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99.3% от актовете на Окръжен 
съд - Добрич са постановени в 

едномесечен срок

стване на делата, образувани 
по искания  на органите на 
досъдебното производство. 
През отчетната година са об-
разувани 109 производства 
за разпит пред съдия - при 
65 и 67 за предходните две 
години, гледани са 48 дела 
за претърсване и изземване, 
35 мерки за неотклонение 
и 4 дела за прекратяване на 
наказателното производство.

За поредна година се от-
чита увеличение и на обра-
зуваните наказателни дела 
за общоопасни престъпле-
ния. През 2014 г. те са били 
само 9, през 2015г. са увели-
чени на 20, а през отчетната 
2016г. на 25 броя. Тази тен-
денция е твърде тревожна, 
като се има предвид, че 
най-често тези дела са за 
притежание и разпростра-
нение на наркотици, както и 
за причинена смърт на пътя. 

Осем са новопостъпилите 
дела, свързани с престъпле-
ния против личността. Сред 
тях има дела за убийства по 
непредпазливост след нана-
сяне на телесна повреда, за 
опит за убийство, за смърт 
при трудова злополука. 
Осем са и постъпилите дела 
за грабежи. Същият брой 
производства са образувани 
за престъпления против сто-
панството. Има само едно 
дело за престъпления про-
тив финансовата, данъчната 
и осигурителната системи, 
като с това се затвърждава 
тенденцията за намаляване 
на делата от посочения вид. 
През 2015 г. те са били 7, а 
през 2014 г. - 8 броя. 

Отчита се увеличение, 
макар и в неголяма степен 
на производствата по Закона 
за екстрадицията и европей-
ската заповед за арест.

През годината са осъдени 
общо 59 души. Двама от тях 
са признати за виновни по 
дела за умишлено убийство 
и са получили наказания от 
12 и 12 и половина години 
затвор, като присъдите са 
постановени в условията 
на съкратено съдебно след-
ствие. Сериозно наказание 
от 12 години затвор и глоба 
от 30 000 лева е получил и 
мъж, признат за виновен в 
държане и разпростране-
ние на наркотици. 43-ма са 
осъдените на лишаване от 
свобода за срок до 3 годи-
ни, като 18 от присъдите са 
били ефективни, а останали-
те 25 са условни. 10 души са 
получили наказание затвор 
от 3 до 10 години. Сред осъ-
дените през годината има 
и четирима непълнолетни. 
Единият от тях е наказан 
за държане на наркотици с 
цел разпространение, а ос-
таналите трима за извърше-
ни грабежи. Наказателните 
съдии са произнесли две 
оправдателни присъди.

Намаляват делата по Зако-
на за специалните разузнава-
телни средства.  През 2016 г. 
са образувани само 24 дела 
от този вид, като 18 са били 
по първоначални искания за 

През 2016г. в Окръжен 
съд - Добрич са постъпили 
общо 1542 дела, с около 30 
повече от предходната годи-
на. Общият брой на делата 
за разглеждане е бил 1718. 
За втора поредна година  се 
констатира ръст на обра-
зуваните в Окръжния съд 
дела, което дава основание 
да се смята, че е промене-
на установената допреди 
няколко години тенденция 
към намаление на постъ-
пленията. Данните сочат, че 
има ръст на наказателните 
производства и в по-мал-
ка степен на търговските. 
Намаляване е налице един-
ствено при гражданските 
дела, но независимо от това 
те все още заемат най-голям 
обем от всички постъпили 
в съда дела - 44%, следвани 
от наказателните - 34%, тър-
говските - 20% и фирмените 
дела - 2 %.  

Магистратите са при-
ключи през годината общо 
1518 дела, като 91% от тях 
са свършени в тримесечен 
срок. Съпоставката с ре-
зултатите от предходните 
две години, когато в триме-
сечен срок са приключили 
съответно 90% и 86% от 
всички свършени дела, по-
казва устойчиво високо ниво 
на приключилите в кратки 
срокове дела. 

99.3% от постановените 
през годината съдебни акто-
ве са изготвени в законовия 
едномесечен срок. Извън 
този срок са постановени 
актовете само по 11 дела, 
като обикновено забавянето 
е било в рамките на няколко 
дни. Първенец по показате-
ля за срочност е Търговско 
отделение, където няма нито 
един забавен съдебен акт. 
В Наказателно отделение 
постановените в едномесе-
чен срок актове са 99.4%, а 
в Гражданско - близо 99%. 

