията са били
доказани пред съда, а 72 % от предложенията са били основателни.

Тези цифри говорят за  сравнително добро качество на работа на органите по
ръководство и разследване в досъдебното производство.



Наказана престъпност с влезли в сила присъди и брой осъдени лица в
края на отчетния период

Влезлите в законна сила присъди през 2009 г.  са 1193 бр.
Осъдените по НОХД лица са 2228 или с 19  %  повече от предходната

година, когато броят име бил 1869, през 2007г. те са били 1793, а през 2006 г. - 1631.
В това число  се включват осъдените непълнолетни,  които са 98  бр.  /  при 80  бр.  за
2008г., 82 бр. за 2007 г.  и 113 бр. за 2006г./ или и през настоящата година
тенденцията към намаляване на осъдените за престъпления непълнолетни е
продължила.

Осъдени по НЧХД дела през 2009 г. са 25 лица.
Оправданите по НОХД и НЧХД лица са 120 /при 111 лица оправдани през

2008г., 153-ма  оправдани през 2007 г. и 102 -ма оправдани за 2006г./.  Оправданите
по НОХДела  съставляват  5 % от предадените на съд  лица, а по НЧХД те са близо 24
%.

- На 1219  лица е наложено наказание Лишаване от свобода за срок до 3 години
/през 2008г. броят им е бил 952, през 2007 г.  броят им е 691, а през 2006г.  този брой
е бил 941/, като по отношение на 734 от тях наказанието е отложено с изпитателен
срок /условно осъждане/. През 2008г. броят на условно осъдените е бил 612, през 2007
г. техният брой е  бил 368, а през 2006г.- 542.

- На 17 лица е наложено наказание Лишаване от свобода за срок над 3 години,
докато през 2008г. наказания в тези рамки са наложени на 11 души, през 2007г. на 5
души , а през 2006 г. на 36 души.

- Наказание "Глоба" е наложено на 336  лица/ тук се включват и освободените
от наказателна отговорност лица, на които е наложено административно наказание
ГЛОБА / през 2008г. това накаазние е наложено на 393 лица, през 2007 г.това на 501
лица , а през 2006 г. на  752 лица/.

Наказанието « пробация» е наложено на 805 лица, докато през 2008г. с него  са
наказани 720 лица, а през 2007 г. - 530 лица.

Оправдателни присъди
През 2009 г. общият брой на  оправдателните присъди по НОХД и НЧХД, и

решенията по НАХД, с които са оправдани лицата, за които е направено
предложение за освобождаване от наказателна отговорност е 138.

Във всички случаи това е резултат на  недоказаност на обвинението от
обективна или субективна страна.

***
И през 2009 г. извън редовните заседания в наказателна колегия, които са били

8487, беше организирано дежурство на съдиите. Седмично то се разпределя между
двама съдии,  като единият разглежда дела по  незабавни и  бързи производства,  и
производства по чл.62 и 64 от НПК, и по УБДХ, а другият се произнася по искания по
чл.161 от НПК и провежда разпити по реда на чл.222 и чл.223 от НПК.  В рамките на
календарната година при дежурства са разгледани общо 86 дела по искания за
вземане на  мярка  за процесуална принуда ”Задържане под стража” или „домашен
арест”, които през 2008г. са били 104, а през 2007 г.  били 127; извършени са
процесуални действия пред съдия по 474 дела, и са разгледани 175 искания за
разрешаване на претърсвания и обиски.

По срочността на изготвянето на съдебните актове:
През 2009 г. няма изготвени мотиви към присъдите след законоустановения за

тези дела срок.  С оглед на това може да се направи извод,  че по  този критерий



практиката в наказателна колегия е в рамките на закона. За сравнение през 2008г.
само в 10 случая, през 2007 г.  само  в 6 случая, а през 2006 г. по 13 дела изготвянето
на мотивите към присъди по НОХД е станало  след срока по чл.308 от НПК

РАБОТАТА НА  БЮРО  СЪДИМОСТ при Варненски районен съд през 2009г. се
осъществяваше при действието на Наредба № 8 от 28.02.2008 г. за организацията на
дейността на бюрата за съдимост. Съобразно Заповед на Председателя на Районен съд-
Варна, служителите в бюрото са работили под ръководството на съдия Силвия
Обрешкова.

През 2009г.  са били издадени общо 62601 бр. свидетелства и справки за
съдимост /при издадени 68943 бр. за 2008г., 68420 бр. през 2007 г.и 68203 бр.
през 2006. / Тези цифри сочат на запазване на изключителната натовареност на
служителките от това звено на съда.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – Отчет за дейността на РС-Варна по наказателни дела за
2009г. – образец на ВСС.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 – Справка за дейността на съдиите в Районен съд Варна
през 12 месеца на 2009г. (наказателни дела).



2.2 По граждански дела

През периода 01.01.2009 г. – 31.12.2009 г. в гражданска колегия на РС
Варна са работили  20 съдии, разпределени в 21 състава при запазване на създадената
структура с три отделения:

- облигационно-трудово отделение – до 01.10.2009г. – 7 състава, а от
01.10.2009г. до края на годината - 8 състава, които са ръководени, както следва: VІІ-ми
състав – от 01.10.2009г. съдия М. Жекова; VІІІ-ми състав – до 02.08.2009г. съдия Милен
Славов, а от 01.10.2009г. – съдия Пламен Атанасов; ІХ-ти състав – съдия Иванка
Дрингова; ХІ-ти състав – съдия Радостин Петров; ХІХ-ти състав – до 02.11.2009г. съдия
Таня Плахойчева; ХХІV-ти състав – до 26.01.2009г. съдия Жана Маркова, а от
02.02.2009г. – съдия Диана Стоянова; ХХVІ-ти състав – от 26.01.2009г. съдия Жана
Маркова; ХХХІ-ви състав – съдия Любомир Нинов;

- вещно отделение  - до 01.10.2009г. – 9 състава, а от 01.10.2009г. до края на
годината -  8  състава,  които са ръководени както следва:  VІІ състав –  съдия Моника
Жекова, считано от 01.01.2009 г. до 01.10.2009 г., когато съставът е преобразуван в
облигационен;  Х състав –съдия Галина Чавдарова;  ХІІ състав –  съдия Мирела
Кацарска; ХІV състав –съдия Даниела Павлова; ХХ състав – съдия  Невин Шакирова;
ХХІ състав –  съдия Цветелина Хекимова;  ХХХ състав –  съдия Мария Коюва;  ХХХІV
състав  - съдия Румяна Христова до 01.02.2009 г. и съдия Ивелина Владова от
02.02.2009 г.; ХХХV състав  - съдия Мирослава Данева до 25.10.2009 г., като след тази
дата съставът е без титуляр;

- брачно отделение - с пет състава: ХVІ-ти състав – съдия Добромир Андреев, до
26.01.2009г., след което титуляр на състава е съдия Румяна Христова; ХVІІ-ти състав –
съдия Деница Славова от 02.02.2009г. до 23.03.2009г., като до поемането на състава
той е бил без титуляр; от 23.03.2009г. до 31.12.2009г. титуляр на състава е съдия Петя
Захариева; ХVІІІ-ти състав – съдия Мая Недкова; ХХV-ти състав – съдия Пламен
Атанасов от 01.01.2009г. до 30.09.2009г., след което съставът е без титуляр до
31.12.2009г.; ХХХІІІ-ти състав – съдия Нела Кръстева.

Запазена е и организацията за разпределение на делата от предходни отчетни
периоди - от ръководителите на отделенията. В отделенията липсва специализация по
отделните видове дела. При разпределянето на делата се използва програмата „Law
Choice”, разработена от администрацията на ВСС. Принципът на случайно
разпределение на делата не е внедрен единствено по отношение разпределението на
делата с код 830  (дела,  по които се дава разрешение за теглене на детски влогове,
дава се разрешение за отчуждаване на недвижими имоти, на движими вещи на деца и
на лица, поставени под запрещение, както и откази от наследство), тъй като за
конкретния ден дежурен граждански съдия е определен с график, изготвен в края на
предходния месец. През целия отчетен период съдебните поръчки (код 840) се
разглеждат само в ХХХІ състав. В облигационно-трудово отделение се разглеждат
приоритетно облигационни спорове, вкл. искове с правно основание чл. 422, вр. с чл.
415, ал. 1 от ГПК, трудови спорове, установителни искове за факти, обезпечаване на
доказателства. Във вещно отделение приоритетно се разглеждат вещни искове, делби,
искове и жалби по ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ, административни производства по ЗУТ,
охранителни производства, опис на наследство и молби за промяна на имена по чл.19
от ЗГР. В това отделение се разглеждат и облигационни искове, доколкото са свързани
с вещни претенции - искове за подобрения, както и за обезщетения за ползване на
съсобствен имот. Със заповед на Председателя на ВРС, считано от 07.05.2009 г. във
вещно отделение се разглеждат още и следните видове дела: трудови спорове /бързи
и по общия ред/, искове с правно основание чл. 233, ал. 1 от ЗЗД /бързи производства/



и установителни искове с правно основание чл.  422, вр.  с чл.  415, ал.  1 от ГПК,  като
разпределението на тези дела се извършва от зам. председателя между съдиите от
облигационно и трудово отделение. В брачно отделение се разглеждат изключително
исковете по СК - разводи и недействителност на брака, разводи по взаимно съгласие,
издръжки, искове за лишаване и ограничаване на родителски права, дела по Закона за
закрила на детето, делби на имущество от прекратена СИО. Следва да се отбележи, че
само два от съставите -  ХVІІІ-ти и ХХХІІІ-ти са били с постоянен титуляр през целия
период. ХVІ-ти и ХVІІ-ти състав са започнали да функционират реално от месец
февруари, като впоследствие не са оставали без титуляр, с което практически е била
облекчена работата в останалите състави. От 01.10.2009г. е било спряно
разпределението на новообразувани дела в ХХV-ти състав, поради преместване на
титуляра в Облигационно отделение. До края на месец октомври съдебните заседания
по насрочените дела на ХХV  състав са били поети от съдии от Вещно и Брачно
отделение, а през ноември и декември – изцяло от съдиите от Брачно отделение.
Обработката на текущия доклад в ХХV-ти състав в периода октомври-декември е била
изцяло поета от съдиите от Брачно отделение.  Делата по Закона за защита срещу
домашното насилие, обезпеченията на бъдещи искове, заявленията за издаване на
заповеди за изпълнение по чл.410 и чл.417 от ГПК, се разглеждат от всички отделения.

