ДОКЛАД
за дейността на
Районен съд - Варна
през 2016 година

-1-

І .КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
1. Магистрати
През 2016 г. щатът за съдии в Районен съд гр.Варна беше 56 души.
Увеличението от предходната година е резултат на разкриване на една нова
съдийска длъжност и две други, след процедура по чл.194 ал.1 от ЗСВ .
През 2016 г. четирима съдии от РС – Варна бяха повишени в длъжност –
трима в Окръжен съд - Варна и един в Административен съд София – град. В
рамките на годината един съдия ползва неплатен отпуск, а други 3-ма - различен
по продължителност отпуск за раждане или отглеждане на дете.
През 2016 г. командировани от РС-Варна в други съдилища за различни
периоди бяха 5-ма съдии – един в РС-Провадия за 3 месеца, един в РС-София за
целия период, трима в ОС-Варна – като един през целия период, а двама– до
встъпването им в длъжност „съдия“ в същия съд.
През 2016 г. в РС-Варна за различни периоди бяха командировани 3-ма
съдии, двама от които младши съдии от ОС-Варна, а третият – съдия от РС
Търговище.
Към края на 2016 са разкрити 49 съдебни състава, от които 19 в
наказателно отделение и 30 в гражданско отделение. Както и в предходни
години сме имали повод да уточним, несъответствието между щата за съдии и
броя на разкритите съдебни състави се дължи на овакантяване на магистратски
щатове и ползването на различен по вид отпуск от съдиите.
В обобщение следва да се посочи, че в рамките на отчетната 2016 година в
РС-Варна имаше поредно увеличение на щата за магистрати и овакантяване на
съдийски места, но и намаляване на броя на продължително отсъстващите от
работа съдии.
2. Служители
През 2016 г. в щата за съдии по вписванията, който е 11 души, нямаше
промени. В щата за държавни съдебни изпълнители, който е 9 души, в края
на периода се оваканти 1 щатна бройка, поради напускане на държавен съдебен
изпълнител, а междувременно друг ДСИ беше възстановен на длъжност. През
годината в тези две структури, които административно са приобщени към съда, не
са работили ДСИ/съдия по вписванията по заместване.
През 2016 г. щатът за съдебни служители беше увеличен на 143, за
сметка на намаляване на щатната численост на РС – Девня с 2 щатни бройки. В
края на отчетния период съотношението на съдебни служители спрямо
магистрати е 2,55. Този показател бележи известно намаление в сравнение в
2015 г., като по този начин се прекъсва започналата от 2013 г. възходяща
тенденция (2013 г. - 2.26; 2014 г. - 2.39 г.; 2015 г. – 2.69). В съотношението
между броя на служителите и този на магистрати, съдебни изпълнители и съдии
по вписванията през отчетната година също има намаление. През 2016 г. то е
1,88, докато през 2015 г. е било 1.93, през 2014 г. - 1,73, а през 2013 г. - 1,61.
3. Структура и управление на съда
В Районен съд гр.Варна правораздавателната дейност се осъществява
от съдиите в Гражданско и Наказателно отделения, ръководени от зам.
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председателите Пл.Атанасов и Я.Панева до м. юни 2016 г., а след това от С.
Обрешкова,
За работата на държавните съдебни изпълнители и съдиите по
вписвания към РС-Варна отговаря зам.-председателя - Д.Манасиева-Жекова,
която от м. ноември 2016 г. ползва отпуск за отглеждане на дете, а оперативното
управление на тези структури е възложено съответно на ръководителите им - Хр.
Калчева и Цв. Няголова.
Във връзка с отсъствието на зам. Председателя Д.Жекова със заповед на
Административния ръководител на РС – Варна, на съдия М. Давидова е възложено
да подпомага зам.-председателя Пл. Атанасов при изпълнение на неговите
функции, като извършва разпределяне на постъпващите дела чрез ЦСРД; изготвя
графици за обезпечаване на документооборота по делата при отсъствие на съдии
и осъществява др. организационни дейности.
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ІІ .ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
1. Постъпили дела:
Разпределянето на постъпващите в Районен съд гр.Варна дела през
отчетната година се извършваше чрез Централизираната система за
разпределение на делата.
През 2016 г. в Районен съд гр.Варна са постъпили: 6670 наказателни и
16 837 граждански дела или общо 23 507 бр. За сравнение през 2015 година
броят им е бил съответно 6624, 16689, 23331 бр., а през 2014 г. - 5955, 16552
или общо 22507 дела.
2. Дела за разглеждане:
През 2016 г.
в Районен съд гр.Варна са разглеждани: 7 533
наказателни и 19 522 граждански дела или общо 27 055 дела. За
сравнение през 2015 г. те са били 7 615 и 19 945 или общо 27 560 дела , а през
2014 г. тези числа са 7267 и 20922 или общо 28189 дела.
3. Свършени дела:
През 2016 г. в Районен съд гр.Варна са свършени: 6 576 наказателни и
16 830 граждански дела или общо 23 406 бр. За сравнение през 2015 г. те са
6 752 и 17 260 или общо 24 012 бр. а през 2014 г. те са били общо 23960 бр.,
В процентно изражение свършените наказателни и граждански дела общо 23 406 бр. към общия брой на делата за разглеждане- 27 055 бр. е
87 %, който показател е идентичен с отчетен период 2015 г. и увеличен в
сравнение с 2014 г. с 3 %.
Липсата на съществени колебания в постъпленията на дела за поредна
година рефлектира върху стабилизиране на общия брой на делата, които се
разглеждат в съда. За съжаление това обстоятелство, както и увеличения брой на
реално работещите съдебни състави през отчетната година, не повишиха броя на
свършените дела в сравнение с предходния период .
4. Срочност на правораздавателната дейност:
През 2016 г. свършените в 3 месечен срок наказателни и граждански
дела са 18722 бр., което представлява 80 % от всички свършени дела.
Съпоставката с предходните два отчетни периода, когато този процент е бил 85
през 2015 г. и 79 % през 2014 г., очертава известен спад в срочността на
приключването на делата в кратки срокове. По видове дела това съотношение е
следното: при гражданските дела е 78% и е значително по-ниско от установеното
през предходните 2015 г. – 86 % и 2014 г. - 80 %. При наказателните дела
тенденцията в посоченото съотношение е възходяща, тъй като през 2016 г. то е
85 %, , през 2015 г. е било 82 %, а през 2014 г. - 75 % .
5. Постановени съдебни актове в 1-месечен срок
В резултат на установената практика за ежемесечен контрол по спазване
на законоустановените срокове за постановяване на съдебни актове и през 2016
г. случаите, в които са допуснати т.нар. просрочия максимум до два месеца след
срока, са пренебрежимо малко на фона на свършените дела.
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Конкретните числа сочат, че в Гражданско отделение само по 10 дела
съд.актове са изготвени до 15 дни след 1 месечния срок, при 16830 свършени
дела;а в Наказателно отделение няма просрочия при 6576 свършени дела.
6. Качество на съдебните актове
Качеството на съдебните актове преценяваме въз основа на резултатите
от инстанционния контрол на тези от тях, които са върнати в РС-Варна в рамките
на отчетния период, независимо от това кога са изпратени в по-горни инстанции
по въззивни жалби и протести, частни жалби и протести, касационни жалби и
молби за отмяна на влезли в сила решения.
6.1. През 2016 г. в Гражданско отделение са обжалвани общо 2505
съдебни акта (през 2015 г – 3392 акта, а през 2014г. - 3181 акта ), от които 744
бр. с частни жалби и 1761 бр. с въззивни и касационни жалби.
В рамките на 2016 г. след инстанционен контрол по въззивни жалби са
върнати 1607 броя, от които 1104 броя или 68.70 % (62.20% за 2015г. и 68.28
% за 2014г.) са оставени в сила, 229 бр. или 14.25 % (14.43 % за 2015г. и 14.16
% за 2014г.) са изцяло отменените или обезсилени въз основа на различни
правни изводи на инстанциите, 62 броя или 3.86 % (8.94 % за 2015г. и 3.15 % за
2014г.) са изцяло отменени или обезсилени поради невиновно поведение на съда,
163 броя или 10.14% (12.06 % за 2015г. и 11.66 % за 2014г.) са оставени в сила в
една част, а в друга са отменени, или обезсилени поради нарушение на закона, 41
броя или 2.55 % (1.96 % за 2015г. и 2.06 % за 2014г.) са оставени в сила в една
част, отменени или обезсилени в друга част поради невиновно поведение на съда,
1 брой или 0.06 % (0.33 % за 2015г. и 0.10 за 2014г.) е отменено или обезсилено
в една част поради нарушение на закона, в друга част е отменено или обезсилено
поради невиновно поведение на съда. 5 решения или 0.31 % са потвърдени в една
част, отменени или обезсилени в друга част, поради нарушение на закона и
отменени или обезсилени в трета част поради невиновно поведение на съда, за
сравнение през 2015г. техният брой е 2 или 0.09 %.
В рамките на 2016 г. след инстанционен контрол по частни жалби са
върнати 672 броя (1034 за 2015г. и 870 за 2014г.), от които 405 бр. или 60.27
% (64.41 % за 2015г. и 61.38 % за 2014г.) са оставени в сила, 216 бр. или 32.14
% (29.59 % за 2015г. и 29.08 % за 2014г.) са изцяло отменени или обезсилени въз
основа на различни правни изводи на инстанциите, 19 броя или 2.83 % (3.48 % за
2015г. и 2.18 % за 2015г.) са изцяло отменени или обезсилени поради невиновно
поведение на съда, 27 броя или 4.02 % (3.87 % за 2015г. и 6.78 % за 2014г.) са
оставени в сила в една част, а в друга са отменени или обезсилени поради
нарушение на закона, 4 броя или 0.6 % (0.1 % за 2015г. и 0.57 % за 2014г.) са
оставени в сила в една част, отменени или обезсилени в друга част поради
невиновно поведение на съда. Един съдебен акт, обжалван с частна жалба или 0.1
%, е прогласен за нищожен, като сравнение с предходни периоди не може да се
извърши, тъй като такъв е нямало.
6.2. През 2016 г. в Наказателно отделение са обжалвани 1652
съдебни акта (докато през 2015 г. – 1872 акта, а през 2014 г. – 2055 акта) от тях
229 бр. са по нохд, 58 - по нчхд , 118 по чнд, 28 по анд по чл.78а от НК и 1219 по
анд по ЗАНН.
Потвърдените актове са 1179 бр. или 71 % от обжалваните и
протестирани дела ( докато през 2015 г. – 1268 бр. или 68 %, а през 2014г. –
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1307 бр. или 64%.) Наблюдава се тенденция на увеличаване на броя на
потвърдените актове.
Отменените актове са - 407 бр., ( докато през 2015 г. - 379 бр., а през
2014г.- 493 бр.) При тях се наблюдава относително стабилизиране около средната
величина.
Върнатите за ново разглеждане дела са 115 бр. или 7 % от
обжалваните актове (докато през 2015 г. - 90 бр., а през 2014 г. – 106 бр.
които съставляват по 5% от общия брой обжалвани дела през съответните
години). Т.е. налице е увеличение на този показател в сравнение с предходните
два периода.
Изменените съдебни актове са 64 бр. или 4 % от обжалваните актове
( докато през 2015 г. те са били - 80 бр. или също 4 %, а през 2014 г. - 118 бр. са
били 6% от общия брой обжалвани актове). Т.е. тук има тенденция към
стабилност.
В заключение общият поглед върху същинската правораздавателна работа
на съда през 2016 г. сочи на известно понижение на качеството, което обаче в
голямата си част се дължи на различия в практиката на въззивната и касационна
инстанции, която е резултат на нови Тълкувателни решения и задължителна
практика по чл.290 от ГПК.
7. Натовареност
През 2016 г. средната натовареност по щат (при 56 щатни бройки) на
съдиите в РС-Варна е 40,26 бр. дела за разглеждане на месец докато през
2015 г. тя е била 43,33 бр. , а през през 2014 г. - 44.32 бр.; и 34,83 бр.
свършени дела на месец при 37,75 през 2015 г. и 37.67 през 2014 г. От тези
числа,
както и от показателите за
действителна натовареност на
магистратите средно на месец, може да се направи извод, че е налице
тенденция за намаление на натовареността в сравнение с предходните две
години. През 2016 г. тя е била 46,81 бр. дела за разглеждане, през 2015 г.
59.40, през 2014 г. - 56,27, а през 2013 г. - 80.16 бр. По идентичен начин
изглеждат данните за действителната натовареност спрямо свършените дела през 2016 г. тя е 40,49 бр. , през 2015 г. - 51.75 бр. , през 2014 г. - 47,82, а
през 2013 г. е била 66.10 бр.
Като цяло през 2016 г. съчетаването на два фактора: попълване на щата за
съдии и липсата на съществена динамика сред съдийския състав при минимално
увеличение на постъпленията от дела, са допринесли за намаляване на
натовареността на магистратите в РС-Варна,.
В допълнение следва да се посочи, че в резултат от усилията на съдиите от
РС Варна алтернативният метод за решаване на спорове – медиация намери
реално проявление в Центъра по медиация към района на Окръжен съд гр.Варна.
През 2016г. по дела на районния съд са постъпили 45 заявления за медиация, от
които 36 бр. са подадени от страните в резултат от указанията, давани им при
насрочване на делата по реда на чл.140 от ГПК, а 9 бр. са препратени от съдии
при разглеждане на делото в съдебно заседание. По 30 от постъпилите заявления
са проведени 56 медиационни срещи, а по 9 от постъпилите заявления не е
проведена процедура по медиация, поради отказ на една от страните. По 6 от
заявленията медиацията е продължила в две календарни години. Средната
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продължителност на медиационната процедура е 2 срещи. От проведените
медиации по 30 дела са постигнати 12 споразумения, от които 9 по граждански
дела (5 делби, 1 развод, 1 родителски права, 2 облигационни иска) и 3 НЧХД
дела, или 40 % от проведените медиации са с постигнати спогодби.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – Форма за отчет за работата на РС-Варна за 12
месеца на 2016 г., утвърдена с решение на ВСС по Протокол № 3/21.01.09г. и
изм. с Протоколи № 49/01.01.2015 г. и № 29/20.12.2016 г.
Направените до тук констатации имат своето диференцирано изражение в
постъпленията и движението на наказателни и граждански дела:
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НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ
През 2016 г. в Наказателно отделение на Районен съд гр.Варна са
работили 20 съдии, разпределени в 19 състава. Считано от 11.03.2016 г.съдия
Я.Панева беше командирована в Окръжен съд – Варна, където на 15.06.2016г.
встъпи в длъжност. Воденият от нея 27 състав беше поет от новоназначения
съдия Ивелина Желева, а длъжността Заместник-председател и ръководител на
НО - от съдия С.Обрешкова. Съдия Т.Шишкова и съдия Г.Митев продължават да
работят в един състав при 100% натовареност на съдия Шишкова.
Състав
І
ІІ
ІІІ
ІV
V
VІ
ХІІІ
ХV
ХХІІ
ХХІІІ
ХХVІІ
ХХVІІІ
ХХІХ
ХХХІІ
ХХХVІ
ХХХVІІ
ХХХVІІІ
XLІV
XLV

