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Годишен отчет за дейността на 
Окръжен съд - Добрич и Районните 

съдилища в региона през 2018 година
1386 дела са постъпи-
ли в Окръжен съд - До-
брич през 2018 година. С 
най-голям дял сред тях 
са гражданските - 41.2%, 
следвани от наказателни-
те - 30.2%, търговските - 
28.5% и фирмените - 0.1%. 
Сравнението с данните от 
двете предходни години 
показва, че е налице ръст 
в постъплението на тър-
говски дела и намаление 
на новообразуваните на-
казателни производства. 
При гражданските дела се 
отчита минимално нама-
ление и относителна ста-
билност в постъплението. 
Данните бяха оповестени 
от председателя на ин-
ституцията съдия Галатея 
Ханджиева, която пред-
стави годишен отчет за 
дейността на Окръжния 
съд и на районните съди-
лищата пред годишното 
отчетно събрание на съди-
ите от Добрички съдебен 
окръг.
 За поредна година в Ок-
ръжния съд е отчетено 
високо ниво на приклю-
чилите в кратки срокове 
дела. През 2018 г. са при-
ключени общо 1354 дела, 
като 88% от тях са свър-
шени в тримесечен срок. 
99% от всички съдебни 
актове са постановени в 
установения едномесечен 
срок за гражданските дела 
и съответно в двумесечен 
за наказателните.
 Показателно за качество-
то на правораздавателната 
дейност в съда е съотно-
шението между потвърде-
ните и недопуснатите до 
касационно обжалване съ-
дебни актове и отменените 
и изменените актове, кое-
то е 72% към 28%. Данните 
говорят за традиционно 
прецизната работа, добра-
та подготовка на делата, 
съблюдаването на закона 
и съдебната практика, и 
високия професионали-
зъм на съдиите. 

Наказателно
отделение

 През отчетната година 
в съда са постъпили 418 
наказателни дела. Те са с 
около 7% по-малко от пре-
дходната година и с почти 
22% по-малко в сравнение 
с 2016 година. 
 Образуваните през 2018г. 
първоинстанционни нака-
зателни дела от общ харак-
тер са 46. За поредна годи-
на с най-голям дял сред 
тях са делата за общоопас-
ни престъпления - 18 за 
притежание и разпростра-
нение на наркотици и 6 за 
причинена по непредпаз-
ливост смърт при упра-
вление на МПС. На след-
ващо място се нареждат 
делата за престъпления 
против стопанството, кои-
то са 14, при 9 и 8 за двете 
предходни години. Произ-
водствата от този вид са 
свързани с получаването 
на средства от фондове, 
принадлежащи на ЕС или 
на българската държава, 

сключване на неизгодна 
сделка и използването на 
платежен документ, без 
съгласието на титуляра.
 Четири са новообразува-
ните дела за престъпления 
против личността - две 
от тях за отвличане, едно 
за убийство, извършено в 
състояние на силно раз-
дразнение и едно за при-
чинена смърт при трудова 
злополука. За сравнение 
делата за престъпления 
против личността през 
миналата година са били 
две, а през 2016г. - осем.
 Три от постъпилите през 
отчетния период дела са 
за престъпления против 
собствеността, а едно за 
престъпление против дей-
ността на държавни орга-
ни - опит за подкуп на по-
лицейски служители. 
 Отчетен е ръст на обра-
зуваните през годината 
производства по Закона 
за екстрадицията и евро-
пейската заповед за арест, 
които са 20, при 14 за ми-
налата година. 
През отчетния период са 
издадени 11 разрешения 
за прилагане на специални 
разузнавателни средства. 
В резултат на използва-
нето им са внесени 3 ве-
ществени доказателствени 
средства. Образуваните 
тази година производства 
от такъв характер са три 
пъти по-малко в сравне-
ние с предходната - 11 към 
34. Статистическите дан-
ни показват, че през всяка 
следваща година броят на 
исканията и съответно на 
разрешенията за използ-
ване на СРС-та намалява.
През годината са осъдени 
общо 46 души. 39 от тях 
са получили наказание 
„лишаване от свобода“ за 
срок до 3 години, като за 
27 подсъдими то е било ус-
ловно, а за останалите 12 
- ефективно. Пет са присъ-
дите, с които е определено 
наказание от 3 до 10 годи-
ни затвор. Постановена е 
една 18-годишна присъда 
за грабеж, придружен с 
опит за убийство. Сред 
осъдените през годината 
има един непълнолетен, 
който е получил услов-
но наказание за кражба 
и ползване на чужда бан-
кова карта. Един от под-
съдимите е освободен от 
наказателна отговорност, 
като му е наложена глоба. 
Постановена е една оправ-
дателна присъда.

