ГОДИШЕН ДОКЛАД
за
дейността на
Районен съд - Варна
през 2011 година

І .КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
1.1. Към 01.01.2011г. щатът за магистрати в Районен съд гр.Варна е 40
броя и в края на отчетния период 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 2010 г., броят на районните съдии в РС-Варна е посочен
именно като 40 /колона „3”, ред „С”/ и така са отчетени и резултатите за
натоварването на работилите през 2011 г. /колона „3”, редове от „Т” до „Ц”/.
Веднага следва да се посочи, че този щат за съдии не беше запълнен по
следните причини: През 2011 г.съдиите Мирослава Данева, Моника Жекова, и
Цветелина Хекимова ползваха различен по продължителност отпуск за отглеждане на
дете, а двете ваканти бройки за съдии отново не бяха запълнени.
През 2011 г. в Окръжен съд-Варна бяха командировани: един съдия от
наказателно отделение на РС- Варна: Росица Шкодрова и трима съдии от
гражданското отделение: Цвета Павлова , Радостин Петров и Ив.Дрингова. През
годината продължи командироването на съдиите Таня Плахойчева в Районен съдСофия и Мирослава Неделчева в РС-Добрич.
За това и поради увеличаващия се брой на постъпващите дела, продължи
командироването в РС-Варна на съдиите от РС-Девня, РС-Добрич и РС-Провадия –
Хр.Койчев, Петя Колева и Ивелина Владова, както и Диана Стоянова и Елина
Карагьозова, които излязоха в отпуск за отглеждане на дете съответно/ от м. април и
от м. август/. Освен това в нашия съд, работиха като командировани и младши съдии
от ОС-Варна – М.Михайлов и Д.Петрова и съдия Д.Енева от РС-Кубрат .
Към края на 2011 в съда са разкрити 38 съдебни състава – 17 наказателни
/реално работили 15/, и 21 граждански /реално работили 18 състава/. И тази година
несъответствието на броя на съдебните състави с щатните бройки за съдии се дължи
от една страна на непровеждането на конкурс за попълването им. Освен това
периодичното оставане без титуляри на част от съдебните съставите и липсата на
желаещи от други районни съдилища да бъдат командировани в РС-Варна, наложи
работата да бъде преразпределена между останалите колеги. По този начин се
увеличи натоварването им, което е видно и от числовото изражение на този
показател за 2011 г.
В обобщение относно съдиите в РС-Варна за отчетния период може да се
посочи, че за разлика от 2009 г. когато движението на съдии се свеждаше до
командироването им в равни или по-високи по степен съдебни институции, а през
2010 г. реално се овакантиха и две бройки, то през 2011 г. се прибавиха и
продължителните отсъствия на 7 съдии, ползващи отпуск за раждане и отглеждане на
дете или лечение.
Взетото от ВСС в края на 2010 година решение за увеличаване щата на съда с
1 бр. не стана факт. Не бяха предприети каквито и да било действия от кадровия
орган на съдебната система за решаване на проблема с натовареността в някои
съдилища / между които и нашия/, въпреки установеното в статистическите отчети и
обобщения на данни.
1.2. В щата за държавни съдебни изпълнители през отчетния период няма
промени – той е 9 бр. И през този отчетен период на местата на ползващите отпуск

за отглеждане на дете двама държавни съдебни изпълнители, продължиха да работят
заместници .
1.3. Броят на съдиите по вписвания през отчетния период по щат е 11.
В началото на годината една от тях се върна на работа след отпуск за отглеждане на
дете, а друга излезе в такъв.
1.4 През 2011 г. щатът за съдебни служители също остана на нивото на
2010 и 2009 г.- 109 бр. при 105 за 2008 г., 99 за 2007г. и 96 за 2006г.
Непроменено в сравнение с 2009 г. и 2010 г. бе и съотношението на съдебни
служители спрямо магистрати- 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 също няма промяна в съотношението от 2009 г.насам – то е 1,82, докато
в предходните периоди е било 1,75 през 2008г. 1,71 през 2007 г. и 1,68 през 2006 г.
2. Структура и управление на институцията
Ръководството на съда се осъществява от председател и двама
зам.председатели. Последните ръководят и обособените две отделения:
Наказателно - от зам. председателя - Яна Панева.
Гражданско - от зам.председателя Радостин Петров до м. септември 2011 а
след това от зам. председателя Пл.Атанасов
Служба “Съдебно изпълнение” с ръководител Хр. Калчева.
Съдии по вписванията с ръководител Цв. Няголова, функциите на която и
през 2011 г. изпълняваше Силвия Николова.
Укрепването 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 при планиране на приоритетите – в
краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план
Тези цели се реализират в пет основни сфери в дейността на РС – Варна:
Управление на съда; Съдебна администрация; Работа с обществеността; Обучение;
Информационни технологии.
ІІ .ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА
1. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – Таблица, съгласно приложения макет на Отчет за
работата на РС-Варна за 12 месеца на 2011 г., утвърден с решение на ВСС по Протокол
№ 3/21.01.09г.
Разпределянето на делата между съдиите в Районен съд гр.Варна и през 2011 г.
става по утвърдени правила, чрез програмния продукт „LawChoice”, предоставен от
ВСС.
2. Сравнителен анализ на постъпленията на дела през последните 3
години
През годината в Районен съд гр.Варна са постъпили: 7883 наказателни
дела, 21529 граждански и
3 227 изпълнителни дела , или общо
32639.
За сравнение през 2010 г. броят им е бил съответно 7158,21033 и 2370; а през 2009 г.7288, 14524 и 1424 ; Т.е. и тази година отчитаме поредното
увеличение в
постъпленията по всички видове дела.

3. Сравнителен анализ на свършените дела през последните 3 години:
Общият брой на свършените през 2011 г. наказателни дела е 7621, на
граждански дела е 21629, а на изпълнителни дела е 1 545 бр. Или общо са свършени
30795 бр.
Само общият брой на свършените наказателни и граждански дела е
29250 ,докато през 2010 той е бил - 27349 бр. , през 2009 г.- 22000, през 2008 г.16795; а през 2007 г. - 16077. Т.е. за поредна година констатираме по-голям
брой свършени дела. Броят на свършени наказателни и граждански дела /29250/ е
82.08 % от общия брой на делата за разглеждане / 35634/ през годината.
Същевременно, свършените в срок до 3 месеца наказателни и граждански дела
са 22 873 /от общо 29250/, което прави 78 % от всички свършени - тези, по които е
налице постановен съдебен акт. Съпоставката с предходните години, когато за 2010 г.
свършените в 3-месечен срок дела са били 81 % от всички свършени, през 2009 – 75
%, през 2008 г - 68 %, сочи, на известен спад в приключването на делата в кратки
срокове. Разгледано по видове дела това процентно съотношение през 2011 г.е
намаляло както при гражданските дела до 80 %, при 82 % за 2010 и 74 % за 2009 г. ,
така и при наказателните дела до 74% за 2011 г. , при 79 % за 2010 г., и 77 % за 2009
г.
Средна натовареност за съдебния окръг /отчетени по формата,
утвърдена от ВСС с Протокол № 3/21.01.09г./
През 2011 г. средната натовареност по щат /при 40 бройки/ на съдиите в
РС-Варна е била с 74,24 бр. дела за разглеждане на месец / докато през 2010 г. тя е
69.94 бр., а през 2009 г. - 57.04 бр. дела/ и 60,94 бр. свършени дела на месец / при
56,98 бр. през 2010 г. и 45.83 бр. дела на месец през 2009 г. / За сравнение тези
цифри за РС-Провадия са съответно 45,75 бр. и 36,80 бр., а за РС-Девня - 43,08 бр. и
34.08 бр.
Данните по тези показатели на районни съдилища в областните центрове от
апелативния район на Апелативен съд – Варна, изглеждат така: за РС-Разград –44,86
бр. и 39,98 бр., за РС-Шумен – 44,46 и 39,24, за РС-Силистра – 41,10 и 36,48 и РСТърговище – 29,03 и 26.89 , РС-Добрич – 44.92 бр. и 40.70 бр.
Това за поредна година налага извод за много 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 РСВарна -78 % от всичко свършените; за РС-Провадия са 87%, а за РС-Девня са 88%; за
РС-Добрич – 92 %, за РС-Разград – 94%, за РС-Шумен – 87%, за РС-Силистра – 90% и
РС-Търговище – 97%, сочи, че при приблизително два пъти по-висока
натовареност, РС-Варна има съизмеримо висок процент на приключване на
делата в 3 месечен срок от образуването..
Направените до тук констатации имат своето диференцирано изражение в
постъпленията и движението на наказателни и граждански дела:

2.1 По наказателни дела
През периода 01.01.2011г. - 31.12.2011г. в наказателно отделение на
Районен съд гр.Варна са работили 16 съдии, разпределени в щестнадесет състава,
както следва:
Състав

Съдия

І
ІІ
ІІІ
ІV
V
VІ
ХІІІ
ХV
ХХІІ
ХХІІІ
ХХVІІ
ХХVІІІ
ХХІХ
ХХХІІ
ХХХVІ
ХХХVІІ

Христо Минев
Антони Николов
Ерна Якова-Павлова
Атанас Шкодров
Георги Митев
Радостина Методиева
Добромир Андреев
Валя Цуцакова
Стоян Попов
Даниела Михайлова
Яна Панева
Силвия Обрешкова
Мария Бончева
Албена Славова
Румяна Петрова
Красимира Дренчева

1. През 2011 г. общият брой на делата за разглеждане в отделението е бил
9204, което е 9% повече от делата през 2010 г.- 8464 бр., с 8 % повече от делата през
2009 г. - 8535 бр. и с 21% повече от тези през 2008 г. - 7607 бр.
- От тях новообразувани са 7883 бр. или 86% от делата за разглеждане. За
сравнение през 2010 г. техният брой е бил с 10% по-малък – 7158, през 2009 г. техният
брой е бил с 8% по-малък- 7288, а през 2008 г. техният брой е бил с около 23 % по-малък –
6412.
НОХД

Новообразуваните дела от основните видове са :
1725 бр./ при 1829 бр. за 2010 г., 2095 бр. за 2009 г. и 1948 бр. за 2008 г./

НЧХД

109 бр./ при 111 бр. за 2010 г., 91 бр. за 2009 г. и 79 бр. за 2008 г./

по УБДХ

44 бр./ при 34 бр. за 2010 г., 45 бр. за 2009 г. и 56 бр. за 2008 г./

по ЗБППМН

9 бр. / при 8 бр. за 2010 г., 5 бр. за 2009 г. и 6 бр. за 2008 г./

по ЗЗдравето

174 бр. / при 216 бр. за 2010 г., 185 бр. за 2009 г. и 198 бр. за 2008 г. /

ЧНД

2135 бр. / при 2080 бр. за 2010 г., 2150 бр. за 2009 г. и 1561 бр. за 2008 г./

НАХД

3687 бр. /от които 3468 бр. по ЗАНН и 219 бр. по чл.78А от НК/
/при 2879 бр. за 2010 г., 2907 бр. за 2009 г. и 2564 бр. за 2008 г./

- От тях несвършени от предходен период са 1321 дела. което съставлява
14% от тези за разглеждане.
За яснота следва да отбележим, че останалите от предходен период несвършени
дела са повече с 15 бр. от отчетените в края на 2010г.-1306 бр., с 74 бр. от отчетените в
края на 2009г.- 1247 бр. и с 126 бр. от отчетените в края на 2008г.- 1195бр.
Делата за разглеждане през 2011 г. от основните видове са :
НОХД - 2180 бр. или с 5% по-малко от тези през 2010г.- 2290бр., с 15% помалко от тези през 2009г.- 2576 бр., с 8% по- малко от тези през 2008г.- 2368 бр.
НЧХД- 188 бр. или с 9 %/ повече от тези през 2010г.- 172бр., 6% повече от тези
през 2009г.- 178 бр., с 1% повече от тези през 2008г.- 186 бр.
НАХД- 4382 бр. или с 23% повече от тези през 2010г.-3561бр., с 25% повече от
тези през 2009г.- 3504 бр., с 37% повече от тези през 2008г.- 3192 бр
по УБДХ – 44 бр. или с 29 % повече от тези през 2010г.- 34бр., с 2% по-малко
от 2009г.- 45 бр., с 21 % по-малко от тези през 2008г.- 56 бр.
по ЗБППМН – 11 бр. или с 38% повече от тези през 2010г.- 8 бр., с 120%
повече от тези през 2009г.- 5 бр.,с 83 % повече от тези през 2008г.- 6 бр.
по ЗЗдравето – 193 бр. или с 16% по-малко от тези през 2010г.- 231бр., с 5 %
по-малко от тези през 2009г.- 203 бр., с 7 % по-малко от тези през 2008г.- 208 бр.
ЧНД – 2206 или с 2% повече от тези през 2010г.- 2168, с 1% по-малко от тези
през 2009г.- 2232 бр., с 34% повече от тези през 2008г.- 1647 бр.
2. Брой свършени/ решени/ дела
2.1 В края на 2011 г. общият брой на свършените дела е 7621 или 83 % от
делата за разглеждане. За сравнение през 2010г. тази цифра е била 7143 и съставлява
79% от делата за разглеждане, през 2009г. тази цифра е 7229 и съставлява 85% от делата
за разглеждане, през 2008г. тази цифра е 6360 и съставлява 84% 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 2011 г. са приключени 317 дела по бързи производства и 23 дела по незабавни
производства;
От общо свършените в отделението дела, броят на свършените НАХД/ по ЗАНН
и по чл.78а от НК/ е 3425 бр. или с 20% повече спрямо 2010г.- 2866 бр., с 21 % повече
спрямо 2009 -2822 бр. или с 54 % повече от тези през 2008г.- 2225бр.
- От общият брой на свършените дела в срок до 3 месеца са приключени –
5661 равняващи се на 74 % от тях. През 2010г. Тези дела са били 5647 бр., през 2009г.
тези дела са били 5499 бр.,а през 2008г. тези дела са били 4532 бр. Съответно
относителният им дял се е равнявал на 79%,76% и 71%.

58%
11%
95 %

Приключените в 3 месечен срок дела по основните видове са:
НОХД – 1266 бр. от общия брой дела от общ характер за разглеждане – 2180 или
НЧХД – 20 бр. от общия брой дела от частен характер за разглеждане - 188 или
ЧНД – 2100 бр. от общия брой частни наказателни дела за разглеждане- 2206 или

През отчетен период 2010 г. те са били съответно: 62% за НОХД, 15% за НЧХД и
95% за ЧНД.
През отчетен период 2009 г. те са били съответно: 63% за НОХД, 12% за НЧХД и
92% за ЧНД.
През отчетен период 2008 г. те са били съответно: 58% за НОХД, 9% за НЧХД и 92%
за ЧНД.
Регистрираното намаление в относителния дял на приключилите в 3 месечен срок
НОХД се дължи до голяма степен в изменението на разпоредбата на чл. 58А от НК и найвече невъзможността при определяне на наказанието да се прилага във всички случаи
чл.55 от НК.
2.2. В края на 2011г. общият брой на несвършените дела е – 1583 , т.е.
17 % от делата за разглеждане.
Разпределени по видове те са съответно:
нохд
482 бр. или 22 %
нчхд
84 бр. или 45 %
чнд
54 бр. или
2%
нахд по чл.78а от НК
38 бр. или 15 %
нахд по ЗАНН
919бр. или 22 %
Еднаквото процентно съотношение на несвършените дела в началото и края на
2011г. спрямо делата за разглеждане сочи, че се е запазила тенденцията за увеличаване
обема на свършената работа.
2.3. През 2011 г. броят на отложените дела е 2722, което е по-малко от 5% в
сравнение с 2010г., когато отлаганията са били 2857, с 5% по-малко в сравнение с 2009г.,
когато отлаганията са били 2863 и с 9 % по-малко в сравнение с 2008г. когато отлаганията
са били 2992.
В 1050 от случаите това е ставало по НОХД; по 288 бр. НЧХД; по 202 бр. ЧНД; по
1120 бр. НАХД по ЗАНН и по 62 бр. НАХД по чл.78а от НК.
Отлагането на дела за събиране на нови доказателства представлява около 19 % от
общия брой на отложените НОХД и около 63% от отложените НАХД. Следва да се
отбележи, че през 2011 г. неявяването на подсъдим е станало причина за отлагане на
около 13 % 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. Промяната в законодателството, доведе до
отказ на голям брой от подсъдимите от възможността наказателния процес да се проведе

