ОТЧЕТЕН ДОКЛАД
ЗА
ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД БАЛЧИК
ЗА 2014 ГОДИНА

Районен съд гр.Балчик е част от съдебната система в Република България.
Приоритет в работата на съда е бързото, ефективно, предвидимо и качествено
правораздаване, което повишава общественото доверие в съда и оформя облика му.
І.КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
1. Брой на работещите в районен съд гр.Балчик съдии, съдии по вписванията и
държавни съдебни изпълнители.
В периода от 01.01.2014 год. до 30.09.2014 год., Районен съд гр.Балчик е
осъществявал своята дейност при численост по щат: шест съдии, съдия по
вписванията и държавен съдебен изпълнител. С решение по протокол № 36 от
30.07.2014 год. на ВСС щатът на съда е намален с 2 /две/ щатни бройки „съдия“
считано от 01.10.2014 год. Щатното разписание на съда до 30.09.2014 год. е 25 щатни
бройки, а от 01.10.2014 год. е 23 щатни бройки.
През 2014 год. в Балчишкия районен съд са работели следните магистрати :
№

имена

1.

Галин Христов
Георгиев
Цонко Славков Иванов
Ивелина Димитрова
Велчева
Даниела
Йорданова
Игнатова

2.
3.
4.

5.
6.

длъжност
Районен съдия

Съдийски стаж към
31.12.2014г.
23 г. и 3 мес.

Зам.адм.ръководител
Адм.ръководител

19 г. 2 мес.
16 г. 2 мес.

Районен съдия

8г. и 8 мес.

Стояна Илиева
Районен съдия
Илиева- Станева
Стоян Димитров Колев Районен съдия

Съдийски стаж към
30.09.2014г.
8 г.и 5 мес.
6 г. и 5 мес.

През отчетния период в Балчишкия районен съд е работил един съдия по
вписванията.
№
1.

имена
Красимир Минков
Господинов

длъжност
Съдия по вписванията

Съдийски стаж
31.12.2014г.
16 г. и 3 мес.

към

За периода от 1.01.2014г. до 31.12.2014г. в Балчишкия районен съд е работил
като държавен съдебен изпълнител Тодор Бонев Бонев.
№
имена
длъжност
Съдийски стаж към
31.12.2014г.
1.
Тодор Бонев Бонев
държавен съдебен
6 г. и 6 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
районните съдии Галин Георгиев, Даниела Игнатова, Стояна Илиева и Стоян Колев
са участвали в семинар на тема „Някои аспекти на европейското законодателство“.
Районния съдия Галин Георгиев е взел участие в семинар на тема „Обучение на
магистрати по електронен мониторинг като средство за контрол на поведението на
осъдени лица“. Адм.ръководител Ивелина Велчева и районния съдия Даниела
Игнатова са участвали в семинар на тема „Новата роля на националния съдия при
прилагането на европейските правила в областта на семейното право“ .
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
Гл.специалист
Гл.счетоводител
Деловодител-регистратура
Съдебен секретар-протоколист
Съдебен деловодител
Съдебен архивар
Деловодител, той касиер
Призовкар
Домакин, той чистач
Системен администратор

Брой щатни бройки
1
1
1
5
4
1
1
1
1
1

Със заповед № РД-13-116/14.04.2014г. на адм.ръководител на Районен съд
гр.Балчик, с разрешение на ВСС, дадено по протокол №16/10.04.2014г., поради
промени в ПАС, щатната бройка за длъжността “административен секретар“ бе
трансформирана в „главен специалист“.
През отчетния период служителите в БРС са участвали в обучения, водещи
до повишаване на техните професионални знания и квалификация. Главния
специалист Людмила Йорданова е взела участие в среща семинар по режима на
Закона за предотвратяване на конфликт на интереси организиран от ВСС. Съдебния

