ОТЧЕТЕН ДОКЛАД
ЗА
ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД БАЛЧИК
ЗА 2011 ГОДИНА

Районен съд гр.Балчик е част от съдебната система в Република България, която
защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и
държавата.
При осъществяване на своята държавна дейност Районен съд гр.Балчик прилага
бързо, ефективно, предвидимо и качествено правораздаване, което повишава
общественото доверие в съда и оформя облика му на обективен правораздавателен
орган.
І.КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
1. Брой на работещите в районен съд гр.Балчик съдии, съдии по вписванията и
държавни съдебни изпълнители.
В периода от 01.01.2011г. до 31.12.2011г., Районен съд гр.Балчик е осъществявал
своята дейност при численост по щат: шест съдии, съдия по вписванията и държавен
съдебен изпълнител. Щатното разписание на съда за 2011г. не е претърпяло изменение
в сравнение с преходната отчетна година.
През 2011г. в Балчишкия районен съд са работели следните магистрати :
№

имена

1.
2.
3.

Галин Христов Георгиев
Цонко Славков Иванов
Ивелина
Димитрова
Велчева
Стояна Илиева Илиева Станева
Даниела
Йорданова
Игнатова
Стоян Димитров Колев

4.
5.
6.

длъжност
Районен съдия
Зам.адм.ръководител
Адм.ръководител

Съдийски стаж към
31.12.2011г.
20 г. и 3 мес.
16 г. 3 мес.
13 г. 3 мес.

Районен съдия

5 г. и 9 мес.

Районен съдия

5 г.и 8 мес.

Районен съдия

3 г. и 9 мес.

За времето от 03.01.2011г. до 31.12.2011г. районен съдия Стояна Илиева е
ползвала последователно отпуски за бременност и раждане и за отглеждане на малко
дете.
През отчетния период в Балчишкия районен съд е работил един съдия по
вписванията.
№

имена

длъжност

Съдийски стаж
31.12.2011г.

към

1.

Красимир
Господинов

Минков Съдия по вписванията

13 г. и 3 мес.

За периода от 1.01.2011г. до 31.12.2011г. в Балчишкия районен съд е работил
като държавен съдебен изпълнител Тодор Бонев Бонев.
№
имена
длъжност
Съдийски стаж към
31.12.2011г.
1.
Тодор Бонев Бонев
държавен съдебен
3 г. и 7 мес.
изпълнител
За повишаване на квалификацията и професионалната си подготовка
магистратите в БРС са взели участие в редица семинари:
Адм.ръководител Ивелина Велчева, зам. адм. ръководител Цонко Иванов и
районния съдия Стоян Колев са участвали в дистанционни обучения на теми: „Достъп
и защита на информацията”; „Заповедно производство по ГПК” и „Имуществени
отношения между съпрузи по семейния кодекс”; Адм.ръководител Ивелина Велчева е
взела участие в „Учебен курс за ръководители на съдебната система”; Работещите
граждански дела Ивелина Велчева, Цонко Иванов и Стоян Колев са участвали в
семинар на тема „Заповедно производство”, а съдиите, работещи наказателни дела
Галин Георгиев и Даниела Игнатова са участвали в семинар на тема „Организирана
престъпна група”. Районен съдия Стоян Колев е участвал в семинар на тема „Имидж на
магистрата. Съдебната власт и медиите”.
Съдебния изпълнител Тодор Бонев е участвал в Работна среща на Асоциацията на
държавните съдебни изпълнители в България.
2. Брой на служителите в Районен съд град Балчик.
През отчетния период щатът на съдебните служители в Районен съд гр.Балчик
се състоя от:
Наименование на длъжността
Административен секретар
Гл.счетоводител
Деловодител-регистратура
Съдебен секретар-протоколист
Съдебен деловодител
Съдебен архивар
Компютърен оператор, изпълняващ
деловодни функции
Призовкар
Домакин, той чистач
Системен администратор