по реда на глава 27 от НПК- „Съкратено съдебно следствие в производството пред първа
инстанция”.
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. Отделно от това съдиите са
предприемали мерки за дисциплиниране страните в процеса съобразно предвидените в
законодателството разпоредби.
3. Решените по същество дела през 2011г. са 5132 бр., при 4552 бр. за 2010г.,
при 5694 бр. за 2009г. и 3794 бр. за 2008г.
от тях с присъда са приключили:
НОХД – 535 бр., при 652 бр. за 2010г., при 736 бр. за 2009г. и 629 бр. за 2008г.
НЧХД - 43 бр.
със споразумение по гл.29 от НПК са решени 1054 бр. наказателни дела, докато
през 2010г. те са били 1066 бр., през 2009г. са били 1269 бр. , а през 2008г. са били 1086
бр. дела.
с решение или определение са приключили:
ЧНД
- 1413 бр.
НАХД по чл.78а от НК - 197 бр.
НАХД по ЗАНН
– 2792 бр.
Намаляването на произнесените присъди в сравнение с предходната година е с 18
%. Намаляването на прекратените със споразумение НОХД в сравнение с 2010 г. е 1%,
което води до извода, че се е запазил броя на решените със споразумение дела.
Трябва да се отбележи, че числото на произнесените присъди включва 258 бр. дела,
приключени по реда на съкратеното съдебно следствие, което се равнява на 48 % от
решените с присъда дела. През 2010 г. те са били близо 50 % от решените с присъда дела,
което е още едно доказателство, че има намаляване на броя на делата решени по реда на
съкратеното съдебно следствие.
От решените по същество НАХД от двата вида, се забелязва увеличаване с 13 % в
сравнение с 2010 г.
3.1. Броят на прекратените дела през 2011 г., с изключение на случаите на
връщане на прокуратурата и споразуменията е 1361 . За сравнение през предходната
година броят им е бил 1447.
Разпределени по видове те са съответно:
нохд
35 бр. или
3%
нчхд
61 бр. или
4%
чнд
739 бр. или 54 %
нахд по чл.78 А от НК
19 бр. или 1 %
нахд по ЗАНН 417 бр. или 31 %
- На прокуратурата са върнати за доразследване 74 бр. НОХДела. За сравнение през
2010г. техният брой е бил 78, през 2009г. техният брой е бил 59, през 2008г.- 135.
- От разпоредително заседание са върнати – 61 бр. дела, при 63 бр. дела за 2010г.,
48 бр. дела за 2009г. и 105 дела през 2008г.
- От съдебно заседание са върнати – 13 дела, при 15 бр. дела за 2010г, 11 бр. дела
за 2009г. и 30 бр. дела за 2008г.

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 в сравнение с предходния тригодишен период.
Съдии, които най-често са връщали дела на прокуратурата са Кр. Дренчева- 14 дела,
Р. Петрова- 8, В. Цуцакова- 7 и Р. Методиева- 6. 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 ЗАНН и по чл.78 а от НК/ възлизат на 436 бр., при 274 бр. за
2010г. с 59% повече, 351 бр. за 2009 г. с 24 % повече и 370 бр. за 2008 г. с 18 % повече.
4. Броят на обжалваните и протестирани дела през 2011г. е 2025
Разпределени по видове те са съответно:
нохд
255 бр.
нчхд
40 бр.
чнд
198 бр.
нахд по чл.78а от НК
42 бр.
нахд по ЗАНН
1484 бр.
- от тях отменени са актовете по 405 дела, като върнатите за ново разглеждане са
84, а в 321 случая горната инстанция се е произнесла по същество.
В следващата таблица
индивидуализиран по съдии :

общият

брой

Христо Минев
Антони Николов
Ерна Якова-Павлова
Атанас Шкодров
Георги Митев
Радостина Методиева
Добромир Андреев
Валя Цуцакова
Стоян Попов
Даниела Михайлова
Яна Панева
Силвия Обрешкова
Мария Бончева
Албена Славова
Румяна Петрова
Красимира Дренчева
Росица Шкодрова
ВСИЧКО:

на

отменените

40
30
6
21
32
9
38
16
21
19
16
20
44
25
32
27
9
405

съдебни

актове

е

Общият брой на отменените присъди от върналите се от горни инстанции дела
през 2011 г. е 44 , като от тях 33 са присъди по НОХД и 11 - по НЧХД. / За сравнение през
2010г. има 37 бр. присъди, като от тях 31 са присъди по НОХД и 6 по НЧХД, през 2009 г.
има 24 , като от тях 17 са присъди по НОХД и 7 - по НЧХД, а през 2008г. има 29 бр.
отменени присъди- 22 бр. по НОХД и 7 бр. по НЧХД. През 2011г. броя на отменените
присъди се е увеличил в сравнение с предходните години. Следва да се отбележи, че 17 от
присъдите са отменени и решени по същество от горните инстанции. а в 27
случая делата са върнати за ново разглеждане / 19 - по НОХД и 8 по НЧХД/.
Пропуските, които най-често се констатират при върнатите за ново разглеждане
НОХД са : допуснати съществени процесуални нарушения, „липса на мотиви”, противоречие
между мотиви и диспозитив, събиране на нови доказателства, нарушаване правото на
защита на подсъдимия.
Следва да се отбележи, че най-много отменени присъди, вкл. и частично и делата са
върнати за ново разглеждане има в съставите с титуляри съдиите Хр. Минев, Георги Митевпо 7 бр. дела, А. Славова с 6 бр. дела, Мария Бончева с 4 бр. дела, съдиите А.Николов,
Ст.Попов, С. Обрешкова и Кр. Дренчева с по 3 бр. дела, В. Цуцакова с 2 бр. дела, а Ерна
Якова, Ат.Шодров и Р. Петрова с по 1 дело.
Отменените и върнати за ново разглеждане дела от административен
характер по ЗАНН през предходната година са 54 / при 50 за 2010г., 49 за 2009г. и 42 бр.
за 2008г./ 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 – 299 броя / при 183 бр. за 2010г., 139
броя за 2009г. и 97 броя за 2008г. /. 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: М.Бончева- 40 дела, Д. Андреев36 дела, Хр. Минев-33, Р. Петрова- 31, А. Николов- 27, Кр. Дренчева- 23, Ат.Шкодров-20, а
Д. Михайлова и А. Славова по 19 дела.
І. ОТМЕНЕНИ И ВЪРНАТИ ЗА НОВО РАЗГЛЕЖДАНЕ СЪДЕБНИ АКТОВЕ

_______________________________________________________
по НОХД

по НЧХД

по НАХД

НАХД по чл.78 А

_________________________________________________________________________
Христо Минев
4
2
6
Антони Николов
1
1
9
Ерна Якова
1
1
Атанас Шкодров
1
Георги Митев
4
4
Радостина Методиева
1
Добромир Андреев
1
1
5
Валя Цуцакова
1
Стоян Попов
1
2
4
1
Даниела Михайлова
1
Яна Панева
Силвия Обрешкова
1
2
Мария Бончева
2
4
1
Албена Славова
2
2
4
Румяна Петрова
4
-

Красимира Дренчева
Росица Шкодрова

1
19

8

5
4
54

1
3

ІІ. ОТМЕНЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ, РЕШЕНИ ПО СЪЩЕСТВО ОТ ГОРНИТЕ ИНСТАНЦИИ
_________________________________________________
по НОХД

по НЧХД

по НАХД

НАХД по чл.78 А

___________________________________________________________________________
Христо Минев
1
27
Антони Николов
1
18
Ерна Якова
2
2
Атанас Шкодров
1
19
Георги Митев
2
1
20
1
Радостина Методиева
8
Добромир Андреев
31
Валя Цуцакова
2
13
Стоян Попов
12
1
Даниела Михайлова
18
Яна Панева
15
1
Силвия Обрешкова
2
15
Мария Бончева
2
36
Албена Славова
1
1
15
Румяна Петрова
1
27
Красимира Дренчева
2
18
РосицаШкодрова
5
__________________________________________________________________________
14
3
299
5
През 2011г. броя на изменените от горни инстанции съдебни актове по НОХД
е 49. В 22 от делата размерът на наказанието е бил намален или увеличен, в 11 от
случаите е приложен закон за по-леко наказуемо деяние, в 6 от случаите е приложен
института на чл. 78а от НК и .
5. Средна натовареност за съдебния район
През 2011 г. делата за разглеждане в наказателното отделение са били 9204,
което съставлява 26 % от общия брой на разглежданите дела в РС-Варна - 35634
броя. Свършените наказателни дела - 7621 броя са 26 % от всички 29250 дела,
свършени в Районен съд гр.Варна.
Средна натовареност за съдебния окръг /отчетени по формата,
утвърдена от ВСС с Протокол № 3/21.01.09г./
През 2011 г. средната натовареност по щат на наказателните съдии във ВРС
е с 42,61 дела за разглеждане на месец и 35,28 свършени дела на месец . Налице е
значително увеличение в сравнение с предходните три години, когато тези числа са
били съответно 39.19 бр. и 33.07 бр. през 2010 г.; 39.51 бр. и 33.47 бр – 2009 г. и
37.29 и 31.18 бр. през 2008 г. . За сравнение тези цифри за РС-Провадия са съответно
25,27 бр. и 16,80 бр., а за РС-Девня са съответно 14,36 и 11,36 бр.