Съдия
Христо Минев
Антони Николов
Ерна Якова-Павлова
Атанас Шкодров
Георги Митев и Т.Шишкова
Радостина Методиева
Сияна Генадиева
Валя Цуцакова
Стоян Попов
Даниела Михайлова
Ивелина Желева /Я.Панева/
Силвия Обрешкова
Мария Бончева
Албена Славова
Румяна Петрова
Пламен Караниколов
Росица Шкодрова
Валентин Пушевски
Стояна Илиева

2. Постъпления на наказателни дела
През 2016 г. са постъпили 6670 бр., което е 88% от делата за
разглеждане. За сравнение през 2015г. техният брой е бил с 1% по-малко- 6624
бр.през 2014г. техният брой е бил с 11% по- малко- 5955бр.
Новообразуваните дела от основните видове са :
НОХД
1232 бр./при 1292 бр.за 2015 г. и 1360 бр. за 2014г./
НЧХД
112 бр. /при 116 бр. за 2015г. и 103 бр. за 2014г. /
ЧНД
2766 бр. /при 2482 бр. за 2015г. и 1357бр. за 2014г./
-по ЗБППМН
7 бр. /при 5 бр.за 2015 г. и 6 бр. за 2014г. /
-по чл.89 НК и ЗЗ 168 бр. /при 193 бр.за 2015г. и 198 бр. за 2014г./
АНД
2560 бр., от които 2460 бр. по ЗАНН и 100 бр. по чл.78а от НК
/при 2475 бр. за 2015 г. и 2886 бр. за 2014г. /
-по УБДХ
89 бр. /при 85 бр.за 2015 г. и 45 бр. за 2014г. /
3. Разпределение на наказателните дела
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Разпределението на делата се извършва от ръководителя на Наказателно
отделение, а при негово отсъствие от Председателя на съда (който е съдия в
отделението) или от съдия определен със Заповед на Председателя на съда.
Освен това съдиите от отделението имат електронни подписи, чрез които
разпределят постъпилите по дежурство дела.
Съдиите-докладчици са насрочвали образуваните дела в предвидените от
закона срокове. С оглед заповед № 2/04.01.2016г. на Председателя на съда
съдиите от Наказателно отделение са насрочвали НОХД и НЧХД извън рамките
на двумесечния срок, предвиден в разпоредбата на чл. 252, ал. 2 от НПК, но не
повече от три месеца от постъпването на обвинителния акт или тъжбата в
деловодството на съда. Това е ставало в инцидентни случаи, включващи
периода на т.нар „съдебна ваканция“ или ползването на годишен отпуск.
4. Разглеждане на наказателните дела
Делата за разглеждане през 2016 г. са 7 533 бр., което е с 1 % по-малко
от делата през 2015г. - 7 615 бр. и с 4 % повече от тези през 2014 г.- 7267 бр.
От тях несвършените от предходен период са били 863 дела, което
съставлява 11% от тези за разглеждане. За яснота следва да отбележим, че
останалите от предходен период несвършени дела са по-малко от отчетените в
края на 2015г. и 2014г., а именно- 973 бр. и 1312 бр.
Делата за разглеждане през 2016 г. от основните видове са :
НОХД - 1493 бр. или със 7% по-малко от делата през 2015 г. - 1606 бр. и
с 10% по-малко от делата през 2014г.- 1656 бр.
НЧХД
- 193 бр. или с 2 % по-малко от делата през 2015 г. - 197 бр.
и с 4 % повече от делата през 2014г.- 185 бр.
АНД - 3035 бр. или 7% повече от делата през 2015г.- 2825 бр. и с 9 %
по-малко от делата през 2014г.- 3764 бр.
УБДХ
- 89 бр. или с 5% повече от делата през 2015 г. - 85 бр. и с
50 % повече от тези през 2014г.- 45 бр.
ЧНД – 2812 бр. или с 11% повече от делата през 2015г. - 2503 бр. и с
50% повече от делата през 2014г.- 1400 бр.
ЗБППМН
- 7 бр., което е с 2 бр. повече от делата за 2015 г. - 5 бр. и
с 1 бр. повече от тези през 2014г.- 6 бр.
ЗЗ и чл.89 НК
- 174 бр. или с 11% по-малко от делата за 2015г.- 196
бр. и с 18% по-малко от делата през 2014г.- 211 бр.
И през 2016 г. извън редовните заседания в Наказателно отделение е
организирано дежурство на съдиите по предварително изготвен график.
Дежурният съдия 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 40 дела по искания за
вземане на мярка за процесуална принуда ”Задържане под стража” или
„домашен арест”, които през 2015 г. са били 49, а през 2014г. - 50; извършени
са процесуални действия пред съдия по 82 дела и са разгледани 231 искания за
разрешаване на претърсвания и обиски.
Отделно от това съдиите са се произнесли и по 212 дела, които са във
фазата на досъдебното производство, а именно обжалване на прекратени
наказателни производства по реда на чл. 243 от НПК и други.
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Отложените дела са 2437 бр., което е с 8% по-малко от делата през 2015
г. - 2649 бр. и с 10 % по-малко от делата през 2014г.- 2684 бр.
В 938 от случаите това е ставало по НОХД; в 347 - по НЧХД; в 213 - по
ЧНД; в 887 - по АНД по ЗАНН и в 52 случая - по АНД по чл.78а от НК.
Отложените дела спрямо общия брой на насрочените дела /в това число
и НАХД по ЗАНН/- 7533 бр. са 32 %. Както и в предходни години отлагането е
пряко свързано със събирането на доказателства
и призоваването на
подсъдими и свидетели. Основни причини за отлагане на делата:
за събиране на нови доказателства
неявяване на подсъдими, свидетели и вещи лица по тяхна молба
за разглеждане на делото по общия ред, в случаите когато е било
насрочено предварително изслушване.
Основната причина за високия брой отложени дела е необходимостта от
събирането на нови доказателства поради пропуски в досъдебната фаза.
Нередовното призоваване на страните, свидетелите и вещите лица е
следствие от възможността за свободното им придвижване в страната и в
чужбина. Своевременното връчване на призовките се контролира от съдиите.
С по-малък дял допълващ общата цифра са т.нар. "други" причини: молби
за отлагане на производството по делото от защитник, от подсъдим за
организиране на защита в хода на процеса; с цел възстановяване на щетите и
постигане на споразумение. Съдиите са предприемали предвидените в закона
мерки за дисциплиниране на страните в процеса.
При отлагане на делата, насрочването е ставало в срока по чл. 271 ал.10
от НПК. Той не е бил спазван само в единични случаи поради съвпадането му
със съдебната ваканция или с отпуск на председателя на съдебния състав.
5. Свършени дела, срочност при изготвяне на съдебните актове
5.1. В края на 2016 г.общият брой на свършените дела е 6576 или
87% от делата за разглеждане. За сравнение през 2015г. общият брой на
свършените дела е бил 6752 или 89 % от делата за разглеждане, а през 2014 г.
- 6294 или 87 % от делата за разглеждане. От това може да се направи извод
за сравнителен стабилитет на съотношението между общия брой на делата за
разглеждане и свършените дела в последните три години.
През 2016 г. са приключени 369 дела по бързи производства и 19 дела
по незабавни производства;
От общо свършените в отделението дела, броят на свършените АНД (по
ЗАНН и по чл.78а от НК) е 2465 бр. или 3% по-малко от тези за 2015 г. -2548
бр. и с 23% по-малко спрямо 2014г.- 3216 бр.
5.2. От общия брой на свършените дела в срок до 3 месеца са
приключени 5596 дела, равняващи се на 85% от тях. През 2015 г. тези
дела са били 5544, равняващи се на 82 %, а през 2014г. - 4700, равняващи се
на 75%. Видно от това, в годините се запазва тенденцията за увеличаване на
процента на приключилите в 3-месечен срок дела.
Делата приключени в 3 месечен срок от основните видове са:
НОХД – 986 бр. от общия брой дела от общ характер за разглеждане –
1493 или 66%
НЧХД – 39 бр. от общия брой дела от частен характер за разглеждане 193 или 20%
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ЧНД – 2744 бр. от общия брой частни наказателни дела за разглеждане2812 или 97 %
За сравнение приключените в 3 месечен срок дела през отчетен период
2015 г. са били - 65% за НОХД, 16% за НЧХД и 98% за ЧНД, а за 2014г. - 64%
за НОХД, 11% за НЧХД и 97% за ЧНД.
5.3. Решени по същество дела – 3240 бр. при 3626 бр. за 2015г. и
при 4473бр. за 2014г. , както следва:
НОХД – 377 бр. при 457 бр. за 2015 г. и 388 бр. за 2014г.
НЧХД - 51 бр. при 43 бр. за предходната година
със споразумение по Глава 29 от НПК са приключили – 791 дела, като
през 2015г. са били 831 бр., а през 2014г. - 881 бр.
с решение или определение са приключили:
ЧНД
- 551 бр.
АНД по чл.78а от НК
- 91 бр.
АНД по ЗАНН
- 2170 бр.
Намаляването на решените по същество НОХД и НЧХД в сравнение с
предходната година е с 14%. Намаляването на прекратените със споразумение
НОХД в сравнение с 2015г. е с 5%, което води до извода, че промяната в броя
на решените със споразумение дела не е съществена.
Числото на решените по същество НОХД и НЧХД включва 183 бр. дела,
приключени по реда на съкратеното съдебно следствие, което се равнява на 43
% от общо решените. През 2015 г. те са били 42 %, а през 2014 г. те са били 51
% от решените НОХД и НЧХД.
При решените по същество НАХД от двата вида, се забелязва намаляване
със 7% в сравнение с 2015 г.
През 2016г. 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 84, което е 16%
от приключилите с присъда и решения дела. Във всички случаи това е резултат
на недоказаност на обвинението от обективна или субективна страна, или
поради несъставомерност на деянието.
5.4. Прекратени дела /с изключение на случаите на връщане на
прокуратурата и споразуменията/ – 2517 бр. За сравнение през предходната
година броят им е бил 2169 .
Разпределени по видове те са съответно:
НОХД
35 бр.
НЧХД
67 бр.
ЧНД
2211 бр.
АНД по чл.78 А от НК 12 бр.
АНД по ЗАНН
192 бр.
На прокуратурата са върнати за доразследване 28 бр. НОХД. За
сравнение през 2015 г. техният брой е бил 24, а през 2014 - 39 бр.
От разпоредително заседание са върнати 18 бр. дела, при 15 бр. за
2015г. и 35 бр. за 2014г.
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От съдебно заседание са върнати 10 дела, при 9 за 2015 г. , при 4 бр.
за 2014г., 9 дела за 2013г. и 11 дела за 2012г.
Тези числа 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 относително константни през последните три години.
В тази връзка следва да се отбележи, че връщането на дела на
прокуратурата на практика намалява реалния брой на разглежданите от
съответния съдия дела.
Прекратените АНД /по ЗАНН и по чл.78 а от НК/ възлизат на 204 бр. при
189 бр. за 2015г. и 229 бр. за 2014г.
5.5. Несвършени дела в края на 2016 г. – 957 бр. , т.е. 13 % от
делата за разглеждане.
Разпределени по видове те са съответно:
НОХД
262 бр.
НЧХД
75 бр.
ЧНД
50 бр.
АНД по чл.78а от НК
23 бр.
АНД по ЗАНН
550 бр.
В края на 2015 г. несвършените дела са били 11%. Налице е малко
увеличаване на процентното съотношение на несвършените дела спрямо
делата за разглеждане в началото и края на 2016г., което е увеличило
незначително, натоварването в наказателно отделение .
5.6. Срочност при изготвяне на съдебните актове
През 2016 г. не се установяват просрочени мотиви към присъдите извън
законоустановения 30 дневен срок.
Продължава тенденцията за срочно
изготвяне на съдебните актове в РС - Варна, т.к. през 2015г. е имало само 4
случая на просрочени мотиви и то с по-малко от 15 дни, а през 2014 и 2013 г.
не е имало такива. По този критерий практиката в наказателно отделение е
трайна и покрива критериите на закона.
6. Неприключили в разумен срок дела
Общият брой на неприключилите в разумен срок дела е 40, като по
години е както следва:
От образуваните през 2015 г. това са 15 бр.НОХД, 10 бр. НЧХД и 1
бр.АНД; от образуваните през 2014г. 6 бр. са НОХД, а от тези образувани през
2013г. 3 бр. са НОХД и 1 бр. НЧХД. От предходни години има още 4бр. НОХД.
Причини за неприключването на делата е събирането на нови
доказателства, когато в хода на съдебното следствие се установи
необходимостта от разпит на нови свидетели и събиране на писмени
доказателства, изготвяне на експертизи. Често в съдебна фаза се провежда
пълно съдебно следствие, поради некачественото разследване в хода на
досъдебното производство. Други причини за забавяне на делата са издирване
на подсъдим, без когото неможе да приключи наказателното производство, вкл.
издирване по линия на ШИС и издаване на ЕЗА, изготвяне на съдебни поръчки
за разпити на свидетели и събиране на писмени докадзателства, които в някои
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страни се бавят изключително дълъг период от време.
Налага се изводът, че неприключването на делата в разумни срокове е по
обективни причини, независещи от организацията на работа на съдията.
7. Натовареност
7.1. Средна натовареност
През 2016 г. делата за разглеждане в наказателното отделение са били
7533, което съставлява 28 % от общия брой на разглежданите дела в РС-Варна
- 27055 броя. Свършените наказателни дела – 6576 броя са 28 % от всички
23406 дела, свършени в Районен съд гр.Варна. В процентно отношение
показателите са напълно идентични с тези от предходната година.
Средната натовареност на един съдия, работещ по щат в наказателно
отделение, изчислена съответно на базата на общия брой новообразувани дела,
на делата за разглеждане и на свършените дела през периода 2014 г. – 2016г.
е както следва:
Годи
на

Съ
ди
и
по
ща
т

Брой
ново
обра
зува
ни
дела

Сред Средн
но за о
за
месе година
ц

2016 20

6670

27,79

333,50

2015 19

6624

29,05

348,63

2014 19

5955

26,17

313,42

Брой Сред
Средн Бро
дела но за о
за й
за
месец година свъ
раз
рш
глеж
е
дане
ни
дел
а
7533 31,39
376,65 657
6
7615 33,40
400,79 675
2
7267 31,87
382,47 629
4

Сред Средн
но за о
за
месе година
ц

27,40

355,37

29,61

355,37

27,61

331,26

Горното показва, че се запазва относително висока средна натовареност
на съдиите в наказателно отделение, и въпреки това делата своевременно са
приключвани.
7.2. Действителна натовареност по състави
В рамките на тези средни числа следва да се конкретизират
постъпленията в абсолютно изражение по състави в наказателно отделение
през периода 2013г.– 2015г:
Състав
І
ІІ
ІІІ
ІV

2016 г.
336
293
350
351

2015г.
370
302
383
365

2014г.
379
137
422
371
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V
VІ
ХІІІ
ХV
ХХІІ
ХХІІІ
ХХVІІ
ХХVІІІ
ХХІХ
ХХХІІ
ХХХVІ
ХХХVII
ХХХVІІІ
XLIV
XLV

154 Г.Митев
356 Т.Шишкова
362
358
318
330
360
356 И.Желева
5 Я.Панева
284
345
319
356
362
330
371
366