деловодител Нели Гавраилова е взела участие в дистанционно обучение на тема
„Класифициране на съдебните дела и прокурорските преписки-основания, ред и
правни последици”. Съдебният деловодител – СИС Елена Костадинова е взела
участие в семинар на тема „Електронни инструменти в съдебното изпълнение“.
Повишаването на квалификацията на магистратите и на служителите води до
подобряване качеството на съдебните актове, подобряване на адм.обслужване на
гражданите, което от своя страна повишава общественото доверие в съда.
З.Становище относно промени в щата.
Процентното съотношение съдебни служители спрямо магистрати и съдия по
вписванията и държавен съдебен изпълнител бе в размер на 2,125 в началото на
годината, а към 1.10.2014г. в размер на 2,83. Като се отчита този размер, който е
малко над средния размер за страната, натовареността на съда, липсата на
финансови средства в съдебната система 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 - 01.01.2014г. са останали висящи общо 299 бр. от
който 159 бр. граждански дела и 140 бр. наказателни дела, при общо висящи в
началото на 2013г. – 270 бр. дела, а в началото на 2012г. - 279 бр. дела.
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През отчетния период са постъпили 711 бр. граждански дела и 377 бр.
наказателни дела, или общо 1088 бр. дела. През 2013г. са били новообразувани общо
1391 бр. дела, а през 2012г. - 1316 бр. дела.
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Налице е спад в броя на новообразуваните дела в сравнение с 2013г.

Общият брой на поставените за разглеждане дела през 2014г. е 1387 бр., при
общ брой на поставени за разглеждане дела през 2013г. – 1661 бр., а през 2012г. е
1595 бр.

Дела за разглеждане
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2. Брой свършени (решени) дела
През отчетния период са свършени общо 428 бр. наказателни дела и 753 бр.
граждански дела, или общо 1181 бр. дела. За сравнение с 2013г., свършените дела са
били общо 1362 бр., а през 2012г. – 1325 бр.
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От тях в тримесечния срок за 2014г. са свършени 644 бр. граждански дела и 276 бр.
наказателни дела, общо 920 бр., или 78% от делата, в сравнение с 2013г.,
когато са били 1126 бр., или 83% от делата, а през 2012г., са били 1022 бр. или 77%
от делата.
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Свършени дела в тримесечен срок

Има тенденцията на намаление в броя на делата, приключили в тримесечния
срок. Като причина за това може да се посочи увеличения брой новообразувани дела
по общия ред.
В края на отчетния период са останали несвършени 89 бр. наказателни и 117
бр. граждански дела, общо 206 бр. През 2013г. несвършените дела са били общо 299
бр., а през 2012г. - 270 бр.
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Намален е броя на останалите несвършени в края на периода граждански и
наказателни дела.
Причини за забавяне приключване на гражданските дела са: неизготвяне на
експертизата от вещите лица поради обективни причини - служебна ангажираност,
болест и др.; откази на вещите лица да изготвят експертизата поради ангажираност;
недобросъвестно упражняване на правата от страните по делото и техните
представители, които обжалват актове на съда, които не подлежат на самостоятелно
обжалване, както и заложените в ГПК процедури и срокове по връчване на искова
молба за отговор, назначаване на особени представители, 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.
Причини за забавянето приключването на наказателните дела са: заболявания
на страните, техните представители, съдебните заседатели; искания за събиране на
доказателствата.

