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Днес, 10.02.2015г., в изпълнение на правомощията си по чл.80 ал.1 т.2 б.А ЗСВ, при
съобразяване с Обхвата и структурата на годишните доклади за прилагането на закона и за
дейността на съдилищата в Република България, утвърдени от Висшия съдебен съвет, след
като се запознах подробно с данните относно работата на Поморийски районен съд за
последните години, установих следното:

 
 
 

 
 

І. ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ
 
 
 
 
1. Общо дела за разглеждане в съда.
 
През отчетния период – 2015г. общо делата за разглеждане са 1353 при 1293 за

2014г., при 1489 за 2013г. и 1588 за 2012г., от които:
-         постъпили дела 1222  при 1135 за 2014г., при 1286 за 2013г. и 1378 за 2012г.
-         останали несвършени в началото на отчетния период 131,  при 158 за 2014г.,

при 203 за 2013г. и 210 за 2012г.
-         останали несвършени дела в края на отчетния период 160
 
Изводи :
През изминалата година е налице увеличаване броя на постъпилите дела, като  през

2015г. са постъпили 87 дела повече, а са разгледани 60 дела повече. Това увеличение е за
сметка на увеличението на наказателните дела, при леко намаляне броя на постъпилите
граждански дела. Общата тенденция в постъплението на делата е към запазване на
количеството постъпили дела, при леко увеличение,  увеличение на трудността – основно
намалява броя на делата с относително ниска трудност – ЧГД и НАХД.

Съотношението между постъпили към делата за разглеждани и останали
несвършени към делата за разглеждане  е 90% към 10% , при 88% към 12% за 2014г. при 86%
към 14% за 2013г и 87% към 13% за 2012г. Промяната в това съотношение е незначителна.
Следва да се отбележи, че магистратите са положили необходимите усилия, като не са
допускали недостатъчно обосновано отлагане на дела.

 
 
2. Наказателни дела.
 
Общия брой разглеждани наказателни дела през отчетния период е  526 (в това

число 476 постъпили и 50 останали несвършени в началото на отчетния период) при 453 (в
това число 399  постъпили и 54 останали несвършени в началото на отчетния период)  за
2014г.,  при 573 за 2013г. и 603 за 2012г. от които:

- 156 НДОХ, при 156 за 2014г. , при 161 за 2013г. и 169 за 2012г., в това число: 141
постъпили при 139 за 2014г. и  15 останали несвършени дела в началото на отчетния период.

През 2015г. по реда на бързите производства са разгледани 23  НДОХ при  28 за
2014г., при 24 за 2013г. и 20 за 2012г.

През 2015г. по реда на Незабавните производства са разгледани 2 НДОХ. 
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- 11  НДЧХ, при 14 за 2014г., при 11 за 2013г. и 9 за 2012г., в това число: 8
постъпили и 3 останали несвършени дела в началото на отчетния период.

- 142  АНД , при 153 за 2014, при 264 за 2013г. и 258 за 2012г., в това число:  по
чл.78а от НК – 16 / при 25 за 2014г., при 23 за 2013г. и 32 за 2012г.), от които 3 останали
несвършени в началото на отчетния период;

- по УБДХ – 1 ( всички постъпили през годината, при 2 за 2014г., при 11 за 2013г. и
2 за 2012г.);

- други административнонаказателни дела (по ЗГ, ЗДДС, ЗДвП, ЗТСУ, ЗЗППТ и др.)
- 126 (при 126 за 2014г., при 230 за 2013г. и 224 за 2012г.), от които – 101 постъпили и 25
останали несвършени в началото на отчетния период.

 
Разгледани през отчетния период ЧН дела – 213, при 130 за 2014г., при 137 за

2013г. и 167 за 2012г., в това число:
- 5 искания за вземане на мерки по чл.64 НПК (при 5 за 2014г., при 5 за 2013г. и 3 за

2012г.);
- 4 за изменение на взета мярка за неотклонение по чл.65 НПК (при 5 за 2014г., 3 за

2013г. и 2 за 2012г.);
- 49 разпити на свидетели и уличени по искане на разследващия орган (при 24 за

2014г.,  40 за 2013г. и 69 за 2012г.);
- 19  кумулации (при 35 за 2014г., 20 за 2013г. и 22 за 2012г.), от които 2 останали

несвършени в началото на отчетния период;
- 5  реабилитации (при 5 за 2014г., 5 за 2013г. и 3 за 2012г.), от които 1 дело

останало несвършено в началото на отчетния период;
- 2 по чл.155 и сл.ЗЗ и чл.89 и сл.НК (искания за настаняване за принудително

лечение, при 2 за 2014г. 2 за 2013г. и 2 за 2012г.)
- 129 други (разрешения и одобрения за извършени действия по разследване и др.,

при 52 за 2014г., 62 за 2013г. и 66 за 2012г.) ;
 
Изводи :
Съотношението между постъпилите към делата за разглеждани и останали

несвършени към делата за разглеждане  е 90% към 10%, при 88% към 12% за 2014г., при 88%
към 12% за 2013г. и 86% към 14% за 2012г. Това съотношение е относително стабилно през
последните няколко години и като цяло е индикатор за добра организация при насрочването
и разглеждането на наказателните дела.

Различните видове наказателни дела се характеризират с различна динамика. Броя
на образуваните НОХД е равен на броя от 2014г.

През изминалата година се забелязва запазване броя на НДЧХ, като по правило
тези дела заемат малък дял от общото постъпление в наказателните дела, но през изминалата
година не се наблюдава характерното за предходните години плавно увеличаване броя им.

Запазва се тенденцията от предходната година за намаляване броя на постъпилите
АНД. През 2015г. броят на постъпилите АНД е продължил да спада и са постъпили 101 дела.

Броя на дела по УБДХ също е незначителен - равен на броя на делата от 2014г. и
съществено е намалял в сравнение с броя на делата от 2013г.

Значително се е увеличал броя на ЧНД. В рамките на ЧНД основен дял
традиционно заемат тези по оказване на съдебно съдействие на органите на досъдебното
производство (разпити пред съдия, одобрения и разрешения за извършване на претърсване и
изземване, разпореждания за изискване на данни за трафика от съответни предприятия,
които предоставят обществени електронни съобщителни мрежи и  услуги ). През отчетния
период е увеличен броя на разпитите пред съдия. Увеличението на ЧНД през 2015г. е
свързано и с промените в ЗЕС и НПК /чл. 159а от НПК/.
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Значително е намалял броя на кумулациите.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Граждански дела.
 
През отчетния период в гражданска колегия на съда са разглеждани 827 дела при

840 дела за 2014г., при 916 за 2013г. и 985 за 2012г.
Постъпили  през 2015г. са 746 при  736 за 2014г., при 787 за 2013г. и 861 за 2012г.,
- 81 останали несвършени в началото на отчетния период, при 104 за 2014г., 129 за

2013г. и 124 за 2012г.,
- 62 дела получени по подсъдност, при 32 за 2014г.,  41 за 2013г. и 56 за 2012г., и
- 2  дела върнати за ново разглеждане, при 4 за 2014г., при 3 за 2013г. и 0 за 2012г.
Останали несвършени дела в края на отчетния  период  са 104 дела.
 
Разглежданите през 2015г. в гражданска колегия на ПРС дела по категории са:
 
ГД – 346 при  381 за 2014г., при 397 за 2013г. и 350 за 2012г., в това число:
-  266  постъпили, при 279 за 2014г., при 273 за 2013г. и 227 за 2012г.;
- 80 останали несвършени дела в началото на отчетния период.
През 2015г. по реда на бързите производства (глава 25 от ГПК) са разгледани  11

граждански дела / при 12 за 2014г., 16 за 2013г. и 21 за 2012г./ от които 9 - постъпили през
2015г. и 2 останали в началото на отчетния период.

През отчетния период са разгледани  481 ЧГД, при 459 за 2014г., при 519 за 2013г. и
635 за 2012г., в това число:

-  480 постъпили, при 457 за 2014г., при 514 за 2013г. и 634 за 2012г.;
- 1 останало несвършено дело в началото на отчетния период.
От общия брой на ЧГД 450 са с предмет издаване на заповед за изпълнение по

чл.410 и чл.417 ГПК.
 