274

193

377
366
360
382
347

389
335
378
381
390

266
335
338
309
360
365
354
371
414

264
345
304
382
394
257
374
129
97

И през 2016 г. предвид определената в НПК родова подсъдност,
съдебните производства в РС-Варна с фактическа и правна сложност не са
повече от други години.
8. Качество на съдебните актове
Броят на обжалваните и протестирани дела е 1652.
Разпределени по видове те са съответно:
НОХД
229 бр.
НЧХД
58 бр.
ЧНД
118 бр.
АНД по чл.78а от НК
28 бр.
АНД по ЗАНН
1219 бр.
За сравнение общият брой на обжалваните и протестирани дела през
2015 г. е бил 1872, а през 2014г. - 2055. Забелязва се тенденция към
намаляване на броя на обжалваните дела.
Потвърдените актове са 1179 бр. или 71% от обжалваните дела, като
през 2015г. техният брой е бил 1268, или 68% от общия брой обжалвани дела,
а през 2014г. е бил 1307 или 64% от обжалваните дела за годината.
Отменени са актовете по 407 дела, като през 2015 г. техният брой е бил
379 дела, а през 2014 г. - 493.
Върнатите за ново разглеждане са 115 бр. или 7 % от обжалваните дела,
през 2015 г. техният брой е бил 90, равняващ се на 5% от обжалваните, а през
2014г. е бил 106 или също 5%. В този смисъл се е запазил относително
процента на върнатите за ново разглеждане дела през трите години, като за
последната година е налице леко повишаване.
В 294 случая горната инстанция се е произнесла по същество или това е
18 % от обжалваните дела, като през 2015 г. това е станало по 289 дела,
равняващи се на 15% от обжалваните, а през 2014г. - по 387 бр. дела или 19
% от общия брой.
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Най-често срещани причини за отменените и върнати за ново
разглеждане актове по НОХД и НЧХД са допуснати съществени процесуални
нарушения, както и липса на мотиви, и противоречие между мотиви и
диспозитив.
Броят на изменените съдебни актове през 2016 г. от горни инстанции е
64, или това е 4% от обжалваните дела. През 2015г. изменените актове са били
80 , също 4 % от обжалваните дела, а през 2014г. са били изменени 118 бр.
актове или 6% от общия брой. Забелязва се константност на броя на
изменените актове.
Основни причини за изменението на актовете е намаляване или
увеличаване размера на наказанието, на размера на обезщетението по
гражданския иск и други.
Горните данни налагат извода, че качеството на работа на съдиите в Н.О.
е сравнително стабилно, като процентът на потвърдените актове е повишен.
9. Работата на Бюрото за съдимост при Районен съд- Варна през
2016 г. се осъществяваше при действието на Наредба № 8 от 28.02.2008 г. за
организацията на дейността на бюрата за съдимост. До 11 март 2016 г.
служителите в бюрото са работили под ръководството на съдия Силвия
Обрешкова. Съобразно Заповед на Председателя на Районен съд-Варна, след
тази дата и до настоящия момент ръководството на Бюро съдимост се
осъществява от съдия Албена Неделчева, а в периоди на отсъствието й - от
друг определен съдия.
През 2016г. са били издадени общо 59695 бр. свидетелства и справки за
съдимост /при издадени 56782 бр. за 2015 г и 55263 бр. за 2014г./ Тези числа
сочат, че се увеличава натовареността на служителите от това звено на съда.
10. Тенденции в дейността на Наказателно отделение
Минимално увеличение се установява както в броя на постъпилите дела,
така и в броя на делата за разглеждане. Няма съществена разлика в процента
на свършени дела в сравнение с предходни години, като се наблюдава леко
намаляване. С 10% повече са несвършените дела в края на отчетния период.
Като цяло се запазва качеството на съдебните актове и постановяването
им в срок.
По делата, продължили повече от три месеца се е наложило събирането
на нови доказателства в хода на съдебното следствие, или издирване и
призоваване на свидетели и страни по делото.
Намален е броя на свършените дела, но е увеличен процента на
приключилите в 3-месечен срок от образуването им.
Запазва
се качеството на съдебните актове, както и на тяхното
постановяване в срок.
Независимо от запазеното натоварване и през 2016г., голяма част от
съдиите в Наказателно отделение активно се включиха в работата по проекти,
на които РС-Варна е партньор.
Продължава и работата на специализираните състави за разглеждане на
дела с непълнолетни подсъдими и пострадали по проект на Министерство на
правосъдието „Укрепване на правния и институционалния капацитет на
съдебната система в сферата на младежкото правосъдие“.
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И в тази поредна година е продължена традицията на добра комуникация
със съдиите от Окръжен съд-Варна и провеждане на общи обучения и дискусии
по въпроси, свързани с наказателното правораздаване.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – Отчет по наказателни дела на РС - Варна за 2016 г. –
образец на ВСС.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 – Справка за дейността на съдиите в Районен съд Варна
през 12 месеца на 2016 г. (наказателни дела).
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 – Справка за резултатите от върнати обжалвани и
протестирани наказателни дела на съдиите в Районен съд Варна през 12 месеца
на 2016 г.
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ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ
1. Кадрова обезпеченост.
През 2016г. в Гражданско отделение на Районен съд гр.Варна са създадени
общо 30 съдебни състава, като в началото на годината фактически са
функционирали 26 състава, а в края на отчетния период техният брой е 27. В
началото на м.юли на 2016г. са открити два нови състава-ХLVIII и ХLIХ и е била
възобновена работата в ХLVII състав. През м.ноември 2016г. по различни причини
е спряно разпределението на дела в три от съставите /ХLVI, ХLVII и ХLVIII/, като
единият от тях /ХLVII/ е съединен с ХХ състав. В резултат от посочените промени
към края на 2016г. реално функциониращи са 27 състава.
Титуляри на съставите в Гражданско отделение са, както следва:
Състав
Съдия
VІІ
VІІІ
IХ
Х
ХI
ХІI
ХIV
ХVІ
ХVІI
ХVIII
ХIХ
ХХ
ХХI
ХХIV
ХХV
ХХVI
ХХХ
ХХХІ
ХХХIII
ХХХIV
ХХХV
ХХХIХ
ХL
ХLI
ХLII
ХLIII
ХLVI
ХLVII
ХLVIII - нов