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 970 бр. От тях: граждански дела - 654 бр., наказателни дела – 316 бр., в т.ч.
производства по чл.78А от НК - 5 бр.; АНХД - 170 бр. Броя на свършените дела през
2013г. е бил 1111 бр., а през 2012г. - 1118 бр.
3.1.Брой на прекратените дела.
През отчетния период са прекратени общо 211 бр.дела, в сравнение с 2013г.
когато са били 251 бр., а през 2012г. – 207 бр. 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 197 бр. дела, от
които 97 бр. граждански дела и 100 бр. наказателни дела. За сравнение през 2013г.
общия брой на обжалваните и протестирани дела е бил 276 бр. дела., от които 124
бр. граждански дела и 152 бр. наказателни дела. За сравнение през 2012г. - те са
били общо 266 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 161 бр. решения и присъди. От тях изцяло
потвърдени са 86 бр. Изцяло отменени са 59 бр. съдебни актове. Частично отменени
или изменени са 16 бр. съдебни актове. Отделно са върнати от различни горестоящи
съдебни инстанции общо 47 бр. обжалвани определения. Отменени изцяло са 28бр.,
а частично отменени или изменени са 1 бр.
През предходния отчетен период за 2013г. са върнати в БРС от различните
инстанции: Добрички окръжен съд, Административен съд гр.Добрич, Върховен
касационен съд и Върховен административен съд общо 189 бр. решения и присъди.
От тях изцяло потвърдени са 120 бр. Изцяло отменени са 50 бр. съдебни актове.
Частично отменени или изменени са 19 бр. съдебни актове. Отделно са върнати от
различни горестоящи съдебни инстанции общо 76 бр. обжалвани определения. От
тях изцяло потвърдени са 40 бр. Отменени изцяло са 35 бр., а частично отменени
или изменени са 1 бр.
В справки към доклада е представена динамиката на върнатите обжалвани и
протестирани дела на БРС, през отчетния период по отделни съдии.
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 1387 бр. Налице
е намаление спрямо 2013г., когато е бил 1661 бр. и намаление спрямо 2012г., когато
е бил 1595 бр. Броят на съдиите по щат през до 30.09.2014г., 2013г. и 2012г. е бил 6
районни съдии. От 01.10.2014г. районен съд гр.Балчик работи с 4бр. съдии по щат.
Натовареността по щат към поставени за разглеждане дела през 2014г. е била
21,02бр. дела, за разлика от 2013г., когато е била 23,07 бр.дела; през 2012г. е била
23,12 бр. Действителната натовареност на съдиите през 2014 по отношение на брой
дела за разглеждане е била 21,02 бр., а действителната натовареност на съдиите през
2014г. по отношение на брой свършени дела е 17,89 бр. Действителната
натовареност за гражданските съдии по отношение на разгледаните дела е била
26,36 бр., по отношение на свършените дела – 22,82 бр. а за наказателните по
отношение на поставените за разглеждане дела 15,67 бр., на свършените дела – 12,97
бр. Като сравнение през 2013г. действителната натовареност на съда към
поставените за разглеждане дела е била 23,07 бр., към свършените дела –
18,92бр.дела, като действителната натовареност за гражданските съдии към
поставените за разглеждане дела е била 28,11 бр., за наказателните съдии – 18,03 бр.,
а действителната натовареност към свършените дела е била: за гражданските съдии
– 23,69 бр., а наказателните 14,14 бр.
Запазена е тенденцията за действителната натовареност на съдиите, която е
под средния посочен в Таблицата за натовареност на магистратите за 2013г. размер
за всички районни съдилища в страната.
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 2014г. по отношение на общия
брой на разгледаните дела е 21,02 бр., а по отношение на свършените дела 17,89 бр.
Общата натовареност по щат за 2013г. по отношение на общия брой на разгледаните
дела е 23,07 бр., а по отношение на свършените дела 18,92 бр. За 2012г. по
отношение на общия брой на разгледаните дела е 23,12 бр., а по отношение на
свършените дела е 19,20 бр.
Натовареността на гражданските съдии по щат през 2014г. по отношение на
делата за разглеждане е 24,17 бр., а по отношение на свършените дела 20,92 бр.
Натовареността на гражданските съдии по щат през 2013г. по отношение на делата
за разглеждане е 28,11 бр., а по отношение на свършените дела 23,69 бр.
Натовареността за 2012г. по отношение на делата за разглеждане е била 28.11 бр., а
по отношение на свършените дела 24.14 бр.
Натовареността на наказателните съдии по щат през 2014г. спрямо
разглежданите дела е 14,36 бр., а спрямо свършените дела е 11,89 бр. Натовареността
на наказателните съдии по щат през 2013г. спрямо разглежданите дела е 18,03 бр., а
спрямо свършените дела е 14,14 бр. За 2012г. натовареността по щат спрямо
разглежданите дела е 16.19 бр., а спрямо свършените дела е 12.67 бр.