Изводи:
Налице е леко увеличаване броя на частните граждански дела с предмет издаване

на заповед за изпълнение по чл.410 и чл.417 ГПК, като тези дела остават най-многобройна
подкатегория.

Броя на гражданските дела, които се отличават с фактическа и правна сложност се
запазват. Голяма част от тези дела са с международен елемент, което е предпоставка за
забавяне тъй като връчването на съдебни книжа в страните извън ЕС отнема доста време.

Съотношението между постъпилите към делата за разглеждане и останали
несвършени в началато на отчетния период към делата за разглеждане граждански и частни
граждански дела е 90% към 10%, при 88% към 12% за 2014г., при 86% към 14% за 2013г. и
87% към 13% за 2012г. Тези цифри сочат резултати от повишаване на усилията на съдиите и
служителите за своевременното им разглеждане.

Значително се е увеличил броя на делата получени по подсъдност от други
съдилища, като най-много получени по подсъдност дела има по заповедните производства и
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това увеличение е свързано с промените в ГПК предвиждащи задължително да се извърши
проверка за постоянен адрес на длъжника.

 
 
 

ІІ. БРОЙ СВЪРШЕНИ ДЕЛА.
 
 
1.     Общ брой свършени дела за съда.

 
През отчетния период са свършени общо 1193, при 1162 за 2014г., при 1331 за

2013г. и 1385 за 2012г., от които:
- с акт по същество - 994, при 1025 за 2014г., при 1182 за 2013г. и 1236 за 2012г.;
- прекратени - 199, при 137 за 2014г., при 149 за 2013г. и 122 за 2012г.
Общия брой на приключените дела през 2015г. е малко по голям от този през

2014г., което е свързано с по големия брой постъпили дела през 2015г. Наблюдава се
увеличаване на прекратените дела, като за това допринасят и прекратените дела и изпратени
по подсъдност на компетентния съд.

Прекратените дела през отчетния период са  17 % от приключените, при 12% от
приключените за 2014г., при 11 за 2013г. и 9% за 2012г., т.е. делът на прекратените дела е
относително стабилен във времето, но се наблюдава плавно увеличение.

 
 
2. Свършени наказателни дела.
 
- НДОХ.
През отчетния период са приключени 470 наказателни дела, в това число 135 са

приключените НДОХ, като от тях с произнесена присъда са 37, при 43 за 2014г., при 41 за
2013г. и 38 за 2012г. Прекратени са 98, при  98 за 2014г., при 103 за 2013г. и 117 за 2012г., от
които:

-         със споразумение 87 при 90 за 2014г., при 92 за 2013г. и 109 за 2012г.,
-         върнати за доразследване 4, при  5 за 2014г., при 6 за 2013г. и 6 за 2012г.,
-         прекратени по други причини – 7 при  3 за 2014г., при 5 за 2013г. и 2 за 2012г.
Запазва се съществения дял от наказателните дела, приключили със споразумение

по чл.381 и чл.384 НПК. Броят на приключващите с присъда НДОХ е относително стабилен.
Не се запазва очерталата се през предходни периоди трайна тенденция за намаляване броя на
НДОХ.

Броят на върнатите за доразследване дела остава относително стабилен.
 
- НДЧХ.
От приключените през 2015г. 9 бр. НДЧХ с произнесена присъда са 1 при 5 за

2014г., при 4 за 2013г. и 6 за 2012г. Прекратени са 8 (от които 1 е с помирение), при 6 за
2014г., 6 за 2013г. при 1 за 2012г. и 7 са прекратени по други причини.

 
 
 
- АНД.
От приключените през 2015г. 110бр. АНД с решение по същество са 103 при 116 за

2014г., при 205 за 2013г. и 167 за 2012г. Прекратени са 7 при 9 за 2014г., при 25 за 2013г. и 37
за 2012г., от които:
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-         от решените по същество 10 са по чл.78а НК, 92 са по жалби срещу наказателни
постановления и 1 по УБДХ;

-         от прекратените 3 са по чл.78а НК, 4 по жалби срещу наказателни
постановления

Трайна е тенденцията основен дял от административнонаказателните дела да се
заема от тези, образувани по жалби срещу наказателни постановления, като се запазва
тенденцията за намаляне броя на тези дела през последните години. Динамиката в броя
приключени дела по такива жалби се дължи на постъплението през съответния отчетен
период, което пък е резултат от нивото на активност на съответните контролни и
административнонаказващи органи.

 
 
- ЧНД.
От приключените през 2015г. 217бр. ЧНД /в това число и ЧНД – разпит/ с акт по

същество са 210, при 112 за 2014г., при 130 за 2013г. и 160 за 2012г. Прекратени са 6 при 14
за 2014г., при 5 за 2013г. и 3 за 2012г. Съдебните актове по тези дела по правило рядко се
обжалват от страните, с изключение на определенията на съда, постановени по искания за
вземане или изменение на мерки за неотклонение. През 2015г. образуваните ЧНД за разпит
на свидетели по искане на разследващия орган са 49.

 
3. Свършени граждански дела.
 
През отчетния период са свършени общо 723 дела граждански дела
- ГД.
През 2015г. са свършени общо 245дела /2 от които административни дела по

ЗСПЗЗ/,  при 301 за 2014г., при 295 за 2013г. и 226 за 2012г.
От свършените дела с решение по същество са приключили 194 дела / в това число

1 адм.дело по ЗСПЗЗ/  при 226 за 2014г., при 230 за 2013г. и 173 за 2012г.
Прекратени са 51 дела, при 75 за 2014г. при 654 за 2013г. и 53 за 2012г., от които по

спогодба  13, при 2 за 2013г. и 2 за 2012г.
 
- ЧГД.
През 2015г. са свършени общо 478 ЧГД, при 458 за 2014г., при 517 за 2013г. и 630 за

2012г.
От свършените дела с акт по същество са приключили 449, при  433 за 2014г., при

480 за 2013г. и 610 за 2012г.
Прекратени са 29 частни граждански дела, при 25 за 2014г., при 37 за 2013г. и 20 за

2012г. Най-често прекратяването е свързано с изпращане на делото по подсъдност на
компетентния съд.

 
 
4. Срочност при разглеждане на делата.
 
При образуването и насрочването на делата в Поморийски районен съд се спазват

законните срокове. Делата, които не се разглеждат по реда на бързите производства по НПК
и ГПК, се образуват най-късно в  двудневен срок от постъпването им в съда и се насрочват в
месечен или най-късно двумесечен срок, в зависимост от вида и характера на делото. Този
срок е шестмесечен за делата, в които участват като страни лица с адрес за призоваване в
чужбина.
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Следва да се отбележи, че делата, по които участват лица с адрес за призоваване в
рамките на Европейския Съюз, в повечето случаи се разглеждат в по-кратки срокове, поради
ефективността на Съюзното законодателство в областта на съдебното сътрудничество по
граждански и наказателни дела, допускащо и призоваване чрез писмо с обратна разписка
според обстоятелствата по съответното дело.

Когато се касае за НДОХ със задържани лица, както и в случаите на проведено
дознание, те се насрочват в едномесечен срок, като във всички останали случаи съдебното
заседание по тези дела се насрочва до два месеца от представяне на обвинителния акт или
тъжбата в съда.

През отчетната година са правени 9 искания за разрешение от председателя на съда
заседание по НДОХ да бъде насрочено в по-дълъг от двумесечния срок (чл.252 ал.2 НПК),
при 6 за 2014г., 6 за 2013г. и 0 за 2012г., като това най-често са дела които са постъпили в
началото на съдебната ваканция.  Следи се за спазване на всички установени от
процесуалните закони съкратени срокове за насрочване и разглеждане на специални
категории граждански и наказателни дела.

В Поморийски районен съд през отчетния период не е отложено нито едно дело по
причина отсъствие на съдия (по болест, командировка и др.).

 
 
4. Срочност при изготвяне на съдебните актове.
 