Мария Коюва
Пламен Атанасов
Николай Стоянов
Елина Карагьозова
Мирослава Данева
Галя Алексиева
Даниела Павлова
Румяна Христова
Христина Сярова
Деница Славова
Ивелина Владова
до 07.11.2016г. Десислава Жекова
от 08.11.2016г. Евгения Мечева
Михаил Михайлов
Геновева Илиева
Камелия Василева
Весела Гълъбова
до 29.02.2016г. Дияна Стоянова
от 15.03.2016г. Борислава Борисова
Любомир Нинов
Нела Кръстева
Магдалена Давидова
Виолета Кожухарова
Христина Колева
Мартин Стаматов
Светослав Тодоров
Моника Жекова
Стоян Колев
до 02.11.2016г. Димитрина Петрова, след което
разпределението на дела в състава е спряно.
от 04.07.2016г. до 07.11.2016г. Евгения Мечева,
след което е обединен с ХХ състав.
от 04.07.2016г. Даниела Вълева, от 22.11.2016г. е
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разпределението на дела в състава е спряно, поради
ползван
продължителен
отпуск
за
временна
неработоспособност от титуляра
ХLIХ - нов
от 04.07.2016г. Димитър Димитров
Освен съдиите в посочените състави, през периода 15.01.2016г.15.03.2016г. в отделението е работила командированата в РС Варна мл.съдия
Борислава Борисова, която е замествала съдия Мартин Стаматов, в качеството му
на титуляр на ХL състав, през част от времето, когато същият е бил командирован
в РС Провадия ( 11.01.2016г.-31.03.2016г.)
2. Постъпления на граждански дела.
Разликите между числата, които са посочени по-долу в изложението и тези
в отчета за работата на съда (по формата утвърдена от ВСС) се дължи на
включените в графа „постъпили през годината“ дела, които са били върнати за
продължаване на съдопроизводствените действия, след първоначалното им
прекратяване.
2.1. Несвършените дела в началото на 2016г. са общо 2640 броя. За
сравнение в началото на 2015г. несвършените дела са били 3256 бр., а през
2014г. те са били 4370 бр., т.е. налице е трайна тенденция за намаляване на броя
на неприключените дела на годишна база спрямо предходните периоди.
2.2. Постъпилите дела през 2016г. са общо 16714 броя, от които
16090 бр. са новообразувани, 607 бр. са получени по подсъдност и 16 бр. са дела
върнати за ново разглеждане. За сравнение през 2015г. общият брой на делата е
16628, от които 16202 бр. - новообразувани, 389 бр. - получени по подсъдност и
37 бр. - върнати за ново разглеждане, т.е. налице е увеличение на
постъпилите дела през 2016г. спрямо 2015г. със 86 броя. През 2014г. броят
на делата е 16552, от които 16220 бр. - новообразувани, 292 бр. - получени по
подсъдност и 40 бр. - върнати за ново разглеждане. От общия брой на
постъпилите дела, броят на делата образувани по заявленията за издаване
на заповеди за изпълнение е 9131, като останалите 7583 бр. дела са
искови, административни и охранителни производства. През 2015г.
заповедните производства са били 9240 бр., а исковите и охранителните 7388 бр.,
като през 2014г. са били съответно 8761 бр. и 7791 бр. Посоченото установява, че
през последните три години е налице тенденция за минимално увеличение на
образуваните дела, като по отношение на отчетния период по-големият брой дела
се дължи на увеличеното постъпление на дела разглеждани по общия ред,
съпроводено с намаление на образуваните заповедни производства. В резултат на
големия брой на образуваните заповедни производства през 2015г. и 2016г., през
отчетния период е налице увеличение със 78 броя на исковете за установяване
съществуването на вземане по чл.415 вр. чл.422 от ГПК, от които през 2016г. са
постъпили общо 1027 броя дела при общо 949 броя дела през 2015г. През 2014г.
исковете от този вид са били общо 822 броя, което сочи, че тенденцията при този
вид искове е за постепенно, но трайно увеличение. Налице е намаление с 127
броя на делата, имащи за предмет облигационни установителни искове и
различни видове охранителни и особени производства, от които най-голям дял
имат исковете за установяване на недължимост на парични суми, насочени към
доставчиците на битови и телекомуникационни услуги, като основната част от
делата са срещу доставчика на ел.енергия. През отчетния период от този вид дела
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са образувани 1352 броя, при 1479 броя за 2015г. и 2017 бр. за 2014г.
Посоченото намаление се дължи преди всичко на по-малкото заведени искове
срещу доставчика на ел.енергия, след приемане от ДКЕВР (КЕВР) в края на 2013г.
на Правила за измерване на количеството електрическа енергия, позволяващи
извършване на корекции на количествата потребена ел.енергия за минал период.
При исковете по КТ е налице намаление със 38 броя - 305 бр. за 2016г.
при 343 броя за 2015г. През 2014г. исковете по КТ са били 413 броя. В частност
следва да се посочи, че е налице увеличение на заведените искове за отмяна на
уволнение и дисциплинарни наказания, от които през 2016г. са постъпили 101 бр.,
т.е. с 11 бр. повече от предходната 2015г., когато исковете за отмяна на
уволнение и на наказания са били 90 броя. През 2014г. от този вид искове са
разгледани 92 броя. Делата за защита от домашно насилие са намалели с
24 броя, тъй като постъплението през 2016г. е 216 броя, при 240 броя за 2015г.
През 2014г. този тип дела са били 209 броя, което показва тенденция за
стабилизиране на постъплението на молби за защита по ЗЗДН. Делата с шифър
1004, образувани по молби за разрешение по СК за разпореждане с имущество на
деца и запретени лица, са намалели с 13 бр. - 627 броя за 2016г. при 640 броя
за 2015г. През 2014г. делата с шифър 1004 са били 636 броя. Намаление с 45
броя дела има при постъпилите молби за промяна на име, които за 2016г. са
47 броя при 92 броя за 2015г. През 2014г. от този вид молби са постъпили 100
броя. Делата с шифър 112, касаещи производства по чл.26 и чл.30 от Закона за
закрила на детето и по чл.16б и чл.16б от Закона за социалното подпомагане, с
предмет постановяване или прекратяване на мерки за закрила на деца и на
пълнолетни лица постановени под пълно запрещение, през 2016г. са общо 352
броя при 266 броя за 2015г. и 260 броя за 2014г. Увеличението от 86 броя дела,
спрямо предходната година, се дължи както на по-голямото постъпление на дела
по ЗЗДет., така и на въведената в началото на 2016г. законодателна промяна, с
която в ЗСП е създаден нов вид съдебни производства, а именно настаняването по
съдебен ред на пълнолетни лица, поставени под пълно запрещение, в
специализирани институции и в социални услуги в общността от резидентен тип.
Налице е намаление с 5 броя на постъпленията по искове за първоначално
определяне на издръжка, които за 2016г. са 68 броя при 73 броя за 2015г.
През 2014г. делата за издръжка са били 92 бр. Исковете за изменение на
определена по съдебен ред издръжка са се увеличили с 26 броя-121 броя за
2016г. при 95 броя за 2015г., като през 2014г. те са били 82 броя. Постъпилите
дела за развод и недействителност на брака са 357 броя за 2016г. при 376
броя за 2015г., което сочи на намаление с 19 броя в сравнение с предходния
отчетен период. През 2014 г. постъплението от този вид искове е било 370 броя.
Увеличение с 46 броя, т.е. с около 10 % има при делата за развод по
взаимно съгласие, които са 492 броя за 2016г. при 446 броя за 2015г., като през
2014г. те са били 452 броя. 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 1379 броя, като
през 2015г. те са били 1414 броя, т.е. налице е намаление с 35 бр. спрямо
предходния отчетен период. През 2014г. от този вид искове са постъпили 1586 бр.
Следва да се отбележи, че намалението в броя на облигационните искове се
дължи на реализирането на вземанията по договорни правоотношение по реда на
заповедното производство и впоследствие чрез предявяване на специалните
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установителни искове. Настъпил е обрат в тенденцията за увеличаване на броя на
искове за делба с оглед факта, че образуваните дела за делби през 2016г. са
162 броя, докато постъпленията през 2015г. са възлизали на 198 броя, т.е.
налице е намаление с 36 броя. За сравнение през 2014г. са постъпили 184
броя делби. При другите вещни искове тенденцията за намаление на
постъпленията се е запазила, тъй като постъпилите такива през 2016г. са 324
броя при 338 броя за 2015г., т.е. 14 броя по-малко. През 2014г. техният брой е
бил 361. Намалението се дължи преди всичко на по-малкото постъпление на
жалби против индивидуални административни актове, издавани по ЗСПЗЗ, от
които през 2016г. са постъпили 55 броя, спрямо 70 броя през 2015г. През 2014г.
от този вид дела са постъпили около 85 броя. Постъпилите през 2016г. искове,
подлежащи на разглеждане по реда на бързото производство, са 114 броя,
което е с 28 броя по-малко спрямо предходната 2015г., когато са постъпили
общо 142 броя. През 2014г. бързите производства са били 197 броя дела.
Посоченото установява запазване на тенденцията за намаление на предявените