Гражданско 
отделение

 В Гражданското отделение 
на съда през 2018г. са обра-
зувани 571 дела, от които 
129 първоинстанционни.
 Отчетен е ръст в постъ-
плението на първоинстан-
ционни дела по Закона за 
отговорността на държа-
вата и общините за вреди, 
които са 7, при съответно 
3 и нито едно за предход-
ните две години. 
 30 са постъпилите през 
годината облигационни 

искове за изплащане на до-
говорни задължения или 
установяване на несъщест-
вуващи такива. Те запазват 
нивата си спрямо 2016г., но 
бележат почти трикратно 
увеличение спрямо постъ-
пилите през миналата го-
дина 11 броя.
 Пет са гражданските 
дела, образувани по Зако-
на за отнемане в полза на 
държавата на незаконно 
придобито имущество, от 
които 3 за обезпечения на 
бъдещ иск. При този вид 
дела се отчита намаление 
спрямо предходните две 
години, когато те са били 
съответно 7 и 9.
 Цифрите сочат още, че 
през отчетния период в 
съда са постъпили 35 дела, 
свързани със спорове по 
Семейния кодекс - искове 
за установяване и оспор-
ване на произход, осино-
вяване и др. За поредна 
година те са най-много 
сред общия брой на пър-
воинстанционните про-
изводства, но в сравнение 
с двете предходни години 
постъплението им нама-
лява съответно със 7 и 13 
дела. 
 217 от постъпилите в съда 
въззивни граждански дела 
са образувани по жалби 
против решения на район-
ните съдилища. Делата, 
образувани по жалби про-
тив действия на съдебен 
изпълнител са 109, при 90 
и 92 за предходните годи-
ни. 
  

Търговско 
отделение 

 За трета поредна година в 
Окръжен съд - Добрич се 
отчита ръст в постъпле-
нието на търговски дела. 
През отчетния период са 
образувани 395 дела, при 
348 и 303 за двете предход-
ни години. 202 са новопос-
тъпилите първоинстан-
ционни дела, а въззивните 
- 193.
 Наблюдава се значително 
увеличение на делата от и 
срещу търговци, които са 
31% от общо образува-
ните първоинстанционни 
търговски дела. През го-
дината са заведени 63 дела 
от такъв характер, докато 
в предходните години те 
са били съответно 18 и 21. 
Увеличението се дължи на 
законодателни промени, 
според които искове по 
Кодекса за застраховане-
то вече могат да се предя-
вяват пред съда, в чийто 
район се намира насто-
ящият адрес на ищеца 
или по местонастъпване 
на застрахователното съ-
битие и може да се пред-
положи, че тенденцията 
ще се запази.
 24% от общото постъпле-
ние се дължи на делата 
по Търговския закон и 
Закона за търговския ре-
гистър, а 15% на дела по 
молби за обезпечаване на 
бъдещ иск. 
 През отчетната година 
по молби за обявяване в 

несъстоятелност са обра-
зувани 13 дела, при 9 и 6 
за предходните години. 
Справката показва, че 10 
от производствата са за-
почнали по молба на кре-
дитори, а останалите 3 по 
молба на длъжника.
 През отчетния период са 
образувани само 2 фирме-
ни дела, като това отново 
се дължи на норматив-
ни промени, след които 
твърде ограничен брой 
видове юридически лица, 
подлежат на регистрация 
в окръжните съдилища. 
Издадени са 108 удос-
товерения за актуално 
състояние във връзка с 
производство по прере-
гистрация. 