От свършените през годината 1193 дела, такива в срок до три месеца са били 1071,

при  1042 за 2014г., при 1137 за 2013г. и 1189 за 2012г. Над 3 месеца са приключили 122
дела,  при 120 за 2014г., при 194 за 2013г. и 196 за 2012г.

Приключените в срок до три месеца дела са 90% при 90% за 2014г. при 86% за
2013г. и 86% за 2012г. По този показател следва да се отчете, че качеството на работа на
съдиите и служителите остава много добро.

Останали несвършени в края на отчетния период са 160 дела, при 131 за 2014г., при
158 за 2013г. и 203 за 2012г.

Останалите несвършени наказателни дела в края на отчетния период  са 56 бр., а
гражданските – 104 бр.

 
 

ІІІ. БРОЙ НА РЕШЕНИТЕ ДЕЛА ПО СЪЩЕСТВО -
АНАЛИЗ ПО ВИДОВЕ.

 
 
 
1. Общ брой на решените по същество дела.
 
От общо приключените през 2015г. 1193 дела с акт по същество са 994 при 1025 за

2014г., при 1182 за 2013г. и 1263 за 2012г., от които :
- 124 наказателни дела от общ характер (от които 87 с одобрено споразумение), при

133 за 2014г., при 133 за 2013г. и 147 за 2012г.;
- 1 наказателно дело от частен характер, при 5 за 2014г., при 4 за 2013г. и 6 за

2012г.;
- 103 административнонаказателни дела, при 116 за 2014г., при 205 за 2013г. и 167

за 2012г.;
-  210 частни наказателни дела, при 112 за 2014г.,  130 за 2013г. и 160 за 2012г.;
-  194 граждански дела, при 226 за 2014г., 230 за 2013г. и 173 за 2012г.;
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-  449  частни граждански дела, при 433 за 2014г.,  480 за 2013г. и 610 за 2012г.
 
 
2. Анализ на решените по същество НДОХ.
 
а. Видове дела по текстове от НК.
- на първо място са общоопасните престъпления - 58 при 60 за 2014г., при 60 за

2013г. и 57 за 2012г.;
- на второ място са престъпленията против собствеността – общо 42, при  42 за

2014г., при 31 за 2013г. и 52 за 2012г., от които:
36 кражби, при 34 за 2014г.,  22 за 2013г. и 46 за 2012г.,
1 присвоявания, при 4 за 2014г., 4 за 2013г. и 2 за 2012г.,
0 грабежи, при 1 за 2014г., 1 за 2013г. и 0 за 2012г.,
1 измами, при 0 за 2014г. , 2 за 2013г. и 2 за 2012г.;
- престъпления против стопанството – 11 при 6 за 2014г., при 12 за 2013г. и 14 за

2012г.;
- престъпленията против брака, семейството и младежта – 5 при 11 за 2014г. , при

11 за 2013г. и 10 за 2012г.;
- престъпленията против личността – 10 при 4 за 2014г., при 7 за 2013г. и 9 за

2012г.;
- престъпления против правата на гражданите – 3 при 5 за 2014г., при 6 за 2013г. и 2

за 2012г.;
- документни престъпления – 0, при 1 за 2014г., при 1 за 2013г. и 1 за 2012г.;
- престъпленията против дейността на държавни органи и обществени организации

– 2 при 4 за 2014г., при 5 за 2013г. и 0 за 2012г.
Тенденцията за най-голям брой дела за общоопасни престъпления и такива против

собствеността е постоянна в съдебния район. От общоопасните престъпления традиционно
най-голям е дела на тези по транспорта. През изминалата отчетна година се наблюдава
увеличение на делата против личността.

б. Резултати при приключването на делата.
От решените през годината по същество 124 НДОХ :
- с осъдителна присъда (и споразумения) са завършили
124 дела, при 124 за 2014г.,  при 123 за 2013г. и 135 за 2012г.;
- с частично оправдателна присъда са завършили 4 дела, при 5 за 2014г., при 4 за

2013г. и 8 за 2012г.;
- с изцяло оправдателна присъда са завършили  7 дела, при 4 за 2014г.,  при 6 за

2013г. и 4 за 2012г.
С решените през годината по същество НДОХ са разгледани 10 граждански иска

(при 7 за 2014г., 14 за 2013г. и 13 за 2012г., от които:
- 4 са уважени изцяло, при 2 за 2014г., 6 за 2013г. и 4 за 2012г.;
- 4 са уважени отчасти, при 5 за 2014г., 8 за 2013г. и 9 за 2012г.;
- 2 са отхвърлени изцяло, при 0 за 2014г., при 0 за 2013г. и 0 за 2012г.
 
в. Осъдени лица.
От общо съдените 144 лица през отчетният период осъдени са 128 лица, а изцяло

оправдани са 7 при 5 за 2014г., при 6 за 2013г. и 4 за 2012г. частично оправдани 4.
Общият брой на осъдените лица е 128,  при  166 за 2014г., при 149 за 2013г. и 174 за

2012г.
През отчетния период са били осъдени  4 непълнолетни лица, при 11 непълнолетни

лица за 2014г. при 3 за 2013г. и 2 за 2012г.
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Броят на наказаните лица по чл.381-384 НПК е 95, при  118 за 2014г., при 106 за
2013г. и 133 за 2012г.

 
г. Видове наложени наказания.
 
- на лишаване от свобода до три години са били осъдени общо 78 лица, при  82

лица за 2014г., при 77 за 2013г. и 112 за 2012г. Условно осъдени са 52, при  43 за 2014г., при
56 за 2013г. и 86 за 2012г.,

- на лишаване от свобода от три до петнадесет години е осъдено 1 лице, при 0 лица
за 2014г., при 0 за 2013г. и 5 за 2012г.,

- наказание лишаване от права на 38 лица, при 22 лица за 2014г., при 20 за 2013г. и
38 за 2012г.;

- наказание пробация е наложено на 40 лица, при 67 лица за 2014г., при 59 за 2013г.
и 43 за 2012г.,

- наказание глоба е наложено спрямо 7 лица, при 13 за 2014г., при 13 за 2013г. и 10
за 2012г.,

- други наказания са наложени на 2 лица, при 4 за 2014г., при 0 за 2013г. и 4 за
2012г.

И през 2015г. най-често налаганото наказание е било лишаване от свобода до 3
години. В повечето от случаите в посочените рамки наказанието лишаване от свобода се
налага с приложение на чл.66 НК. Очертава се тенденция за неналагане на наказание
лишаване от свобода за повече от три години.  По малко са лицата осъдени на пробация, като
една от причините е промяна в НК и предвиждане на минимално наказание лишаване от
свобода за някой  от престъпланията /чл.343б, чл. 343в, ал.2 НК и др./

 
 
3. Анализ на решените по същество НДЧХ.
 
а. Видове дела по предмет.
- 5 дела за телесни повреди, при 1 за 2014г., 2 за 2013г. и 2 за 2012г.;
- 3 дела за обида и клевета, при 4 за 2014г., 7 за 2013г. и 1 за 2012г.;
 
б. Резултати при приключването на делата.
От решените през годината по същество НДЧХ:
- с осъдителна присъда не е завършило нито едно делата, при  0 за 2014г., при 1 за

2013г. и 0 за 2012г.;
- с изцяло оправдателна присъда е завършило 1 дело, при 1 за 2014г., при 0 за 2013г.

и 2 за 2012г.;
- с помирение е завършило  1 дело, при  1 за 2014г., при 3 за 2013г. и 0 за 2012г, а

останалите дела са прекратени.
 
в. Видове наложени наказания.
 
От разгледаните НДЧХ нито едно не е приключило с осъдителна присъда, като

едно е приключило с оправдателна присъда и по едно е  постигнато помирение.
Останалите дела са прекратени, като най-честата причина е постигане на

извънсъдебна спогодба.
 