Направена съпоставка по тези показатели с районни съдилища в областните
центрове от апелативния район на Апелативен съд – Варна, изглеждат така: за РСДобрич – 30,78 бр. и 27,88 бр., за РС-Разград – 26,38 бр. и 23,98 бр., за РС-Шумен –
23,28 и 19,65, за РС-Силистра – 26,10 и 22.28 и РС-Търговище – 19.13 и 18,42 .
Това налага извода за по-голяма натовареност на съдиите от
наказателно отделение на 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 РС-Варна -74% от всичко свършените; за РС-Провадия
са 79%, а за РС-Девня са 71 %; за РС-Добрич – 87 %, за РС-Разград – 90 %, за РСШумен – 79%, за РС-Силистра – 78% и РС-Търговище – 99 %, т.е. при така
установената натовареност, това съотношение сочи на много добри темпове
на работа.
5.1. Средна натовареност на съдиите:
И през 2011 г. разпределението на делата в наказателно отделение 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
наказателно отделение, изчислена съответно на базата на общия брой новообразувани
дела, делата за разглеждане и на свършените дела през периода 2008 г. – 2011 г. е
посочена в таблица:
Го
дина

Съди
и по
щат

Брой
новооб
разува
ни
дела

Средн
о за
месец

Сред
но за
годи
на

Брой
дела за
разглеж
дане

Средн
о за
месец

Сред
но за
годи
на

Брой
свърш
ени
дела

Средно
за
месец

Средно
за
година

2011
2010
2009
2008

17
17
17
16

7883
7158
7288
6412

39
35
36
33

464
421
429
400

9204
8464
8535
7607

45
42
42
40

541
498
502
475

7621
7143
7229
6360

37
35
35
33

448
420
425
398

Това показва, че средната натовареност на съдиите в наказателно отделение се е
увеличила,като въпреки натоварването на всеки от тях приключването на делата е ставало
своевременно.
Следва да се отбележи, че когато се изчислява средната натовареност на съдиите в
наказателно отделение макар по щат техният брой да е 17, реално са работили 15. Съдия Р.
Шкодрова е била командирована през цялата 2011г. в Окръжен съд- Варна. Освен това за
различни периоди от време са отсъствали още няколко съдии, а именно: съдия С.
Обрешкова бе командирована в РС- гр. Провадия за времето от 18.02.- 30.06.2011г., съдия
Д.Андреев се върна от неплатен отпуск в началото на м.март 2011г., съдия Г. Митев е в
отпуск по болест от м.септември 2011г., а съдия Я.Панева бе в отпуск по болест от средата
на м. юли до края на м. октомври 2011г. Всичко това наложи реорганизация на работата в
отделението, като делата на съдия Обрешкова и съдия Митев бяха преразпределени на
принципа на случайния избор, посредством внедрения софтуерен продукт между всички
съдии в отделението. Това доведе до допълнително натоварване на всеки един от съдиите
и сочи на необходимост от увеличаване на щата и в наказателно отделениена РС-Варна.

В рамките на тези средни числа следва да се конкретизират постъпленията в
абсолютно изражение по състави в наказателно отделение през периода 2008 г.– 2011 г:
Състав

2011г.

2010 г.

2009

2008

І
ІІ
ІІІ
ІV
V
VІ
ХІІІ
ХV
ХХІІ
ХХІІІ
ХХVІІ
ХХVІІІ
ХХІХ
ХХХІІ
ХХХVІ
ХХХVІІ
ХХХVІІІ

575
595
237
556
376
572
488
551
558
575
232
314
563
527
582
582
-

425
469
513
421
423
423
469
404
452
430
275
391
456
399
527
417
271

478
511
371
410
490
358
601
418
452
476
396
396
451
474
523
483

442
420
349
245
457
407
360
409
406
410
432
361
431
422
451
410

забележка:
В ХХХVІІІ състав не е работено през изминалата календарна година, поради
командироването на съдия Р. Шкодрова в Окръжен съд- Варна.
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
2011 г. предвид определената с НПК родова подсъдност, съдебните производства в РСВарна с фактическа и правна сложност нямат по-голям обем от други години.
През 2011 г. на съд са били предадени 2251 лица, от тях 1974 са осъдени, а
122 са оправдани. В тези цифри са включени 126 лица които са предадени на съд за
престъпления преследвани по реда на частното обвинение и 22 от тях са били оправдани,
както и 230 лица, за които от прокуратурата са внесени предложения за освобождаване от
наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК , 18 от 4които са признати за невинни.
- Разпределението на осъдените и оправдани лица според обвиненията по
съответните глави от Наказателния кодекс е:
Глава от НК
ІІ
ІІІ
ІV
V
VІ

Брой осъдени лица
67
13
50
789
56

Брой оправдани лица
9
5
4
43
1

VІІІ
ІХ
Х
ХІ

19
49
53
661

2
9
2
7

- През 2011 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.
По дела за престъпления с предмет наркотични вещества и прекурсори /чл.354а ал.3
и ал.5 от НК/ през 2011 г. са били осъдени 37 лица, като 1 лице е било оправдано.
6.1.Относителен дял на осъдителните
прокурорски актове по видове престъпления:

присъди,

спрямо

внесените

През 2011 г. в РС-Варна въз основа на внесени прокурорски актове са били
образувани 1944 дела. 1725 броя от тях, са по обвинителни актове срещу 1895 лица, а
219 - по постановления за прилагане на чл.78а от НК спрямо 230 лица.
Осъдителни присъди са постановени спрямо 1757 лица, а предложенията
за освобождаване от наказателна отговорност са уважени за
190 лица.
Съотношението между осъдителните присъди и броя на лицата предадени на съд от
прокуратурата показва, че в 93 % от случаите обвиненията са били доказани пред
съда, а 83 % от предложенията са били основателни.
Тези цифри говорят за стабилност на сравнително доброто качество на работа на
органите по ръководство и разследване в досъдебното производство през годините.
6.2. Наказана престъпност с влезли в сила присъди и брой осъдени лица в
края на отчетния период
Влезлите в законна сила присъди през 2011 г. са 578 бр.
Осъдените по НОХД лица са 1757 или с 9 % по-малко от предходната година,
когато броят име бил 1921, през 2009 г. те са били 2228, а през 2008 г. - 1869. В това число
се включват осъдените непълнолетни, които са 41 бр. / при 46 бр. за 2010 г., 98 бр. за 2009
г. и 80 бр. за 2008 г. / или и през настоящата година тенденцията към намаляване на
осъдените за престъпления непълнолетни е продължила.
Осъдени по НЧХД дела през 2011 г. са 27 лица.
Оправданите по НОХД и НЧХД лица са 104 /при 98 лица за 2010 г., 120 лица
оправдани през 2009 г. и 111 лица оправдани през 2008 г./. Оправданите по НОХДела
съставляват 4 % от предадените на съд лица, а по НЧХД те са 17 %.
- На 1053 лица е наложено наказание Лишаване от свобода за срок до 3 години
/през 2010 г. броят им е бил 1035, през 2009 г. – 1219, а през 2008 г. броят им е 952/, като
по отношение на 638 от тях наказанието е отложено с изпитателен срок /условно
осъждане/. През 2010 г. броят им е бил 646, през 2009 г. броят на условно осъдените е бил
734, а през 2008 г. техният брой е бил 612.
- На 18 лица е наложено наказание Лишаване от свобода за срок над 3 години,
докато през 2010 г. наказания в тези рамки са наложени на 13 души, през 2009 г. на 17
души, а през 2008 г. на 11 души.
- Наказание "Глоба" е наложено на 281 лица /тук се включват и освободените от
наказателна отговорност лица, на които е наложено административно наказание ГЛОБА/,

през 2010 г. това наказание е наложено на 386 лица, през 2009 г. на 336 лица, а през 2008
г. това на 393 лица.
Наказанието « пробация» е наложено на 581 лица, докато през 2010 г. с него са
наказани 673 лица, през 2009 г. - 805 лица, а през 2008 г. - 720 лица.
7.Оправдателни присъди
През 2011 г. общият брой на оправдателните присъди по НОХД и НЧХД,
решенията по НАХД, с които са оправдани лицата, за които е направено предложение за
освобождаване от наказателна отговорност е 122.
Във всички случаи това е резултат на недоказаност на обвинението от обективна
или субективна страна.
***
И през 2011 г. извън редовните заседания в наказателно отделение е организирано
и дежурство на съдиите. Седмично то се поема от един съдия, като разглежда дела по
незабавни и бързи производства, и производства по чл.62 и 64 от НПК, по УБДХ, произнася
се 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 178 дела по искания
за вземане на мярка за процесуална принуда ”Задържане под стража” или „домашен
арест”, които през 2010 г. са били 159, през 2009 г.- 86, а през 2008 г. били 104; извършени
са процесуални действия пред съдия по 197 дела, и са разгледани 298 искания за
разрешаване на претърсвания и обиски.
Отделно от това съдиите са се произнесли и по 241 бр. дела, които са във фазата на
досъдебното производство, а именно обжалване на прекратени наказателни производства
по реда на чл. 243 от НПК и други.
По срочността на изготвянето на съдебните актове:
През 2011 г., както е било през 2010 г. и 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 наказателно отделение е в рамките на закона. За
сравнение през 2008 г. само в 10 случая изготвянето на мотивите към присъди по НОХД е
станало след срока по чл.308 от НПК
РАБОТАТА НА БЮРО СЪДИМОСТ при Районен съд-Варна през 2011 г. 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 съдВарна, служителите в бюрото са работили под ръководството на съдия Силвия Обрешкова,
а в периода на отсъствието й от друг определен съдия .
През 2011 г. са били издадени общо 56506 бр. свидетелства и справки за
съдимост / при издадени 56 088 бр. за 2010 г. , издадени 62 601 бр. за 2009 г. и 68 943
бр. през 2008 г./ Тези числа 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
2011 г. – образец на ВСС.