искове, разглеждани като бързи производства. Следва да се отбележи обаче, че
относително малкият брой на делата разгледани по реда на бързото производство
се дължи на съдържащата се глава в ХХV от ГПК забрана за разглеждане на
делата по специалния ред при съединяване на искове, включени в приложното
поле на чл.310 от ГПК, с такива подлежащи на разглеждане по общия ред,
какъвто е най - честият случай на предявени искови молби.
3. Разпределение на гражданските дела.
Разпределението на постъпващите в съда граждански дела се извършва от
ръководителя на Гражданско отделение, а при негово отсъствие от
зам.председателя, отговарящ за работата на ДСИ и СВ, или от съдия, определен
със заповед на председателя на съда. Принципът на случайно разпределение на
дела не е въведен единствено за делата, по които се дават разрешения по реда на
СК за сключване на брак от непълнолетни лица и по молби за теглене от влогове,
за отчуждаване на недвижими имоти и на движими вещи, собственост на деца или
на лица поставени под запрещение, както и по отношение на вписването на
откази от наследство, тъй като по този вид искания се извършва незабавно
произнасяне от дежурен граждански съдия, определен за конкретния ден по
график, изготвен в края на предходния месец. Изключения от принципа за
случайно разпределение по конкретни дела са прилагани единствено в
хипотезите, предвидени в Единната методика по приложението на принципа за
случайно разпределение на делата в районните, окръжните, административните,
военните, апелативните и специализираните съдилища и в Правилата за
разпределение на дела в РС Варна, като определени искове се разпределят на
първоначално определения чрез съответната система съдия-докладчик. Създадена
е система за докладване на новопостъпилите молби и заявления, която позволява
спазване на изискването същите да бъдат разпределени в деня на постъпването
им или най-късно на следващия ден и едновременно с това, позволяваща
произнасяне на съдията докладчик в предвидените кратки процесуални срокове
по заявленията за издаване на заповеди за изпълнение. Отделно от това молбите
за обезпечения на бъдещи искове, за разкриване на банкова тайна и на данни от
регистрите водени от Централния депозитар и за закрила от домашно насилие се
докладват ежедневно на зам.председателя на гражданско отделение и веднага се
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разпределят с оглед произнасяне от съответния съдия в рамките на работния ден,
съответно до 24 часа.
4. Разглеждане на делата.
След разпределението им, делата 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 съдебно заседание. Другата основна причина за
забавяне насрочването на делата в първо открито съдебно заседание е
предварителната размяна на книжа и често срещаните в тази връзка затруднения
с призоваването на ответниците с адрес извън територията на гр.Варна. До
забавяне в насрочването води и уредената в ГПК задължителна предварителна
подготовка при насрочване на делото в първото по делото открито съдебно
заседание, включваща изготвяне на писмен проект за доклад на делото и
произнасяне по доказателствените искания на страните, както и големия брой на
дела за разглеждане, което изчерпва фактическата възможност за определяне на
по-близки дати за провеждане на открито съдебно заседание.
При бързите производства преценката за допустимостта за разглеждането
на делото по реда на глава ХХV от ГПК се извършва първо от зам.председателя в
момента на разпределяне на исковата молба, а след това и от съдията-докладчик.
Този вид искови молби се докладват на съдията-докладчик веднага след
образуването им в дело, като по същите се спазват предписаните от закона
срокове за извършване на процесуалните действия от съда - изпращане на
преписи на ответника за отговор; насрочване в открито съдебно заседание;
отлагане на делото и изготвяне на съдебните актове.
В гражданско отделение на РС Варна няма специализация по отделни
материи на правото, като разпределението на постъпилите искови молби и
молбите, иницииращи различните видове охранителни производства и спорна
съдебна администрация, се извършва измежду всички съдии в отделението, без
оглед на техния предмет. Изключение от това правило е създадено по отношение
на съдебните поръчки по делегация, които с оглед спецификата на
производството, са разглеждани от титулярите на VII, ХII и ХХХІ състави. В
рамките на изпълнение на Проект ”Укрепване на правния и институционален
капацитет на съдебната система в сферата на младежкото правосъдие” на
Министерство на правосъдието на Република България, със заповед на
Председателя на РС Варна, в Гражданско отделение са обособени специализирани
съдебни състави, като титулярите на IX, Х, ХХ, XXIV и XXXIV съдебни състави, са
поели изцяло разглеждането на дела за ограничаване и лишаване от родителски
права с код ”чл.131,132,135 СК - код 800”, производства по настаняване на дете
извън семейството с код ”чл.26 ЗЗДт - код 803” и производства по прекратяване
на настаняване на дете извън семейството с код ”чл.30 ЗЗДт - код 804”. От
средата на 2016г. е разширен обхватът на делата, разглеждани от
специализираните състави, като на същите е възложено разглеждането на делата
за защита от домашно насилие, по които първоначално ясно и недвусмислено е
заявена нужда от защита от домашно насилие на деца.
4.1. Общият брой на делата за разглеждане през 2016г. е 19354, и е с
1029 броя по-малко от този през 2015г., когато са били 20383 бр. През 2014г.
броят на делата за разглеждане е бил 20922.
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През отчетния период се е запазила тенденцията за намаление на
насрочените дела в открито съдебно заседание, чиито общ брой е 8122, като
същия за 2015г. е бил 8705 броя, т.е. намалението е с 583 бр. За сравнение този
брой дела през 2014г. е бил 10302 бр.
4.2. Отложените дела през 2016г. са 3357 броя. За сравнение
отложените дела през 2015г. са били 3516 бр., т.е. налице е намаление с 159 бр.
През 2014г. са отложени 4232 бр. дела. Отложените през отчетния период дела
преди първо съдебно заседание са 523 броя, в първо съдебно заседание 1624
броя, а във второ и следващо съдебно заседание 1210 броя. За сравнение през
2015г. отложените преди първо съдебно заседание дела са 783 броя, в първо
съдебно заседание 1446 броя, а във второ и следващо съдебно заседание 1386
броя. През 2014г. отложените преди първо съдебно заседание дела са 875 броя, в
първо съдебно заседание 1746 броя, а във второ и следващо съдебно заседание
1611 броя.
Отложените дела преди първо открито съдебно заседание са
преимуществено поради нередовно призоваване на страна по делото - 299 броя
(422 броя за 2015г. и 403 броя за 2014г.). На следващо място са отлаганията по
молба на страна на основание чл.142 от ГПК (невъзможност за явяване в о.с.з. по
извинителни причини) – 134 броя (179 броя за 2015г. и 212 броя за 2014г.). Общо
14 броя дела са били отложени поради конституиране на нова страна в процеса
(63 бр. за 2015г. и 55 бр. за 2014г.), 67 броя дела поради оставяне на
производството без движение (89 бр. за 2015г. и 57бр. за 2014 г. ) и 9 броя дела
поради неизготвяне в срок на заключение на вещо лице (16 бр. за 2015г. и 20 бр.
за 2014г.).
Като причина за отлагане на делата във второ и следващо открито съдебно
заседание, най-голям брой заема искането на страните за назначаване на
експертиза, в това число допълнителна, повторна или тройна експертиза, също
така поради неизготвено заключение, или заради неявяване на вещо лице - 540
броя, което представлява 44.63 % от отложените във второ и следващо о.с.з. и
16.09 % от общо отложените дела. За събиране на нови доказателства са
отложени общо 326 броя дела, което възлиза на 26.94 % от делата, отложени във
второ и следващо о.с.з. и 9.71 % от всички отложени дела. За сравнение през
2015г. за събиране на нови доказателства са отложени общо 395 броя дела и през
2014г. за 411 бр. дела. Делата, отложени във второ и следващо о.с.з. поради
доказателствени искания на страните с налагане на глоба, са 16 броя (35 броя за
2015г. и 20 бр. за 2014г.), което е 1.32 % от отложените във второ и следващо
о.с.з. и 0.48 % от всички отложени дела. Отложени поради неизготвяне или
непредставяне в срок на заключение, или неявяване на вещо лице са 272 бр. дела
(394 бр. през 2015г. и 470 през 2014г.), т.е. 22.48 % от отложените във второ и
следващо о.с.з. и 8.10 % от всички отложени дела, като причините за това са
комплексни - късно внасяне на депозита за възнаграждение на вещото лице,
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 само поради неявяване на вещо лице (с изготвено заключение) в
съдебно заседание са общо 38 бр. дела, т.е. 3.14 % от отложените във второ и