 
4. Анализ на решените по същество АНД.
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а. Видове дела по предмет.
- През отчетния период са свършени общо 110 дела от които 13  дела по чл.78а НК,

при 20 от 2014г.,  21 за 2013г. и 20 за 2012г.;
97 са свършените през отчетния период АНД общо в това число:
- 22 дела по жалби срещу наказателни постановления по ЗДП, при 32 за 2014г., 57

за 2013г. и 39 за 2012г.;
- 9 дела по жалби срещу наказателни постановления по ЗДДС, ЗА, ЗМДТ и др., при

10 за 2014г., при 11 за 2013г. и 26 за 2012г.;
- 10 дела по жалби срещу наказателни постановления по ЗГ, при 7 за 2014г., 15 за

2013г.;
- 55 други дела по жалби срещу наказателни постановления, при 44 за 2014г., при

91 за 2013г. и 80 за 2012г.;
- 1 по УБДХ, при 2 за 2014г., 10 за 2013г. и 9 за 2012г.
Забелязва се намаляване броя на внесените постановления по чл.78а НК. Тези дела

в повечето случаи се разглеждат и приключват в кратки срокове, тъй като не се налага
събиране на нови доказателства, а се ползват събраните на досъдебното производство на
основание чл.378 ал.2 НПК. По правило в съдебното заседание по чл.368 ал.1 НПК не се
явява представител на прокуратурата.

Запазват се тенденциите за заемане на най-голям дял от делата по ЗДП, но се
наблюдава  значително намаляване  на тези дела.

Същевременно се очертава тенденция за относително нисък брой на делата по
жалби срещу наказателни постановления на данъчната администрация.

 
б. Резултати при приключването на делата.
- от разгледаните по същество искания на прокуратурата за освобождаване от

наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл.78а НК 10 са били
уважени (при 18 за 2014г., 13 за 2013г. и 19 за 2012г.), а 3 дела са били прекратени.

- от разгледаните по същество жалби против НП, 33 наказателни постановления са
били потвърдени (при 39 за 2014г., 56 за 2013г. и 41 за 2012г.), 16 са били изменени или
отменени отчасти (при 10 за 2014г., 15 за 2013г. и 26 за 2012г.) и 44 са били отменени изцяло
(при 47 за 2014г., 113 за 2013г. и 80 за 2012г.).

В сравнение с предходния период се наблюдава сравнително постоянен брой на
отменените НП, но като цяло тези дела намаляват значително.

Останали несвършени в края на периода са 29 дела.
в. Наказани лица и видове наказания по чл.78а НК.
Наложени са 10  глоби (при 16 за 2014г., 13 за 2013г. и 15 за 2012г.), 1  лишаване от

права (при 4 за 2014г.,  0 за 2013г. и 1 за 2012г.) и не са наложени  други наказания.
 
5. Анализ на решените по същество ЧНД.
 
Частните наказателни дела по правило се разглеждат в кратки процесуални

срокове.  През 2015г. са отхвърлени 6 сезиращи съда искания, по които са образувани ЧНД
(при 9 за 2014г., 17 за 2013г. и 8 за 2012г.).

 
 
6. Анализ на решените по същество ГД.
 
а. Видове дела по предмет.



4/25/2019 ОТЧЕТЕН ДОКЛАД

court-pomorie.org/CMS_ADM/images_content/doklad_2015.htm 12/26

От свършените  272 ГД  през отчетния период, решени по същество са общо 215
граждански дела:

- 17 са били по вещни искове, при 22 за 2014г, 18 за 2013г. и 10 за 2012г.;
- 37 са били по искове за развод, при 32 за 2014г., 36 за 2013г. и 44 за 2012г.;
- 40 са били по облигационни искове, при 51 за 2014г., 71 за 2013г. и 47 за 2012г.,
от които 21 (при 27 за 2014г., 13 за 2013г и 20 за 2012г.) по чл.422 ГПК;
- 7 са били по искове по КТ, при 31 за 2014г, 8 за 2013г. и 13 за 2012г.;
- 10  по ЗЗДетето, при 14 за 2014г., 10 за 2013г. и 7 за 2012г.;
-  5 са били за делба, при 13 за 2014г., 6 за 2013г. и 4 за 2012г.;
-  5 са били ЗЗДН, при 7 за 2014г., 7 за 2013г. и 5 за 2012г.;
-  6 са за издръжка, при 7 за 2014г,  15 за 2013г. и 9 за 2012г.;
- 12 са били по чл.40 от ЗУЕС, при 3 за 2014г., 4 за 2013г. и 2 за 2012г.;
-  97  други
Наблюдава се увеличение на делата по ЗУЕС, като често по тези дела се налага

призоваване в чужбина.
 
б. Резултати при приключването на делата.
- по 161 /в това число 1 от адм. х-р/ дела искът е бил уважен изцяло, при 152 за

2014г., 150 за 2013г. и 137 за 2012г.;
- по 21 дела искът е бил уважен отчасти, при 26 за 2014г.,  37 за 2013г. и 11 за

2012г.;
- по 34 дела искът е бил отхвърлен изцяло, при 48 за 2014г., 43 за 2013г. и 25 за

2012г.
Запазва се тенденцията за увеличен брой дела, по които предявените претенции са

били приети за основателни от съда.
7. Анализ на решените по същество ЧГД.
 
а. Видове дела по предмет.
От решените по същество през 2015г. общо 449  частни граждански дела:
- 427 са били за издаване на заповед за изпълнение (чл.410, 417 ГПК), при 410 за

2014г.,  476 за 2013г. и 599 за 2012г.;
- 4 са били за допускане на обезпечение на бъдещ иск, при 2 за 2014г., при 2 за

2013г. и 7 за 2012г.;
- 5 са били за назначаване на особен представител, при 1 за 2014г., 0 за 2013г. и 0 за

2012г.;
- 4 съдебна поръчка, при 6 за 2014г., 7 за 2013г. и 4 за 2012г.;
Запазва се тенденцията за заемане на основен дял в ЧГД от заповедните

производства. Това е в съответствие с целта на законодателя за получаване на бързо съдебно
съдействие по неоспорваните от неизправните длъжници претенции. Следва да се отбележи
обаче, че абсолютният брой на тези дела продължава да намалява.

 
 
б. Резултати при приключването на делата.
- по 415 дела искането е било уважено изцяло, при 428 за 2014г., 475 за 2013г. и 596

за 2012г.;
- по 4 дела искането е било уважено отчасти, при 1 за 2014г., 6 за 2013г. и 9 за

2012г.;
- по 8 дела искането е било отхвърлено изцяло, при 4 за 2014г., 6 за 2013г. и 5 за

2012г.
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ІІІ 1. БРОЙ ПРЕКРАТЕНИ ДЕЛА. АНАЛИЗ
НА ПРИЧИНИТЕ.

 
 
 
1. Общ брой прекратени дела.
 
От приключените през 2015г. 1193 дела, прекратени са 199, при 137 за 2014г., 149

за 1023г. и 122 за 2012г.
Дялът на прекратените дела спрямо приключените е 17% при 12%, при 11% за

2013г. и 9% за 2012г.
Относителния дял на прекратените дела от общо приключените е увеличен. При

гражданските дела най-честа причина за прекратяването е липса на предпоставки за
разглеждане исканията по същество.

Тук следва да се отбележи, че като разгледано по същество искане се отчитат и
одобрените споразумения по НПК независимо, че формално процедурата приключва с
прекратително определение.

 
 
2. Прекратени наказателни дела. Анализ на причините.
 
-  11 прекратени НДОХ (без делата, по които са били одобрени споразумения), при

8 за 2014г.,  11 за 2013г. и 8 за 2012г.;
- 8  прекратени НДЧХ, при 6 за 2014г.,  6 за 2013г. и 1 за 2012г.;
- 7 прекратени АНД, при 9 за 2014г.,  25 за 2013г. и 37 за 2012г., от които 3 по чл.78а

НК (при 2 за 2014г.,  2 за 2013г. и 2 за 2012г.);
- 6  прекратени ЧНД, при 14 за 2014г., 5 за 2013г. и 3 за 2012г.;
От прекратените наказателни дела от общ характер 4 са били върнати на прокурора

за отстраняване на допуснати процесуални нарушения на досъдебното производство, при 5
за 2014г., 6 за 2013г. и 6 за 2012г.