Отчет за работата 
на районните 
съдилища от 

Добрички съдебен 
окръг

 Общо 11326 дела са по-
стъпили през отчетния 
период в петте районни 
съдилища в региона - в 
Добрич, Балчик, Каварна, 
Генерал Тошево и Тервел. 
За втора поредна година 
се отчита ръст в общото 
постъпление, като увели-
чението спрямо миналата 
година е с 5%, а спрямо 
2016г. с 15%. 
 С най-голям брой по-
стъпили дела е Районни-
ят съд в Добрич - 6930, 
следван от РС - Балчик с 
1375 дела. В РС - Каварна 
са постъпили 1228 дела, а 
в районните съдилища в 
Генерал Тошево и Тервел  
съответно 933 и 860. 
 Анализът на данните по-
казва, че ръстът на делата 
в районните съдилища е 
резултат изключително 
на увеличението в постъ-
плението по граждански 
дела, каквото за поредна 
година е налице във всич-
ки районни съдилища и 
което е толкова сериоз-
но, че води до нарастване 
на общия брой на делата, 
въпреки намалялото на-
всякъде постъпление на 
наказателни дела. 
Магистратите от район-
ните съдилища са свър-
шили през отчетната 
година общо 11249 дела, 
като 88% от тях са при-
ключени в тримесечен 
срок. Най-висок резултат 
по този показател е по-
стигнал РС - Ген.Тошево, 
където 93% от делата са 
свършили в 3-месечен 
срок. 
Отчетът за дейността на 
Съдебно-изпълнителните 
служби в районните съди-
лища показва, че през го-
дината са постъпили общо 
1301 изпълнителни дела. 
Приключили са 1042, като 
събраната по тях сума въз-
лиза на 1322503 лева.
Общият брой на молбите 
за вписвания, отбелязва-
ния и заличавания, по-
стъпили в Службите по 
вписванията в районните 
съдилища е 23083. 

Полицията и съдът се отчитат за дейността си пред гражданите

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА НЧ „БАЧО КИРО 1939” 

Настоятелството при НЧ „Бачо Киро 1939” с.Кранево свиква

ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ
На 12 април 2019 г. от 14.00 ч. в Пенсионерския клуб, 

което ще се проведе при следния 
ДНЕВЕН РЕД:

1.Отчет на Настоятелството и Проверителната комисия за дейността на 
читалището за 2018 г.
2.Освобождаване на стари членове на Настоятелството и Проверителната 
комисия.
3.Избор на Читалищно настоятелство, Проверителна комисия и 
Председател.
При липса на кворум, събпанието ще се проведе същия ден в 15.00 ч., на 
същото място и при същия дневен ред.

К.Петков
Председател

Годишен отчет на дейността на ОД 
на МВР Добрич 

На 20 март 2019 г. се про-
веде годишният отчет-
анализ за дейността на ОД 
МВР Добрич. Присъства-
ха зам.-главният секретар 
на МВР – главен комисар 
Георги Арабаджиев, за-
местник-директор на ГД-
БОП-МВР – старши ко-
мисар Стоян Темелакиев, 
представители на местни 
и държавни органи. 

Дадена бе добра оцен-
ка от професионалното 
ръководство на МВР  за 
дейността на ОД МВР До-
брич през 2018 г. 
Главен комисар Араба-
джиев изтъкна лошите 
показатели на ОД МВР 
Добрич във връзка с 
противодействие на ко-
рупционните престъпле-
ния и даде насоки за спра-
вянето с тях.
Старши комисар Темела-
киев даде добра оценка за 
постигнатите резултати и 
благодари за доброто вза-
имодействие на ОД МВР 
Добрич с ГДБОП.
През 2018 г. са регистри-
рани 2231 криминални 
престъпления, от които 
са разкрити 1128, с 50.56% 
разкриваемост. За сравне-
ние, през същия период 
на 2017 г. регистрираните 
криминални престъпле-
ния са били 2189, от тях 
1143 са разкрити, с 52.22% 
разкриваемост.
Директорът на ОД МВР 
Добрич – старши комисар 
Никола Панчев благодари 
за постигнатите резултати 
и изтъкна предприетите 
мерки и съвместната дей-
ност със сили на дирекция 
„Жандармерия“ в малки-
те населени места, където 
през третото и четвърто-
то тримесечие на отчет-
ната година се наблюдава 
значително намаление на 
битовата престъпност.
През 2018 г. грабежите са 
намалели с 55.17% спрямо 
2017 г. 
Добра оценка бе дадена и 
за работата по превенция 
на престъпления, свърза-
ни с телефонни измами. 
През 2018 г. са извърше-
ни 36 измами срещу 55 за 
2017 г. Телефонните изма-
ми са от престъпленията 
с най-голям обществен 
отзвук, поради което за 
разкриването им се от-
деля най-голям ресурс. В 
резултат на предприетите 
действия, през 2018 г. са 
регистрирани 8 такива 
измами срещу 28 за пре-
дходната година, като в 