В Балчишкият районен съд от 01.10.2014г. работят двама граждански съдии
и двама 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 201 бр. и съдия
Даниела Игнатова с 183 бр., следва районен съдия Стояна Илиева с 128 бр. дела.
Най-много свършени наказателни дела е имал районен съдия Галин Георгиев 151
бр. Най-много дела за разглеждане през отчетния период от гражданските съдии е
имал зам.адм.ръководител Цонко Иванов с 354 бр.дела., следват адм.ръководител
Ивелина Велчева – 340 бр., районен съдия Стоян Колев с 176 бр. дела Най - много
свършени дела през отчетния период от гражданските съдии е имал Цонко Иванов 297 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 Стояна Илиева – 40 бр., с 23 бр. потвърдени
съдебни актове. От съдиите, разглеждащи граждански дела - адм.ръководител
Ивелина Велчева - 45 бр. , с 26 бр. дела с потвърден изцяло съдебен акт. Най-малко
отменени обжалвани и протестирани дела имат районен съдия Стоян Колев – 25 бр.
и районен съдия Даниела Игнатова - 32 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 –
11 бр. Свършените дела по тази глава са 9 бр.
-по Глава III от НК – Престъпления против правата на гражданите – дела за
разглеждане – 0 бр. Свършените дела по тази глава са 0 бр.
-по Глава ІV от НК-Престъпления против брака, семейството и младежта.
През отчетния период са разгледани 3 бр.дела. Свършени са 2 бр.дела.
-по Глава V-Престъпления против собствеността. През 2014г. са поставени
за разглеждане 59 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 14 бр. наказателни дела. Свършените дела през този
период по тази глава са 14 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 няма поставени за разглеждане наказателни дела и свършени дела
по тази глава.
-по Глава IX от НК-Документни престъпления. През отчетния период в
няма поставени за разглеждане и свършени дела по тази глава от НК в БРС.
-по Глава Х от НК- Престъпления против реда и общественото спокойствие.
През отчетния период няма поставени за разглеждане и свършени дела по тази глава
от НК в БРС.
-по Глава XI от НК- Общоопасни престъпления. През отчетния период в
БРС са поставени за разглеждане 45 бр. наказателни дела. Свършените дела през
отчетния период по тази глава са общо 44 бр.
Б.Вид и брой на дела със значим обществен интерес. През отчетния период в
Балчишкият районен съд не са разглеждани дела със значим обществен интерес.
6.1. Относителен дял на осъдителните присъди спрямо внесените прокурорски
актове, по видове престъпления.
През отчетния период са новообразувани общо 112 бр. НОХД. Постановени
са общо 29 бр. присъди и 86 бр. опрeделения за одобряване на споразумения. В
началото на отчетния период са останали несвършени 20 бр. НОХД.
През отчетния период по Глави в НК съотношението е както следва:
-по Глава II-новообразуваните дела (внесени прокурорски актове)
осъдителни присъди е: 9 към 3 присъди и 5 определения за одобряване на
споразумения.
-по Глава III-новообразувани дела (внесени прокурорски актове)
осъдителни присъди е: 0 към 0.
-по Глава IV-новообразувани дела (внесени прокурорски актове)
осъдителни присъди е: 2 към 2 присъди.
-по Глава V-новообразувани дела (внесени прокурорски актове) осъдителни
присъди е: 43 към 24 присъди и 23 определения за одобряване на споразумения.
-по Глава VI-новообразувани дела (внесени прокурорски актове)
осъдителни присъди е: 14 към 0 присъди и 14 определения за одобряване на
споразумения.
-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: 0 към 0.
-по Глава ІX-новообразувани дела (внесени прокурорски актове)
осъдителни присъди е: 0 към 0.
-по Глава X-новообразувани дела (внесени прокурорски актове) осъдителни
присъди е: 0 към 0.