Броя на върнатите дела на прокурора за доразследване е сравнително нисък, като 
актовете за връщане дела на прокурора са подробно и ясно мотивирани. След постъпване
отново на делото, то се разпределя на първоначално определения докладчик, който е върнал
делото с указания. Макар и приключването на НДОХ с акт на съда, постановяващ връщане за
доразследване или прекратяване да е нежелано, то в случаите, в които се прави е
наложително, тъй като пропуските, явяващи се причина за постановяване на този вид
съдебни актове са допуснати на досъдебното производство съществени процесуални
нарушения и връщането на делото се предприема, когато това е единствената процесуална
възможност за отстраняването им, съгласно изискванията на НПК.

 
3. Прекратени граждански дела. Анализ на причините.
 
През отчетния период  са прекратени 80 ГД, при 75 за 2014г., 65 за 2013г. и 53 за
2012г., от които по спогодба 6, при  13 за 2014г., при 6 за 2013г. и 2 за 2012г.;
- 22 прекратени ЧГД, при 25 за 2014г., 37 за 2013г. и 20 за 2012г.
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 Най-голям дял от прекратените дела имат тези, изпратени по подсъдност на друг
съд.

 
 
 
 
 
 
 
 

ІV. БРОЙ ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ВЪЗЗИВНА И КАСАЦИОННА ПРОВЕРКА.

 
 
 
1. Брой обжалвани и протестирани съдебни актове.
 

 НДОХ НДЧХ АНД ЧНД ТД ГД ЧГД
2012г. 12 2 60 4 10 63 7
2013г. 20 5 94 5 15 77 9
2014г. 15 3 51 8 11 74 8
2015г. 17 1 48 9 12 60 2

 
В сравнение с педходни периоди се наблюдава намаляване обжалването на

постановени актове по гр. дела, като се запазва тенденцията за обжалване на актовете
постановени по АНД.

В горните данни са включени и обжалваните съдебни актове, които не са по
същество на делото (като определения за прекратяване на производството, по налагане на
мерки за неотклонение, за допускане на обезпечение и др.).

 
 
2. Резултати от въззивна и касационна проверка - брой потвърдени съдебни

актове по същество.
 

 НДОХ НДЧХ АНД ЧНД ТД ГД ЧГД
2012г. 7 2 49 2 6 31 5
2013г. 6 2 58 7 7 31 3
2014г. 6 2 52 4 5 37 7
2015г. 11 0 38 6 10 34 0

 
 
3. Резултати от въззивна и касационна проверка - брой отменени (обезсилени)

съдебни актове по същество.
 

 НДОХ НДЧХ АНД ЧНД ТД ГД ЧГД
2012г. 3 0 12 0 1 9 4
2013г. 4 1 12 0 4 15 2
2014г. 1 1 33 1 4 12 1
2015г. 3 2 4 2 3 15 1
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Изводи :
Работата на съда като цяло от гледна точка на инстанционния контрол относно

качеството на съдебните актове е добра. Запазва се тенденцията основната част от
обжалваните съдебни актове по същество да бъдат потвърждавани от горните инстанции.

В сравнение с предходните години се забелязва значително намаляване на броя на
отменените актове по АНД.

Следва да се вземе предвид, че голяма част от постановените отменявания на
съдебни актове (изцяло или отчасти) са поради представяне на нови доказателства или
десезиране на съда пред горната инстанция.

 
 
 
 

V. НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДЕБНИЯ РАЙОН.
 
 
 
1. Натовареност по щат – дела за разглеждане.
 

 НДОХ НДЧХ АНД ЧНД ТД ГД ЧГД Общо
2010г. 3.33 0.15 3.48 2.58 1.10 5.31 13.71 29.67
2011г. 4.52 0.31 3.94 2.46 1.00 6.04 18.90 37.17
2012г. 3.52 0.19 5.38 3.48 1.08 6.21 13.23 33.09
2013г. 3.35 0.23 5.50 2.85 1.13 7.15 10.81 31.02
2014г. 3.25 0.29 3.19 2.71 0.79 7.15 9.56 26.94
2015г. 3.25 0.23 2.96 4.52 0.54 6.67 10.02 28.19

 
Натовареността по щат спрямо всички дела за разглеждане за 2015г. е 28.19, при

26.94 за 2014 и 31.02 за 2013г.
 
2. Натовареност по щат – свършени дела.
 

 НДОХ НДЧХ АНД ЧНД ТД ГД ЧГД Общо
2010г. 3.00 0.10 2.67 2.52 0.71 3.33 13.63 25.96
2011г. 4.02 0.23 2.79 2.39 0.71 3.77 18.88 32.79
2012г. 3.23 0.15 4.25 3.39 0.68 4.02 13.13 28.85
2013г. 3.00 0.21 4.79 2.81 0.88 5.27 10.77 27.73
2014г. 2.94 0.23 2.60 2.62 0.63 5.65 9.54 24.21
2015г. 2.81 0.19 2.29 4.50 0.33 4.77 9.96 24.85

 
 
 
 
3. Действителна натовареност – дела за разглеждане.
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 НДОХ НДЧХ АНД ЧНД ТД ГД ЧГД Общо

2010г. 3.48 0.15 3.63 2.70 1.15 5.54 14.30 30.96
2011г. 4.52 0.31 3.94 2.46 1.00 6.04 18.90 37.17
2012г. 3.75 0.20 5.73 3.71 1.16 6.62 14.11 35.28
2013г. 3.35 0.23 5.50 2.85 1.13 7.15 10.81 31.02
2014г. 3.25 0.29 3.19 2.71 0.79 7.15 9.56 26.94
2015г. 3.71 0.26 3.38 5.17 0.62 7.62 11.45 32.21

Натовареността по щат спрямо всички дела за разглеждане за 2015г. е 28.19, при
26.94 за 2014 и 31.02 за 2013г.

 
4. Действителна натовареност – свършени дела.
 

 НДОХ НДЧХ АНД ЧНД ТД ГД ЧГД Общо
2010г. 3.13 0.11 2.78 2.63 0.74 3.48 14.22 27.09
2011г. 4.02 0.23 2.79 2.39 0.71 3.77 18.88 32.79
2012г. 3.44 0.16 4.53 3.62 0.73 4.29 14.00 30.77
2013г. 3.00 0.21 4.79 2.81 0.88 5.27 10.77 27.73
2014г. 2.94 0.23 2.60 2.62 0.63 5.65 9.54 24.21
2015г. 3.21 0.21 2.62 5.14 0.38 5.45 11.38 28.40

 
През отчетния период, както и през предходните три години не е имало незаети

щатни бройки за съдии.
През отчетния период съдия Белев е бил командирован в РС Средец в периода от

01.06.2015г. до 31.12.2015г. С това е свързана и разликата между натовареността по щат и
действителната натовареност.

 
 
 
 

V 1. НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ.
КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ.

 
1. Средна натовареност на съдиите.
Натовареността на съдиите в съда като цяло е приблизително еднаква. По малката

натовареност на съдия Белев в ПРС е свързана  с факта че е бил командирован в РС Средец 
6 месеца от 01.07.2015г. до 31.12.2015г. Утвърденият съдийски щат не позволява
специализация на съдиите по отрасли, т.е. всеки от тях разглежда всички видове дела, които
са подсъдни на районен съд като първа инстанция. Разпределението на постъпващите в съда
дела по съдии-докладчици се извършва при спазване на принципа на случайния избор,
основно чрез въведен в експлоатация програмен продукт. По този начин се постига
равномерно разпределение по брой и тежест на постъпващите дела. В съда действат
утвърдени подробни правила за разпределението на постъпващите дела по съдии-
докладчици.

Различия в броя на разпределените между съдиите дела произтичат от
обстоятелството, че в рамките на седмичното си дежурство всеки съдия поема постъпващите
дела, определени за разглеждане от дежурен съдия със заповед на председателя на съда.  С
въвеждането на новата програма за разпределение на делата от 01.10.2015г.  тези дела също
се разпределят чрез програмата чрез опцията „дежурство”.
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2.     Разпределени дела.  
 