Брой щатни бройки
1
1
1
5
4
1
1
1
1
1

През отчетния период, поради тежко заболяване Теодора Мутафова – съдебен
архивар ползва за периода от 01.04.2011г. до 25.11.2011г. отпуск поради временна
нетрудоспособност.
С оглед изискванията на ЗФУКПС, необходимостта от разделяне отговорностите
по одобряване, изпълнение, осчетоводяване и контрол, със заповед №РД-13176/07.06.2011г. бе извършена трансформация на бройката „компютърен оператор
изпълняващ деловодни функции” в „компютърен оператор изпълняващ деловодни
функции”, той и касиер”. За извършената трансформация бе уведомен ВСС.
През отчетния период служителите в БРС са участвали в обучения, водещи до
повишаване на техните професионални знания и квалификация. Административният
секретар Людмила Йорданова; архиварят Теодора Мутафова; деловодител регистратура
Русанка Стефанова; съдебните секретари Миглена Йорданова, Мая Петкова, Радостина
Христова и Снежанка Славова; съдебните деловодители Димитричка Ралев и Елена
Костадинова са участвали в дистанционно обучение без присъствена среща на тема
„Достъп и защита на информацията”. Съдебните секретари Миглена Йорданова и
Радостина Христова и съдебния деловодител Нели Гавраилова са участвали в
дистанционно обучение без присъствена среща на тема „Извънсъдебно решаване на
спорове”. Съдебния деловодител Нели Гавраилова е участвала в семинар на тема ”
Защита на класифицираната информация”. Съдебният секретар Миглена Йорданова е
завършила „Курс за обучение на медиатори” и е придобила квалификация по
специалност медиатор.
И през следващата година е необходимо да се продължи дейността по
обучението и повишаването на квалификацията на магистратите и на служителите. За
да се повиши общественото доверие в съда, за да се подобри административното
обслужване на гражданите, за да се постановяват качествени съдебни актове е
необходимо да се провеждат обучения включително и на място за обмяна на опит
между съдебните служители и магистрати, като се организират и семинари, които имат
за теми прилагане измененията в Законите и уеднаквяване на вече съществуващата
практика между съдилищата с тази на ВКС и ВАС.
З.Становище относно промени в щата.
Процентното съотношение съдебни служители спрямо магистрати и съдия по
вписванията и държавен съдебен изпълнител бе непроменено през отчетната година и
бе в размер на 2,125. Като се отчита този размер, който е малко под средния размер за
страната, натовареността на съда, не се налага отправяне на искане за промени в щата на
съда.
ІІ.ДВИЖЕНИЕ ПО ДЕЛАТА
1.Брой дела за разглеждане.

В началото на периода - 01.01.2011 г. са останали висящи 149 бр. граждански
дела и 118 бр. наказателни дела, или общо 267 бр. дела при общо висящи в началото на
2010г. - 318 бр. дела. През отчетния период са постъпили 1064 бр. граждански дела и
469 бр. наказателни дела, или общо 1533 бр. дела. През 2010 г. са били новообразувани
1680 бр.дела. Общият брой на поставените за разглеждане дела през 2011 г. е 1800 бр.
при общ брой на поставените за разглеждане дела през 2010 г. – 1998 бр.
2.Брой свършени(решени) дела.
През отчетния период са свършени общо 465 бр. наказателни дела и 1056 бр.
граждански дела, общо 1521 бр. дела. За сравнение с 2010 г., свършените дела са били
общо 1732 бр. дела. От тях в тримесечния срок за 2011 г. са свършени 960 бр.
граждански дела и 316 бр. наказателни дела, общо 1276 бр., или 84% от делата, в
сравнение през 2010 г., когато са били 1431 бр. или 83% от делата. Запазена е
тенденцията на увеличение броя на делата, приключили в тримесечния срок.
В края на отчетния период са останали несвършени 122 бр. наказателни и 157 бр.
граждански дела, общо 279 бр. През 2010г. несвършените дела са били общо 266 бр.
С цел анализиране причините за забавяне на делата бяха проведени работни
срещи между съдиите, работещи съответно граждански и наказателни дела. Съдиите
посочиха като причини за отлагане на делата: неизготвяне на експертизата от вещите
лица поради обективни причини - служебна ангажираност, болест и др.; откази на
вещите лица да изготвят експертизата поради ангажираност; невръчване на призовките
за страните, свидетелите и вещите лица от връчителите на по – големите съдилища,
пр.РС гр.София, респ. по – късното пристигане на връчения екземпляр от тях;
непредоставяне в срок от Общинска администрация гр. Балчик на материали на вещите
лица с оглед своевременно изготвяне на експертизите; недобросъвестно упражняване
на правата от страните по делото и техните представители, които обжалват актове на
съда, които не подлежат на самостоятелно обжалване, както и за наказателните дела:
заболявания на страните, техните представители, съдебните заседатели; искания за
събиране на доказателствата.
Причина за забавяне на гражданските дела са и заложените в ГПК процедури и
срокове по връчване на искова молба за отговор, назначаване на особени представители,
изготвяне и връчване на страните на писмен проект за доклад по делото, произнасяне по
някои искания в първо съдебно заседание, приемането на допълнителни искания по
доказателствата, допълнителни задачи по експертизите и назначаване на такива с повече
от едно вещо лице. Причина за забавяне на гражданските дела са и сроковете, необходими
за изпълнение на съдебните поръчки по регламентите на Съвета на ЕО: регламент
№1206/2001г. относно събирането на доказателства по граждански и търговски дела и
регламент №1393/2007г. за връчване на съдебни и извънсъдебни документи по граждански
или търговски дела в държавите членки.
Сроковете за изпълнение на съдебните поръчки в чужбина не е съобразен с
предвидените процесуални срокове в НПК и ГПК.