Данните за отчетната го-
дина сочат, че освен бързо 
правораздаването в Окръ-
жен съд - Добрич е било и 
качествено. През 2016г. от 
инстанционен контрол са 
върнати 231 дела, като само 
13% от тях са с отменени 
съдебни актове, което го-
вори за добрата подготовка 
на делата и високия про-
фесионализъм на съдиите. 
През отчетната година един 
окръжен съдия е имал за 
разглеждане средно по 7.16 
дела на месец. 

Наказателно
отделение

Постъплението на нака-
зателни дела в Окръжен съд 
- Добрич бележи връх спря-
мо предходните две години 
- образувани са 530 дела, 
при около 20% по-малко за 
2015-а и 2014 година. Об-
щият брой на наказателните 
дела за разглеждане през 
отчетната година възлиза 
на 562 броя,  приключените 
дела са 542. Увеличението 
на общия брой на новопос-
тъпилите дела се дължи 
основно на осезаемото нара-

издаване на разрешение, а 
6 са по искания за продъл-
жаване срока на използване 
на СРС-ата. Издадени са 16 
разрешения за прилагане на 
СРС-та и са постановени 
два пълни и три частични 
отказа. В резултат на из-
ползването на специални 
разузнавателни средства в 
съда са внесени само 4 ве-
ществени доказателствени 
средства. Статистическите 
данни показват, че през вся-
ка следваща година броят на 
разрешенията за използване 
на СРС-та намалява прибли-
зително наполовина. 

Само 3 са наказателните 
дела, чието разглеждане е 
продължило повече от годи-
на, като за това има обектив-
ни причини. Две от тях са с 
изключителна фактическа и 
правна сложност, множество 
свидетели и вещи лица, а 
свидетелите по третото дело 
се издирват в чужбина.

Гражданско отделение
През 2016 г. в съда са 

образувани 681 граждански 
дела. Най-голямо е постъ-
плението на производства, 
свързани със спорове по 
Семейния кодекс - искове 
за произход и молби за оси-
новяване или прекратяване 
на осиновяването. На второ 
място са постъпилите дела 
по облигационни искове за 
изплащане на договорни за-
дължения или установяване 
на  несъществуващи такива. 

Забелязва се леко увели-
чение на гражданските дела 
по Закона за отнемане в пол-
за на държавата на незакон-
но придобито имущество. 
През 2016г. те са били 9, 
при 3 и 8 за двете предходни 
години. Прави впечатление, 
че през отчетната година 
не са постъпвали дела по 
Закона за отговорността на 
държавата и общините за 
вреди, докато през 2015 г. и 
2014 г. е имало съответно 3 
и 9 производства. 

Отчита се слабо увеличе-
ние на делата по предявени 
вещни искове. Те са били 
5, при 3 и 2 за предходните 
години. Обикновено това 
са искове, свързани с го-
лям имуществен интерес, 
за изясняването на които 
се извършват множество 
първоначални, повторни и 
допълнителни експертизи. 

Образуваните по жалби 
против действия на съдебен 
изпълнител дела през от-
четната година са 92. Този 
брой е по-висок, сравнен с 
данните за 2015 г. -  81 бр. и 
почти идентичен на данните 
за 2014 г. – 97 бр.  

Делата по искове за по-
ставяне или отмяна на зап-
рещение са били 9, при 10 
за 2015г. и 28 за 2014годи-
на. Гражданските съдии са 
свършили през отчетната 
година общо 670 дела.

Търговско отделение
Продължава тенденцията 

на последователно увели-
чение в постъплението на 
търговски дела. През 2016г. 

са образувани общо 303 
дела, при 256 през 2015г. 
и 202 през 2014 година. 
Останалите несвършени в 
началото на отчетния период 
търговски дела са били 51. С 
тях общо търговските дела 
за разглеждане през 2016 
г. стават 354. Свършени са 
били общо 278 дела.  Об-
щият брой на образуваните 
първоинстанционни търгов-
ски производства е 150, а на 
въззивните 153.

През годината се наблю-
дава увеличение на първо-
инстанционните търговски  
дела по Търговския закон 
и Закона за търговския ре-
гистър. Те са били  58, при 
30 за 2015 г. и 19 за 2014 
година. 

Намаляват първоинстан-
ционните търговски дела по 
облигационни искове от и 
срещу търговци. През отчет-
ната година те са били 21, 
при 43 за  2015г. и 59 през 
2014година. По малко са и 
делата за несъстоятелност 
- 6, при 11 и 18 за предход-
ните две години. 