2.2 По граждански дела
През периода 01.01.2011г. - 31.12.2011г. в гражданско отделение на
Районен съд гр.Варна са работили общо 20 съдии, разпределени в осемнадесет
състава, както следва:
Състав

Съдия

VІІІ
ІХ
Х
ХІІ
ХІV
ХVІ
ХVІІ
ХVIII
ХІХ - до 15.07.2011г.
ХІХ - от 18.07.2011г.
ХХ
ХХІ - до 27.05.2011г.
ХХІ - от 01.06.2011г.
ХХV
ХХVІ
ХХХ
ХХХІ
ХХХІІІ
ХХХІV
ХХХV

Пламен Атанасов
Деница Славова
Галина Чавдарова
Мирела Кацарска
Даниела Павлова
Румяна Христова
Петя Захариева
Мая Недкова
Елина Карагьозова
Димитрина Петрова
Невин Шакирова
Цветелина Хекимова
Михаил Михайлов
Петя Колева
Жана Маркова
Мария Коюва
Любомир Нинов
Нела Кръстева
Ивелина Владова
Христо Койчев

Предвид излизането на титулярите на ХХI с. и ХХIV с. в отпуск по майчинство и
невъзможност за осигуряване на заместващи, посочените състави за закрити като
висящите дела са разпределени между останалите състави в отделението. Ето защо
броя на съставите спрямо предходния отчетен период е редуциран от 20 на 18.
ПОСТЪПЛЕНИЯ НА ДЕЛА:
В началото на отчетния период са останали несвършени общо 4901 бр.
дела. В началото на предходния отчетен период са останали несвършени 4074 бр., към
началото на 2009г. останали несвършени са били 4321 бр.
През отчетния период в отделението са постъпили общо 21529 бр. дела, от
които 21127 новообразувани, 387 получени по подсъдност и 15 върнати за ново
разглеждане. За сравнение броят на постъпилите през 2010г. дела в отделението е
21033 бр., от които 20706 новообразувани, 307 получени по подсъдност и 20 върнати
за ново разглеждане, през 2009г. в отделението са постъпили 14524 бр. дела, от които
14281 новообразувани, 229 получени по подсъдност и 14 върнати за ново разглеждане.
Увеличението на постъпилите дела през 2011г. спрямо 2010г. е с 496 броя.,

като същевременно състава на гр.отделение, както бе посочено по горе е
намалял с двама титуляра – VII и ХХIV с-ви.
Общият брой на дела за разглеждане за отчетния период е 26430, за
2010г. той е бил 25107 и за 2009г. – 18845. Забелязва се тенденция на намаляване на
постъпленията на заявленията за издаване на заповеди за изпълнение, от които през
2011г. са постъпили общо 12901 бр. (7883 бр. по чл.410 от ГПК и 5018 бр. по чл.417 от
ГПК). За сравнение през 2010г. постъпилите заявленията за издаване на заповеди за
изпълнение са общо 13276 броя, от които по чл.410 от ГПК – 7579 и по чл.417 - 5697,
т.е. с намалението през 2011г. е с 375бр. по малко спрямо 2010г. През 2009г.
постъпилите заявления са били общо 8107 броя (по чл.410 от ГПК - 3219 и чл.417 от
ГПК - 4888.
За сметка на намалението на заповедните производства е налице
тенденция на увеличаване на постъпленията по искови и охранителни
производства. От една страна това е резултат на големия брой заповедни
производства, което води до увеличение с 83 броя на исковете за установяване
съществуването на вземането по чл.415 и чл.422 от ГПК - през 2011г. са
постъпили 808 броя дела при общо 725 броя през 2010г. и общо 276 броя през 2009г.
От друга страна се установява увеличено постъпление на дела код 800, включващ
облигационни установителни искове и различни видове охранителни и особени
производства, като най голям дял имат исковете за установяване на недължимост на
парични суми, основно насочени към доставчика на ел.енергия-1688 бр.
При исковете по КТ също е налице са се увеличение с 39 броя-642 броя за
2011г. при 603 броя за 2010г. и 429 броя за 2009г. Увеличението е в резултат на
повече заведени искове за заплащане на обезщетения и възнаграждение по КТ, като
при исковете за отмяна на уволнение е налице минимално намаление 133 броя за
2011г. при 136 броя за 2010г., и 135 броя за 2009г.
Увеличение с 29 броя има при делата по ЗЗДН - 215 броя за 2011г. при
186 броя за 2010г. и 176 броя за 2009г.
Делата с код 830 (разрешения по СК) са намалели с 8 бр.- 771 броя за 2011г.
при 779 броя през 2010г. и 705 броя през делата 2009г.
Намаление с 37 броя има при постъпилите дела по молби за промяна на име,
които за 2011г. са 97 броя при 134 броя за 2010г. и 119 броя за 2009г.
Делата по чл.26 и чл.30 от Закона за закрила на детето за 2011г. са общо 264
броя при 272 броя за 2010г. и 253 броя за 2009г., т.е. налице е намаление с 8 броя,
спрямо предходния отчетен период.
Различна е ситуацията при постъпленията на дела за първоначално определяне
на издръжка които за 2011г. са 106 броя при по 92 броя за 2010г. и 2009г., т.е.
налице е увеличение с 14 броя.
Исковете за изменение на определена издръжка са намалели с 49 броя-100 бр.
за 2011г. при 149 броя през 2010г. и 111 броя през 2009г.
Постъпилите дела за развод и недействителност на брака са 367 броя за 2011г.
при 352 броя за 2010г. и 456 броя за 2009г., т.е. в сравнение с предходния отчетен
период е налице е увеличение със 15 броя.
Увеличение с 22 броя има при делата за развод по взаимно съгласие - 428
броя за 2011г. при 406 броя за 2010г. и 385 броя за 2009г.
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 1474 броя, докато през 2010г. са били 1430 броя и през 2009г.
са били 1473 броя. Налице е увеличение с 44 броя спрямо предходната година,

въпреки че голямата част от облигационните претенции се заявяват по реда на чл.410
от ГПК.
Делата с код 880 (обезпечения на бъдещи искове, опис наследство) през
2011г. са 445 броя, като намалението спрямо 2010г. е с 39 броя, когато са били
484 броя, а през 2009г. са били 583 броя.
Постъпилите през 2011г. делби са 153 броя, докато постъпленията през 2010г.
са 162 броя и през 2009г. са били 175 броя, т.е. запазила се е тенденцията за спад в
броя на делбите. Продължава тенденцията на намаляване броя и на вещните искове,
които за 2011г. са 461 броя при 485 броя за 2010г. и 539 броя за 2009г. Следва обаче
да се отбележи, че в резултат от законодателна промяна през пролетта на 2011г., от
средата на годината са започнали да постъпват жалби против индивидуалните
административни актове издаване по ЗСПЗЗ, като броя на постъпилите такива е около
125, с тенденция за увеличение през последващите периоди.
Делата, разглеждани по реда на глава ХХV от ГПК.
В края на 2010г. е извършена законодателна промяна в глава ХХV от ГПК, като с
оглед настъпилите изменения, съединяването на исковете включени в приложното
поле на чл.310 от ГПК, съобразно който определен вид дела задължително се
разглеждат като бързи, с такива подлежащи на разглеждане по общия ред, води до
забрана за разглеждане на делото по реда на бързото производство. Въпреки
посочените изменения делата постъпили за разглеждане през 2011г. по специалния
ред са с 15 бр. повече спрямо предходната 2010г., тъй през отчетния период делата са
общо 376 бр., а през 2010г. са постъпили общо 361 броя дела. Най - много бързи
производства са образувани по искове по КТ - 257 броя, от които 93 бр. дела за отмяна
на уволнение. Като бързи са образувани 87 дела за издръжка и 2 за изменение на
издръжка. Като бързи са образувани и 20 дела по облигационни искове и 3 бр. с вещен
характер.
ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА
Разпределение на гражданските дела постъпващи в РС-Варна е възложено на
зам.председателя, с изключение на заявленията за издаване на заповеди за
изпълнение по чл.410 и чл.417 от ГПК, които се разпределят в гражданска
регистратура. И в двата случая 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 от влогове, за отчуждаване на недвижими имоти
и на движими вещи на деца, и на лица, поставени под запрещение, както и вписване
на 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) са разглеждани от титулярите на ХI и ХХХІ състави.
Много малка част от молбите разпределени от зам. председателя на ВРС се
оставят на фаза ”преписка”, предвид обстоятелството, че 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, същите се
докладват на съдията-докладчик, като една голяма част се оставят без движение, тъй
като съществуват нередовности, които следва да се отстраняват. Това е основната
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 и задължителната предварителна подготовка при насрочване на делото в