З.Брой на решените дела по същество, анализ по видове.
Броят на свършените дела със съдебен акт по същество през отчетния период е
общо 1305 бр. От тях: граждански дела - 954 бр., наказателни дела – 351 бр., в т.ч.
производства по чл.78А от НК - 36 бр.; АНХД - 159 бр. Броя на свършените дела през
2010г. е бил 1505 бр., през 2009г. – 1408 бр.
3.1.Брой на прекратените дела.
През отчетния период са прекратени общо 216 бр.дела. Следва да се отбележи, че
големият брой на прекратени производства се дължи: за наказателните дела на
увеличения брой постигнати и одобрени споразумения по чл.382 и чл.384 от НПК, а за
гражданските дела - на неизправяне нередовности, препращане по подсъдност до други
съдилища или оттегляне и отказ на иска.
4.Брой обжалвани и протестирани дела.
През отчетния период са обжалвани и протестирани общо 205 бр. дела, от които
113 бр. граждански дела и 92 бр. наказателни дела. За сравнение през 2010г. общия брой
на обжалваните и протестирани дела е бил 146 бр. дела., от които 54 бр. граждански
дела и 92 бр. наказателни дела. За сравнение през 2009г. - те са били 189 бр.
През отчетния период са върнати в БРС от различните инстанции: Добрички
окръжен съд, Административен съд гр.Добрич, Върховен касационен съд и Върховен
административен съд общо 197 бр. решения и присъди. От тях изцяло потвърдени са
101 бр. Изцяло отменени са 59 бр. съдебни актове. Частично отменени или изменени са
37 бр. съдебни актове. Отделно са върнати от различни горестоящи съдебни инстанции
общо 49 бр. обжалвани определения. От тях изцяло потвърдени са 31 бр. Отменени
изцяло са 15 бр., а частично отменени или изменени са 3 бр.
В справки към доклада е представена динамиката на върнатите обжалвани и
протестирани дела на БРС, през отчетния период по отделни съдии. Следва да се
отбележи факта че броят на обжалваните дела през отчетния период е запазил
приблизително своята величина .
Броя потвърдени съдебни актове представлява показател за доброто качество на
работата на съдиите от Районен съд гр.Балчик.
5.Средна натовареност за съдебния район по видове дела за разглеждане.
Броят на разглежданите дела общо за отчетния период е бил 1800бр. Налице е
увеличение на делата в сравнение с 2009г., когато е бил съответно 1724 бр. и намаление
спрямо 2010г., когато е бил 1998 бр. Броят на съдиите по щат през 2011г., 2010г. и 2009г.
е бил 6 районни съдии. Натовареността по щат към поставени за разглеждане дела през
2011 г. е била 25 бр.дела; през 2010 г. е била 27,75 бр., през 2009г. е била 23,94 бр.
Действителната натовареност на съдиите през 2011 по отношение на брой дела за