Освен търговски в от-
делението се разглеждат 
и фирмени дела. Съдиите 
се произнасят по дела за 
регистрация на сдружения 
и фондации по ЗЮЛНЦ, ад-
вокатски дружества по За-
кона за адвокатурата и др., 
по искания за вписвания на 
промени в обстоятелства, 
подлежащи на вписване на 
сдружения с нестопанска 
цел, фондации, адвокатски 
дружества, жилищнострои-
телни кооперации, читали-
ща.  През отчетната 2016 г. 
са постъпили 27фирмени 
дела за първоначална ре-
гистрация на новоучредени 
сдружения с нестопанска 
цел и едно за регистриране 
на адвокатско дружество. 
Заличени са пет сдружения 
и една фондация. 

Отчет за работата на 
районните съдилища вот 
Добрички съдебен окръг

В съдебния район на 
Окръжен съд - Добрич 
функционират пет район-
ни съдилища - в Добрич, 
Балчик, Каварна, Генерал 
Тошево и Тервел. Общо 
постъпилите в районните 
съдилища дела през отчет-
ния период са 9 672. С най-
голям брой е РС - Добрич 
- 5 961дела. На следващо 
място по постъпили дела 
се нарежда РС - Балчик с 
1156. РС - Каварна е с 956 
дела, а районните съди-
лища в Генерал Тошево и 
Тервел – съответно с 918 
и 681. Общото постъпле-
ние на дела в районните 
съдилища запазва нивата 
си спрямо предходната 
година и е по-високо с над 
8% спрямо общото постъ-
пление през 2014 година.  
Районните съдилища са 
имали 11066 дела за раз-
глеждане, от които са свър-
шени 88.41%. В тримесечен 
срок са приключили  83% от 
делата.                           /Б.Т./

Държавата внесе съдебен иск 
срещу “Евроманган” за неплатени 

концесионни задължения
за доплащане за 2015г.  - 
с падеж 15 януари 2016 
година,  конце сионно 
плащане за четвъртото 
тримесечие на 2016г. и 
дължимото изравнително 
плащане за същата годи-
на, както и дължимото 
доплащане за недобит 
манганов концентрат, за-
едно с лихвите върху тези 

Държавата, чрез Ми-
нистерството на енергети-
ката, внесе в Окръжен съд 
-  Добрич иск за 298 410 
лева срещу „Евроманган“ 
ЕАД заради неплатени 
концесионни задължения. 

В общата искова пре-
тенция на Държавата са 
включени неизплатено от 
концесионера задължение 

задължения. 
Окръжен съд - Добрич 

остави без движение ис-
ковата молба, след като 
установи, че по нея не е 
внесена дължимата дър-
жавна такса в размер на 
11 936 лева. Съдът даде 
7-дневен срок  за отстра-
няване на нередностите.

                                /Б.Т./

ГЕОРГИ ГОРЧЕВ
/1.11.1939 г. – 4.04.2016 г./

Роден на 1 ноември 1939 г. в с.Реселец, 
Плевенско. Има институтско образование, 
със специалност „математика”, „физика” и 
„рисуване”.  Женен с дъщеря. 
От 1969 г. е член на Регионалното дружество 
на художниците в Добрич; от 1985 г. е член на 
СБХ. Участва във всички ОХИ, организирани 
от СБХ от 1975 г. Има самостоятелни 
изложби в Добрич, София, Албена, Балчик. 
Всички художествени галерии в страната 
притежават негови творби, включително 
в Националната художествена галерия и 
Софийска градска художествена галерия. 
Негови творби са притежание на много 
частни колекции в чужбина.

/Справочник „Кой кой е в българската 
култура” изд. 1998 г.под ред. на акад.Тончо Жечев/

Оригинални произведения на 
Илия Бешков в 

галерия “Тихото гнездо”
български творци  ще 
бъдат представени  на 
територията на Североиз-
точното ни Черноморие. 
Изложбата ще бъде обез-
печена с особени мерки 
за сигурност.

Колекцията, включваща 
рисунки, скици, илюстра-
ции, гвашове и карикату-
ри, е част от картинния 
фонд на Художествена 
галерия „Илия Бешков“ 
- гр. Плевен. Днес  там 

На 19 април от 13:00ч. 
в Галерия „Тихото гнез-
до“ на Държавен култу-
рен институт „Културен 
център „Двореца“ - гр. 
Балчик официално ще 
бъде открита изложба с 
творби на неповторимия 
български график, кари-
катурист и илюстратор 
Илия Бешков. 

За първи път оригинал-
ни произведения  на  един 
от най-забележителните  

се съхраняват повече от 
1200 негови творби – 
най-голямата колекция в 
национален художествен 
музей и с изключително 
значение.

Всички ценители на 
рисунката от България 
и чужбина, ще имат въз-
можността  до края на 
месец юни да се убедят 
в силата и безспорната 
актуалност на твореца.  

                            /Б.Т./