-по Глава XI-новообразувани дела (внесени прокурорски актове)
осъдителни присъди е: 44 към 0 присъди и 44 определения за одобряване на
споразумения.
Запазена е приблизително тенденцията на броя новообразувани НОХД в
сравнение с тези през 2013г., когато са 120бр.
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 – 115 бр. присъди и определения за одобряване на споразумения, по НЧХД5 бр. присъди, по НАХД по чл.78А от НК- 5 бр. решения.
През 2013г. има влезли в сила съдебни актове както следва: по НОХД – 115
бр. присъди и определения за одобряване на споразумения, по НЧХД- 8 бр.
присъди, по НАХД по чл.78А от НК- 15 бр. решения. През 2012г. влезлите в сила
наказателни съдебни акта са 154 бр.
През отчетния период са съдени общо 132 души. Осъдени са 130 души. От
съдените лица няма оправдано лице. Броят на съдените лица през 2013г. е 178 бр., а
през 2012г. е 208 бр.
От осъдените лица през 2014г. има 1 непълнолетно лице, докато през 2013г.
са били 6 лица, а през 2012 г. – 1 лице.
Наказания лишаване от свобода до три години са получили 75 осъдени
лица. От тях по отношение на 54 лица е приложен института на условното
осъждане. По отношение на 3 души е наложено наказание от 3 до 15 години. По
отношение на 48 лица е наложено наказание пробация. По отношение на 1 лице са
наложени други наказания. А 87 бр. са наказани по споразумения по чл.381-384 от
НПК.
Броя на осъдените лица е обективен критерий за качественото наказателно
правораздаване в съдебния район.

Ш.ДИНАМИКА И АНАЛИЗ НА ДЕЛАТА
През отчетния период са новопостъпили общо 1088 бр. граждански и
наказателни дела. През 2013г. са новопостъпили общо 1391 бр. граждански и
наказателни дела, а през 2012г. новопостъпилите дела са били общо 1316 бр.
През отчетния период са поставени за разглеждане общо 1387 бр. дела, през
2013г. са били поставени за разглеждане общо 1661 бр. граждански и наказателни
дела, а през 2012г. са били 1595 бр. дела.
През 2014г. са били свършени общо 1181 бр., докато през 2013г. те са били
общо 1362 бр., а през 2012г. са били свършени общо 1325 бр. граждански и
наказателни дела.
В тримесечния срок са били приключени 920 бр. т.е. 78% от свършените
през годината дела. През 2013г. в този срок са приключили 1126 бр., или 83% от
общия брой свършени дела. През 2012г. в тримесечния срок са приключили 1022 бр.
или 77% от свършените дела. Налице е намаление в броя свършени в тримесечния