- 22 -

следващо о.с.з. и 1.311 % от всички отложени дела. Отложени поради неявяване
на страна по извинителни причини (чл.142 от ГПК) във второ и следващо о.с.з. са
33 бр. дела при 37 бр. за 2015г. и 53 дела за 2014г. Общо 95 броя дела са били
отложени с оглед постигането на споразумение между страните.
5. Свършени дела, срочност на постановяване на съдебните актове.
5.1. Свършените дела през 2016г. са 16754 броя, като намалението
спрямо предходния отчетен период е с 506 броя. Свършени са с 40 броя дела помалко от постъпилите, които са 16714 бр. През миналия отчетния период в
отделението са свършени общо 17260 бр. дела и през 2014г.-17666 бр. дела.
Свършените през 2016г. дела представляват 86.57 % от общо делата за
разглеждане (19354 броя). За сравнение свършените дела през 2015г. са 86.54 %
от общо делата за разглеждане (19945 броя), през 2014г. са 84.44 % от общо
делата за разглеждане (20922 броя). Делата, свършени в тримесечен срок от
постъпването, са 13126 бр., което е 78.35 % от общо свършените дела. През
2015г. делата, свършени в тримесечен срок от постъпването, са 14897 бр., което е
86.83 % от общо свършените дела, през 2014г. делата, свършени в тримесечен
срок от постъпването, са 13633 бр., което е 77.17 % от общо свършените дела.
Следва обаче да се посочи, че анализът на горепосочените показатели не може да
се извърши, тъй като през отчетния период е променена методиката на отчитане
на срочното приключване на делата, като в периода преди 2016г. срокът за
приключване на делата, разглеждани по общия ред, е започвал да тече от датата
на първото открито съдебно заседание, а след това началната дата е тази на
образуване на делото. Ето защо не е възможно да се сравни ефективността в
работата на съдиите с предходни периоди, тъй като срокът до насрочване на
делото не е резултат единствено от техните усилия, а зависи както от
процесуалната активност на страните /ищците при констатирани пороци на
исковата молба, ответниците при подаване на отговор на исковата молба и
насрещни претенции, и т.н./, така и от обективни причини-проблеми с връчване
на книжата и др.процесуални усложнения.
От общия брой на свършените дела в гражданско отделение, приключилите
с решение са 4734 бр. дела, което е 28.27 % от свършените дела (16754). В
посочената бройка са включени 504 бр. решения, постановени в закрито с.з. по
искане за разкриване на банкова тайна и на данни от регистрите водени от
Централния депозитар. Освен решенията, с които е сложен карай на
производството, са постановени 124 бр. решения по допускане на делбата и 160
бр. решения за допълване на решение и за поправка на очевидна фактическа
грешка. За сравнение през 2015г. с решение са приключили 4842 бр. дела, което е
28.05 % от свършените дела, отделно са постановени 125 решения по допускане
на делбата и 268 бр. решения постановени за допълване и за поправка на ОФГ.
През 2014г. с решение са приключили 6912 бр. дела, което е 39.13 % от
свършените дела, отделно са постановени 118 решения по допускане на делбата,
309 бр. решения за допълване и за поправка на ОФГ.
Свършените през 2016г. дела, приключили с определение или
разпореждане по съществото на спора, каквито са произнасянията по искания за
обезпечаване на бъдещи искове, по исканията за обезпечение на доказателства и
по заявленията за издаване на заповеди за изпълнение по чл.410 и чл.417 от ГПК,
както и произнасянията ежедневно от дежурния граждански съдия по
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охранителни производства по СК и др., са общо 9442 броя, което
представлява 56.36 % от всички свършени дела. За сравнение през 2015г. и
през 2014г. свършените дела, приключили с определение или разпореждане по
съществото на спора, са съответно 9815 броя (56.87 %) и 8639 броя (48.90 %) от
всички свършени дела.
5.2. През 2016 г. са прекратени общо 2602 броя дела, от които 170
дела - след постигната и одобрена от съда спогодба. За сравнение през 2015г. са
прекратени 2587 броя дела, от които 202 броя по спогодба и през 2014г. са
прекратени 2115 броя дела, от които 193 броя по спогодба.
5.3. Срочност на постановяване на актовете.
От постановените през 2016г. решения само 10 бр. са просрочени с повече
от 15 дни, т.е. написани са след 45-ят ден от обявяване на делото за решаване,
като през 2015 г. този брой е бил - 32 бр., а през 2014г. той е бил - 118 бр. През
отчетния период няма постановени решения в срок над 3 месеца от датата на
обявяването на делата за решаване.
Съдиите М.Коюва, Н.Стоянов, Ел.Карагьозова, М.Данева, Г.Алексиева,
Ив.Владова, Евг.Мечева, Д.Жекова, М.Михайлов, Г.Илиева, К.Василева,
В.Гълъбова, Л.Нинов, Хр.Колева, М.Стаматов, Св.Тодоров, М.Жекова, Ст.Колев,
Д.Петрова, Д.Вълева и Д.Димитров, нямат постановени решения след срока по
чл.235, ал.5 от ГПК.
Сравнението с предходния отчетен период сочи, че е налице значително
намаление на просрочените решения, т.е. написаните след 45 дни от обявяването
за решаване. Процентното съотношение на просрочените спрямо броя на всички
постановени решения, с които е извършено произнасяне по същество на спора 4858 бр., включително 124 бр. по допускане до делба, е 0.21 %. За сравнение
през 2015г. постановените решения са общо 4532 бр., включително 125 бр. по
допускане до делба, като са просрочени 32 бр., което е равно на 0.71 %. През
2014г. са постановени общо 7030 бр. решения, включително 118 бр. по допускане
до делба, като са просрочени 118 бр., което е равно на 1.68 %.
6. Неприключили в разумен срок дела.
Към края на 2016 г. общият брой на делата, които не са приключили в
едногодишен срок от образуването им е 256, от които над половината - 133 бр. са
производства за делба. Продължителното разглеждане на исковете за делба е
обяснимо предвид често срещаните, с оглед предмета на производството,
затруднения при индивидуализацията на вещите предмет на иска и определяне на
кръга на лицата, които следва да участват по делото, като в някои случаи техният
брой е значителен. Посочените проблеми налагат оставянето на исковите молби
без движение, много често за продължителни периоди от време, с оглед
снабдяването на ищците с документи от различни институции. Технологично
време отнема и изискването за вписване на исковата молба в Служба по
вписванията, което се извършва от ищцовата страна по указания на съда. Дългият
срок за разглеждане на този тип дела е обясним и предвид двуфазното развитие
на производството (допускане и извършване на делбата), като решението по
първата фаза на делбата подлежи на самостоятелен инстанционен контрол, чиято
продължителност не зависи от първоинстанционния съд. Втората част на
делбеното производство също се характеризира с продължителност над средната
предвид усложненията на процеса при предявяване на претенции по сметки и с
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оглед събиране на доказателства в подкрепа на тези претенции и във връзка с
определяне на реалната поделяемост на имотите, като в някои случаи е
необходимо и съгласуването на проектите за делба с различни държавни
институции. На следващо място като численост са производствата по различните
видове облигационни искове, чиито брой е 46. Основно забавяне по този тип дела
е поради спиране на производството в различните хипотези на чл.229 от ГПК /най
често до приключване на преюдициален спор или по взаимно съгласие на
страните/ и поради обжалване на съдебни актове, свързани с хода на делото,
както и поради конституиране на нови страни в процеса и последвалата
необходимост от размяна на книжа. По-продължително разглеждане на делото се
констатира по исковете за прогласяване на нищожност, за разваляне на договори
и претенции за заплащане на възнаграждение по договори, имащи характеристики
на договор за изработка, което освен с различните видове процесуални
усложнения най-често е свързано с обема на доказателствените искания на
страните. Друга голяма група дела неприключили в едногодишен срок от
образуването им са различните видове вещни искове, чиито брой е 39. За
вещните искове също са характерни проблемите срещани при исковете за делба
относно индивидуализацията на имотите и страните по делото, както и за
вписване на исковата молба. До забавяне води и необходимостта от назначаване
на експертизи, като често се налага поставяне на допълнителни задачи, а след
оспорване и назначаване на повторни експертизи. Незначителна част от
неприключилите дела касаят различни видове особени искови и охранителни
производства, различни искове по СК, включително брачни искове и спорове за
родителски права, както и трудови спорове извън тези подлежащи на
разглеждане по реда на бързото производство. Основното забавяне в тези случай
се дължи на процесуални усложнения от различен характер, включително спиране
на производството, проблеми с призоваване на страните и при събиране на
доказателствата. На следващо място следва да се посочи още, че от всички дела,
които не са приключили в едногодишен срок от образуването им, по-малко от
половината - 94 броя, са образувани преди началото на 2015г. От тази бройка
искове за делба са 58 броя, за които както вече бе изложено е характерен попродължителен период на разглеждане. Вещните искове са 12 броя,
облигационните такива, включително за непозволено увреждане, са 16 броя, 4
броя са установителни искове за суми предмет на заповеди за изпълнение, а
останалата част са административни производства, искове по КТ или по СК.
Основна причинна за продължителната висящност на горепосочените дела е
спиране на производството до приключване на преюдициално спор.
Продължителното разглеждане на друга част се е наложило с оглед инстационна
проверка, включително и касационна, на постановени съдебни актове по
допустимостта на производството, за освобождаване от внасяне на такси, за
предоставяне на правна помощ и др. Разглеждането на малка част от делата е
забавено поради затрудненото връчване на съдебни книжа до ответника, чрез
съдебни поръчки в страни извън Европейския съюз, предимно в Русия и Турция.
В заключение може да се посочи, че не се констатират дела, по които да е
налице необосновано забавяне на производството, респективно не приключването
им в разумен срок.
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7. Дела с отменен ход по същество.
През 2016г. в Гражданско отделение на РС Варна е отменен ходът по
същество общо по 36 броя дела. От посочената бройка по 2 броя дела ходът по
същество е отменен поради отказ от иска и с оглед постигната спогодба от
страните, по 2 броя дела това се е наложило поради настъпване на нови
обстоятелства след даване ход на устните състезания /постъпване на молба за
наличие на уважителни парични за отсъствие на страна в о.с.з. и на
доказателства, водещи до отпадане на предмета на производството/.
В цитираните по-горе случаи не е налице виновно поведение на съда,
което да е довело до отмяната на хода по същество, а резултат от обективни
парични. При останалите 32 броя дела ходът по същество е отменен поради
допуснати пропуски от съда, като в 12 от случаите е констатирана недопустимост
на иска, по 3 бр. дела е констатирана нередовност на исковата молба, 3 бр. дела
са изпратени по подсъдност, в 2 от случаите са установени пропуски от
процесуален характер, а в останалите случаи са установени пропуски при
събиране на доказателствата.
8. Натовареност.
Средна натовареност през отчетната 2016г. на един съдия, работещ в
гражданско отделение, изчислена съответно на база брой съдии в отделението и
общия брой новообразувани дела и дела за разглеждане през периода 2016г. 2014г., е посочена в таблица по-долу.
Годин Съди Брой
а
и
новооб
разува
ни
дела
2016 28
16714
2015 26.5 16628
2014 24
16552