ПОСТЪПЛЕНИЯ НА ДЕЛА В КОЛЕГИЯТА:

В началото на отчетния период са останали несвършени общо 4321 бр. дела. В
началото на предходния отчетен период са останали несвършени 4720 бр, т.е.
несвършените дела са намалели с 399 броя. За сравнение към началото 2007г.
несвършените дела са били 3759 броя, към началото на 2006г. – 3435 броя, а в
началото на 2005г. – 2686 броя дела.

През отчетния период в колегията са постъпили общо 14524  бр.  дела, от
които 14281 новообразувани, 229 получени по подсъдност и 14 върнати за ново
разглеждане. За сравнение броят на постъпилите през 2008г. дела в колегията е 10036
броя, от които 9744 новообразувани, 255 получени по подсъдност и 37 върнати за ново
разглеждане.  През 2007г.  постъплението на дела в колегията е общо 10769  бр.,  от
които 10597 новообразувани, 158 получени по подсъдност и 14 върнати за ново
разглеждане, броят на постъпилите през 2006г. дела в колегията е 10035 бр., от които
9886 новообразувани, 122 получени по подсъдност и 27 върнати за ново разглеждане,
през 2005г. в колегията са постъпили 9423 дела, от които 9295 новообразувани, 71
получени по подсъдност и 57 върнати за ново разглеждане, през 2004 г. са постъпили
общо 8102 дела, а през 2003 г. – 11 252 бр. дела. Увеличението на постъпилите дела
спрямо 2008г. е общо с 4488 броя.

Общият брой на делата за разглеждане за отчетния период е 18845, за
2008г. - 14756, за 2007г. - 14528, а за 2006г. - 13470, а за 2005 г. – 12109 броя дела,
2004г. – 11324 броя дела, за 2003г. – 13 571 броя дела, а за 2002г.  - 8 736 броя дела.

По отделения постъпленията са: облигационно отделение – 5495 бр. дела
/37.84 % от общото постъпление/, вещно отделение – 5473 броя дела /37.68 % от
общото постъпление/, брачно отделение - 3556 дела /24.48  %  от общото
постъпление/. За сравнение през 2008г. по отделения постъпленията са били: в
облигационно отделение – 3 352 бр. дела  /33 % от общото постъпление/, във вещно
отделение – 3704 броя дела /37 % от общото постъпление/, в брачно отделение - 2761
дела /28 % от общото постъпление/, наказателно отделение - 219 броя /2% от общото
постъпление/, през 2006г. по отделения постъпленията са: облигационно отделение –



3 597 бр. дела  /33.40 % от общото постъпление/, вещно отделение – 4430 броя дела
/41.14 % от общото постъпление/,  брачно отделение -  2742 дела /25.46 % от общото
постъпление/.

Увеличението в общия броя постъпили дела се дължи преди всичко на
заявленията за издаване на заповеди за изпълнение – постъпили общо 8107 броя (по
чл.410 от ГПК – 3219 и чл.417 – 4888), т.е. с 3610 броя повече спрямо 2008г. За
сравнение през 2008г. молбите за издаване на изпълнителен лист въз основа на
несъдебно изпълнително основание по чл.237 от ГПК /отм./ и заявленията за издаване
на заповеди за изпълнение са общо 4497 броя (974 броя по отм. ГПК, 442 броя по
чл.410  ГПК и 3081  броя по чл.417  ГПК),  докато през 2007г.  молбите за издаване на
изпълнителен лист въз основа на несъдебно изпълнително основание са били 2740
броя,  2836 броя за 2006г., за 2005 г. - 1 908 броя, за 2004г. - 1 857 бр., за 2003г. - 1
249  бр.,  за 2002г –  937  бр.,  т.е.  налице е постоянна тенденция на увеличаване на
постъпленията на този вид дела. Въпреки големия брой заповедни производства,
исковете за установяване съществуването на вземането по чл.415 и чл.422 от ГПК са
общо 276 броя.  Делата с код 880 (обезпечения на бъдещи искове, опис наследство)
през 2009г. са 583 броя (със 187 броя повече спрямо 2008г.), а през 2008г. са били 396
броя,  през 2007г., през 2006г. 425 броя. Исковете по КТ са се увеличили с 221
броя – на 429 за 2009 г. при 208 за 2008г. и 323 за 2007г. Постъпилите, вкл.
новообразувани, получени по подсъдност и върнати за ново разглеждане,
облигационни дела (в това число и искове за непозволено увреждане) през
отчетния период са 1473 броя, през 2008г. -  1253 броя, през 2007г. - 1264 броя, през
2006г. – 1376 броя, за 2005 г. - 1 785 броя, за 2004г. - 1 826 бр., за 2003г. - 6 224 бр.,
за 2002г. - 1 551 бр., т.е. увеличението е с 220 броя. Делата с код 830 (разрешения
по СК) са се увеличили с 61 броя – през 2009г. са 705 броя, през 2008г. -  644 броя, а
през 2007г. – 782 броя, през 2006г. – 935 броя, т.е. променена  е тенденцията на спад
в постъпленията на този вид дела. Увеличение с 40 броя има при делата по ЗЗДН
–176 броя за 2009г., при  136 броя за 2008г.,  161 броя за 2007г., 148 броя за 2006г.
Постъпили през 2009г. делби са 175 броя, а за сравнение през 2008г. са били 253 броя,
през 2007г. са били 281 броя, през 2006г. - 258 броя, за 2005 г. - 227 броя, за 2004г. -
192 бр., за 2003г. – 151 бр., за 2002г. – 216 бр., т.е. спрямо предходната година има
намаление със 78 броя. Следва да се отбележи, че продължава тенденцията на
намаляване броя на вещните искове – 539 броя за 2009г. при 576 броя за 2008г.,
т.е. 37 броя по – малко, докато до 2007г. е била налице тенценция към постоянното
им увеличаването  - през 2004г. са били 835 броя, през 2005г. – 1282 броя, през 2006г.
– 1359 броя, през 2007г. – 2424 броя.  Намаление с 9 броя  има при постъпилите дела
по молби за промяна на име, които са 119 броя при  128 броя за 2008г.,  129 броя за
2007г., 178 броя за 2006г., за 2005 г. – 255 броя, като преди 2005 г. също е имало
тенденцията за намаление на постъпилите дела - 235 бр. за 2004г., при 254 бр. за
2003г., 308 бр. за 2002г. и 428 бр. за 2001г. Делата по чл.26 и чл.30 от Закона за
закрила на детето са общо 253 броя, при 197 броя за 2008г., 185 броя за 2007г., т.е.
увеличението е общо с 56 броя. Постъпленията на дела за първоначално определяне
на издръжка са намалели с 10 броя – 92 за 2009г. при 102 за 2008г., 101 за 2007г., а
тези за изменение на определена издръжка са намалели с 15 броя – 111 през
2009г., 126 броя през 2008г., 158 броя през 2007г. В брачно отделение постъпилите
дела за развод и недействителност на брака са 456  броя,  при 658 броя за 2008, 760
броя за 2007г.,  696 броя за 2006г.,  за 2005 г. - 732 броя, за 2004г. - 826 бр., за 2003г.
-  765  бр.,  за 2002г.  –  775  бр.,  като намалението  в сравнение с предходния отчетен
период е с 202 броя. Намаление с 43  броя има при делата за развод по



взаимно съгласие - 385 броя, при  428 броя за 2008г.,  375 броя за 2007г., 340 броя
за 2006г., 349 броя за 2005 г., 361 бр. за 2004г., 309 бр. за 2003г. и 263 бр. за 2002г.

Дела,  разглеждани по реда на глава двадесет и пета от ГПК: Общо са
постъпили 443 броя, докато през 2008г. са били 284 броя, през 2007г. - 279 броя,
през 2006г. 421 броя, през 2005г. 490 броя,  2004 г. - 491 бр., 2003г. - 499 дела, 2002г.
- 516 бр. дела, 2001г. - 611 бр., 2000г. - 716 бр., т.е. променена е тенденцията от
предходни години за спад в броя на бързите производства.