Съдия Година НДОХ НДЧХ АНД ЧНД ТД ГД ЧГД Всичко
Белев 2012 39 0 56 30 13 52 184 374

2013 31 2 44 23 11 53 143 307
 2014 34 4 29 20 6 59 122 274
 2015 13 1 6 9 6 31 48 141

Япаджиева 2012 37 2 48 52 8 52 160 359
2013 39 2 56 49 6 66 137 355

 2014 35 4 35 36 8 61 106 285
 2015 51 2 38 63 3 87 151 395

Димитров 2012 28 2 37 37 7 33 122 266
2013 38 3 57 31 11 60 105 305

 2014 31 2 26 28 6 60 99 252
 2015 34 2 31 74 4 75 141 362

Бъчваров 2012 41 1 62 45 10 52 168 379
2013 39 2 53 30 7 59 129 319

 2014 39 3 29 44 6 73 130 324
 2015 43 3 38 67 5 58 140 354

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Решени дела.
 

Съдия Година НДОХ НДЧХ АНД ЧНД ТД ГД ЧГД Всичко
Белев 2012 43 0 49 31 11 43 179 356

2013 27 0 44 19 11 35 135 271
 2014 31 1 23 17 8 48 117 245
 2015 4 0 13 9 4 34 47 111

Япаджиева 2012 37 2 47 49 7 47 152 341
2013 32 0 44 51 3 46 123 299

 2014 32 3 30 34 8 54 96 257
 2015 12 0 32 63 2 46 140 295

Димитров 2012 28 2 31 37 6 23 118 245
2013 33 2 50 28 12 57 97 279

 2014 32 1 31 26 6 39 94 229
 2015 9 0 29 70 2 52 132 294
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Бъчваров 2012 39 2 40 43 3 33 161 321
2013 41 2 67 32 11 55 125 333

 2014 38 0 32 35 6 57 126 294
 2015 12 1 29 68 5 49 130 294

 
 
 
4. Свършени дела.
 

Съдия година НДОХ НДЧХ АНД ЧНД ТД ГД ЧГД Всичко
Белев 2012 43 0 58 31 12 51 184 379

2013 28 2 47 23 12 51 143 306
 2014 33 3 23 19 8 64 123 273
 2015 16 3 14 10 5 36 48 132

Япаджиева 2012 40 2 54 50 9 63 159 377
2013 36 1 54 51 5 58 137 342

 2014 37 4 34 35 9 72 107 298
 2015 49 2 34 64 3 63 151 366

Димитров 2012 31 3 40 38 7 32 122 273
2013 36 4 59 29 14 71 105 318

 2014 32 2 34 30 6 55 99 258
 2015 30 1 29 74 3 67 140 344

Бъчваров 2012 41 2 52 44 5 47 165 356
2013 44 3 70 32 11 73 132 365

 2014 39 2 34 42 7 80 129 333
 2015 40 3 33 68 5 63 139 351

 
 
 
 
 
 
 
4. Качество на съдебните актове – срочност.
 

Съдия изготвени
актове над 1

месец

изготвени
актове над 3

месеца

изготвени актове
над 6 месеца

 2015 2014 2013 2015 2014 2013 2015 2014 2013
В.БЕЛЕВ 0 4 2 0 0 0 0 0 0

Н.ЯПАДЖИЕВА 6 14 13 0 0 0 0 0 0
Д.ДИМИТРОВ 34 12 31 0 0 0 0 0 10
И.БЪЧВАРОВ 32 14 33 5 5 30 0 1 17

 
От таблицата е видно, че съдиите Белев и Япаджиева изготвят актовете си

преимуществено в рамките на месечен период след последното съдебно заседание. Съдиите
Димитров и Бъчваров са допуснали забавяне при изготвянето на актове по възложените им
дела, но следва да се отбележи съществено подобрение в работата им спрямо предходните
отчетни периоди. В края на отчетния период това забавяне в изготвяне на съдебните актове е
преодоляно.

През отчетния период не са постъпили жалби за бавност.
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5. Качество на съдебните актове – обжалвани актове и резултати.
 
 
 

 Отменени съдебни актове Потвърдени съдебни актове 
нак.

І
нак.

ІІ
н.ч.х. ч.н.д. а.н.д. гр.д.

І
гр.д.

ІІ
адм. ч.гр. търг ф.д. нак.

І
нак.

ІІ
н.ч.х. ч.н.д. а.н.д. гр.д.

І
гр.д.

ІІ
адм. ч.гр. търг Ф.д.

Нася
Япаджиева

1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 12 9 0 1 0 4 0

Веселин
Белев

0 0 0 0 1 5 0 0 0 1 0 4 0 0 0 9 9 0 0 0 2 0

Димитър
Димитров

0 0 0 2 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 8 8 0 0 0 2 0

Ивайло
Бъчваров

2 0 1 0 1 5 0 0 1 1 0 5 0 0 3 9 8 0 0 0 2 0

ОБЩО 3 0 2 2 4 15 0 0 1 3 0 11 0 0 6 38 34 0 1 0 10 0

 
 

VІ.СТРУКТУРА НА НАКАЗАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ.
 
 
 
1. Общ брой дела.
 
Брой влезли в сила осъдителни присъди - 124, при 134 за 2014г., 147 за 2013г. и 147

за 2012г.
Броят осъдителни присъди е функция на броя постановени съдебни актове по

същество по НДОХ и НДЧХ за съответните периоди.
2. Видове дела.
 
Видове дела по текстове от НК :
- престъпленията против собствеността – общо 43, при 44 за 2014г.,  при 30 за

2013г. и 60 за 2012г., от които:
35 кражби, при 35 за 2014г., 24 за 2013г. и 54 за 2012г.,
0 грабежи, при 1 за 2014г., 1 за 2013г. и 0 за 2012г.,
2  присвоявания, при 5 за 2014, 3 за 2013г. и 2 за 2012г.,
1 измами, при 0 за 2014г., 2 за 2013г. и 2 за 2012г.;
- общоопасни престъпления – 57,  при 59 за 2014г., 59 за 2013г. и 56 за 2012г.;
- престъпления против стопанството – 12 при 6 за 2014г., при 13 за 2013г. и 12 за

2012г.;
- престъпления против правата на гражданите – 2 при 5 за 2014г., при 5 за 2013г. и 2

за 2012г.;
- престъпления против личността – 12 при 5 за 2014г., 8 за 2013г. и 8 за 2012г.;
- престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и

лица, изпълняващи публични функции – 3 при 4 за 2014г., при 5 за 2013г. и 0 за 2012г.;
- престъпления против реда и общественото спокойствие – 4, при 0 за 2014г., 0 за

2013г. и 2 за 2012г.;
- престъпления против брака, семейството и младежта – 8 при 10 за 2014г., при 7 за

2013г. и 4 за 2012г.
 
 
3. Видове наложени наказания.
 
Видове подлежащи на изпълнение наказания:
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През отчетния период  на лишаване от свобода до три години са били осъдени
общо 78 лица, при 88 лица за 2014г., при 78 за 2013г. и 112 за 2012г. Условно осъдени са 52
лица, при 47 за 2014г., 58 за 2013г. и 83 за 2012г.,

- на лишаване от свобода от три до петнадесет години са осъдени 1 лице, при 0 за
2014г., 2 за 2013г. и 0 за 2012г.,

- наказание пробация е наложено на 40 лица, при 68 за 2014г, 58 за 2013г. и 47 за
2012г.,

- наказание глоба е наложено спрямо 7 лица, при 15 за 2014г., 13 за 2013г. и 9 за
2012г.,

- други наказания са наложени на 2 лица, при 3 за 2014г., 1 за 2013г. и 2 за 2012г.
Изцяло оправдани са 7лица
 
 
 
 
4. Изводи.
 
През 2015г. са приключили 23 дела, разглеждани по реда на бързото производство и

2 по реда на незабавното производство при 28 за 2014г., 24 за 2013г. и 19 за 2012г.
И през настоящия отчетен период най-голям е броя на общоопасните

престъплания, като съществен е и броя на престъпленията против собствеността, от които
кражбите заемат основен дял.