о.с.з., уредена в ГПК. До забавяне в насрочването води и големия брой на дела за
разглеждане, което изчерпва фактическата възможност за определяне на по близки
дати на о.с.з.
При бързите производства преценката за допустимостта на разглеждането на
делото по реда на гл. ХХV от ГПК се извършва първо от зам. председателя, 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 и за закрила от домашно насилие се
докладват ежедневно на зам. председателя на гражданска колегия и веднага се
разпределят по състави, с оглед произнасяне в рамките на работния ден, съответно до
24 часа.
Въпреки увеличението в постъпленията на дела, насрочените са намалели
със 1042 броя. Общият брой на насрочените в съдебно заседание дела за отчетния
период е 9886 броя, като същия за 2010г. е бил 10920 бр. Общият брой на
насрочените в съдебно заседание дела за 2009г. е 11056, 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 11999,
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 13624, от които 3949 бр. дела в облигационно отделение, 3886 бр.
дела в брачно отделение и 5789 бр. дела във вещно отделение. Горепосоченото
намаление на броя дела насрочени в съдебно заседание се дължи на намалената
численост на отделението от 20 на 18 състава.
Средно месечният брой насрочени дела за отчетния период /при база 12 месеца
и 18 състава/ в гражданска отделение е 45.69 броя за един състав. През 2010г.
средно месечният брой насрочени дела за отчетния период /при база 12 месеца и 21
състава/ в гражданска колегия е 43.33 броя за един състав, а при база 12 месеца и 20
съдии е 45.50 броя. В заключение може да се посочи, че е налице запазване на броя
на насрочени дела през отчетния и предходния периоди.
ОТЛОЖЕНИ ДЕЛА И ПРИЧИНИ ЗА ОТЛАГАНЕТО ИМ:
ОБЩО оложените граждански дела за отчетния период са 4231 бр. За сравнение
през 2010г. са били 5762 бр., а през 2009г. - 6270 бр.
Отложените преди първо съдебно заседание дела са 639 броя, в първо съдебно
заседание 1917 броя, а във второ и следващо съдебно заседание 1675 броя.
Отложените преди първо с.з. са преимуществено поради нередовно
призоваване на страна по делото - 316 броя /455 броя за 2010г./. На следващо място
са отлаганията по молба на страна на основание чл.142 от ГПК /невъзможност за
явяване по извинителни причини/ – 199 броя /277 броя за 2010г./. Общо 75 дела са
били отложени поради оставяне на производството без движение, 40 броя поради
конституиране на страна в процеса и 16 броя поради неизготване в срок на заключени
на в.л.
Като причина за отлагане на делата във второ и следващо с.з. най-голям брой
заема искането на страните за назначаване на експертиза, в това число допълнителна,
повторна или тройна експертиза, също така поради неизготвано заключение, или
заради неявяване на вещо лице - 757 броя, което представлява 45.19 % от
отложените във второ и следващо с.з. и 17.89 % от общо отложените дела. За

събиране на нови доказателства са отложени общо 514 дела /през 2010г. са били 703
броя и през 2009г. са били 1308 броя /, т.е. 30.69 % от делата, отложени във второ
и следващо с. з. и 12.15 % от всички отложени дела. За сравнение делата, отложени
във второ и следващо с.з. поради доказателствени искания на страните, с налагане на
глоба са 51 броя /54 бр. за 2010г. и 82 броя за 2009г./ - 3.04 % от отложените във
второ и следващо с.з. и 1.21 % от отложените дела. Отложени поради неизготвяне,
или непредставяне в срок заключение, или неявяване на вещо лице са 373 дела /616
през 2010г. и 857 дела през 2009г./, т.е. 22.27 % от отложените във второ и
следващо с.з. и 8.82 % от всички отложени 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
седмица преди заседание. Отложените поради неявяване на вещо лице /с изготвено
заключение/ в съдебно заседание са общо 97 дела, т.е. 5.79 % от отложените във
второ и следващо с.з. и 2.29 % от отложените дела. Отложени поради неявяване на
страна по извинителни причини във второ и следващо с.з. са само 37 дела при 80 за
2010г. и 137 дела за 2009г. Общо 90 броя дела са били отложени с оглед постигането
на споразумение от страните.
Отложени дела и причини за отлагане на делата по съдии е посочен в таблица приложение №1.
ИЗГОТВЯНЕ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ:
През отчетния период в колегията са свършени общо 21629 дела, като
увеличението спрямо предходния отчетен период е с 1423 броя или 7.04 %.
Свършени са с 100 броя повече от постъпилите, които са 21529 дела. През миналия
отчетния период в отделението са свършени общо 20206, през 2009г.-14771 дела и
през 2008г.-10435 дела.
Свършените дела представляват 81.84 % общо делата за разглеждане /26430
броя/. За сравнение свършените дела през 2010г. са 80.48 % общо делата за
разглеждане /25107 броя/. и за 2009г. са представлявали 78.38 % от общо делата за
разглеждане.
Анализът на тези цифри сочи, че ефективността в работата на съдиите се е
повишила, в сравнение с предходни периоди.
Делата, свършени в тримесечен срок от постъпването, са 17212 бр.,
което е 79.58 % от общо свършените дела. През 2010г. делата, свършени в
тримесечен срок от постъпването, са 16635 бр., което е 82.33 % от общо свършените
дела и през 2009г. са 10924 бр., което е 73.96 % от общо свършените дела.
От общия брой на свършените в гражданско отделение, приключили с
решение са 5033 дела, което е 23.27 % от свършените дела /21629/. Освен
това са постановени и 104 решения по допускане на делбата, 41 решения постановени
в о.с.з. за допълване на решение, както и 61 броя решение в закрито заседание. За
сравнение през 2010г. са приключили 4257 дела с решение, което е 21.07 % от
свършените дела /20206/, като наред с това са постановени и 170 решения по
допускане на делбата, 36 решения постановени в о.с.з. за допълване на решение,
както и 61 броя решение в закрито заседание. През 2009г. са 3549 дела, което е 24.03
% от свършените дела /14771/. Освен тях са били постановени решения по допускане