Средн Сред- Брой
о
за но за дела
месец година за
разгле
ждане

Сред- Сред- Брой
но за но за свърмесец годи- шени
на
дела

Сред- Средно за но за
месец годин
а

49.7
52.3
57.5

57.6
64.1
72.6

50
54
61

597
627
690

19354
20383
20922

691
769
872

16754
17260
17666

598
651
736

Забележка: Броят на съставите, използвани за изчисление на натовареността за
2016г., а именно 28, а не 30, е определен при съобразяване с факта, че два от
съдебните състави, единият от които /ХLVIII състав/ е новообразуван в средата на
годината, са останали без титуляри през м.ноември, като разпределението на
дела в тях е спряно, а работата по висящите дела в тези състави е поета от
останалите съдии в отделението. Съобразен е още фактът, че дейността в ХLVII
състав е била възобновена в средата на годината, след което през месец ноември,
поради излизането на титуляра на ХХ състав в продължителен отпуск, отново е
спряна, като двата състава са обединени и към края на отчетния период имат общ
титуляр. Съобразен е и фактът, че вторият новоразкрит през 2016г. състав, а
именно ХLIХ състав, е започнал работа в началото на второто полугодие на
годината. При тези данни е извършено приравняване на броя на съставите, с
действително отработеното време от съдиите в горепосочените четири състава,
които са работили общо 36.5 месеца, т.е. почти колкото 3 пълни състава, като те