6 случая са установени 
лица, участвали в измам-
ните схеми като „мулета“.
Установените престъпле-
ния, свързани с наркотич-
ни вещества, през 2018 г. 
са 284 срещу 233 за 2017 
г. Броят на разпростра-
ненията на наркотични 
вещества е 20 срещу 17 
за 2017 г. През 2018 г. са 
открити 5 оранжерии от 
висок клас, сушилня, 250 
растения марихуана, 110 
грама амфетамин, около 
20 кг суха тревна маса и 80 
кг зелена маса. Задържани 
са общо 21 лица.
Палежите през 2018 г. са 
48, от тях 8 са разкрити, а 
през 2017 г. са регистри-
рани 44 палежа, от които 
2 са разкрити. В края на 
2018 г. са задържани три 
лица, на които са взети 
мерки за неотклонение 
„Задържане под стража“ 
и работата по докумен-
тиране на престъпната 
им дейност продължава. 
В началото на 2019 г. са 
задържани 5 лица, като е 
доказана съпричастност-
та им към 6 палежа от 
настоящата година и 3 от 
края на 2018 г.
През 2018 г. са регистри-
рани 196 икономически 
престъпления срещу 228 
през 2017 г. 
По линия на пътния трав-
матизъм, през 2018 г. са 
настъпили 137 тежки път-
но-транспортни произ-
шествия, при които са за-
гинали 21 и са ранени 168 
участници в движението. 
В сравнение с 2017 г., за-
гиналите са с 1 по-малко, 
а ранените са с 4 повече.
Установени са 164 вода-
чи, управляващи МПС с 
над 1.2 промила алкохол 
срещу 157 за 2017 г., 153 
водачи са установени да 
управляват след употреба 
на наркотични вещества, 
срещу 17 за предходната 
година, а установените 
неправоспособни водачи 
са 599 за 2018 г. срещу 665 
за 2017 г. За превишена 
скорост са регистрирани 
9 517 нарушения срещу 4 
412 през 2017 г.
От м. ноември 2018 г. към 
РУ 01 Добрич функцио-
нира звено „Общинска 
полиция“ със 7 полицей-
ски служители, извърш-
ващи дейности по опаз-
ване на обществения ред, 
контрол в „синя зона“ 
в гр. Добрич и спазване 
разпоредбите на Наред-
ба №1 на Общински съ-
вет гр. Добрич. Кметът 

на град Добрич, изказа 
своята благодарност за 
добре свършената работа 
и партньорството с ОД 
МВР Добрич.
През 2018 г. бяха прове-
дени съвместни дейности 
със служители от МОН 
в изпълнение на Меха-
низма за съвместна ра-
бота на институциите по 
обхващане и включване 
в образователната сис-
тема на деца и ученици в 
задължителна предучи-
лищна  и училищна въз-
раст.
През 2018 г., съвместно 
със служители на дирек-
ция „Жандармерия“ са 
проведени 630 СПО, като 
за сравнение през 2017 г. 
проведените СПО са били 
477.
През годината са прове-
дени 12 СПО по линия на 
ТИСПОЛ.
През 2019 г. ОДМВР До-
брич ще работи по след-
ните цели:
-Ефективно противодей-
ствие на престъпленията 
срещу личността и соб-
ствеността на гражданите 
и опазване на обществе-
ния ред. Разработване и 
прилагане на мерки, кои-
то да доведат до утвър-
ждаване на тенденция 
за намаляване на пътно-
транспортния травмати-
зъм
-Ефективна защита на 
границите на страната, 
недопускане и връщане 
на незаконно пребивава-
щи чужденци
-Ефективно управление 
на ресурсите. Подобрява-
не на административното 
обслужване на бизнеса и 
гражданите.
-Противодействие на 
престъпността дейност, 
свързани с митническия 
режим, паричната, да-
нъчната и осигурителната 
система, контрабандата 
на акцизни стоки и раз-
пространение на стоки 
без заплатен акциз, още-
тяващо бюджета.
-Гарантиране на сигур-
ността, противодействие 
на престъпността, опаз-
ване на обществения ред 
при произвеждането на 
изборите за членове на 
Европейския парламент 
от Република България и 
при произвеждането на 
изборите за общински 
съветници и кметове на 
общини през 2019 г.
-Засилени съвместни про-
верки в борбата срещу си-
вия сектор при горивата.