срок дела и броя на останалите висящи в края на отчетния период дела, които за
отчетния период са 206 бр. През 2013г. останали висящи са 299 бр., през 2012г. - 270
бр.
Положителната и трайна е тенденцията от наказателните и гражданските
съдии към намаление броя на висящите дела, което е показател за срочното
приключване на делата в Районен съд гр.Балчик.
1.Наказателни дела.
За периода от 1.01.2014г. до 30.09.2014г. в БРС с наказателни дела са работели
трима районни съдии – Галин Георгиев, Стояна Илиева, Даниела Игнатова, след
1.10.2014г., тези дела са разглеждани от Галин Георгиев и Даниела Игнатова.
През отчетния период са новообразувани 112 бр. НОХД. През 2013г. техния
брой е бил 119 бр. НОХД. и през 2012г. - 106 бр.
Поставените за разглеждане НОХД през отчетния период са били 132 бр.;
през 2013г. техния брой е бил 138 бр. Поставените за разглеждане НОХД през 2012г.
са били 137 бр.
Свършените през отчетния период НОХД са 117 бр. дела; през 2013г. - 118 бр.,
а през 2012г. от поставените за разглеждане НОХД са били свършени 118 бр.
През отчетния период в тримесечния срок са свършени 90 бр. НОХД, през
2013г. - 100 бр. НОХД. През 2012г. са свършени 77 бр. НОХД. В отчетния период
няма дела върнати за доразследване.
През отчетния период от свършените дела е имало 10 бр. бързи производства
и 18 бр. съкратени производства по реда на Глава ХХVII от НПК. През отчетния
период е нямало незабавни производства и свършени по искане на обвиняемия.
Преобладаващите наказателни производства са за престъпления срещу
собствеността на гражданите и общоопасните престъпления.
През 2014г. са били новообразувани 10 бр. НЧХД, през 2013г. са били
новообразувани 15 бр. НЧХД. Поставените за разглеждане през 2014г. са били 22 бр.
НЧХД, а през 2013г. -27 бр. Свършените НЧХД през отчетния период са били 13 бр.,
а през 2013г. са 15 бр.
Има тенденция към намаляване броя на новообразувани, поставени за
разглеждане и свършени НЧХД през 2014г. спрямо предходната 2013г.
През 2014г. са постъпили 93 бр. частни наказателни дела плюс 17 бр.разпити
на лица – общо 110, а през 2013г. са постъпили 98 бр. частни наказателни дела плюс
31 бр. дела за разпити на лица – общо 127. През отчетния период са били поставени
за разглеждане 116 бр. частни наказателни дела. Свършените частни наказателни
дела през отчетния период са били 113 бр.
През отчетния период са новообразувани 8 бр. дела по чл.78 А от НК. Общо
поставените за разглеждане подобни дела през отчетния период е 9 бр. Свършените
дела по чл.78А от НК през отчетния период е бил 5 бр. През 2013г. са били
новообразувани 9 дела по чл.78 А от НК. Общо поставените за разглеждане подобни
дела през отчетния период е бил 16 бр. Свършените дела по чл.78А от НК през
2013г. е бил 15 бр.

Има тенденция към намаление броя на новообразувани, поставени за
разглеждане и свършени АНХД по чл.78а от НК през 2014г. спрямо предходната
2013г.
През отчетния период са постъпили 137 бр. АНХ дела. Поставените за
разглеждане АНХ дела през 2014г. е бил 238 бр. От тях свършените дела са 180 бр.
През 2013г. са постъпили 250 бр. АНХ дела. Поставените за разглеждане
АНХ дела през 2013г. е бил 337 бр. От тях свършените дела са 231 бр.
Преобладаващите АНХ дела за отчетния периода 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 78 бр. дела.
Налице е тенденция към намаление броя на образуваните АНХ дела.
2.Граждански дела.
За периода от 1.01.2014г. до 30.09.2014г. в БРС с граждански дела са
работели трима съдии – адм.ръководител Ивелина Велчева; зам.адм.ръководител
Цонко Иванов и районен съдия Стоян Колев. След този период с граждански дела
са работили адм.ръководител Ивелина Велчева и зам.адм.ръководител Цонко
Иванов.
В периода от 01.01.2014г. до 31.12.2014г. са постъпили и са образувани
217бр. граждански дела по общия ред, през 2013г. те са били 244 бр. граждански
дела по общия ред, а през 2012г. са новообразувани 197 бр.
През отчетния период са поставени за разглеждане 353 бр. граждански дела
по общия ред. През 2013г. те са били 379 бр. През 2012г. са били поставени за
разглеждане 343 бр.
През отчетния период са свършени 238 бр. граждански дела по общия ред,
От тях в тримесечен срок са свършени 131 бр. дела; през 2013г. са били свършени
243 бр.дела, от тях в тримесечен срок са свършени 159 бр. дела а свършените
граждански дела по общия ред през 2012г. са 208 бр.
Висящите граждански дела по общия ред в края на отчетния период са 115
бр., висящите граждански дела по общия ред в края на 2013г. са били 136 бр., а в
края 2012г. били 135 бр.
Налице е намаление в броя образувани граждански дела по общия ред с
тези от 2013г.
Новообразуваните частни граждански дела през отчетния период са 56 бр.
През 2013г. са били 36 бр., а през 2012г. са били 33 бр.
През 2014г. са постъпили 438 бр. дела, с правно основание чл.410 и чл.417
от ГПК, докато през 2013г. са постъпили 589 бр. ч.гр.дела, с това правно основание.
През 2012г. те са били 625 бр.
Новообразувани дела по чл.310 от ГПК са 4 бр. дела. Поставени за
разглеждане са 8 бр. Свършени са 5 бр. дела в края на периода.
През отчетния период са постъпили 29 бр. бракоразводни дела. Поставени
за разглеждане са общо 35 бр. Свършени дела са общо 23 бр.