От общо 443  бр.  в гражданска колегия,  198  бр.  са образуваните  бързи
производства  в брачно отделение, от които 90 бр. по искове за определяне на
издръжка и 107 бр. по искове за изменение на издръжка. За сравнение през 2008г.
тези дела са били 177 бр., от които 78 бр. по искове за определяне на издръжка и 99
бр. по искове за изменение на издръжка. 2007г. тези дела са били 69 бр., от които 12
бр. по искове за определяне на издръжка и 46 бр. по искове за изменение на
издръжка. За 2006г. тези дела са били съответно 89 бр., от които 27 бр. по искове за
определяне на издръжка и 45 бр. по искове за изменение на издръжка. За 2005 г. тези
дела са били съответно 73 броя, от които 11 бр. по искове определяне на издръжка и
53 бр. по искове за изменение на издръжка, за 2004г. тези дела са били съответно 107
бр.,  от които 17  бр.  по искове за определяне на издръжка и 84  бр.  по искове за
изменение на издръжка, а за 2003г. са били съответно 23 бр. и 102 бр.

В облигационно отделение като бързи са образувани 169 бр. дела, от които 44
бр. по облигационни искове, 57 бр. за отмяна на уволнение, 68 бр. обезщетения по КТ.
През 2008г. в облигационно отделение като бързи са образувани 85 бр. дела, от които
14 бр. по облигационни искове, 41 бр. за отмяна на уволнение, 30 бр. обезщетения по
КТ. През 2007г. като бързи производства са образувани 66 бр. дела, от които 44 бр. по
облигационни искове, 8 бр. за отмяна на уволнение, 18 бр. обезщетения по КТ и 3 бр.
по други дела. През 2006 г. като бързи са образувани 132 бр. дела, от които 78 бр. по
облигационни искове, 4 бр. за отмяна на уволнение, 41 бр. обезщетения по КТ и 9 бр.
дела по ЗОП.  През 2005 г.  като бързи са образувани 153 бр.  дела,  от които 89 бр.  по
облигационни искове, 9 бр. за отмяна на уволнение и 39 бр. обезщетения по КТ. За
2004г. тези дела са били съответно 156 бр. дела, от които 85 бр. по облигационни
искове, 20 бр. за отмяна на уволнение и 50 бр. обезщетения по КТ. В облигационно
отделение е налице известно увеличение на броя на делата, разглеждани като бързи
производства, предвид влизането в сила на новия ГПК, като тенденцията е към
увеличаване броя на тези дела.

Във вещно отделение като бързи са образувани 76 бр.  дела,  от които 5 бр.  по
облигационни искове, 28 бр. за отмяна на уволнение, 42 бр. обезщетения по КТ. През
2008г. във вещно отделение като бързи са образувани 22 бр. дела /в т.ч. 6 броя дела
по чл.126ж от ГПК /отм/, а през 2007г. като бързи са образувани 144 бр. дела /в т.ч. 48
броя дела по чл.126ж от ГПК/. От тях 7 бр. са били по вещни искове и 91 бр. дела по
чл.19 от ЗГР. През 2006г. като бързи са образувани 200 бр. дела /в т.ч. 44 броя дела по
чл.126ж от ГПК/. От тях 9 бр. са по вещни искове и 146 бр. дела по чл.19 от ЗГР. През
2005 г. във вещно отделение като бързи са образувани 264 бр. дела /в т.ч. 58 броя
дела по чл.126ж от ГПК/, като от тях 15 бр. са по вещни искове и 191 бр. дела по чл.19
от ЗГР, през 2004г. са били 10 вещни иска, а делата по чл.19 от ЗГР 182 бр.

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА В ОТДЕЛЕНИЯТА

Делата в отделенията се разпределят по състави от ръководителя на
отделението. Много малка част се оставят на фаза "преписка" от него, тъй като е по-



удачно образуването в дело и извършване на процесуални действия по оставяне без
движение на производството, изпълнение на указания и с оглед евентуалната
възможност за развитие на "процес относно процеса". След разпределение на делата,
те се докладват на съдията-докладчик.  Една голяма част от тях се оставят без
движение, тъй като съществуват нередовности, които следва да се отстраняват. Това е
причина за забавяне на насрочването на делата в открито с.з. Другата основна
причина за забавяне насрочването на делата в първо с.з. е предварителната размяна
на книжа, уредена в новия ГПК.

При бързите производства преценката за допустимостта на разглеждането на
делото по реда на гл. ХХV от ГПК се извършва първо от ръководителя на отделението,
а след това и от съдията-докладчик. Същите се образуват в деня на постъпването им и
се докладват на съдията-докладчик, спазват се предписаните от закона срокове за
извършване на процесуалните действия от съда - изпращане на преписи на ответника
за отговор;  насрочване в с.з.;  отлагане на делото и изготвяне на съдебните актове.
Молбите за обезпечения на бъдещи искове се докладват ежедневно на зам.
председателя на гражданска колегия и веднага се разпределят по състави, с оглед
произнасяне в рамките на работния ден.

Общият брой на насрочените в съдебно заседание дела за отчетния период е 11
056,  от които  3616  бр.  дела в облигационно отделение,  2859  бр.  дела в брачно
отделение и 4581  бр.  дела във вещно отделение.  Общият брой на насрочените в
съдебно заседание дела за 2008г. е 11 999, от които  3054 бр. дела в облигационно
отделение,  3364 бр.  дела в брачно отделение и 5581 бр.  дела във вещно отделение.
Общият брой на насрочените в съдебно заседание дела за 2007г.  е 13  624,  от които
3949 бр. дела в облигационно отделение, 3886 бр. дела в брачно отделение и 5789 бр.
дела във вещно отделение. Общият брой на насрочените в съдебно заседание дела за
2006 г. е 13 183, от които  4118 бр. дела в облигационно отделение, 4 208 бр. дела в
брачно отделение и 4857 бр. дела във вещно отделение. Общият брой на насрочените
в съдебно заседание дела за 2005 г. е 12 373, от които  4 310 бр. дела в облигационно
отделение, 4 263 бр. дела в брачно отделение и 3 800 бр. дела във вещно отделение,
за 2004г. е 12 595, от които  4 592 бр. дела в облигационно отделение, 4 456 бр. дела в
брачно отделение и 3 547 бр. дела във вещно отделение.

Средно месечният брой насрочени дела за отчетния период /при база 12 месеца
и 21 състава/ в гражданска колегия е 43.87 броя за един състав, а при база 12 месеца
и 20 състава е 46.07 броя.

Средно месечният брой насрочени дела за отчетния период /при база 12 месеца
и 9 състава/ във вещно отделение за един състав е 42.42 бр., в облигационно
отделение за един състав /при база 12  месеца и 7  състава/  е  43.05  бр.,  в брачно
отделение за един състав /при база 12 месеца и 4 състава/ е  59.56 бр.

За 2008г.  средно месечният брой насрочени дела /при база 12  месеца и 9
състава/ във вещно отделение за един състав е 51.68 бр., в облигационно отделение за
един състав /при база 12 месеца и 6 състава/ е  42.42 бр., в брачно отделение за един
състав /при база 12 месеца и 4 състава/ е  70.08 бр. За 2007г. средно месечният брой
насрочени дела /при база 12 месеца и 8 състава/ във вещно отделение за един състав
е 60 бр., в облигационно отделение за един състав /при база 12 месеца и 8 състава/ е
41 бр., в брачно отделение за един състав /при база 12 месеца и 5 състава/ е  65 бр.

Насрочените дела по състави средно месечно при отчитане за 12 месеца,
са както следва:

Облигационно отделение:VІІ-ми състав – 20; VІІІ-ми състав – 23; ІХ-ти състав –
39; ХІ-ти състав – 35; ХІХ-ти състав – 36; ХХІV-ти състав – 44; ХХVІ-ти състав – 34;
ХХХІ-ви състав – 53.



Вещно отделение:  VІІ състав –   31  дела;  Х състав –  59  дела;  ХІІ състав –  40
дела; ХІV състав – 55 дела; ХХ състав – 31 дела; ХХІ състав – 40 дела; ХХХ състав – 43
дела; ХХХІV състав -  41 дела; ХХХV състав  - 29 дела.

Брачно отделение: ХVI състав – 59.10; ХVII състав – 41; ХVIII състав – 54.42;
ХХV състав – 34.10; ХХХIII състав – 45.33.

За сравнение през 2008г. тези цифри са както следва:
Облигационно отделение: VІІІ състав- 31 бр.; ІХ състав – 43 бр.; ХІ състав – 36

бр.;  ХІХ – 50 бр.; ХХІV – 36 бр.; ХХХІ състав – 57 бр.
Вещно отделение: VІІ състав – 32 дела; Х състав –  57 бр. дела; ХІІ състав – 62

бр. дела; ХІV състав –  61 бр. дела;  ХХ състав – 57 бр. дела; ХХІ състав - 50 бр. дела;
ХХХ състав – 49 бр. дела; ХХХІV състав – 50 бр. дела; ХХХV състав – 48 бр. дела.

Брачно отделение: ХVІ състав – 60 бр. дела; ХVІІ състав – 3 бр. дела; ХVІІІ
състав – 79 бр. дела;   ХХV състав – 64 бр. дела; ХХХІІІ състав – 74 бр. дела.

За сравнение през 2007г. тези цифри са както следва:
Облигационно отделение: VІІ състав – 51 бр.; VІІІ състав- 29 бр.; ІХ състав – 48

бр.; ХІ състав – 37 бр.;  ХІХ – 41 бр.; ХХІV – 46 бр.; ХХVІ – 22 бр.; ХХХІ състав – 56 бр.
Вещно отделение: Х състав –  62 бр. дела; ХІІ състав – 66 бр. дела; ХІV състав –

57 бр. дела;  ХХ състав – 62 бр. дела; ХХІ състав 60 бр. дела; ХХХ състав – 55 бр. дела;
ХХХІV състав – 52 бр. дела; ХХХV състав – 68 бр. дела.