разглеждане е била 30 бр., което е към средното за страната, съобразно таблица за
натовареността на магистратите в съдилищата за І полугодие на 2011г., а
действителната натовареност на съдиите през 2011г. по отношение на брой свършени
дела е 25,35бр. Действителната натовареност за гражданските съдии по отношение на
разгледаните дела е била 33.69 бр., по отношение на свършените дела – 29,33 бр. а за
наказателните по отношение на поставените за разглеждане дела 24,46 бр., на
свършените дела – 19,38 бр. Като сравнение през 2010г. действителната натовареност на
съда към поставените за разглеждане дела е била 30,74 бр., към свършените дела – 26,65
бр.дела, като действителната натовареност за гражданските съдии към поставените за
разглеждане дела е била 38,31 бр., за наказателните съдии – 21,34 бр., а действителната
натовареност към свършените дела е била: за гражданските съдии – 34,17 бр., а
наказателните 17,31 бр. През 2009г. действителната натовареност за гражданските
съдии е била 26,86 бр., а за наказателните съдии – 26,10 бр.
5.1.Средна натовареност на съдиите. Тежест на видове разпределени и решени дела и
качество на съдебните актове.
Общата натовареност по щат на съдиите през 2011г. по отношение на общия
брой на разгледаните дела е 25бр., а по отношение на свършените дела 21,13 бр. Общата
натовареност по щат за 2010г. по отношение на общия брой на разгледаните дела е 27.75
бр., а по отношение на свършените дела 24,06 бр. За 2009г. е 23,94 бр., а по отношение
на свършените дела е 19,56 бр.
Натовареността на гражданските съдии по щат през 2011 г. по отношение на
делата за разглеждане е 33,69 бр., а по отношение на свършените дела 29,33 бр.
Натовареността за 2010г. по отношение на делата за разглеждане е била 38.31 бр., а по
отношение на свършените дела 34.17 бр.
Натовареността на наказателните съдии по щат през 2011 г.
спрямо
разглежданите дела е 16,31 бр., а спрямо свършените дела е 12,92 бр. За 2010г.
натовареността по щат спрямо разглежданите дела е 17.19 бр., а спрямо свършените
дела е 13.94 бр.
В Балчишкият районен съд работят трима граждански съдии и трима
наказателни съдии.
В Районен съд гр.Балчик е внедрен програмен продукт за електронно
разпределение на делата на принципа на случайния избор. За използването на
системата за случаен избор са утвърдени и актуализирани Вътрешните правила за
разпределение на делата на принципа на случайния избор.
През отчетния период съдията с най-много дела за разглеждане от
наказателните съдии е бил районен съдия Галин Георгиев - общо 294 бр., следва
районен съдия Даниела Игнатова с 274 бр. дела. Най-много свършени наказателни дела
е имал районен съдия Галин Георгиев – 225 бр. Най-много дела за разглеждане през
отчетния период от гражданските съдии е имала адм.ръководител Ивелина Велчева –
451 бр. Най - много свършени дела през отчетния период от гражданските съдии е имал
същия съдия - 385 бр.

От приложената справка към доклада, относно резултатите от върнати
обжалвани и протестирани дела, през отчетния период е видно, че най-много решени и
върнати от горестоящи съдебни инстанции в БРС, обжалвани и протестирани дела през
отчетния период са имали: от съдиите, разглеждащи наказателни дела - районен съдия
Галин Георгиев - 42 бр. с 29бр. дела с потвърден изцяло съдебен акт. От съдиите,
разглеждащи граждански дела - адм.ръководител Ивелина Велчева - 68 бр. , с 39бр.
дела с потвърден изцяло съдебен акт. Най-малко отменени обжалвани и протестирани
дела имат районен съдия Стоян Колев – 27 бр. и районен съдия Стояна Илиева - 26 бр.
6. Структура на наказаната престъпност.
А.Видове и брой по глави от НК.
Делата за разглеждане и свършените дела през отчетния период по глави от НК
е както следва :
-по Глава II от НК - Престъпления против личността - дела за разглеждане - 3
бр. Свършените дела по тази глава са 3 бр.
-по Глава III от НК – Престъпления против правата на гражданите – дела за
разглеждане – 1 бр. Свършените дела по тази глава са 1 бр.
-по Глава ІV от НК-Престъпления против брака, семейството и младежта. През
отчетния период са разгледани 2 бр.дела. Свършени са 2 бр.дела.
-по Глава V-Престъпления против собствеността. През 2011г. са поставени за
разглеждане 72 бр. наказателни дела. Свършените дела през отчетния период по тази
глава са 48 бр.
-по Глава VI -Престъпления против стопанството. През отчетния период са
поставени за разглеждане общо 8 бр. наказателни дела. Свършените дела през този
период по тази глава са 5 бр.
-по Глава VII-Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната
система. През отчетния период няма поставени за разглеждане и свършени дела по тази
глава от НК в БРС.
-по Глава VIII от НК - Престъпления против дейността на държавните органи,
обществени организации и лица, изпълняващи публични функции. През отчетния
период в БРС са поставени за разглеждане 2 бр.дела. Свършените дела през този период
по тази глава са 2 бр.
-по Глава IX от НК-Документни престъпления. През отчетния период в БРС е
поставено за разглеждане 1 бр.дело. Свършено през този период по тази глава е 1 бр.
-по Глава Х от НК- Престъпления против реда и общественото спокойствие.
През отчетния период в БРС е поставено за разглеждане 1 бр.дело. Свършено през този
период по тази глава е 1 бр.
-по Глава XI от НК- Общоопасни престъпления. През отчетния период в БРС са
поставени за разглеждане 73 бр. наказателни дела. Свършените дела през отчетния
период по тази глава са общо 69 бр.
Б.Вид и брой на дела със значим обществен интерес.
През отчетния период в Балчишкия районен съд не е имало дела със значим
обществен интерес. При определянето на понятието „значим обществен интерес" са