Всички съдии и служители от Районен съд гр.Балчик през 2014г. положиха
усилия 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 97 изпълнителни дела. През
2013г. са били 93 бр., а през 2012г. – 177 бр.
Свършените дела през отчетния период са били 402 бр., което е четири пъти
повече от броя на новообразуваните изпълнителни дела. Това е показател за
качествената работа на държавния съдебен изпълнител.
Броят на несвършените изпълнителни дела към края на отчетния период е
981 бр.дела. През 2013г. е 1677 бр. През 2012 год. е 1842 бр.
Събраната сума през 2014г. е 197837.00 лв. За 2013г. е 200114,00 лв. За
2012г. е 277960,00 лв. Налице е тенденция към намаление на събраните суми.
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.
Държавния съдебен изпълнител замества съдията по вписвания при БРС
при ползването на платен годишен отпуск и отпуск поради временна
нетрудоспособност.

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 3509 бр. вписвания, при 4446 бр.
вписвания за 2013г. и 5011 бр. за 2012г. През отчетния период е намалял броя на
нотариалните дела. През 2014г. той е 1426 бр., през 2013г. той е бил 1451 бр. и през
2012г. той е бил 1628 бр. От всички вписвания през отчетния период най-много са
договорите, делбите и продажбите. От всички договори, най-много са договорите за
аренда.
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.
VІ. БЮРО СЪДИМОСТ
В Балчишкия районен съд функционира и Бюро съдимост. Бюро съдимост
ползва ПП АИС „БЮРА СЪДИМОСТ”.

През 2014г. са издадени 1493 свидетелства за съдимост и 509 справки за
съдимост. През 2013г. са издадени 1637 бр. свидетелства за съдимост и 591 бр.
справки за съдимост. През 2012г. са издадени 1712 бр. свидетелства за съдимост и
1664 бр. справки за съдимост.
Налице намаление на броя на издадените свидетелства за съдимост и
справки за съдимост.
VI. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
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 позволява ползването му за нуждите на съда.
На 03.09.2011г. между Министерството на правосъдието и ЕТ „Васил
Григоров” е сключен договор за наем на трети етаж и стаи на втория етаж от
масивна триетажна сграда, находяща се в гр.Балчик, ул.”Стара планина”№2.
Договорът за наем е със срок на действие до 01.03.2014г. С анекс договора е
продължен.
Към настоящия момент РС – гр.Балчик ползва 13 помещения от сградата,
четири 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, 2 бр. сървъри, 4 бр. UPS, 14 бр. МФУ, 9 бр. принтера,
3 бр. сканиращи устройства и 2 бр. копирни машини; 2 бр. Информационни табла за
нуждите на съдебните зали в БРС.
През отчетния период са използвани различни програмни продукти, сред
които е и програмата за случаен избор за разпределение на делата „Law choice”.
През 2014г. в Районен съд гр.Балчик се използваха успешно деловодна
програма САС "Съдебно деловодство" и модул „Съдебен призовкар”; Програмна
система „JES” и модули „Електронна папка JES”; ПС „Регистър наддавателни
предложения” за СИС и софтуер за синтез на реч "SpeechLab 2.0" .
Нормативната база на съда бе подсигурена от правно-информационната
система "АПИС 7" .
В Районния съд в Бюро съдимост се използва програма за издаване на
свидетелства за съдимост - АИС „Бюра съдимост”.
В счетоводството от 2010г. се използва счетоводна програма "Web БП –
Конто 66" и програмен продукт за труд и работна заплата "Стил".
През 2014г. функционира и периодично се обновява 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, публикува се информация за
получените и връчени призовки и съдебни книжа от други съдилища. Има
публикувани правила за публикуване на съдебните актове, за достъп до обществена