Брачно отделение: ХVІ състав – 54 бр.  дела; ХVІІ – 18 бр.  дела; ХVІІІ – 87 бр.
дела;   ХХV състав – 80 бр. дела; ХХХІІІ състав – 85 бр. дела.

ОТЛОЖЕНИ ДЕЛА И ПРИЧИНИ ЗА ОТЛАГАНЕ НА ДЕЛАТА:

Общо отложените дела за отчетния период са 6270 бр., от тях 1977 бр. в
облигационно отделение; 1113 бр. в брачно отделение и 3180 бр. във вещно
отделение. За сравнение през 2008г. отложените общо дела са  7309 бр., от тях 1826
бр.  в облигационно отделение;  1580  бр.  в брачно отделение и 3903  бр.  във вещно
отделение. През 2007г. отложените дела са  8943 бр., от тях 2 400 бр. в облигационно
отделение; 2 306 бр. в брачно отделение и 4 237 бр. във вещно отделение,  за 2006г.
отложените дела са 8359 бр., от тях 2 473 бр. в облигационно отделение; 2 446 бр. в
брачно отделение и 3 440 бр. във вещно отделение, за 2005г. отложените дела са 7569
броя.

Налице е тенденция към намаляване броя на отложените дела, която
може да се обясни с констатациите относно постъпленията по видове,
направена по-горе – намален брой постъпили вещни дела, които по правило
се разглеждат в повече от едно заседание,  както и увеличен брой на молби
по чл. 410 и 417 от ГПК /разглеждани в закрито с.з./.

В облигационно отделение отложени преди първо с.з. са 330 бр., в първо с.з. са
728  бр.  и във второ и следващо с.з.  са 919  бр.  Отложените преди първо с.з.  са
преимуществено поради нередовно призоваване на страна по делото /164 дела/. Общо
91 дела са били отложени по молба на страна на основание чл.142 от ГПК, 56 дела са
били оставени без движение в първото по делото с.з., а 19 са отложени по искания за
конституиране на страна в процеса. Причини за нередовното призоваване са
неправилното оформяне на разписките от длъжностните лица към съдилищата и
кметствата, срещат се затруднения при достъп до кооперации със заключващи
устройства и особено в местностите на града, като често дори и при призоваване със
служебния автомобил длъжностното лице не може да намери адреса, поради липса на
карти за тях. Съдиите изчерпват всички възможности за призоваване на страните



своевременно. Най-висок е броят на отложените преди първо с.з. дела от Л. Нинов
/ХХХІ състав/ – 102, а най-малък от М. Жекова /VІІ състав – 21/. Във втори и следващи
съдебни заседания най – много от Л. Нинов /ХХХІ с-в/ и Д. Стоянова /ХХVІ/ – по 135, а
най – малко VІІІ - 90.

 Най –  много дела във второ и следващи заседания са отложени по искане на
страните за събиране на нови доказателства без глоба –  291  дела.  Следват
неизготвяне или непредставяне в срок заключение на вещо лице – 263 дела;
допълнителна задача на вещо лице, тройна експертиза – 174 дела; отлагане по молба
на страна,  поради невъзможност да се яви в с.з.  – 51 дела; нередовно призоваване –
35 дела; допълнителни доказателства с глоба – 25 дела; отложени за постигане на
споразумение – 23 дела; без движение или с ново призоваване – 20 дела.

Във вещно отделение отложените дела преди първо с.з. са 219 бр., в първо с.з.
са 643 бр.  и във второ и сл.  с.з.  са  2318 бр.  При отложените преди първо с.з.  дела
причината заемаща относително най-голям дял е нередовното призоваване на
страните – 106 дела. На следващо място, делата се отлагат на основание чл.142 от ГПК
–  48  броя,  следвани от оставяне производството без движение –  39  дела,
конституиране на нова страна в процеса – 25 дела. Отложените във второ и следващо
с.з. са 2318 дела, /за 2008г. са 2382, за 2007 г. са 2365, а за 2006 год. - 1835 бр./. Като
причина за отлагане на делата във второ и следващо с.з.  във вещно най -голям брой
заемат исканията от страните за събиране на нови доказателства. Общият брой
отложени по тази причина дела за всички състави е 778 броя /за 2008 г. техния брой е
639, за 2007 г. техния брой е 736, а за 2006 год. - 509 бр./. Сравнението на
коментирания показател с величината му през предходния отчетен периоди сочи, че е
налице увеличение на отлагането на делата поради несвоевременно направени
доказателствени искания, тъй като се приключват дела по ГПК /отм./. Най-висок е
броят на отлагането по тази причина в ХХХ,  ХІV и Х състави,  а най-нисък в ХХ и ХХІ
състави. Значително по-голям от предходната година е броят на отложените по тази
причина дела с приложение на чл. 65 от ГПК /отм./ и чл. 92а от ГПК – общо 52 броя /за
2008 г. - 37 броя, за 2007 г. - 33 броя, а за 2006 год. – 7 броя/. Най-голямо приложение
на чл.65 от ГПК /отм./ и чл. 92а от ГПК има в ХХХ и Х състави, а най-ниско в ХІІ и ХХ
състави. Следващо място заема броят на делата, отложени поради непредставено в
срок заключения на в.л., които са общо 537 бр. дела /за 2008 г. техния брой е 633, за
2007 г. техният брой е 478, а за 2006 год. техния брой е 499/. Забелязва се рязко
намаляване броя на делата отлагани поради тази причина. Най-много отлагания
поради непредставено в срок заключения на в.л. има в Х и ХХІ състави и най-малко в
ХХ и ХІІ състави. Като следваща причина за отлагане на делата следва да се посочат
исканията за допълнителна СТЕ или тройна СТЕ – общо 478 дела /за 2008 г. - 447 дела,
за 2007 г.  – 379 бр.,  а за 2006 год.  – 378 бр./.  Най-много отлагания по тази причина
има в ХІV и ХХІ състав,  а най-малко –  в ХХХ и ХІІ състав.  Броят на делата отложени
поради други причини /поради липса на произнасяне по изпратени инвестиционни
проекти до Общината или изискани преписки от ОСЗГ и невърнати съдебни поръчки,
както и отложени за постигане на спогодба и спрени по взаимно съгласие на страните/
възлиза на 297 бр., който показател е значително по-нисък от предходната отчетна
година /за 2008  г.  -  359  бр.,  за 2007  г.  –  519  бр.,  а за 2006  г.  -  186  бр./.  Най-много
отложени по тази причина дела има в Х и ХІV състав,  а най-малко в ХХ,  ХХХ и ХХХІV
състав. Отложените по молба на страна по делото и на основание чл.142, ал. 2 от ГПК
са общо 63 дела /за 2008 г. - 117 дела/, като най-много отлагания по тази причина има
в ХІІ и ХХХІV състав и най-малко в VІІ и ХХХV състав. Забелязва се рязко намаляване
броя на делата отлагани поради тази причина. Броят на отложените поради нередовно
призоваване на страните дела е общо 57 броя,  като сравнението на този показател с



величината му от предходните отчетни периоди /за 2008 г. – 86 бр., за 2007 г. – 76 бр.,
а за 2006 г. – 77 бр./ сочи, че е налице намаляване в броя на отложените поради тази
причина дела. Най-висок е техния дял в ХХХІV и ХІV състави, а най-нисък – в ХХІ и Х
състави. Поради отставяне на делото без движение и с ново призоваване са отложени
55 бр. дела /за 2008 г. - 64 бр. дела, за 2007 г. – 74 бр., а за 2006 год. -  62 бр./, който
показател е по-нисък от предходната отчетна година. Най-много оставени без
движение в о.с.з. и с ново призоваване са делата в ХХХІV и ХІV състави, а най-нисък –
в ХХХ и ХІІ състави.

В брачно отделение отложените дела преди първо с.з.  са 215  бр.,  в
помирително заседание – 5 бр., в първо с.з. са 474 бр. и във второ с.з. са 419 бр.

За сравнение през 2008г. в  брачно отделение отложените дела преди първо с.з.
са 233 бр., в помирително заседание – 489 бр., в първо с.з. са 505 бр. и във второ с.з.
са 353  бр.,  т.е.  за 2008г.  отложените общо в помирително и първо с.з.  са били 994
дела, през 2007г. са били 1650 дела, през 2006 г. са били 1680 дела, за 2005г. - 1626
дела, за 2004г. са били -  1786 дела; 2003г. - 1646 дела; 2002г. - 1487 дела. Общия
брой на отложените дела преди първо съдебно заседание е 215 бр., като причините са
неявяване на страна по извинителни причини - 110 бр., нередовно призоваване - 71
бр.,  конституиране на нова страна в процеса –  13  бр.  и оставяне без движение на
исковата молба 21 бр. Най – много дела са отложени на основание чл.142 от ГПК от М.
Недкова /ХVІІІ с-в/ - 50 бр., а поради нередовно призоваване от Р. Христова /ХVІ/ - 23
броя. Отложените дела във второ и следващо с.з. са общо 419 бр., като причините, са
както следва:

Най –  много дела във второ и следващи заседания са отложени по искане на
страните за събиране на нови доказателства без глоба –  239  дела.  Следват
неизготвяне или непредставяне в срок заключение на вещо лице – 56 дела; отложени
за постигане на споразумение – 28 дела; допълнителна задача на вещо лице, тройна
експертиза – 26 дела; отлагане по молба на страна, поради невъзможност да се яви в
с.з. – 23 дела; нередовно призоваване – 10 дела; допълнителни доказателства с глоба
– 5 дела; без движение или с ново призоваване – 2 дела.