взети в предвид мерките за усъвършенстване организацията на работа по делата от
особен обществен интерес, приети от Висшия съдебен съвет през 2008г. Ежемесечно са
се изпращали необходимите справочни форми на ВСС относно делата със значим
обществен интерес.
6.1. Относителен дял на осъдителните присъди спрямо внесените прокурорски актове,
по видове престъпления.
През отчетния период са новообразувани общо 138 бр. НОХД. Постановени са
общо 39 присъди и 92 опрeделения за одобряване на споразумения. През отчетният
период няма оправдателни присъди. В началото на отчетния период са останали
несвършени 25 бр. НОХД.
През отчетния период по Глави в НК съотношението е както следва:
-по Глава II-новообразуваните дела (внесени прокурорски актове) осъдителни
присъди е :3 към 3
-по Глава III-новообразувани дела (внесени прокурорски актове) осъдителни
присъди е :1 към 1
-по Глава IV-новообразувани дела (внесени прокурорски актове) осъдителни
присъди е :1 към 2
-по Глава V-новообразувани дела (внесени прокурорски актове) осъдителни
присъди е :57 към 48
-по Глава VI-новообразувани дела (внесени прокурорски актове) осъдителни
присъди е :7 към 5
-по Глава VII-новообразувани дела (внесени прокурорски актове) осъдителни
присъди е :0 към 0
-по Глава VIII-новообразувани дела (внесени прокурорски актове) осъдителни
присъди е :2 към 2
-по Глава ІX-новообразувани дела (внесени прокурорски актове) осъдителни
присъди е :1 към 1
-по Глава X-новообразувани дела (внесени прокурорски актове) осъдителни
присъди е :1 към 1
-по Глава XI-новообразувани дела (внесени прокурорски актове) осъдителни
присъди е :65 към 69.
Налице е тенденция към увеличаване броя на новообразуваните НОХД в
сравнение с тези през 2010г., когато са били 120 бр. и намаление в сравнение с 2009г.,
когато са новообразувани 152 бр. дела.
6.2.Наказана престъпност с влезли в сила присъди и брой осъдени лица в края на
отчетния период.
През отчетния период има влезли в сила съдебни актове както следва: по НОХД
– 131 бр. присъди и определения за одобряване на споразумения, по НЧХД- 1 бр.
присъди, по НАХД по чл.78А от НК- 36 бр. решения.
През 2010г. влезлите в сила наказателни съдебни акта са 157 бр., през 2009г. те са
180 бр.

През отчетния период са съдени общо 152 души. Осъдени са 151 души. От
съдените лица няма оправдани. Броят на съдените лица през 2010г. е 202 бр., а през
2009г. е 198 бр.
От осъдените лица през 2011г. има 3 непълнолетни лица.
Наказания лишаване от свобода до три години са получили 73 осъдени лица.
От тях по отношение на 49 лица е приложен института на условното осъждане. Няма
наложено наказание от 3 до 15 години. По отношение на 68 лица е наложено наказание
пробация. По отношение на 10 лица е наложено наказание глоба. Няма наложени други
наказания.
Броя на осъдените лица е обективен критерий за качественото наказателно
правораздаване в съдебния район.
7.Брой, конкретизация и причини за оправдателните присъди.
През отчетния период в Балчишкият районен съд не са постановени
оправдателни присъди.
Ш.ДИНАМИКА И АНАЛИЗ НА ДЕЛАТА
През отчетния период са постъпили общо 1533 бр. граждански и наказателни
дела, което към средния размер съобразно таблица за натовареността на магистратите в
съдилищата за І полугодие на 2011г. През 2010г. са постъпили общо 1672 бр.
граждански и наказателни дела, а през 2009г. новопостъпилите дела са били общо 1332
бр.
През отчетния период са поставени за разглеждане общо 1800 бр. дела, през
2010г. са били поставени за разглеждане общо 1998 бр. граждански и наказателни дела,
а през 2009г. са били 1724 бр. дела.
През 2011г. са били свършени общо 1521 бр., докато през 2010г. те са били
общо 1732 бр., а през 2009г. са били свършени общо 1408 бр. граждански и наказателни
дела.
В тримесечния срок са били приключени 1276 бр. т.е. 84% от свършените през
годината дела. През 2010 год. в този срок са приключили 1431 бр., или 83% от общия
брой свършени дела. През 2009 г. в тримесечния срок са приключили 69.39% от
свършените дела. Запазена е тенденцията за увеличаване на процента на свършените в
тримесечния срок дела и броя на останалите висящи в края на отчетния период дела,
които са отчетния период са 279 бр. През 2010 год. останали висящи са 266 бр., през
2009г. - 316 бр.
Положителната и трайна тенденция от наказателните и гражданските съдии
към увеличение броя на свършените дела, намаление броя на висящите дела е
показател за срочното приключване на делата в Районен съд гр.Балчик.
1.Наказателни дела.
През отчетния период в БРС с наказателни дела са работели трима районни
съдии – Галин Георгиев, Стояна Илиева, Даниела Игнатова. Районен съдия Стояна
Илиева е ползвала за периода от 03.01.2011г. до 31.12.2011г. отпуск за бременност и
раждане и за отглеждане на малко дете.