информация, за приемане и отчитане на сигнали и жалби и др. полезна
информация. От 2012г. Районен съд гр.Балчик предлага на медиите и гражданите,
посетили интернет страницата на съда прессъобщения за насрочени и разгледани в
съда дела. Гражданите имат възможност да осъществят онлайн контакт с медиатор,
на когото да задават въпроси, във връзка с разрешаване на спорове, в който участват.
От 2013г. се публикува регистър на направените отводи по делата от съдиите. От
2014г. при спазване на Закона за защита на личните данни и ПАС, Районен съд
гр.Балчик предлага уеб базиран достъп до информация за движението на делата в
Районен съд гр.Балчик, като по този начин е включен към централния портал на
съдебен район Варна. Чрез отдалечен достъп страните по делата и техните
пълномощници могат да се запознаят и се снабдят с копия от протоколи от
проведени съдебни заседания, постановени актове на съда в открито и закрито
съдебно заседание.
От 2012 година на интернет страницата на съда се публикуват и публичните
продажби, извършвани от държавния съдебен изпълнител при Районен съд
гр.Балчик.

VІІ.ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ
През отчетния период в Районен съд гр.Балчик са събрани общо приходи в
размер на 111304 лв., в т.ч. лихви по набирателна и транзитна сметки, съдебни
такси, конфискации, глоби и др., което е с 21% по-малко от предходната година.
Най – много приходи са постъпили от съдебните такси – 96791 лв.
Разходите за 2014г. са реализирани в унисон с указанията на ВСС за
допълнителни мерки за ограничаване на нелихвените разходи и трансферите по
републиканския бюджет. Към 31.12.2014г. разходите по бюджета на Районен съд гр.
Балчик са 697278 лв.
В сравнение с 2013г. имаме намаление на разходите с 1% както следва:
За заплати има увеличение с 0,25%;
За текуща издръжка намаление с 20%;
За капиталови разходи намаление с 100%.

VІІІ. УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА
През 2014г., както и през предходната отчетна година в БРС работи програма
„Спогодби”. Всеки петъчен ден бе обявен за Отворен ден за въпроси по програмата.
Обученият за целта служител, работещ по програмата отчита проявен интерес от
гражданите към нея. Въпреки това не са постъпили заявления за прилагане на
медиация. Гражданите проявяват все още недоверие към новия институт, въпреки
възможностите, който той предлага.
През изминалата отчетна година в Районен съд гр.Балчик бе извършена
планова проверка по образуването, движението и приключването на гражданските и
наказателните дела при Районен съд гр.Балчик от Инспектората към ВСС в

изпълнение на заповеди №ПП-01-64/13.05.2014г. и №ПП-01-80/02.06.2014г. на
Главния инспектор на Инспектората към ВСС. Като цяло оценката относно
организацията по образуването, движението и приключването на гражданските и
наказателните дела бе добра.
Непосредствено след осъществения контрол бяха дадени препоръки по
отношение на работата по гражданските и наказателните дела и бяха предприети
мерки по преодоляването на някой пропуски, констатирани от инспекторите.
В изпълнение на заложените цели по Стратегическия и Оперативен план на
съда
– повишаване на общественото доверие в Районен съд гр.Балчик и
подобряване организацията на работа, нашият съд проведе през 2014г.
социологически проучвания сред адвокати, вещи лица и граждани. Обобщените
резултати от изследванията налагат извода, че като цяло обществеността е
информирана за работата на съда, лесно намира информация за администрацията и
нейните услуги и преобладаващата част от анкетираните имат доверие в
правораздавателната дейност, осъществявана от него, а вещите лица срещат
съдействие от служителите при изготвяне и представяне на експертизите по делата.
През отчетния период бяха актуализирани вътрешните правила по системата
за финансово управление и контрол.
Не постъпиха 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.

Гр.Балчик
12.02.2015 год.

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ –
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД-БАЛЧИК