В обобщение за цялата гражданска колегия като причина за отлагане на
делата във второ и следващо с.з.  с най-голям дял са исканията на страните за
събиране на нови доказателства. Общо това са 1308 дела /1112  дела за 2008г./, което
е 35.78 % от делата,  отложени във второ и следващо с.  з.  и 20.86 % от отложените
дела. За сравнение делата, отложени във второ и следващо с.з. поради
доказателствени искания на страните, с налагане на глоба са 82 броя /64 за 2008г./ -
2.24  %  от отложените във второ и следващо с.з.  и 1.31  %  от отложените дела.
Отложени поради неизготвяне или непредставяне в срок заключение на вещо лице са
857 дела, като причините за това са комплексни – късно внасяне на депозита по част
от делата, голямата натовареност на част от назначаваните вещи лица, както и
кратките процесуални срокове за насрочване на бързите производства – три седмици
след постъпване на отговора на исковата молба. Следва да се отбележи, че голяма
част от бързите производства са били отложени именно поради невъзможността на
вещото лице да депозира заключението си една сдемица преди заседание. Отложени
поради неявяване на страна по извинителни причини във второ и следващо с.з. са 137
дела. Значително по-малък процент са делата, отложени поради предявяване на
насрещен иск, изменение на иска, конституирани на нови страни, възражение за
прихващане или подобрения, неизпълнение на задължение на трето лице за
представяне на доказателства, невърнати съдебни поръчки, неизготвяне на
инвестиционни проекти и отлагане за постигане на спогодба. Отложени поради
нередовно призоваване преди първо с.з. са 341 дела, а във второ с.з. 102 дела, т.е.



общо 443  дела.  Следва да се отбележи,  че е налице проблем с призоваването на
страните по бързите производства, особено когато ответниците са със седалище в гр.
София, т.к. на практика е много трудно да се спази триседмичния срок. Поради това е
наложителна промяна на разпоредбата на чл.312,  ал.1,  т.1  от ГПК,  т.к.  е безмислено
делото да бъде насрочвано за дата не по – късно от три седмици, когато още при
насрочването е ясно, че страните няма да са редовно призовани за с.з., нито вещото
лице ще е успяло да изготви заключението си.

ИЗГОТВЯНЕ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ:

През отчетния период в колегията са свършени общо 14771 дела /10435
дела през 2008г./. Свършени са с 247 броя повече от постъпилите, които са 14524
дела. През предходния отчетен период в колегията са свършени общо 10435 дела, през
2007г. - 9808 дела, през 2006г. - 9711 дела, а през 2005г. – 8674 броя. Анализът на
тези цифри сочи, че през 2009г. са свършени 4336 броя дела повече в сравнение с
2008г., 4963 броя дела повече в сравнение с 2007г., 5060 броя повече в сравнение с
2006г., 6097 броя повече в сравнение с 2005г. През 2009г. по 71 броя от обявените за
решаване дела до края на годината не е било постановено решение, поради което
същите не са отчетени като свършили.

Свършените дела представляват 78.38 % от общо делата за разглеждане /18845
броя/. За сравнение свършените дела през 2008г. са представлявали 70.72 %, през
2007г. са представлявали 67.51 %  от общо делата за разглеждане.

Делата, свършени в тримесечен срок от постъпването, са 10924 бр.,  което е
73.96 % от общо свършените дела. През 2008г. делата, свършени в тримесечен срок
от постъпването, са 6890 бр., което е било 66.02 % от общо свършените дела. Делата,
свършени в тримесечен срок от постъпването  през 2007г. са 6488 бр., което е 66.15 %
от общо свършените дела. Този % за 2006г. е бил 71.34 %, за 2005г. – 72.40%, а за
2004г. – 66.08 %.

През отчетния период общо свършените дела в облигационно отделение са
5227 дела, т.е. свършени са 268 дела по-малко от постъпилите. За сравнение през
2008г. общо свършените дела в облигационно отделение са 3193 дела, т.е. свършени
са 159 дела по-малко от постъпилите, през 2007г. в отделението са свършени
3679дела, през 2006г. - 3460 дела, а през 2005г. - 3445, т.е. през отчетния период се
забелязва значително увеличение на свършените дела.

От общо свършените дела с решение са приключили 22.21  % -  1161  дела /за
2008г. са 23 % - 734 броя, за 2007г. - 1195 дела, за 2006г. - 1189/; с акт по същество в
з.з. – 3013 дела /за 2008г. 1652  дела, за 2007г. - 1568 дела, за 2006г. - 1565/;
прекратени – 1053 /за 2008г. - 807 дела, за 2007г. - 916, за 2006г. - 706/, от които 34
дела по спогодба. По съдии свършените дела се разпределят както следва: М. Жекова -
219  /в т.ч.  код 830  -  16/,  с решение –  32  и 8  решения по допускане на делбата;  М.
Славов – 358 /в т.ч. код 830 - 1/, с решение – 88; Пл. Атанасов – 207 /в т.ч. код 830 -
13/, с решение – 34; Ив. Дрингова – 735 /в т.ч. код 830 - 4/, с решение – 168; Р. Петров
– 665 /в т.ч. код 830 - 1/, с решение – 151; Т. Плахойчева – 694 /в т.ч. код 830 - 30/, с
решение 184; Д.  Стоянова – 722 /в т.ч.  код 830 - 36/, с решение – 176; Ж.  Маркова -
762 /в т.ч. код 830 - 33/, с решение – 153; Л. Нинов – 842 /в т.ч. код 830 – 14 и код 840
– 77/, с решение – 164.

През отчетния период във вещно отделение са свършени 5703 дела /за 2008г. -
4432 дела, за 2007 г. техният брой е 3562 дела, а за 2006 год. -  3451 дела/, което е с
230 дела повече от образуваните От приключените 5703 дела, решения са постановени
по 833 дела /за 2008г. - 979 дела, за 2007 г. техният брой е 1103, за 2006 год. са  1064



бр.,  а за 2005  год.  –  801  броя/,  като отделно от горната сума са постановените
решения по допускане на делба, чийто брой за отчетната година е 137 броя /за 2008г.
- 134 дела, за 2007 г. техният брой е 136, а за 2006 г. - 100 бр./. Свършените с акт по
същество в з.з. са 3830 броя, а прекратените 1040 броя, в т.ч. и 41 броя по спогодба
/за 2008г. с акт по същество в з.з. са 2619 броя, а прекратените 834 броя, в т.ч. и 26
броя по спогодба/. При тези данни, свършените дела по състави и съдии, включително
и дела на други състави,  по които съответния съдия е постановил съдебен акт,  в т.ч.
делата с код 830 /разрешения по чл.73 от СК и др./ и код 840 /съдебни поръчки/, без
решенията по допускане на делбата и допълване на решение са както следва: VІІ
състав /до 01.10.2009 г./, съдия Моника Жекова - свършени с решение 30 дела,
отделно са постановени 14 решения по допускане на делба; броят на делата с код 830
за съдия М. Жекова е 28; от общия брой за разглеждане в състава до 01.10.2009 г. /451
дела/ са свършени 404 дела или 90 %. Средномесечно в състава са свършени 34 дела
при отчетен период от дванадесет месеца;  Х състав -  съдия Галина Чавдарова -
свършени с решение 110 дела, отделно са постановени 19 решения по допускане на
делба;  броят на делата с код 830  за съдия Г.  Чавдарова е 31;  от общия брой за
разглеждане в състава /952 дела/ са свършени 700 дела или 74 %. Средномесечно в
състава са свършени 58 дела при отчетен период от дванадесет месеца; ХІІ състав -
съдия Мирела Кацарска -  свършени с решение 105 дела, отделно са постановени 15
решения по допускане на делба; броят на делата с код 830 за съдия М. Кацарска е 105;
от общия брой за разглеждане в състава /867 дела/ са свършени 732 дела или 84 %.
Средномесечно в състава са свършени 61 дела при отчетен период от дванадесет
месеца; ХІV състав - съдия Даниела Павлова – свършени с решение 106 дела, отделно
са постановени 10 решения по допускане на делба; броят на делата с код 830 за съдия
Д. Павлова е 55; от общия брой за разглеждане в състава /958 дела/ са свършени 690
дела или 72 %. средномесечно в състава са свършени 58 дела при отчетен период от
дванадесет месеца; ХХ състав - съдия Невин Шакирова – свършени с решение 92 дела,
отделно са постановени 17 решения по допускане на делба; броят на делата с код 830
за съдия Н.  Шакирова е 39;  от общия брой за разглеждане в състава /749  дела/  са
свършени 671  дела или 90  %.  Средномесечно в състава са свършени 56  дела при
отчетен период от дванадесет месеца; ХХІ състав - съдия Цветелина Хекимова –
свършени с решение 90 дела, отделно са постановени 17 решения по допускане на
делба;  броят на делата с код 830  за съдия Цв.  Хекимова е 49;  От общия брой за
разглеждане в състава /846 дела/ са свършени 677 дела или 80 %. Средномесечно в
състава са свършени 56 дела при отчетен период от дванадесет месеца; ХХХ състав -
съдия Мария Коюва –  свършени с решение 92  дела,  отделно са постановени 17
решения по допускане на делба; броят на делата с код 830 за съдия М. Коюва е 39; От
общия брой за разглеждане в състава /911 дела/ са свършени 665 дела или 73 %.
Средномесечно в състава са свършени 55 дела при отчетен период от дванадесет
месеца; ХХХІV състав - съдия Румяна Христова – свършени с решение 8 дела, отделно
са постановени 0 бр. решения по допускане на делба; съдия Ивелина Владова -
свършени с решение 104 дела, отделно са постановени 15 решения по допускане на
делба; броят на делата с код 830 и 840 за съдия И.  Владова е 28; От общия брой за
разглеждане в състава /849 дела/ са свършени 603 дела или 71 %. Средномесечно в
състава са свършени 50 дела при отчетен период от дванадесет месеца; ХХХV състав -
съдия Мирослава Данева – свършени с решение 67 дела, отделно са постановени 13
бр.  решения по допускане на делба; броят на делата с код 830 за съдия М.  Данева е
24; От общия брой за разглеждане в състава /654 дела/  са свършени 488 дела или 75
%. Средномесечно в състава са свършени 41 дела при отчетен период от дванадесет
месеца.