- 26 -

са прибавени към 25 състава, в които не е имало персонални промени и работата
в тях не е спирана.
9. Качество на съдебните актове.
В анализа на обжалваните актове за изтеклата 2016г. са включени данни за
изпратените дела в по-горни инстанции по касационни жалби, въззивни жалби,
частни жалби и молби за отмяна на влезли в сила решения, като се отразяват
резултатите за делата, които са се върнали в същия период, независимо от
периода, през който те са изпратени.
През отчетния период са обжалвани общо 2505 съдебни акта (през 2015г. 3392 акта и през 2013г. - 3181 акта), от които 1761 бр. с въззивни и касационни
жалби и 744 бр. с частни жалби.
От изпратените дела от гражданско отделение по въззивни жалби, както
през отчетната, така и през предходните години, са се върнали 1607 броя, от
които 1104 броя или 68.70 % (62.20% за 2015г. и 68.28 % за 2014г.) са
оставени в сила, 229 бр. или 14.25 % (14.43 % за 2015г. и 14.16 % за 2014г.)
са изцяло отменените или обезсилени въз основа на различни правни изводи
на инстанциите, 62 броя или 3.86 % (8.94 % за 2015г. и 3.15 % за 2014г.) са
изцяло отменени или обезсилени поради невиновно поведение на съда,
163 броя или 10.14% (12.06 % за 2015г. и 11.66 % за 2014г.) са оставени в
сила в една част, а в друга са отменени, или обезсилени поради
нарушение на закона, 41 броя или 2.55 % (1.96 % за 2015г. и 2.06 % за
2014г.) са оставени в сила в една част, отменени или обезсилени в друга
част поради невиновно поведение на съда, 1 брой или 0.06 % (0.33 % за
2015г. и 0.10 за 2014г.) е отменено или обезсилено в една част поради
нарушение на закона, в друга част е отменено или обезсилено поради
невиновно поведение на съда. През настоящия отчетен период 5 броя или
0.31 % решения са потвърдени в една част, отменени или обезсилени в
друга част, поради нарушение на закона и отменени или обезсилени в
трета част поради невиновно поведение на съда, за сравнение през 2015г.
техният брой е 2 или 0.09 %, като съпоставка с 2014г. не може да се извърши, тъй
като липсва отразена информация за такива съдебни актове.
От изпратените дела по частни жалби от гражданско отделение през
отчетната година са се върнали 672 броя (1034 за 2015г. и 870 за 2014г.), от които
405 бр. или 60.27 % (64.41 % за 2015г. и 61.38 % за 2014г.) са оставени в
сила, 216 бр. или 32.14 % (29.59 % за 2015г. и 29.08 % за 2014г.) са изцяло
отменени или обезсилени въз основа на различни правни изводи на инстанциите,
19 броя или 2.83 % (3.48 % за 2015г. и 2.18 % за 2014г.) са изцяло отменени
или обезсилени поради невиновно поведение на съда, 27 броя или 4.02
% (3.87 % за 2015г. и 6.78 % за 2014г.) са оставени в сила в една част, а в
друга са отменени или обезсилени поради нарушение на закона, 4 броя
или 0.6 % (0.1 % за 2015г. и 0.57 % за 2014г.) са оставени в сила в една
част, отменени или обезсилени в друга част поради невиновно
поведение на съда. Един брой съдебен акт, обжалван с частна жалба или 0.1
%, е прогласен за нищожен, като сравнение с предходни периоди не може да се
извърши, тъй като такъв не е имало.
Описаното по горе сочи, че е налице повишаване на показателите в
процентно съотношение за качество на съдебните актове при обжалване на
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решенията, изразяващо се в повече потвърдени и по-малко отмени съдебни
решения, което до голяма степен се дължи на уеднаквяване на съществувалата
противоречива практика по претенции, предявени от и срещу дружествата,
разполагащи с естествен монопол - доставчик на ел.енергия и мрежов оператор,
за заплащане, недължимост или връщане на получени суми за продажба на
ел.енергия или на цена за достъп до разпределителната мрежа. От друга страна
показателите, касаещи атакуваните определения и разпореждания, сочат на
понижение на показателите, тъй като в процентно съотношение се констатира
спад на изцяло потвърдените актове спрямо отменените такива.
10. Тенденции в дейността на Гражданско отделение.
За поредна година е налице положителна промяна в броя на работещите
състави в отделението, като въпреки настъпилите кадрови промени, на годишна
база се констатира увеличение на състава на отделението с един функциониращ
състав. Увеличената числеността на работещите състави е повлияла положително
на натовареността на съдиите в отделението, като спрямо предходния отчетен
период е налице намаление по всички показатели - постъпили, разгледани и
свършени дела от всеки съдия.
Постъплението на граждански дела се е увеличило минимално, като
разликата с предходния отчетен период е 86 броя, но тя се дължи на увеличено
постъпление на дела, разглеждани по общия ред, съпроводено с намаление на
образуваните заповедни производства, т.е. увеличението на броя дела е
съпроводено с увеличаване на тежестта на разглеждането им.
Като положителен следва да се отчете фактът, че за поредна година е
намалял броят на несвършените дела в края на отчетния период - 2640 броя
спрямо 3256 бр. за 2015г., както и на приключване на по-голям брой дела от този
на постъпилите, като тук разликата е 40 броя. Положителни са и промените
относно качеството на съдебните актове с оглед установеното повишение на
показателите в процентно съотношение при обжалване на решенията, изразяващо
се в повече потвърдени и по-малко отмени съдебни решения. Друг положителен
факт е намаляването на броя на решенията, постановени след 45 дни от
обявяването на делото за решаване, като техният брой за 2016г. е едва 10, което
е 0.21 % от броя на всички постановени решения, при 32 бр. през 2015г. и 118 бр.
през 2014г., като следва да се отчете, че през 2016г. не са налице постановени
актове в срок над 3 месеца от разглеждане на делото по същество.
Изложеното сочи, че е налице подобрение на работата на съдиите в
отделението по отношение на срочността при разглеждане и решаване на делата.
От друга страна се констатира отстъпление по отношение на качеството на
обжалваните на определения и разпореждания, тъй като е налице влошаване в
процентното съотношение на изцяло потвърдените актове, за сметка на
увеличение на изцяло отменените. Следва обаче да се посочи, че тези резултати
не са изцяло следствие от работата на съдиите в отделението през 2016г., тъй
като същите обхващат и предходни периоди.
По отношение на делата разгледани в тримесечен срок не може да се
направи сравнение и анализ с предходните периоди, тъй като през отчетния
период е променена методиката за статистическо отчитане на делата разглеждани
по общия ред, като срокът започва да тече от датата на образуване на делото, а
не от датата на първото открито съдебно заседание, по който ред са отчитани
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сроковете за разглеждане на делата в периода преди началото на 2016г. В тази
връзка следва да се има предвид, че периодът до насрочване на делото в открито
съдебно заседание не е резултат единствено от усилията на съдиите, а зависи от
процесуалната активност на страните /при констатирани пороци на исковата
молба, при подаване на отговор на исковата молба и насрещни претенции, и т.н/
и от обективни причини /проблеми с връчване на книжата и други процесуални
усложнения/.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 – Отчет по граждански дела на РС-Варна за 2016г., форма,
утвърдена от ВСС
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 – Справка за дейността на съдиите в Районен съд- Варна за
12 месеца на 2016 г. (граждански дела).
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 – Справка за резултатите от върнати обжалвани
ипротестирани граждански и търговски дела на съдиите от Районен съд- Варна за
12 месеца на 2016 г.
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ІІІ . ДЪРЖАВНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
През 2016 година в Съдебно изпълнителната служба са образувани 1860
бр. нови изпълнителни дела или средно на съдебен изпълнител по 232бр.
изпълнителни дела.
Сравнението на постъпленията от изпълнителни дела през отчетната 2016
г. с тези от предходните две години / през 2015 год. са били – 1878 бр., 2014г. – 2
576бр. /, показва относителна стабилност .
За отчетния период - в Съдебно изпълнителната служба са свършени 694
броя и прекратени 1626 бр. изпълнителни дела, докато, през 2015год. - са
били свършени 952 бр. и прекратени 1496 бр., през 2014год. общо са свършени 1
011 бр. и прекратени 1 246 бр.
Несвършените дела в службата за 2016 год. са - 13 491 броя, като на
всеки съдебен изпълнител се падат средно по 1 686 бр. дела. През 2015год. – 14
787 бр., а през 2014г. несвършените дела са били – 15 357 бр.
За отчетния период от Съдебно изпълнителна служба е събрана сума
в размер на 6 985 151 лв., за 2015г. – 6 321 309 лв., за 2014г. – 7 109 271 лв.
През 2016 година съдебните изпълнители са насрочили общо 1 016
принудителни изпълнения - описи на движими вещи и недвижими имоти,
публични продажби, предаване на движими вещи и извършване на определени
действия.
Събраните държавни такси за 2016 г. са в размер – над 489 352 лв.,
но не всички такси, се отчитат от програмния продукт; през 2015 г. те са били в
размер на 450 910 лв. , а през 2014г. – 463 936лв.
През 2016 год. постъпилите жалби срещу действията на ДСИ са 43 бр.,
от които само 6 са уважени.
Общият брой на обработени платежни нареждания за 2016 г. е 15 401.
Общият брой изготвени книжа - 65 484 бр., а заведена входяща кореспонденция
в регистратура – 27 052 бр., или с 6 135 бр. повече от предходната година.
Издадените удостоверения за липса на изпълнителни дела са 551 броя.
Регистрираните документи за продажби, протоколи и наддавателни предложения
от ЧСИ са общо – 5 431 бр.
В обобщение може да се посочи, че отчетените по-горе резултати налагат
извод, че ДСИ са предпочитани от взискателите само в определени области на
изпълнителния процес. С цел повишаване на конкурентноспособността на
държавното съдебно изпълнение е нужно да се оптимизират актовете,
регламентиращи тази част от гражданския процес.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 – Отчет за дейността на държавните съдебни
изпълнители в Районен съд-Варна за 2016г. – форма СП-И на МП.
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ІV . СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА
За тях 2016г. година приключи общо с 35397 броя постановени вписвания,
отбелязвания, заличавания и определения за отказ. От тях 35049 са вписванията,
отбелязвания и заличаванията, а 348 - определенията за отказ.
Съдиите по вписвания са обявили 17 саморъчни завещания, депозирани и
съхранявани в архивите на СВ. Оттеглени са 4 броя саморъчни завещания,
съхранявани в тази служба. За 2016г. са постъпили общо 442 уведомления от
нотариуси за депозирани, оттеглени и обявени саморъчни завещания,
съхранявани в техните архиви и за извършените публични нотариални завещания.
За 2016г. са издадени 18846 удостоверения по чл.46 и чл.47 от ПВ и 1472
броя писмени справки за държавни учреждения. 2604 е броят на издадените
заверени преписи от съхраняваните в архивите на СВ-Варна документи.
Вписвания, отбелязвания и заличавания
2016г.-35049 броя
2015г.- 31371 броя
2014г.- 30095 броя
писмени справки
2016г.-18846 броя
2015г.- 18142 броя
2014г.- 19957 броя
Преписи
2016г.- 2604 броя
2015г. - 2569 броя
2014г. - 3363 броя
Анализът на данните за работата на съдиите по вписвания при РС-Варна за
изминалата 2016г. сочи на увеличение в постъпленията по отношение на
вписванията, отбелязванията и заличаванията.
определения за отказ
2016г.- 348 броя
2015г.- 417 броя
2014г.- 367 броя
Общият брой на постановените определения за отказ през 2016 г. е 348
броя. При сравнение с изминалата 2015 г. се установява, намаление.
Обжалваните определения за отказ са 20. От тях 4 са потвърдени, 12 - са
отменени, а за 4 до края на 2016 г. производствата са висящи пред ОС-Варна.
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V. ДЕЙНОСТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ
СТРАТЕГИЯ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

НА

КОМУНИКАЦИОННАТА

В голямата си част дейностите по заложените цели се изпълняват
съобразно Стратегията за развитие на Районен съд – Варна за периода 2015 –
2017 година, провежданата Комуникационната политика на ВСС и
индивидуалните годишни планове на магистратите и служителите в
специализираната и общата администрация на съда. Като цяло предприетите
действия и ангажираност в процеса на изпълнение на целите са съотносими с
очакванията и набелязаните/търсените резултати.
Доколкото част от очакваните резултати в Плана се проследяват с
оценъчни индикатори, свързани с въздействие – успеваемост на
информационни кампании, послания, прессъобщения; достигната аудитория;
подобряване на разбиранията и нагласите на медиите и обществеността към
работата на съда,
повишаване на институционалния имидж и доверие,
преценката за постигнатото на този етап е субективна. Въвеждането на
частичен външен мониторинг за варненския съдебен район стана възможно от
месец август 2016 г. Подобно наблюдение занапред, комбинирано с участие на
вътрешни и външни за съдебната система експерти, запознати и със
спецификата на работа на органите на съдебната власт по отделните региони,
би допринесло за по-обективно проследяване и оценка.
Частично са изпълнени индикаторите относно заложените обучения за
повишаване на квалификацията на магистрати и служители от съда, свързана с
комуникацията с вътрешни и външни публики, поради:
- липса на тематично организирани семинари/курсове
в НИП/по
оперативни програми и др. за повишаване на комуникационната компетентност
и за институционално присъствие в новите и социални медии;
- липса на достатъчна обезпеченост с експертен, технически и финансов
ресурс за провеждане подобни обучения на регионален принцип.
По отношение на индикаторите за съвместно координирани между органи
на съдебната власт медийни изяви, събития, образователни и други
инициативи, насочени към широката общественост, категорично РС- Варна
отчита напредък, последователен подход и надграждане през последните
годините. Това се отнася както към широкия обхват на целевите групи, така и
към многообразието на темите и формите за реализация тези събития.
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VІ. ФИНАНСОВА
ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

ДЕЙНОСТ,

СГРАДЕН

ФОНД

И

ТЕХНИЧЕСКА

Приходите по бюджета на РС – Варна за 2016 г. в сравнение с 2015 г. са
намалели приблизително с 4,55 % и са в размер на 3 711 940 лева и в
голямата си част са приходи от държавни такси. В сравнение с 2014 г. те са
повече с 8 %. През годината съдът продължи да бъде регистрирано лице по
ЗДДС във връзка с дейността на държавните съдебни изпълнители.
Разходите по бюджета на РС - Варна за 2016г. са били в размер на 6
066 161 лв и в сравнение с 2015 г. - 5 274 015 лева те са с 15% по-високи, а
спрямо 2014 г. увеличението е приблизително с 28 %. И през този отчетен
период няма съществена промяна в разпределението им по дейности.
През 2016 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. Подобряването на условията на работа на
съдиите и служителите в Районен съд – Варна се извършваше в рамките на
наличните бюджетни средства, за това, които бяха доста ограничени.
VІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ИЗВОДИ
Освен изводите, направени по-горе, за работата на отделенията и
службите в съда трябва да кажем, че регистрираното през 2016 г. минимално
увеличение в постъпленията от дела не се отрази съществено върху обема на
делата за разглеждане. За това и увеличението на броя на работещите
магистрати допринесе за снижаване на натовареността и през настоящия
отчетен период.
Съпоставката на данните за 2016 г. с тези за предходните пет години
сочи, че тенденцията за постигане на желаното от всички ни по-спокойно
работно ежедневие, вече е осезаема. Следва да отбележим, обаче че както
показателите за приключване на делата в кратки срокове, така и тези за
качество на съдебните актове през 2016 г., бележат спад какъвто не бихме
искали да има в РС-Варна. За това през следващия отчетен период следва да
насочим усилията си към подобряване на тези показатели.

Неразделна част към доклада са описаните приложения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на РС- Варна:
/ Ерна Якова-Павлова /
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