на делбата /176 бр./, както и решенията за допълване на решение /93 бр./ или още 269
решения.
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 ежедневните произнасяния от дежурния граждански
съдия по охранителни производства по СК и др., са общо 14471 броя, което
представлява 66.90% от всички свършени дела. За сравнение през 2010г.
свършените дела, приключили с определение по съществото на спора, са 13501 броя,
което представлява 66.82% от всички свършени дела. През 2009г. свършените дела,
приключили с определение по съществото на спора, са 8803 броя, което представлява
59.60 % от всички свършени дела.
През 2011г. са прекратени 2125 броя, от които 168 дела са прекратени по
спогодба. За сравнение през 2010г. са прекратени 2448 броя, от които 171 дела са
прекратени по спогодба. През 2009г. прекратените дела общо са 2419 броя, от които
138 дела са прекратени по спогодба.
При тези данни с най много свършените дела, в т.ч. с код 830 и 840, са
с.Л.Нинов - 1261 бр., в с.М.Кацарска - 1240 бр. и в с.Ж. Маркова - 1237 бр., най малко
свършени дела са в 21 с. / М.Михайлов и Цв.Хекимова/ - 990 бр., Пл.Атанасов с.-1096
бр. и П.Захариева с. - 1108 бр. Най-много постановени решения 356 бр., вкл. 4 бр. по
допускане на делба има с.Л.Нинов, 334 бр., вкл. 4 бр. по допускане на делба, са
постановени от с.П.Колева и 323 бр. решения има с.Ж.Маркова, вкл. 3 бр. по допускане
на делба. Най-малко решения е постановила с.Р.Христова - 206 бр., вкл. 8 бр. по
допускане на делба, с.М.Недкова - 206 бр., вкл. 4 бр. по допускане на делба , като в
състава /ХVIII с./ има решения по още 22 дела от с.Д.Енева, т.е.общо 228 бр. и
с.П.Захариева - 233 бр., вкл. 7бр. по допускане на делба.
През 2011г. от постановените общо 166 броя решения са просрочени с повече
от 15 дни - написани след 45 ден от обявяване на делото за решаване, като за 2010г.
са били 362 броя, през 2009г. цифра е била приблизително същата - 363 броя.
Съдиите Д. Славова, М. Кацарска, М. Недкова, Н. Шакирова, Д. Петрова, М. Михайлов.
Л. Нинов и Хр. Койчев нямат просрочени решения с над 45 дни. Следва да се
отбележи, че въпреки по-голямото постъпление на дела, броят на
просрочените решения не се е увеличил, напротив намалял е над два пъти.
Същото е положението и при процентно съотношение спрямо броя на всички
постановени решения. През 2011г. са постановени общо 5102 решения
/включително 99 бр. по допускане до делба/ , а са просрочени 166 броя,
което е 3.26 %. За сравнение през 2010г. са постановени общо 4257 решения, а са
просрочени 362 броя, т.е. 8.50 %, докато през 2009г. са постановени 3549 решения, а
просрочените са 363 броя, т.е. 10.23 %.
Средна натовареност за съдебния окръг /отчетени по формата,
утвърдена от ВСС с Протокол № 3/21.01.09г./
През 2011 г. средната натовареност по щат на гражданските съдии в РСВарна е била с 100,11 бр. дела за разглеждане на месец при 95,10 бр. през 2010 г.
71,38 бр през 2009 г., и 55.89 броя през 2008 г., както и с 81,93 бр. свършени дела
на месец при 76,54 бр. за 2010 г., 55,95 бр. за 2009 г. и 39.53бр. за 2008 г. За
сравнение тези цифри за РС-Провадия са съответно 66,23 бр. и 56,80 бр., а за РСДевня са съответно 89,96 и 85,42 бр.
Съпоставката по тези показатели с районни съдилища в областните центрове от
апелативния район на Апелативен съд – Варна, изглеждат така: за РС –Добрич – 55,20

бр. и 50,03 бр., за
РС-Разград – 48,80 бр. и 43,12 бр., за РС-Шумен – 68,67 и 61,63,
за РС-Силистра – 56,10 и 50,68 и РС-Търговище – 35,63 и 342,54 бр. .
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 РС-Варна – 80 % от
всичко свършените; за РС-Провадия са 66,23%, а за РС-Девня са 92 %; за РС-Добрич 94 %, РС-Разград – 96%, за РС-Шумен – 89%, за РС-Силистра – 96% и РС-Търговище –
96 %, т.е. и тази година при приблизително два
пъти по-висока
натовареност, този процент е съотносимо висок за РС-Варна .
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 2974 / през 2010 г-2155 акта и 1707
акта през 2009г./, от които 931 с частни жалби и 2043 с въззивни жалби.
От изпратените от гражданско отделение, както през отчетната, така и през
предходните отчетни години, по въззивни жалби дела са се върнали 2244 броя, от
които 1543 бр. или 68.76 % (61.61 % за 2010г. и 59.50 % за 2009г.) са оставени в
сила, 302 бр. или 13.46 % (13.12 % за 2010г. и 14.96 % за 2009г.) са изцяло
отменените /в т.ч. и обезсилени/ въз основа на различни правни изводи на
инстанциите /индекс 2/, 71 броя или 3.16 % (6.20 % за 2010г. и 7.14 % за 2009г.) са
изцяло отменени или обезсилени поради невиновно поведение на съда /индекс 3/, 230
броя или 10.25 % (11.76 % за 2010г. и 7.81 % за 2009г.) са оставени в сила в една
част, а в друга са отменени или обезсилени поради нарушение на закона /индекс 4/,
94 броя или 4.19 % (6.12 % за 2010г. и 9.75 % за 2009г.) са оставени в сила в една
част, отменени или обезсилени в друга част поради невиновно поведение на съда
/индекс 5/, 4 броя или 0.19 % (0.64 % за 2010г. и 0.34 % за 2009г.) са отменени или
обезсилени поради нарушение на закона, в друга част са отменени поради невиновно
поведение на съда /индекс 6/, липсват отразени дела с индекс 7. Резултатът от
върнатите дела по въззивни жалби по съдии е посочен в таблица - приложение №2.
От изпратените по частни жалби дела от гражданско отделение през отчетната
година са се върнали 823 броя (837 за 2010г. и за 2009г.), от които 527 бр. или
64.03.% (62.01 % за 2010г. и 59.88 % за 2009г.) са оставени в сила, 216 бр. или 26.25
% (27.84 % за 2010г. и 28.86 % за 2009г.) са изцяло отменените /в т.ч. и обезсилени/
въз основа на различни правни изводи на инстанциите /индекс 2/, 25 броя или 3.04 %
(3.23 % за 2010г. и 4.01 % за 2009г.) са изцяло отменени или обезсилени поради
невиновно поведение на съда /индекс 3/, 47 броя или 5.71 % (5.14 % за 2010г. и 5.56
% за 2009г.) са оставени в сила в една част, а в друга са отменени или обсилени
поради нарушение на закона /индекс 4/, 1 брой или 0.12% (1.19% за 2010г. и 1.39 %
за 2009г.) са оставени в сила в една част, отменени или обезсилени в друга част
поради невиновно поведение на съда /индекс 5/.Дела с индекс 6 и с индекс 7 не са
отразени. Резултатът от върнатите дела по частни жалби по съдии е посочен в
таблица - приложение №3. Разминаването в числата 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.
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Справка за отложени дела в РС-Варна за 2011г. по причини
ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ
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В заключение, могат да се направят изводи, че през отчетния период в
Гражданското отделение е продължила тенденцията на увеличение в броя на
свършените дела, като през 2011г. са свършени 1423 броя дела повече в
сравнение с 2010г. В тази връзка следва да се има предвид намалената численост
на броя на съставите / от 20 на 18 /, както и че през последното тричмесечие на 2011
г. почти всички титуляри от РС-Варна са били командировани за разглеждане на дела
и обработване на текущия доклад в РС-Провадия.
Като положителна следва да се отчете тенденцията, че спрямо предходния
период е налице намаляване на процента на просрочените решения, съобразно общия
брой на постановените. Обстоятелството, че част от съдиите са постановили
решенията си извън инструктивния срок е следствие от изключително
високата им натовареност за поредна година, дължаща се на намаления
числен състав на съда и на поредното увеличение на постъпления на дела.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 – Отчет за дейността на РС-Варна по граждански дела за 2011г.,
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 2011г. (граждански дела).

ІІІ . СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

През 2011 година в Съдебно изпълнителната служба са постъпили 3 227 бр.
нови изпълнителни дела или средно на съдебен изпълнител по 359 изпълнителни дела
и още повече около 1000 дела в повече от предната 2010г..
Сравнението на постъпленията от изпълнителни дела през отчетната 2011 г. с
тези от предходните три години / през 2010 год. са били – 2 370 бр., през 2009 год.
са били – 1 424бр., а през 2008г- 957 броя/, сочи на обрат в низходящата тенденция
За отчетния период - 2011 година в Съдебно изпълнителната служба са
свършени 973 броя и прекратени 572 бр. изпълнителни дела, през 2010год. – са
били свършени 1114 бр., през 2009год. общо са прекратени и приключени 2 179 бр.
Несвършените дела в службата за 2011год са - 15 766 броя, като на всеки
съдебен изпълнител се падат средно по 15 766 бр. дела.. През 2010 г. са били –
13 110бр., през 2009г. те са били – 14 814 бр., а през 2008 г. - 16 823 бр.
За отчетния период от Съдебно изпълнителна служба е събрана сума в
размер на 8 663 511 лв., за 2010 год. са - 7 014 014 лв., при 6 201 608лв. за
2009 год. и 4 070 226 лв. за 2008 г.
През 2011 година съдебните изпълнители са насрочили общо 1 495
принудителни изпълнения - описи на движими вещи и недвижими имоти, публични
продажби, предаване на движими вещи и извършване на определени действия.
Събраните държавни такси за 2011 год. са в размер на – 719 031 лв., за 2010г. са
в размер на 565 283лв., за 2009 год. тази сума е - 530 616лв., а за 2008 г. -336 366лв.
Общият брой на постъпилите и обработени банкови бордера за 2011год. са –
27 564 бр., за 2010г. са били - 22 026 бр., за 2009год. - 13 193 бр., а насочените от
службата платежни нареждания са 17 626 броя. Издадените удостоверения за липса на
изпълнителни дела е 1 681 броя. Изготвени изходящи писма за 2011год. от СИС
са 63 484 бр.
Движение на изпълнителните дела по райони и съдебните изпълнители:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.