Общият брой на свършените дела в брачно отделение за отчетната година е
3841 броя при общо постъпили 3556 бр. За сравнение общият брой на свършените
дела в брачно отделение за 2008г. е 2591 броя при общо постъпили 2761 бр., броя на
свършените дела през 2007г. е бил 2567 бр. при общо постъпили 2742 бр.; през 2006г.
– 2800 бр., при общо постъпили 2801 бр., през 2005г. – 2730 бр. при общо постъпили
2724 бр., през 2004г. - 2572 бр. при общо постъпили 2601 бр.; през 2003г. - 2149 бр.
при общо постъпили 2223 бр.; през 2002г. - 1929 бр. свършени при общо постъпили
1923 бр.

От общия брой свършени дела 1555 бр. са с решение, т.е. 40.48 %. Наред с това
са постановени 31 бр. решения по допускане на делбата и 40бр. за допълване на
решение. Прекратените са 326  дела, от които по спогодба 63 бр. дела. Свършените с
акт по същество в з.з.  дела са 1960 бр.  Свършените дела до 3  месеца са 2635 броя,
което е 68.60 % от свършените.

При тези данни свършените дела по съдии са,  както следва: Д.Андреев -  общо
свършени 64 дела /в т.ч.  4 по код 830/, от които с решение – 27; Р.Христова – общо
свършени 795 дела /в т.ч. 41 по код 830/, от които 308 с решение; 9 по допускане на
делбата;  Д.Славова –  общо свършени 125  дела /в т.ч.  4  по код 830/,  от които 54  с
решение; 2 по допускане на делбата; П.Захариева – общо свършени 501 дела /в т.ч. 9
по код 830/,  от които 168 с решение;  1  по допускане на делбата;  М.Недкова –  общо
свършени 869 дела /в т.ч. 32 по код 830/, от които 383 с решение; 8 дела по допускане
на делбата; Пл.Атанасов – общо свършени 602 дела /в т.ч. 17 по код 830/, от които 266
с решение; 5 дела по допускане на делбата; Н.Кръстева - общо свършени 862 дела /в
т.ч. 54 по код 830/, от които 327 с решение; 6 по допускане на делбата.

От общия брой на свършените в гражданска  колегия дела 3549 са
приключили с решение, което е 24.03 % от свършените дела /14771/.  Към тази
следва да се прибавят и постановените решения по допускане на делбата /176 бр./,
както и решенията за допълване на решение /93  бр./  или още 269  решения.  За
сравнение през 2008г. от общия брой на свършените в гражданска  колегия дела 2946
са приключили с решение, което е 28.23 % от свършените дела /10435/. През 2007г. от
общия брой на свършените в колегията дела 3584 са приключили с решение,  което е
36.54 % от свършените дела.

Свършените дела, приключили с определение по съществото на спора, каквито
са произнасянията по искания за обезпечения на бъдещи искове, по исканията за
обезпечение на доказателства, заявленията за издаване на заповеди за изпълнение по
чл.410 и чл.417 от ГПК, както и произнасянията ежедневно от дежурния граждански
съдия по охранителни производства по СК и др.,  са общо 8803  броя, което
представлява 59.60 % от всички свършени дела.  Прекратените дела общо са 2419
броя, от които 138 дела са прекратени по спогодба.

Срочността на изготвяне на актовете в повечето случаи зависи от обема на
постъпленията в отделния състав, обема на насрочените в с.з. и обявени за решаване
дела - колкото повече са цифрите на постъпилите, разгледаните в открито с.з. и
обявените за решаване обикновено толкова повече са налице просрочените дела.
Следва да се отбележи, че в брачно отделение има общо 66 просрочени решения /над
45  дни/,  от които най –  много са на съдия Р.  Христова –  25  броя.  В облигационно
отделение написани след срок са 271 решения, от които най-много имат Т. Плахойчева
и Ив. Дрингова – по 56. Във във вещно отделение просрочени са 26 решения, от които
20 са на Д. Павлова.

За периода са постъпили 2  жалби за бавност по ГПК /отм./, които не
са уважени.



Следва да се отчете,  че и през 2009  г.  продължи практиката до 5  число на
следващия календарен месец зам. председателя, ръководещ НК и ръководителите на
отделения от ГК под контрола на зам.  председателя,  ръководещ ГК,  да докладват
случаите и причините за непостановени в срок съдебни актове.  В резултат на това
наличието на  актове от тази категория е сведено до  възможния минимум с оглед
отчетената тенденция към покачване на натоварването в работата на съдиите.

Средна натовареност за съдебния окръг /отчетени по формата,
утвърдена от ВСС с Протокол № 3/21.01.09г./

През 2009 г. средната натовареност по щат на гражданските съдии във ВРС
е била с 71,38 бр. дела за разглеждане на месец при 55.89 броя  през 2008 г. и 55,95
бр. свършени дела на месец при 39.53бр.  за 2008 г.  За сравнение тези цифри за РС-
Провадия са съответно 35.97бр. и 26.00 бр., а за РС-Девня са съответно 38.33 и 32.42
бр.

Направена съпоставка по тези показатели с районни съдилища в областните
центрове от апелативния район на Апелативен съд – Варна, изглеждат така: за РС-
Разград – 48.19 бр. и 38.79 бр., за РС-Шумен – 74.72 и 66.51, за РС-Силистра – 46.7 и
42.95  и РС-Търговище – 31.85 и 28.52 /данните за РС-Добрич не бяха оповестени по
технически причини към момента на изготвяне на настоящия доклад/.

Това налага извод за по-голяма натовареност на съдиите от РС-Варна в
сравнение с колегите им от съдебния окръг и апелативния район / и по брой
разглеждани и по брой свършени дела/. Това още повече следва да се отчете на
фона и на показателите за приключване на делата в 3-месечен срок – за ВРС - 74% от
всичко свършените; за РС-Провадия са 74 %, а за РС-Девня са 88 %; за РС-Разград –
93%,  за РС-Шумен –  85%,  за РС-Силистра –  95%  и РС-Търговище –  95  %, т.е. при
приблизително 1.5 пъти по-висока натовареност, този процент е относително
съизмерим /разбира се, в съдилищата където има по-ниска натовареност
процента на свършените в този срок е много по-висок/.

КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ

В анализа на отменените дела са включени данни за изпратените дела в
различни по-горни инстанции по въззивни жалби, частни жалби, молби за отмяна за
изтеклия период,  като се отразяват резултатите за делата,  които са се върнали в
същия период, независимо от периода, през който са изпратени. През отчетния период
са обжалвани общо 1707 акта, от които 728 акта в облигационно отделение, 797 акта
във вещно отделение и 182 акта в брачно отделение.

От изпратените от гражданска колегия, както през отчетната, така и през
предходните отчетни години, по въззивни жалби дела са се върнали 1190 броя, от
които 708  бр.  или 59.50  %  са оставени в сила,  178  бр.  или 14.96  %  са изцяло
отменените /в т.ч. и обезсилени/ въз основа на различни правни изводи на
инстанциите /индекс 2/, 85 броя или 7.14 % са изцяло отменени или обезсилени
поради невиновно поведение на съда /индекс 3/, 93 броя или 7.81 % са оставени в
сила в една част, а в друга са отменени или обезсилени поради нарушение на закона
/индекс 4/,  116   броя или 9.75   %  са оставени в сила в една част,  отменени или
обезсилени в друга част поради невиновно поведение на съда /индекс 5/, 4 броя или
0.34 % са отменени или обезсилени поради нарушение на закона, в друга част са
отменени поради невиновно поведение на съда /индекс 6/, 6 броя или 0.50 % са
отразени с индекс 7.  Резултатът от върнатите дела по въззивни жалби по съдии е
посочен в таблица – приложение №1.



От изпратените от гражданска колегия, както през отчетната, така и през
предходните отчетни години, по частни жалби дела са се върнали 648 броя, от които
388 бр. или 59.88 % са оставени в сила, 187  бр. или 28.86 % са изцяло отменените /в
т.ч. и обезсилени/ въз основа на различни правни изводи на инстанциите /индекс 2/,
26 броя или 4.01 % са изцяло отменени или обезсилени поради невиновно поведение
на съда /индекс 3/, 36 броя или 5.56  % са оставени в сила в една част, а в друга са
отменени или обезсилени поради нарушение на закона /индекс 4/, 9  броя или 1.39 %
са оставени в сила в една част,  отменени или обезсилени в друга част поради
невиновно поведение на съда /индекс 5/, 1 брой или 0.15 % са отменени или
обезсилени поради нарушение на закона, в друга част са отменени поради невиновно
поведение на съда /индекс 6/, 1 брой или 0.15 % е отразен с индекс 7.  Резултатът от
върнатите дела по частни жалби по съдии е посочен в таблица – приложение №2.