През отчетния период са новообразувани 138 бр. НОХД. През 2010г. техния
брой е бил 120 бр. НОХД. и през 2009г. - 152 бр.
Поставените за разглеждане НОХД през отчетния период са били 163 бр.; през
2010г. техния брой е бил 145 бр. Поставените за разглеждане НОХД през 2009г. са били
181 бр. Налице е малко увеличение на броя на поставените за разглеждане НОХД
спрямо 2010г.
Свършените през отчетния период НОХД са 132 бр. дела; през 2010г. - 120 бр., а
през 2009 г. от поставените за разглеждане НОХД са били свършени 156 бр.
През отчетния период в тримесечния срок са свършени 105 бр. НОХД, през
2010г. - 93 бр. НОХД. През 2009 г. са свършени 127 бр. НОХД. В отчетния период няма
върнати дела за доразследване
През отчетния период от свършените дела е имало 4 бр. бързи производства, 4
бр. незабавни производства и 14 бр. съкратени производства по реда на Глава ХХVII от
НПК.
Преобладаващите наказателни производства са за престъпления срещу
собствеността на гражданите и общоопасните престъпления.
През 2011г. са били новообразувани 10 бр. НЧХД, през 2009г. са били
новообразувани 8 бр. НЧХД. Поставените за разглеждане през 2011г. са били 16 бр.
НЧХД, а през 2010г. -17 бр. Свършените НЧХД през отчетния период са били 7 бр.
През 2011г. са постъпили 124 бр. частни наказателни дела, През 2010г. са
постъпили 137 бр. частни наказателни дела. През отчетния период са били поставени за
разглеждане 127 бр. частни наказателни дела. Свършените частни наказателни дела
през отчетния период са били 124 бр.
През отчетния период са новообразувани 30 дела по чл.78 А от НК. Общо
поставените за разглеждане подобни дела през отчетния период е 40 бр. Свършените
дела по чл.78А от НК през отчетния период е бил 36 бр.
През отчетния период са постъпили 167 бр. АНХ дела. Поставените за
разглеждане АНХ дела през 2011г. е бил 241 бр. От тях свършените дела са 166 бр.
Преобладаващите АНХ дела са за обжалване на наказателни постановления по
Закона за движение по пътищата; по Закона за акцизите, Закона за данък върху
добавената стойност и ДОПК. Броя на новообразуваните АНХ дела по ЗДвП е 70 бр.
дела.
Има тенденция към запазване броя на образуваните АНХ дела.
2.Граждански дела.
През отчетния период в БРС с граждански дела са работели трима съдии –
адм.ръководител Ивелина Велчева; зам.адм.ръководител Цонко Иванов и районен
съдия Стоян Колев.
В периода от 1.01.2011г. до 31.12.2011г. са постъпили и са образувани 226 бр.
граждански дела по общия ред. През 2010г. те са били 231 бр., а през 2009г. са
новообразувани 225 бр.
През отчетния период са поставени за разглеждане 373 бр. граждански дела по
общия ред. През 2010г. те са били 411 бр. През 2009г. са били поставени за разглеждане
345 бр.