Структурата на наказаната престъпност по видове дела отново следва тази на
постановените актове по същество по НДОХ и НДЧХ, тъй като оправдателните присъди са
незначителна част от общия им брой.

Относно вида на наложените наказания се наблюдават следните тенденции:
- запазва се относителния дял на наложените наказания лишаване от свобода до три

години и липсата на наложени такива наказания за по-дълъг период;
- намалял е дела на наложените наказания пробация, като това е и в следствие

промените в НК както по-горе вече беше отбелязано.
Както и през предходните периоди, липсват дела със значим обществен интерес.
 

VІ  1. ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА ОСЪДИТЕЛНИТЕ  ПРИСЪДИ
СПРЯМО ВНЕСЕНИТЕ ПРОКУРОРСКИ АКТОВЕ ПО ВИДОВЕ

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ.
 
 
 

Престъпления година внесени
прокурорски

актове

осъдителни
присъди

относителен
дял

Общоопасни
(гл.11 НК)

2012 57 57 100%
2013 66 60 91%
2014 60 60 100%

 2015 57 58 102%
против собствеността

(гл.5 НК)
2012 49 52 106%
2013 37 31 84%
2014 46 42 91%

 2015 43 42 98%
против личността

(гл.2 НК)
2012 9 9 100%
2013 5 7 140%
2014 5 4 80%
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 2015 12 10 83%
против реда и
общественото
спокойствие
(гл.10 НК)

2012 3 2 67%
2013 0 0 -
2014 0 0 0

 2015 4 4 100%
против дейността на
държавни органи…

(гл.8 НК)

2012 2 0 0%
2013 7 5 71%
2014 2 4 200%

 2015 3 2 67%
против брака,

семейството и младежта
(гл.4 НК)

2012 10 10 100%
2013 10 11 110%
2014 13 11 85%

 2015 8 5 63 %
Други 2012 15 17 113%

2013 22 19 86%
2014 13 12 92%

 2015 14 14 100%
Общо 2012 145 147 101%

2013 147 133 90%
2014 139 133 96%

 2015 141 135 96%
 
От горните цифри следва извода, че през последната година не е налице

съществена промяна в броя на внесените обвинителни актове. Оправдателните присъди са
по-скоро изключение, което е знак за добра работа на прокуратурата по делата, които не са
налагали връщане за доразследване, както и по тези, които са били върнати с указания за
отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения.

 
 
 
 

VI  2. НАКАЗАНА ПРЕСТЪПНОСТ С ВЛЕЗЛИ В СИЛА ПРИСЪДИ
И БРОЙ ОСЪДЕНИ ЛИЦА В КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД.

 
 
Общият брой на осъдените лица е 128, при 174 за 2014г., 152 за 2013г. и 147 за

2012г.
През отчетния период са били осъдени 4 непълнолетни лица, при 12 за 2014г., 5 за

2013г. и 4 за 2012г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VІ  3. БРОЙ, КОНКРЕТИЗАЦИЯ И ПРИЧИНИ ЗА ОПРАВДАТЕЛНИ
ПРИСЪДИ.
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 Оправдателни
присъди

част. Оправд.
Присъди

оправдани лица част. Оправдани
лица

2012г. 4 8 4 9
2013г. 6 4 6 4
2014г. 4 5 5 5
2015г. 7 4 7 4

 
Запазва се относително ниския брой оправдателни присъди, но в сравнение с

предходния период те са се увеличили.
От процесуална гледна точка причините за постановените оправдателни присъди в

почти всички случаи са недоказване на повдигнатото обвинение. По някои от делата се
наблюдава недоказаност и обективна невъзможност за надлежно доказване на обвинението
още при постъпване на обвинителния акт и материалите от досъдебното производство в
съда.

Като цяло дела на оправдателните присъди и оправданите лица не е съществена
част от общо постановените присъди и броя на осъдените лица.

 
 

VІІ. ДЪРЖАВНО СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
 
 

През 2015 година в Съдебно-изпълнителна служба при Районен съд гр. Поморие са
постъпили и образувани 62 бр. изпълнителни дела, от които в полза на държавата - 37 бр., в
полза на юридически лица – 4 бр. и в полза на граждани – 21 бр. Няма образувани дела въз
основа на обезпечителна заповед – за изпълнение на опезпечителни мерки. От постъпилите
дела в полза на държавата: 28 бр. са публични държавни вземания, 9 бр. са частни държавни
вземания. От постъпилите дела в полза на юридически лица: 3 бр. са в полза на банки и 1
дело е в полза на търговци. От постъпилите дела в полза на граждани: 10 бр. са за издръжка,
1 дело – по трудови спорове и 10 бр. са в графа други, от които 1 дело за предаване на вещи,
1 дело за опис на наследство, 1 дело за разпределение ползването на жилищна сграда и
дворно място, а останалите 7 бр. дела са за събиране на парични вземания на граждани.
             През 2015 година са прекратени общо 93 бр. изпълнителни дела. От тях 53 бр. са
свършени чрез реализиране – събиране на вземането, 33 бр. са прекратени по перемция, 3 бр.
са прекратени по други причини и 4 бр. са изпратени на друг съдебен изпълнител за
продължаване на принудителните действия. От прекратените дела поради събиране на
вземането: 18 бр. - държавни вземания,  8 бр. в полза на юридически лица, 27 бр. в полза на
граждани. През отчетния период е поискано изплащане на издръжка по реда на Наредба за
реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка – в сила от 24.06.2011 г. по едно
изпълнително дело и документите са изпратени на Община Поморие за изплащане на
издръжката.
              Общо дължима сума по образуваните през 2015 година изпълнителни дела е 258 964
лева.
              Събраната сума по изпълнителните дела за отчетния период е 250 069 лева, която
включва: 216 545 лева - суми по изпълнителни листове, 23 509 лева – държавни такси, 2 735
лева - приети други разноски и 7 280 лева – лихви.
              Несъбраните суми по опрощаване, прекратени по подс. перемция, изпратени на друг
СИ, давност, обезсилване и др. са в размер на 1 069 400 лева. Останалата несъбрана сума по
висящите изпълнителни дела в края на отчетния период е 808 904 лева.
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              През отчетния период са насрочени: 1 бр. продажба на недвижим имот и 14 бр.
продажби на движими вещи. Насрочената продажба на недвижим имот е приключила с
обявяване на купувач, а насрочените продажби на недвижими вещи са обявени за нестанали,
поради неявяване на купувачи. Извършен е 1 бр. въвод. Насрочени са 33 бр. други
изпълнения – в т.ч. опис и оценка на движими и недвижими имоти и опис – реално
разпределение и предаване на движими вещи.
               През 2015 година няма постъпили жалби против действията на държавния съдебен
изпълнител.
 
  

 
 

               VІII.  КАДРОВА  ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
 

1.          Брой на работещите в районния съд съдии, държавни съдебни
изпълнители и съдии по вписванията. Незаети щатни бройки.
 
         Според утвърденото щатно разписание, РС Поморие разполага с 4 щатни бройки за
съдии, включително и длъжността административен ръководител, разполага с един  щат за
Съдия по вписванията и един щат за Държавен съдебен изпълнител. През целия отчетен
период всички щатни бройки са заети. В периода от 01.07.2015г. до 31.12.2015г. съдия Белев
е командирован в РС Средец и шест месеца са правораздавали 3-ма съдии.
След проведен конкурс за административен ръководител – председател на РС Поморие с
Решение на ВСС бе назначена съдия Нася  Япаджиева и встъпила в длъжност на 09.03.2015г.
Съдиите в РС Поморие разглеждат всякакви дела и няма обособени отделения.

През целия отчетен период в съда е имало една щатна бройка за държавен съдебен
изпълнител. Длъжността е заемана от Теодора Петрова въз основа на трудов договор № ЛС-
И-264/13.06.2001г. с министъра на правосъдието и акт за встъпване от 18.06.2001г.