Людмил Станев - постъпили 468, свършени 161, събрани суми - 2 589 105 лв.;
Милен Железов - постъпили 360, свършени 86, събрани суми – 1 577 709 лв.;
Мирай Мехмед - постъпили 350, свършени 68, събрани суми –
450 723 лв.;
Виолина Георгиева - постъпили 290, свършени 64, събрани суми – 445 875 лв.;
Павлина Русева - постъпили 451, свършени 106, събрани суми – 788 092 лв.;
Даниела Милушева - постъпили 352, свършени 188, събрани суми – 552 584 лв.;
Христина Калчева - постъпили 302, свършени 141, събрани суми - 1 422 071 лв.;
Детелина Кеманова - постъпили 295, свършени 73, събрани суми - 268 302 лв.;
Анна Михова - постъпили 359, свършени 86, събрани суми - 564 860 лв.

Срещу действията на съдебните изпълнители са постъпили 205 жалби, от които
са уважени само 2.
Постигнатите резултати се дължат основно на добрата организация създадена
от ръководството на съда и на отговорността на колегите. В този смисъл вече е
осъществена ел.връзка с Община Варна – Дирекция “Местни данъци и такси”.

Въпреки увеличеният брой дела с около 1000 повече от 2010 г., всеки
държавен съдебен изпълнител работи с половин деловодител, което сочи на крещяща
нужда от съдебни деловодители в службата.
Като необходимост се налага 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 обобщение може да се посочи, че отчетените по-горе резултати налагат извода
за ефективност на държавното съдебно изпълнение, което дава добра алтернатива на
частното съдебно изпълнение. Във връзка с това следва да се обърне нужното
внимание към оптимизиране на тази дейност, като се направят промени в законовите и
подзаконовите нормативни актове с цел повишаване на конкурентноспособността на
държавното съдебно изпълнение.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 – Отчет за дейността на държавните съдебни
изпълнители в Районен съд-Варна за 2011г. – форма СП-И на МП.

ІV . СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА
За тях 2011 година приключи с общо 31483 броя постановени вписвания,
отбелязвания, заличавания и определения за отказ. От тях – 30670 са
вписвания, отбелязвания и заличавания, а 813 са определенията за отказ.
Съдиите по вписвания са обявили 27 саморъчни завещания, депозирани и
съхранявани в архивите на СВ. Оттеглени са
5 броя саморъчни завещания,
съхранявани в архивите на СВ. За 2011г. са постъпили общо 295 уведомления от
нотариуси за депозирани, оттеглени и обявени саморъчни завещания, съхранявани в
техните архиви и за извършените от тях публични нотариални завещания.
За изминалата 2011 г. са издадени 19 136 удостоверения по чл.46 и чл.47 от ПВ
и 2088 бр. писмени справки за държавни учреждения. 3541 е броят на издадените
заверени преписи от съхраняваните в архивите на СВ-Варна документи.
Общият брой на вписаните, отбелязани и заличени актове се е увеличил в
сравнение с 2010 г., през която са извършени 27689 броя вписвания, отбелязвания и
заличавания.
ВПИСВАНИЯ, ОТБЕЛЯЗВАНИЯ И ЗАЛИЧАВАНИЯ
2011 г.- 30 670 броя
2010г.- 27 689 броя
2009г. - 28 752 броя
ПИСМЕНИ СПРАВКИ
2011 г. – 21 224 броя
2010г. - 21 442 броя
2009г. – 22 136 броя
ПРЕПИСИ
2011 г. – 3541 броя
2010г.- 2754 броя
2009г. -2321 броя
Анализът на данните за работата в Служба вписвания при РС-Варна за
изминалата 2011г. сочи за увеличаване на броя постъпления по отношение на всички
действия извършвани от съдиите по вписвания.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗА ОТКАЗ
2011 г. - 813 броя
2010 г. - 971 броя
2009 г. - 1 529 броя
Общият брой на постановените определения за отказ през 2011 г. е 813. В
сравнение с 2010 г. се установява намаляване с 158 броя.

Общият брой на подадените частни жалби срещу определения за отказ е 30. От
тях 11 отказа са отменени, 14 отказа са потвърдени, а 5 производства са висящи пред
ОС-Варна.
Съдии по
вписванията
Адриана
Ралчева
Десислава
Михайлова
Десислава
Георгиева
Ирина
Калева
Жулиета
Спасова
Росен Балтов
Росица
Станчева
Ваня Златева
Силвия
Николова
Полина
Бандутова
Красен
Захариев
Общо

Определения
за отказ

Вписвания,
отбелязвания и
заличавания
3044

116

3448

135

3557

67

2291

54

2841

42

3044

58

1118

44

2916
2467

60
105

3095

64

3440

99

31261

844

V. ДЕЙНОСТ НА СЪДЕБНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Създадената през годините структура на съдебната администрация, съответства
както на нормативната уредба, така и на утвърдения начин на работа и през 2011 г.
не бяха правени промени.
През отчетния период се проведе конкурс за длъжностите: „Съдебен секретар”,
„Съдебен деловодител” и „Съдебен архивар”.
Въпреки високия интензитет на служебна ангажираност видно и от изготвените
годишни справки за движението на делата през отчетния период съдебните служители,
като цяло показаха висока степен на инициативност и готовност за поемане на
допълнителни задачи. Във връзка с планираните цели от концепцията за развитие на
РС - Варна са и разработените от тях индивидуални работни планове.
През отчетния период съдът продължи участието си в проекта на ПРСС – „План
за подобряване работата на съда - 2”, като в изпълнение на дейностите по него
участваха и голяма част от служителите, наред с пряката си служебна ангажираност.
През годината продължи мониторинга на САС „Съдебно деловодство”, като
нееднократно и с цел оптимизиране функционалността на продукта, ръководителите
на служби изготвяха предложения. Голяма част от тях бяха реализирани и въведени
при инсталирането на новите му версии .
Обект на мониторинг през 2011 г., с цел своевременно актуализиране на
данните от страна на съдебните служители беше и информационния сервиз на РС –
Варна.
Нововъведенията и реорганизациите, които станаха факт през отчетния период
бяха съпроводени с действия за повишаване на квалификацията на съдебните
служители, успоредно с обучителната програма на НИП.
ПОВИШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ДОВЕРИЕ В ИНСТИТУЦИЯТА
През отчетния период са следвани дейностите, заложени в 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 както в Плана, така и в Концепцията цели през
отчетния период – 2011 г., от пресслужбата на съда са били изпратени 209 съобщения
по над 300 дела. Проведените пресконференции и открити срещи за периода са общо
7. 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 20 материала и справки във връзка с конкретно
заявен тематичен интерес от отделни медии.
През отчетния период в РС – Варна продължи провеждането на срещи с
ученици от варненски училища. Инициативата се реализира за трета поредна година,
като с оглед високия интерес бе доразвита в посока разширяване обхвата на
дискусиите – чрез провеждане на изнесени беседи, включително на територията на
отделни учебни заведения и в сътрудничество с представители на Районна прокуратура
и Военно-окръжна прокуратура – Варна.

ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ
Разходваните през 2011 г. суми от бюджета на РС - Варна се разпределят както
следва:
· 63,40% за работни заплати на съдии, съдебни изпълнители, съдии по
вписванията и съдебни служители;
· 8,63% по параграф „Други възнаграждения и плащания на персонала”;
· 18,70% осигуровки;
· 7,92% по параграф „Текуща издръжка”;
· 1,35% по параграф „Придобиване на ДМА”.
Приходите по бюджета на РС – Варна за 2011 г. възлизат на 6 431 117 лева,
като 98,45 % са приходи от държавни такси.
VІ. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
Следва да се отбележи, че и през 2011 г. съдиите и служителите работиха в
условията на добра техническа обезпеченост. Такъв 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. Оптимизирането на условията на работа на съдиите и
служителите в Районен съд – Варна се извършваше в рамките на
наличните
финансови средства Така през 2011 г. след ремонт обединихме две от залите на
партера и се обособи заповедно деловодство.
VІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ИЗВОДИ
Освен изводите направени по-горе относно работата на отделенията и службите
в съда трябва да кажем, че свършената през 2011 г. работа в институцията заслужава
положителна оценка – при една изключително висока натовареност на работещите съдии и съдебни служители, при продължилата неокомплектованост на щата за съдии,
няма съществено забавяне на произнасянията, въпреки продължаващото увеличаване
на постъпленията на дела.
За подобряване на работния процес в съда и през тази година ръководството
разчита на съдействието и помощта на колегите от Окръжен и Апелативен съд-Варна,
както в професионален, така и в организационен план.

Неразделна част към доклада са описаните приложения.
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