Разминаването в цифрите произтича от това, че в отчетения период са
включени актове, които са обжалвани в предходни периоди, а за актове, обжалвани
през отчетния период текат процедури по комплектоване на жалбите.







          В заключение, от така направения анализ на работата на гражданска колегия
могат да се направят изводи, че през отчетния период е налице значително
увеличение в броя на свършените дела - през 2009г. са свършени 4336 броя дела
повече в сравнение с 2008г.,

Като положителна следва да се отчете тенденцията, че спрямо предходния
отчетен период броя на несвършените дела е намалял с 399 броя. Обстоятелството, че
част от съдиите са постановили решенията си извън инструктивния срок е следствие от
изключително високата натовареност на колегията през изминалата година, дължаща
се на намаления числен състав на съдиите (след есента на 2009г. колегията е работила
с трима съдии по - малко), както и на рекордното постъпление на дела.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 – Отчет за дейността на РС-Варна по граждански дела за 2009г.,
форма, утвърдена с решение на ВСС по Протокол № 3/21.01.09г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 – Справка за дейността на съдиите в Районен съд Варна през 12
месеца на 2009г. (граждански дела).

_ІІІ .СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
      През 2009 година в Съдебно изпълнителната служба са постъпили 1 424 бр.

нови изпълнителни дела или средно на съдебен изпълнител по 158 изпълнителни дела.
През 2009  година в Съдебно изпълнителната служба са свършени общо 2179  броя
изпълнителни дела.

   Постигнатите резултати, като количествени и качествени показатели са най-
добри за последните три години. Това се дължи на добрата работа на колегите, което
пък е видно от увеличеният брой дела. През 2009г. СИС при ВРС заслужи доверието на
банките, адвокатите, физическите лица и фирмите, които все по-често предпочитат
държавното пред частното съдебно изпълнение. Последното се потвърждава и от
обстоятелството, че се увеличава броя на делата образувани при ЧСИ, които по молба
на взискателя се прехвърлят на ДСИ за продължаване на принудителното изпълнение.
Това е видно и от резултатите постигнати през второто шестмесечие на изминалата
година, а именно:

От постъпилите общо 1  424 бр.  дела – 632 бр. са постъпили през първото
шестмесечие, а 792 бр. дела са постъпили през второто шестмесечие, като само за
последните три месеца са постъпили - 413бр. дела.

Сравнението на постъпленията от изпълнителни дела  през отчетната 2009 г. с
тези от предходните три години, когато за 2008г. те са били  957 броя, през 2007г. - 1
215 броя, а през 2006г. - 2 808 броя, сочи на промяна в низходящата тенденция

За отчетния период - 2009 година в Съдебно изпълнителната служба са
свършени общо 2  179  броя изпълнителни дела, при 2 107 броя за 2008г, и 1857
броя за 2007г.

Останали несвършени дела в службата за 2009г. са 14 815 бр. дела, като на
всеки съдебен изпълнител се падат средно по 1 646 бр. дела., за 2008 г. те са били 16
823 бр., а  към 31.12.07г. висящността е била 15 173 бр. дела.

 За отчетния период от Съдебно изпълнителна служба е събрана сума в
размер на 6 201 608лв., а за 2008г. е била - 4 070 226 лв.

През 2009 година от съдебните изпълнители са насрочени общо 1 438
принудителни изпълнения - описи на движими вещи и недвижими имоти, публични
продажби, предаване на движими вещи и определени действия и др.



Събраната държавна такса за 2009 год е - 530 616лв., за 2008г. -336 366лв., а за
2007г. е 512 729 лв.

Общия брой на постъпилите и обработени банкови бордера за 2009год. - 13 193
бр.,  за 2008г.  -  7  027броя,  а насочените от службата платежни нареждания е 11  104
броя, плащания в брой - 186 бр. Издадените удостоверения за липса на изпълнителни
дела е 1 450 броя.

Движение на изпълнителните дела по райони и съдебните изпълнители:
1 р. Людмил Станев - постъпили 312, свършени 207, събрани суми - 1 720 654 лв.;
2 р. Милен Железов - постъпили 194, свършени 254, събрани суми - 1 374 039 лв.;
3 р. Мирай Мехмед - постъпили 123, свършени 147, събрани суми - 204 311 лв.;
4 p. Виолина Георгиева - постъпили 131, свършени 126, събрани суми - 366 870 лв.;
5 p. Детелина Кеманова - постъпили 138, свършени 326, събрани суми - 1 394 518 лв.;
6 p. Даниела Милушева - постъпили 139, свършени 438, събрани суми - 172 369 лв.;
7 p. Христина Калчева - постъпили 122, свършени 222, събрани суми - 712 662 лв.;
8 p. Антония Лазарова - постъпили 136, свършени 409, събрани суми - 386 613 лв.;
9 р. Димана Антонова - постъпили 129, свършени 50, събрани суми - 97 803 лв.  /
районът е с по-малко образувани дела, поради което СИ работи с дела от 2005 год на
всички райони, но данните и резултатите се отчитат в съответния район./

Срещу действията на съдебните изпълнители са постъпили 85 бр. жалби, от
които са уважени само 4.

За разлика от предходните години, намалява броя на делата прехвърлени към
ЧСИ, като за 2009г. те са 41бр., за 2008г. - 86 бр., докато през 2007 г. са били 290 бр.,
а през 2006 г. са прехвърлени 753 бр. дела. Следва да се отбележи и факта, че за 2009
г.  са прехвърлени 57 бр. дела от ЧСИ., а за 2008г. те са били са 43.

Постигнатите резултати се дължат основно на добрата организация създадена
от ръководството на ВРС,  както и на добрата работа и отговорността на колегите.  В
тази връзка бяха направени предложения до Министерството на правосъдието за
награди на колегите Людмил Станев, Милен Железов и Детелина Кеманова.

В службата са създадени предпоставки за постигане на добри резултати. Това се
дължи на добрия професионализъм на колегите, както и на деловодителите, добрите
взаимоотношения на колектива, подобрената материална база. Искам да подчертая, че
основният проблем и то огромен е недобрата координация на СИ със служителите по
призоваване, както и местностите където няма призовкари. Това е и основната
причина за забавяне на изпълнението на делата, като дори се опорочават част от
изпълнителните действия. В тази връзка е необходимо да има назначени по щат поне
четирима връчители по призоваването към службата, както и отпускане на служебен
автомобил за нуждите на призоваването или изпълнението, когато е в местностите и
не се обслужва от призовкари.

Като необходимост се очертава изграждането на електронна комуникационна
връзка с НАП и други институции,  от които се изискват справки по делата,  което ще
повиши значително ефективността и бързината на работа. В тази насока вече бяха
предприети и конкретни действия от ръководството на съда и службата. Предстои да
се осъществи  връзка и с ЕСГРАОН.



В обобщение може да се посочи, че отчетените по-горе резултати налагат
извода за ефективност на държавното съдебно изпълнение, което може да бъде добра
алтернатива на частното съдебно изпълнение, което пък беше натоварено с
очакванията да бъде основната и единствената ефективна организационна форма на
принудителното изпълнение в България. В съответствие с това следва да се обърне
нужното внимание на тази дейност и на нейното оптимизиране, като се направят
промени в законовите и подзаконовите нормативни актове с цел повишаване на
конкурентноспособността на държавното съдебно изпълнение. Считам, че държавата
губи всеки ден от това, че държавните такси в полза на съдилищата не се събират от
държавните съдебни изпълнители.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 – Отчет за дейността на държавните съдебни
изпълнители в Районен съд-Варна за 2009г. – форма СП-И на МП.

ІV . СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА

            За изминалата 2009 г.общият брой на  постановените вписвания
,отбелязвания,заличавания и определения за отказ е 30281 бр. Извършени са
28752бр вписвания ,отбелязвания и заличавания.Общо за изминалата 2009г. са
постановени 1529бр. определения за отказ.Съдиите по вписванията са обявили 27
саморъчни завещания депозирани  и съхранявани в архивите на СВ-Варна .Оттеглени
са 8бр.саморъчни завещания съхранявани в архивите на СВ-Варна.За 2009г са
постъпили общо 334 уведомления от нотариуси за депозирани ,оттеглени и обявени
саморъчни завещания  съхранявани в техните архиви.Депозирани са 33бр.
уведомления от нотариуси  за извършените от тях   публични нотариални
завещания.За годината са постъпили 22136бр. искания за писмени справки. От тях
22136 бр.са издадените удостоверения по чл.46 и чл.47 от ПВ и 2321 е броя на
заверените преписи на актове от съхраняваните  в архивите на СВ-Варна
документи.Общият брой на вписаните ,отбелязани и заличени актове е намалял в
сравнение с изминалите 2008г. и 2007г.В процентно отношение  обема на работа през
изтеклата година  е намалял с 64.75% в сравнение с 2008г.

Вписвания,отбелязвания и заличавания
2009г. - 28752 бр.
2008г. - 47368 бр.
2007г. - 49555 бр.
2006 г.- 45624 бр.

Писмени справки
2009г.- 22136 бр.
2008г.- 35283 бр.
2007г.- 33609 бр.
2006 г.- 29699 бр.