 През отчетния период в съда е имало една щатна бройка за съдия по вписванията.
Длъжността е заета от Васил Митев въз основа на трудов договор № ЛС-И-1072/25.05.2004г.
с министъра на правосъдието и акт за встъпване от 11.06.2004г. Държавният съдебен 
изпълнител и съдията по вписвания са с дългогодишен стаж на тези длъжности /13г./, богат
опит  и се справят успешно с работата. Към тяхната работа няма забележки и оплаквания.
При отсъствие на съдията по вписвания, същият е заместван в съответствие с разпоредбите
на ЗСВ от  дежурния съдия.

 
          2. Съдебни служители. Щатни бройки, персонален състав.
 
           Съдебната администрация в Районен съд Поморие е с щатна численост от 12 съдебни
служители, като в края на отчетния период всички бройки са заети изцяло. В началото на
отчетния период след проведен конкурс е заета свободната в края на годината една  бойка на
съдебен секретар от Димитрина Симеонова, която е била съдебен секретар в РС Несебър.
Към момента съдебните служители са разпределени по щат и функции както следва:
административен секретар, гл. счетоводител, системен администратор, трима съдебни
секретари, трима съдебни деловодители в това число и  завеждащ служба „Деловодство”,
съдебен деловодител в СИС, съдебен деловодител архивар, който съвместява и функциите
завеждащ „Бюро съдимост”, призовкар който съвместява и функциите чистач.
Съотношението по щат на съдебни служители към магистрати е 3, а  съотношението съдебни
служители  към съдии, съдии по вписвания и съдебен изпълнител е 2. Работата на съдебните
служители е организирана в съответствие с Правилника за администрацията на съдилищата /
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ДВ бр.8/28.01.2014г. /. Повечето от служителите в РС Поморие са с дългогодишен опит и
висока квалификация, като 7 от тях са с най-висок ранг. Същите са вежливи, експедитивни,
отговорни  и бързо усвояват работата с новите програмни продукти.

Системен администратор е била Светла Николова, като поради продължителен отпу
по болест и отпуск по майчинство е проведен конкурс и по заместване е назначен Адри
Банчев считано от 14.09.2015г.

Административен секретар е бил Гавраил Бачев, а главен счетоводител Миле
Митева.

В началото на отчетния период завеждащ служба Деловодство е Иванка Мерджанова
Съдебни секретари - протоколисти са били Йовка Тодорова,  Валентина Атанасова

Димитрина Симеонова. Съдебен деловодител СИС е била Атанаска Павлова.
Съдебни деловодители са били Анна Янкова и Атанаска Желева.
Съдебен деловодител в Бюро съдимост и архив е била Руска Кирова.
Призовкар-чистач е била Анка Харизанова.
В края на отчетния период щатът на съдебните служители при Поморийски район

съд е бил дванадесет щатни бройки.
 

 
3. Предложения за промени в щата.

 
Съдийският щат на Поморийски районен съд е относително достатъчен и като цяло

позволява задълбочено и срочно разглеждане на делата.  Добра е кадровата обезпеченост
откъм държавни съдебни изпълнители и съдии по вписванията. Натоварването в тези звена
на съда не сочи необходимост от разкриване на нови щатни бройки.

Не е добра кадровата обезпеченост на съда откъм съдебни служители. Общия брой
на съдебните служители в съда е 12, т.е. на един съдия съответстват 3 служителя.

В съдебното деловодство, работещите по щат служители изпълняват и функциите
на служба Регистратура. Утвърденият щат не позволява отделяне на гражданско и
наказателно деловодство. Необходимо е разкриване на нова щатна бройка за съдебен
служител в регистратура, което ще даде възможност всички постъпили документи да се
входират от един служител. Друг факт, натоварващ работата на отделни звена в съда е това,
че бюро Съдимост и архива на съда се обслужват от един щатен служител. Това натоварва не
само служителя, който заема съответната длъжност, но и тези служители, които го заместват
при отсъствие (поради ползване на отпуск и др.).

Необходимо е и откриването на втора бройка „призовкар-чистач”. В момента за
тази длъжност е налице една заета щатна бройка. Този съдебен служител е значително
натоварен поради съвместяването на двете длъжности. В случаите, когато ползва отпуск
почистването на съдебната сграда се извършва от външни лица въз основа на договор за
услуга, а връчването на призовките се извършва от останалите служители на съда, съобразно
създадената от административния секретар организация.

 
 
                      IX. СГРАДЕН  ФОНД  И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ  И 
ИНФОРМАЦИОННИ  ТЕХНОЛОГИИ
 
                       
                     1. Сграден фонд
       Районен съд гр.Поморие се помещава в общинска сграда от 1997год., находяща се на ул.
„Цар Калоян“ № 1, като с поредица решения Общинският съвет Поморие предоставя
безвъзмездно за управление за срок от 5 години самостоятелни обекти, находящи се на втори
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и трети етаж от сградата. Последното Решение на ОС е Решение №1389/30.04.2015г.,  като с
него на основание чл. 12, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост,   Общинският
съвет Поморие предоставя безвъзмездно за управление за срок от 5 /пет/ години  на РС
Поморие самостоятелни обекти от сграда с административен адрес: гр.Поморие, ул. „Цар
Калоян“ № 1.  Съдът ползва 13 помещения от сградата. На партерния етаж, малко
помещение, непосредствено до входа се ползва от  ОЗ „Охрана” и тъй като в съда няма
отделно помещение за престой на задържаните лица, често те изчакват в съдебната зала
постановяването на присъдата или в помещението, ползвано от охраната, което затруднява
изпълнението на задълженията на охраната. На този етаж няма друго помещение.  Двете
заседателни зали се  намират на първия етаж, като пред тях в коридор има възможност за
изчакване на страните и свидетелите. Една от заседателните зали е със сравнително добро
обзавеждане, но от обновяване на обзавеждането се нуждае зала №1,  която е по-голяма и по-
често използвана, тъй като мебелите са доста остарели.  Във всяка зала пред съдията има
монитор за проследяване работата на секретар протоколиста, а в едната зала има и
звукозаписна техника. Двете зали са достатъчни с оглед направения график за заседаване. На
този етаж  общ кабинет  ползват съдията по вписвания и  съдебния изпълнител, което не е
много удобно с оглед различните функции, които изпълняват, но към настоящия момент
липсват възможности за промяна.  В две помещения функционално свързани се намира Бюро
съдимост и архива на съда, като през изминалата година бе обновено обзавеждането. Един
кабинет ползват и деловодител на СИС и системния администратор. Една от стаите на
първия етаж се ползва от службата по вписвания. На втория етаж са намират 7 помещения /
стаи/ – всички ползвани от съда. Три стаи се  ползват от съдиите. В една сравнително малка
стая са настанени трите съдебни секретари, в една малка стая – административния секретар
и счетоводителя, в едно помещение са трите съдебни деловодители, като в тази стая се
съхраняват и неприключилите дела и е обособено едно място за адвокати и вещи лица, 
които да се запознават с делата. Стая за адвокатите няма. На втория етаж се намира
помещението за сървъра, в което се намира и машината за копиране и принтиране.
Веществените доказателства също се съхраняват в тази стая, поради липсата на друго
подходящо помещение. На втория етаж се намира и регистратурата за квалифицирана
информация.
 
 
 
              2. Техническа обезпеченост и информационни технологии.

По отношение на техническото обезпечаване, Районен съд гр. Поморие е сравнително
добре обезпечен с компютърна и периферна техника, системен и приложен софтуер, което
спомага за по-бързото и качествено обслужване на адвокати и граждани, както и за работата
на съдиите и съдебните служители.

В съда има изградена вътрешна мрежа, която предоставя свързаност на всички работни
места до внедрените програмни продукти, споделените папки на сървърите, мрежовите
устройства и принтери, като нивата на достъп се определят съобразно длъжността и
изпълняваните функции.

 
 
 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Отчетът на свършеното през 2015 година в Районен съд - гр. Поморие сочи, че с
положените усилия магистратите и съдебната администрация са постигнали  много добри
резултати.

 
 

 
 Административен   ръководител –

                               Председател на Районен съд - гр. Поморие : ……………..
                                                                                               /Нася Япаджиева/  

 
 