През отчетния период са свършени 224 бр. граждански дела по общия ред, през
2010г. те са били 268 бр., а свършените граждански дела по общия ред през 2009 г. са
290 бр.
Висящите граждански дела по общия ред в края на отчетния период са 149 бр.,
висящите граждански дела по общия ред в края на 2010г. са били 143 бр., а в края 2009г.
били 181 бр.
Запазена е тенденцията по отношение на броя образувани граждански дела по
общия ред с тези от 2010г. и тенденцията за намаляване броя на останалите висящи
дела в края на отчетните периоди.
Новообразуваните частни граждански дела през отчетния период са 30 бр.
През 2010г. са били 16 бр., а през 2009г. са били 43 бр.
През 2011г. са постъпили 834 бр. дела, с правно основание чл.410 и чл.417 от
ГПК, докато през 2010 г. са постъпили 959 бр. ч.гр.дела, с това правно основание. През
2009г. те са били 423 бр.
В началото на периода е имало 3 бр. дела от административен характер.
Новообразувано е 1 бр. дело. Решени са 2 бр. дела.
Новообразувани дела по чл.310 от ГПК са 18 бр. дела. Поставени за
разглеждане са 26бр. Свършени са 16 бр. дела в края на периода.
През отчетния период са постъпили 29 бр. бракоразводни дела. Поставени за
разглеждане са общо 37 бр. Свършени дела са общо 23 бр.
Всички съдии и служители от Районен съд гр.Балчик положиха усилия, според
възможностите си и натовареността на съда, движението на делата да протичат
нормално. Данните за работата на отделните съдебни състави в Балчишкия районен съд
е отчетен в приложените към доклада таблици. Там са посочени, висящите,
новообразуваните дела, поставените общо за разглеждане дела, общо свършените дела,
свършените в тримесечния срок и останалите несвършени дела в края на отчетния
период.
IV. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
През отчетния период са постъпили общо 185 изпълнителни дела. Налице е
завишение в броя на новопостъпилите дела в сравнение с 2010г., когато са били 101 бр.
и 2009г., когато са постъпили 70 бр. изпълнителни дела.
Свършените дела през отчетния период са били 157 бр., което е повече от
половината от броя на новообразуваните изпълнителни дела. Събраната сума през 2011
год. е 253808 лв. През 2010г. е 84251 лв. През 2009г. е събрана общо 176463,00 лв.
Налице е тенденция към увеличение на събраните суми. Това е показател за
качествената работа на държавния съдебен изпълнител.
Броят на несвършените изпълнителни дела към края на отчетния период е
1842 бр. През 2010 год. е 1816 бр. През 2009г. е бил 1775 бр.
За работата на държавния съдебен изпълнител е приложена към доклада
таблица, която дава възможност за преценка на неговата натовареност и ефективна
работа, анализ на динамиката на изпълнителните дела и събраните суми.
V. СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА

Към Балчишкият районен съд работи един съдия по вписванията. В сградата на
БРС се помещава Службата по вписвания.
През отчетния период са направени общо 3819 бр. вписвания, при 3572 бр.
вписвания за 2010г. и 4424 бр. за 2009г. През отчетния период е намалял броя на
нотариалните дела. През 2011г. той е бил 1849 бр., през 2010г. той е бил 1959 бр. От
всички вписвания през отчетния период най-много са именно нотариалните дела. От
всички нотариални дела, най-много са продажбите. През отчетния период те са били
1069 бр.
Към доклада е приложена таблица, от която може да се направи сравнителен
анализ на постъпленията през последните три години.
Обстоятелството, че в Районен съд гр.Балчик работят само един съдия по
вписванията и един държавен съдебен изпълнител създава затруднения в
организацията на работа при заместването им при ползване на платен годишен отпуск и
отпуск, поради временна нетрудоспособност. В тези случаи се налага държавния
съдебен изпълнител да изпълнява функциите и на съдия по вписванията, а самият той
да бъде заместван от командирован съдебен изпълнител от друг съд.
VІ. БЮРО СЪДИМОСТ
В Балчишкия районен съд функционира и Бюро съдимост. През 2011 год. са
издадени 1460 свидетелства за съдимост и 1566 справки за съдимост. През 2010г. са
издадени 1566 бр. свидетелства за съдимост и 1472 бр. справки за съдимост. През 2009г.
са издадени 1773 бр. свидетелства за съдимост и 564 бр. справки за съдимост. Запазена е
тенденцията на увеличение на издадените свидетелства за съдимост и справки за
съдимост.
VI. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
В началото на отчетния период Районен съд гр. Балчик се помещаваше в част
от стара сграда, находяща се в свлачищен район в гр.Балчик. Сградата бе собственост на
Община Балчик.
С решение на МС от 3.05.2011г. бе предоставен на Министерството на
правосъдието имот – публична държавна собственост, находящ се в гр.Балчик,
ул.”Варненска”№1 с площ от 9370 кв.м., застроен с 4 сгради за нуждите на РС гр.Балчик
и РП гр.Балчик. Имотът се нуждае от основен ремонт, т.к. е в състояние, което не дава
възможност за настаняване към настоящия момент.
На 12.07.2011г. бе издадена заповед №626 на кмета на Община гр.Балчик, в
която бе даден срок от два месеца от издаването й на Районен съд - гр.Балчик да
освободи сградата, в която се помещава, тъй като същата бе обявена за опасна за
обитаване, застрашена от самосрутване, създаваща условия за възникване на аварии в
санитарно – хигиенно отношение.
На 3.09.2011г. между Министерството на правосъдието и ЕТ „Васил Григоров”
бе сключен договор за наем на трети етаж и 5 стаи на втория етаж от масивна триетажна
сграда, находяща се в гр.Балчик, ул.”Стара планина”№2.
Към настоящия момент РС – гр.Балчик ползва 14 помещения от сградата, две от
които на втория етаж.