Преписи
2009г.- 2321 бр.
2008г.- 4179 бр.
2007г.- 3517 бр.
2006 г.- 2761 бр.



Анализът на данните сочи за намаляване на брой постъпления по всички
действия извършвани от съдиите по вписванията. Тази тенденция се обяснява със
силното свиването  на пазара на недвижими имоти ,ограничаване на кредитирането от
страна търговските банки в резултат на икономическата криза

Определения за отказ

2009г.-1529бр.
2008 г -  3206 бр.
2007 г.- 4164 бр.
2006 г.- 4982 бр.

Общият брой на постановените определения за отказ за 2009  г.  е 1529
.При сравнение с изминалата 2008г. се установява ,че последните са намалели
значително ,а именно с 109.68%.Общият брой на подадените частни жалби срещу
определения за отказ е 21бр.От тях 14  са потвърдени от горната инстанция ,един е
отменен ,а по седем производството  е висящо пред ВОС.

Съдии по вписванията Вписвания,
отбелязвания,
заличавания

Определения за отказ

1.Ирина Калева /в отпуск по чл.164 ал.1
КТ/

2.Силвия Николова 2668 198
3.Полина Бандутова 3061 104
4.Цвета Няголова 2628 170
5.Росен Балтов 2287   62
6.Жулиета Спасова 3318 105
7.Десислава Георгиева 3038 174
8.Десислава Михайлова 3087 205
9.Росица Станчева 2998 180
10.Адриана Ралчева 2243 154
11.Кремена Колева 1841/до 15.10.2009г./ 129

12.Ваня Златева 1583   48

ОБЩО 28752 1529



V. ДЕЙНОСТ НА СЪДЕБНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД-ВАРНА

    Укрепване на правоприлагащия капацитет на съдебната система,
утвърждаването на принципите на прозрачност и безпристрастност в работата на
институцията, подобряване на административната дейност на съда и повишаване на
общественото доверие в институцията, са част от целите, залегнали в концепцията на
РС – Варна за период 2009 г. – 2011 г.  и планиране на приоритетите – в краткосрочен,
средносрочен и дългосрочен план. Във вразка с планираните цели са и разработените
от съдебните служители индивидуални работни планове, които са неразделна част от
разработената концепция за развитието на РС – Варна. Заложените цели се реализират
в пет основни сфери в дейността на РС – Варна, а именно:  на

1. Управление на съда;
2. Съдебна администрация;
3. Работа с обществеността;
4. Обучение;
5. Информационни технологии.

         Въпреки високия интензитет на служебна ангажираност /видно от
изготвените годишни справки за движението на делата през периода/ съдебните
служители, като цяло показаха  висока степен на инициативност и готовност за
поемане на допълнителни задачи. Със съвместните усилия на ръководството и
съдебните служители и в изпълнение на целите, заложени в Концепцията за развитие
на институцията се реализираха следните дейности:
¨ От 12.02.2009  г.  в съда започна сканиране на входящи документи,  с цел

окомплектоване на електронните папки на делата в максимално пълен обем. В
резултат на това се облекчи и работата на съдебните секретари .

¨ Актуализираха се наръчниците за съдебни деловодители и съдебни секретари, с
оглед минимизиране срока за обучение на новопостъпили служители и
унифициране на дейността на съдебните деловодители и секретари, за да се
поддържа постигнатото до момента ниво на взаимозаменяемост на съдебните
служители.

¨ РС –  Варна се включи в програма на Сдружение „ПРСС”  „Съдилища модели  -
съдилища партньори” в качеството си на „ментор” на Административен съд –
Варна. Помощ за постигане на голяма част от целите, набелязани от Адм.съд –
Варна, в изпълнение на плана за подобряване на работата на институцията,
оказаха работни групи от служители

¨ Работна група от съдебни служители, разработи предложения за оптимизиране
на деловодния продукт. В резултат на това бяха инсталирани над 4 нови версии
на деловодния продукт САС „Съдебно деловодство”. Една от тях, предвид
сериозните промени, наложи разработване и реализиране на обучителен план
за съдебните служители.

¨ Информационния сервиз на РС – Варна беше обект на мониторинг, с цел
своевременно актуализиране на данните през 2009 г. от страна на съдебните
служители

¨ Създаде се достъп на служителите от Бюро съдимост до сканираните и
изготвени в РС – Варна бюлетини за съдимост на лицата.

¨ Създадена беше организация за оптимизиране на процеса на изготвяне на
месечните, 6-месечните и годишни сведения в ГК.

¨ Продължаване на повишаването квалификацията на съдебните служители,
успоредно с обучителната програма на НИП.



Повишаване на общественото доверие в институцията
И през този отчетен период продължи работата по Плана за повишаване на

общественото доверие в институцията, който е част от Концепцията за развитието на
РС –  Варна за периода 2009  г -  2011  г.  Изпълнението на основната част от плана е
възложено на служителя заемащ длъжността „пресаташе” в РС  - Варна. В изпълнение
на част от заложените в Плана и Концепцията цели, през отчетния период от
пресслужбата на съда са изпратени 214 съобщения по над 300 дела. Проведените
пресконференции и открити срещи за периода са общо 8.  Организирани са и редица
медийни изяви на ръководството или представители на съда с цел популяризиране
както на резултатите от работата на институцията, така и участието й в различни
инициативи.

Пресслужбата е подготвила над 15 материала във връзка с конкретно заявен
тематичен интерес от отделни медии.

ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ
През отчетния период  разходите в РС-Варна са реализирани в унисон с

указанията на ВСС, дадени във връзка с ПМС 196 на МС от 11.08.2009 г. за
допълнителни мерки за ограничаване на нелихвените разходи и трансферите по
републиканския бюджет за 2009 г.

През този период съдът е реализирал икономия от утвърдената бюджетна
сметка за 2009 г. по параграфи както следва:

-11.79 % по параграф „Заплати”;
-  9,72 % по параграф „Други възнаграждения и плащания на персонала”;
-11,36 % по параграф „Текуща издръжка”
Разходваните през 2009 г. суми от бюджета се разпределят както следва:

          - 60,72 % за работни заплати на районни съдии, съдебни изпълнители, съдии по
вписванията и съдебни служители;

-  7,49% по параграф „Други възнаграждения и плащания на персонала”;
- 20,08% осигуровки
- 11,62% по параграф „Текуща издръжка”.
Приходите по бюджета на РС – Варна за 2009 г. възлизат на 4 202 371 лева,

като 98,95 % представляват приходи от държавни такси.

VІ. ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС В РС-ВАРНА

Следва да се отбележи, че към настоящия момент съдиите и служителите
работят в условията на добра техническа обезпеченост.  Същият извод може да се
направи и по отношение на битовите условия, доколкото това е възможно при
архитектурните ограничения, които поставя сградата, крайно неподходяща за нуждите
на съдопроизводствената дейност.

През отчетния период усилията ни бяха съсредоточени върху оптимизиране
условията на работа на съдиите и служителите в Районен съд – Варна в рамките на
наличните финансови средства. За целта поетапно беше изработено офис обзавеждане
за съхранение на дела,  с цел допълване на съществуващо в част от работните
помещения. В изпълнение на предписанията на Първа РСПАБ  беше извършена
подмяна на дървена витрина на служба „Архив” с алуминиева, освежихме помещението
и монтирахме нови осветителни тела.

Поради честите аварии на асансьорната уредба – единствена за сградата, беше
извършен пълен технически преглед. С цел елиминиране на проблемите бяха



предприети редица действия включително подмяна на флексиркабела, монтаж на ново
електронно табло за движението, отделяне на асансьорната шахта с алуминиева врата
и монтирането на климатик за охлаждане на повдигателния механизъм. След това
асансьорната уредба бе приета надлежно от оторизиран орган.
          Във връзка със Заповед на Кмета на Община Варна бяха отводнени външните
тела на климатичните инсталации /компресорите/, монтирани на фасадите на
Съдебната палата и сградата на СИС.
          В изпълнение на предписания, дадени от Министерство на правосъдието бе
възложена и изготвена експертна оценка за определяне на първоначална наемна цена
на помещение за ксероксни услуги. Изготвени бяха надлежните тръжни документи.
          Във връзка с реорганизацията на движението на околните пътни комуникации и
с цел подобряване на работата на служебния паркинг, беше изработен и одобрен
проект за паркоместата.

VІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ИЗВОДИ

Освен посоченото след всеки раздел за работата на колегиите и службите в
съда като обобщение и изводи, касаещи съответната обсъждана материя, всичко
гореизложено показва, че свършената работа в съда заслужава положителна оценка –
при една висока натовареност на работещите - съдии и съдебни служители, при
хронична за РС-Варна продължила и през тази отчетна година неокомплектованост на
щата за районни съдии, няма голямо забавяне на произнасянията, въпреки запазената
тенденция на значителни постъпления на дела.

Обезпокоителен е факта на “струпване” на отменени съдебни актове при едни и
същи съдии в НК на съда, както и за просрочване на съдебни актове при едни и същи
съдии. Относно последното обаче, както се посочи и по-горе са предприети конкретни
мерки от ръководстовото на съда и резултатите са налице.

Безусловно  за подобряване дейността на съда по констатираните слабости, и
през тази година ръководството на съда разчита на съдействието и помощта на
колегите от Окръжен и Апелативен съд-Варна, както в професионален, така и в
организационен план.

Като неразделна част към доклада са описаните приложения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Ерна Якова-Павлова/