Проблемът със съдебната палата все още не е решен за РС гр.Балчик.
Институцията се нуждае от собствена сграда.
В настоящия момент Балчишкият районен съд разполага с 29 бр. компютърни
конфигурации, 23 бр. принтера, 3 бр. сървъра, 7 бр. UPS, и 2 бр. копирни машини.
С протоколни решения №31/6.10.2011г. и №42/15.12.2011г., по искане на
Районен съд гр.Балчик, ВСС отпусна средства, с които през 2011г. бяха закупени 8 бр.
компютърни конфигурации.
През отчетния период са използвани различни програмни продукти, сред
които е и програмата за случаен избор за разпределение на делата „Law choice”.
През 2011г. в Районен съд гр.Балчик работи успешно деловодна програма САС
"Съдебно деловодство". През 2011 год. към САС "Съдебно деловодство" беше закупен
модул „Съдебен призовкар”.
За нуждите на съдебното изпълнение бе закупена и програмната система „ JES”
за автоматизация на дейността на съдебно изпълнителна служба при БРС.
Нормативната база на съда бе подсигурена от правно-информационната
система "АПИС 7" .
В Районния съд в Бюро съдимост се използва обновената програма за издаване
на свидетелства за съдимост по ЛОТ-4.
В счетоводството от 2010 г. се използва счетоводна програма "Web БП – Конто
66" и програмен продукт за труд и работна заплата "Стил".
През 2011г. функционира и изградената и обновена интернет страница на
Районния съд. В нея се публикува информация относно календара за насрочените
граждански и наказателни дела, постановените съдебни актове и влезлите в сила
съдебни актове по граждански и наказателни дела. Има публикувани правила за
публикуване на съдебните актове и полезна информация.
VІІ.ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ
През отчетния период в Районен съд гр.Балчик са събрани общо приходи в
размер на 252896,00 лв., в т.ч. лихви по набирателна и транзитна сметки, съдебни такси,
конфискации, глоби и др., което е с 35% повече от предходната година. Най – много
приходи са постъпили от съдебните такси – 228688,00 лв.
Разходите за 2011г. са реализирани в унисон с указанията на ВСС за
допълнителни мерки за ограничаване на нелихвените разходи и трансферите по
републиканския бюджет. Към 31.12.2011г. разходите по бюджета на Районен съд
гр.Балчик са 642344.00 лв.
В сравнение с 2010г. имаме намаление на издръжката с 3%, както следва:
За заплати има спад с 10%;
За текуща издръжка – спад с 7%.
VІІІ. УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА
През отчетния период бяха актуализирани вътрешните правила по системата за
финансово управление и контрол.
Не са налице писмени оплаквания на граждани от работата на отделните служби
в БРС или на конкретни служители.
Не са налагани дисциплинарни наказания на служители.

През изминалия отчетен период магистратите и съдебните служители в
Районен съд гр.Балчик със своето етично поведение към гражданите и чувството си на
отговорност работеха ефективно за повишаване общественото доверие и авторитета на
съда.
Благодаря на всички съдии и служители за работата им през 2011г.!

Гр.Балчик
13.02.2011год.
АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ –
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД-БАЛЧИК

